ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМШ1СТРАЦ1Я
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТА СОЩАЛЬНОГО
ЗАХИСТУ НАСЕЛЕНИЯ
65107, м. Одеса, вул. Канатна. 83, тел:7225200, факс:7285575,
Е-та11: чог@ос1е55а.аоу.иа

НАКАЗ
2016р,№
Про розподщ лшарських засоб1в для Л1кування
хворих 13 серцево-судинними та судинно-мозковими
захворюваннями, закуплених у централ1зованому порядку

за кошти Державного бюджету Украши на 2015 рш
На виконання наказу Мшютерства охорони здоров'я Украши вщ

03.12.2015 р. №815 Про затвердження розподщу лшарських засоб1в для
лшування

хворих

13

серцево-судинними

та

судинно-мозковими

захворюваннями, закуплених у централ1зованому порядку за копии

Державного бюджету Украши на 2015 р1к з метою рацюнального 1 цшьового
використання лшарських засоб1в для лшування хворих 13 серцево-судинними
та судинно-мозковими захворюваннями, закуплених у централ1зованому

порядку за кошти Державного бюджету Украши на 2015 рш за бюджетною
програмою КПКВК 2301400 Забезпечення медичних заход1в окремих
державних профам та комплексних заход1в профамного характеру за
напрямом централ1зован1 заходи 13 запоб1гання та л1кування серцевосудинних та судинно-мозкових захворювань,

НАКАЗУЮ:
1 .Затвердите розподш, що додаеться.
2. Головному лшарю КУ

Одеська обласна юпшчна л1карня,

В1дпов1дальному за одержання, збереження, цшьове використання та
розподш л1карських засоб1в та вироб1в медичного призначення:
2.1. Забезпечити одержання, збереження, цшьове використання та
розподш лшарських засоб1в, яю надШшли в область, вщповщно наказу

М11пстерства охорони здоров'я Украши вщ 03.12.2015р. № 815 Про
затвердження розподщу шкарських засоб1в для л1кування хворих 13 серцевосудинними

та судинно-мозковими захворюваннями, за бюджетною

програмою КПКВК 2301400 Забезпечення медичних заход1в окремих
державних профам та комплексних заход1в програмного характеру,
2.2.Внести вщповщш зм1ни до бухгалтерського облшу;
2.3. Забезпечити подання до Департаменту охорони здоров'я та
сощального захисту населения Одесьюн обласноУ державно!' адм1н1страцИ' та

в|дд1лу по централТзованому господарському забезпеченню заклад1в охорони

здоров'я облает! КУ ОО1АЦМС звтв про отримання та використання
лжарських засоб1в та вироб1в медийного призначення ,закуплених за кошти

Державного бюджету на 2015 р1к закушвля лшарських засоб1в для лшування
хворих 13 серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями,
в1дпов1дно до наказу управлшня охорони здоров'я ОдеськоТ

облдержадмшютрацп в1д 23.04.2013р. №183 Про оргашзащю контролю за
щльовим

та

рацюнальним

використанням

матер1альних

щнностей,

отриманих централ^зовано за бюджетними програмами та заходами, а також
за рахунок субвенция на паперових та електронних нослях.
Термш - щомюячно до 05 числа мюяця
наступного за зв1тним м1сяцем

2.4. Забезпечити подання до ДУО Пол^ехмед та Департаменту охорони
здоров'я та сощального захисту населения облдержадм1н1страц11 акДв
списания л1карських засоб1в та вироб1в медичного призначення засоб1в та
вироб1в медичного призначення ,закуплених за кошти Державного бюджету
на 2015 р1к закушвля л1карських засоб1в для лшування хворих 13 серпевосудинними та судинно-мозковими захворюваннями, вщповщно до наказу

управл^ния охорони здоров'я ОдеськоТ облдержадмшштрацп в1д 23.04.2013
року №183

Про оргашзащю контролю за щльовим та рацюнальним

використанням матер1альних ц1нностей, отриманих централ1зовано за
бюджетними програмами та заходами а також за рахунок субвенц^я на
паперових та електронних ноаях.
Термш - щом1сячно до 05 числа мюяця
наступного за зв^ним мюяцем

З.В1дд1лу контролю та реал1зацп матер1ал1в рев1з1й 1 перев1рок КУ
Одеський

обласний

1нформац1Йно-анал1тичний

центр

забезпечити

контроль за проведениям головними позаштатними спещалютами управлшня,
як1 вщповщають за щльове 1 ращональне використання матер1альних
ц1нностей, отриманих за бюджетними програмами та заходами, анализу
залишюв л1карських засоб1в.
4.Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор департаменту^Т.М.Ляпчук

Додаток до наказу Департаменту
охорони здоров'я та сошального
захисту населения облдержадмшютрашУ

Ррзподш лжарських засоб1в для лжування хворих 13 серцево-судинними та
судинно-мозковими захворюваннями, за бюджетною програмою КПКВК

2301400 Забезпечення медичних заход1в окремих державних програм та
комнлексних заход1в програмного характеру за напрямом централвоваж
заходи 13 загюбн-ання та лкування серцево-судинних та судинно-мозковими
захворюваннями.

№

Район

Стрепток1наза

В|зшак 50

1500000 МО1

мл 10 фл

Актш^зе 50
мг 1 фл.

КоефЩ|ент
розподту,%

фл.

1

м. Одеса

10

41,87

2

м. Б.-Днютровс

4

2,37

3

м. 1зма№

1

3,05

4

М. 1ЛЛ1Ч1ВСЬК

3

3,03

5

м. Теплодар

1

0,44

6

м Южне

1

1,35

7

АнаньТвський

2

1,14

8

Арцизький

3

1,92

9

Балтський

3

1,76

4

3,96

2

1,42

12 Болградський

3

2,95

13 Б-Дн|стровський

4

2,55

14 В-Михайл1вський

3

1,30

10 БшяУвський
11

Берез1вський

15

1ван1вський

1

1,13

16

1змаТльський

8

2,17

17 К|Л!ЙСЬКИЙ

4

2,26

18 Кодимський

2

1,26

19 Ком1нтерн1вський

3

2,97

20 Котовський

4

2,87

21

Кр-окнянський

2

0,85

22 Любаш1вський

2

1,29

23 Миколашський

1

0,68

24 ОВЩ1ОЛ|ЛЬСЬКИЙ

3

3,24

25

3

2,45

3

1,60

РОЗД|ЛЬНЯНСЬКИЙ

26 Рен^ський

т

27 'Сэзранський

2

23 |Саратсы$ий

3

29 |Тарутиноький ..' . •

30 ГГатарбунарсышй

3
3

31 ]ф.р унз!всзкий

2

32 |Ширя'(8ський

2

0,82
1,89
1.75
1,64
0:85.
1.14

ч

:оокд
2780

ССКЯ

4,0

47 36

Всього по р-нам.
йсьогр по м|стам
Всь,ого по обл.

95

Головний позэштатний-спец'ш лкт
кард1ологП'

"|

2780

4,0

100 00

