ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМ1ШСТРАЦ1Я
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТА СОЩАЛЬНОГО
ЗАХИСТУ НАСЕЛЕНИЯ
65107, м. Одеса, вул. Канатна. 83. тел:7225200, факс:7285575,
Е-таМ: иО2

НАКАЗ
2015р.№

Про затвердження розподшу тест-систем для
скриншгу донорськоУ кров^ закуплених за

кошти Державного бюджету на 2015 р1к

Вщповщно до наказу Мшютерства охорони здоров'я

УкраУни вщ

23.12.2015р. №891 Про затвердження розподшу тест-систем для скриншгу
донорськоУ кровЬ>, з метою рацюнального та цшьового використання тестсистем для скриншгу донорсько!' кров^ закуплених у централ1зованому

порядку за кошти Державного бюджету Украши на 2015 рж за бюджетною
програмою КПКВК 2301400 Забезпечення медичних заход1в окремих
державних програм та комплексних заход1в профамного характеру за
напрямом

Централ1зован1 заходи розвитку донорства кров1 та п

компонент1в,

НАКАЗУЮ:
ПЗатвердити розподш, що додаеться.
2. Головному лшарю КУ Одеська обласна станшя переливания кров1,
в'|дпов1дальному за одержання, збереження, цшьове використання та
розподш лшарських засоб1в та вироб1в медичного призначення:
2.1. Забезпечити одержання, збереження, цшьове використання та
розподш тест-систем, яю надшшли в область, вшповщно наказу Мшютерства

охорони здоров'я

УкраУни В1Д 23.12.2015р. №891

Про затвердження

розподшу тест-систем для скриншгу донорсько'У крово>, закупленого за кошти

Державного бюджету УкраУни на 2015 рж за бюджетною програмою КПКВК
2301400 Забезпечення медичних заход1в окремих державних програм га
комплексних заход1в програмного характеру, за напрямом Централ1зоваш
заходи розвитку донорства кров! та ГУ компонеппв.
2.2.Внести вшповщш змши до бухгалтерського облжу;

2.3. Забезпечити подання до Департаменту охорони здоров'я та
сошального захисту населения ОдеськоУ обласно'У державноТ адмшютращ'У та
вщдшу по централ1зованому господарському забезпеченню заклад1в охорони

здоров'я област1 КУ ОО1АЦМС звтв про отримання та використання
тест-систем, закуплених за кошти Державного бюджету УкраУни на 2015 рж,
В1ДПОВ1ДНО

до

наказу

управлшня

охорони

здоров'я

ОдеськоУ

облдержадмшютраш'У В1Д 23.04.2013р. №183 Про оргашзащю контролю за
щльовим та рацюнальним

використанням матер1альних цшностей,

отриманих централ1зовано за бюджетними програмами та заходами, а також
за рахунок субвенцп на паперових та електронних но^ях.
Термш — щом1сячно до 05 числа мюяця
наступного за звНним м1сяцем

2.4. Забезпечити подання до ДУО ПолДехмед та Департаменту охорони
здоров'я та сощального захисту населения облдержадмшютраш акДв
списания л1карських засоб1в та вироб1в медийного призначення ,закуплених
за кошти Державного бюджету на 2015 р1к тест-систем для проведения
скришнгу кров1 донор1в В1дпов1дно до наказу управлшня охорони здоров'я

Одесько'У облдержадм1н1стращ'У в1д 23.04.2013 року №183 Про оргашзащю
контролю за шльовим та рацюнальним використанням матер1альних ц1нностей,
отриманих централ1зовано за бюджетними програмами та заходами а також за
рахунок субвенщ'У на паперових та електронних но^ях.
Термш - щом1сячно до 05 числа мюяця
наступного за звДним м1сяцем

З.В1дд1лу контролю та реал1защУ матер1ал1в рев1з1й 1 перев1рок КУ
Одеський обласний шформацшно-аналДичний центр забезпечити
контроль за проведениям головними позаштатними спещалютами управл1ння,
як1 в1дпов1дають за щльове 1 рац1ональне використання матер1альних
ц1нностей, отриманих за бюджетними програмами та заходами, аншйзу
залишк1в лжарських засоб1в.
4.Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор департаменту^Т.М.Ляпчук
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КУ Одсська обласнастанщя переливания кров^

2НО^2

242106.4Н

27^40

242323.2

27^40

263023.20

2
3
4

КУ ЫаТдьеька МЦД (м^жрайонна лаборатор^я)
КЗ 'Любанпнсыга Ц1'Л" (мпкпаЯонна лабнпатотя)
КЗ Саратська ЦРЛ (нОжрайонналабораюр!)

060
4Н<!
4Щ
29 952
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258 7К5.2К
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