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М201^.НАКАЗ№
Про розподш препарате для надання
невщкладно!' медично! допомоги при
кровотечах, закупленого за кошти

Державного бюджету Украши на 2015 рж
!

На виконання наказу МОЗ Украши вщ 17.12.2015 №868 Про
затвердження розподшу препарат^в для надання невщкладно!' медично!'

допомоги при кровотечах, за бюджетного програмою КПКВК 2301400
Забезпечення

медичних

заход1В

окремих державних

програм

та

комплексних заход^в програмного характеру, на виконання заход1в

Державно!' програми Репродуктивне здоров'я наци на перюд до 2015 року
в части^ централ1зована закутвля препарате та надання невщкладно!'
медично!' допомоги при кровотечах,

НАКАЗУЮ:
1 .Затвердити розподш, що додаеться.
2. Головному лжарю КУ

Одеська обласна юпшчна Л1карня,

в1дпов1дальному за одержання, збереження, щльове використання та

розпод1л лшарських засо^в та вироб1в медичного призначення:
2.1. Забезпечити одержання, збереження, щльове використання та
розподш лжарських засоб1в, яю над^пши в область, вщповщно наказу

М1н1стерства охорони здоров'я Украши вщ 17.12.15р. № 868Про
затвердження розпод1лу препарат1в для надання невщкладно!' медично!'

допомоги при кровотечах, за бюджетного програмою КПКВК 2301400
Забезпечення

медичних

заход1в

окремих державних

програм

та

комплексних заход1в програмного характеру, на виконання заход1в

Державно!' програми Репродуктивне здоров'я наци на перюд до 2015 року
2.2.Внести вщповщш змши до бухгалтерського обл1ку;
2.3. Забезпечити подання до Департаменту охорони здоров'я та
сощального захисту населения Одесько!' обласно!' державно!' адм!н1страц11 та
В1ДЦШУ по централ1зованому господарському забезпеченню заклад1в охорони

здоров'я облает КУ ОО1АЦМС ЗВ1Т1В про отримання та використання
лжарських засоб1в та вироб1в медичного призначення ,закуплених за кошти

Державного бюджету на 2015 рж закушвля препара^в та надання
невщкладноУ медично'У допомоги при кровотечах, вщповщно до наказу

управлшня охорони здоров'я ОдеськоТ облдержадмшютращ'У вщ 23.04.2013р.
№183 Про оргашзащю контролю за цшьовим та ращональним
використанням матер1альних цшностей, отриманих централ1зовано за

бюджетними програмами та заходами, а також за рахунок субвенщУ на
паперових та електронних ноЫях.

Термш - щомюячно до 05 числа мюяця
наступного за зв1тним мюяцем

2.4. Забезпечити подання до ДУО Пол1техмед та Департаменту охорони
здоров'я та со^иального захисту населения облдержадмшютрацп ак^в
списания лжарських засоб1в та вироб^в медичного призначення засоб1в та

вироб1в медичного призначення ,закуплених за кошти Державного бюджету
на 2015 р1к закуп1вля препарат1в та надання невщкладноУ медичноУ допомоги
при кровотечах, вщповщно до наказу управлшня охорони здоров'я ОдеськоУ

облдержадм1н1страц1У вщ 23.04.2013 року №183 Про оргашзащю контролю за
цшьовим та рацюнальним використанням матер1альних ц1нностей, отриманих
ценгршнзовано за бюджетними профамами та заходами а також за рахунок
субвенщ'У на паперових та електронних ноиях.
Термш — щом1сячно до 05 числа мюяця
наступного за зв1тним м1сяцем

З.В1дд1лу контролю та реал1защУ матер1ал1в рев1зШ 1 перев1рок КУ
Одеський обласний 1нформац1йно-анал1тичний центр забезпечити
контроль за проведениям головними позаштатними спещалютами управл1ння,

як1 в1дпов1дають за щльове 1 рац1ональне використання матер1альних
ц1нностей, отриманих за бюджетними профамами та заходами, анал1зу
залишк1в лжарських засоб1в.
4.Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор департаменту-Т.М. Ляпчук

Додаток
•"*до наказу Департаменту
охорони здоров'я та
сощального захисту населения

|обддержадмшютрацн
Розподш препарате для невщкладно! медично!' допомоги при кровотечах, за

бюджетною програмою КПКВК 2301400 Забезпечення медичних заход1в окремих
державних програм та комплексних заход1в програмного характеру, на виконання

заход1в Державно!' программ Репродуктивне здоров'я наци на перюд до 2015 року

Назва закладу

№
з/п

ОКТАПЛЕКС 500 МО

НОВОСЕВЕН

Порошок для розчину

Порошок

для шЧкшЯ по 500 МО

люфЫзований для

(фл)

приготування розчину
для ш'екцй по 2 мг(100

КМО) (фл)

1.

Обласний перинатальный центр

2.

Ьмашьський перинатальний центр II р1вня
Всього

16
2
18

10
2
12

!
Головний акушер-пнеколог_

Т.ПЛуева

