УкЧ'ЛШЛ
ОДЕГЬКА ОВЛАСНА ДКРЖАВНА А Д М 1II 1С Т |А Ц 1 Я

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
ТА СОЦ1ААБНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕНИЯ
65007. м. Одеса-07. пул. Мечиикпва. 107. тел (048) Т84-72-ЗД

НАКАЗ
2016р.№ ^
[ро розподш лшареького часобу для .'нкування
шгей. хворих на нанпм р'нного походження.

заку плених у централ гтовано.чу порядку ча кошти

Державного бюджету УкраТни на 2015 ртк
Винов^^ю до накачу Ммпстеретва охорони чдоров'я УкраУни ви

3 4.12.2015 р. №852 Про затвердження рочподшу л1карського часобу для
Зпкування д!тей, хворих на нанпм р1чного походження. закуплсиих \
центра;ичованому порядку ча кошти Державного бюджету УкраУнм на 201 5 рш

ва бюджетною профамою КПКВК 2301400 Забечпечення медичних чахоч1в
окремих державних програм та комнлексних чахо.шв програмнот хараклеру^ва напрямом централ^зована закугпвля медикамент)в для .•пкування лпеи.
|<ворих на нан1чм р1зного походження.

|НАКАЗУ К):
!

1.Затвердит рочпо:нд. то додапьея.

)

2. Головному Л1карю ГУ Одеська обдаена дизяча кд11пчна .пкарт.••.

Н1Дпо1ндал1>ному за одержання. збереження, ц1льове використаппя ю
розпод!:) Л1карських засоб(в та вироб)в медийного призначення:
2.1. Забечисчити одержання, чбереження, ц|дьове викориетанпя та
рочпо/нд ,'пкарських засоб1в, як| надшшли в область. в1дпов1дно наказу
М1н1стерсгва охорони здоров'я УкраУни В1Д 14.12.2015 р. №852

Про

Ватвердження розпо.шлу ^пкарського часобу для Л1кування дней, хворих на
рашчм р1чного походження, чакупдених у централ^човапому порядку та

^нпти ^Зержавного бюджету УкраУни на 2015 рш ча бюджетною програ.мою
КПКВК ,2301400

Забечпечення медичних чаход^в окремих державиих

Нрограм та комплексних чахо;пв програмного характеру

та паирямом

|(ептра.изоваиа чакутпвля медикамент пт для лткування дней, .хворих па паним
р1чиого походження.

I

2.2.Внести втдпов^цн! чмтни до бухгалтерського облтку;

|

2.3.

Забечиечиги

подання

до

Департаменту

охорони чдоров'я

и

еошалыюго чахиету населения ОдеськоУ обдаено'У державноУ адмтшетран!. :а
ргч.нлу по пенгралтзованому господареькому забезпеченню чакла.нв охорони

цйров'я .облает! КУ ОО1ЛЦМС звгпв про отримання та використання,
пкарських засоб!в та вироб1в медийного мризначення лакуплених за копии|
^ержавного бюджету на 2015 р1 к закушвля л1карського засобу для :икув;шня|
иней, хворих на нанпм р1зного походження. вгтповгтно до наказх управл^ния!
эхорони здоров'я ОдеськоУ облдержадмнйетрашТ вщ 23.04.2013р. №1 83 11ро,
зрганпашю

контролю

1ачер1альпих

за

ц1нностей,

гпльовим
отримапих

та

рац1ональним використанмям!

централ1зовано

за

бюджетними

(фогра.мами та заходами, а також за рахунок субвенц^' на паперових та
слектронних ное1ях.I
I

Герм1н - щом1сячно до 05 числа хпсяпя;
1наступного за ЗВ1ТНИМ М1СЯ1ЮМ

I

1

2.4. Забезпечити подання до Департаменту охорони здоров'я та соц1алыюю

!

1ахисту населения облдержадмипстрацп акзтв списания ^икарських засоб1в па

'

пироб|В медичного призначення заеоб^в та вироб1в медийного призначепня

:,

закуплерих за кошти Державного бюджету на 2015 р1к л1карського пасобу |"|
^ля .'пкування Д1тей, хворих на нан1зм р1зного походження. в^тпов^ню до

(

на^азу управ^пння охорони здоров'я ОдеськоУ облдержадмппстрацп в1л

23.04.2013 року №183
тацюнальним

Про орган1зашю контролю за цшьовим га

використанням

матер1альних

ц1нностей,

отримапих

(еп1'рал1зовано за бюджетними програмами та заходами а також за рахунок
пубвенш'У на паперових та електронних нос1ях.
Герм1н — щом1сячно до 05 числа м1сяця
наступного за зв1тним м1сякем

I'''
|

!

•.

З.Вгдд1лу контролю та реал1за1и'У матер1ал1в рев1з(й I псрев1рок КУ

•

Одееький

обласний

1нформа111Йно-анал1тичиий

центр

забезиечпгн

сонтроль за проведениям годовними гюзаштатними спец1ал1стами управпппня.

|

1к1,1 в1дпов1дають за цУяьове 1 рац1ональне використання мачер1аиы1их П;!:.
пшюстей, отримапих за бюджетними програмами за заходами. анал1з\ ! ;,
(вдишк'т Л1карських засоб(в.
:

4.Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

^иректор департаменту^Т.М.Ляпчук

Додаток до наказу №
Департаменту охорони здоров'я
та сощального захисту населения
облдержадмшктрацп
Розподш лжарського засобу СОМАТИН® для лЫування д!тей, хворих на нан1зм р!зного походження,
закупленого у централ1зованому порядку за кошти Державного бюджету Украши на 2015 рж за бюджетного
програмою КПКВК 2301400 Забезпечення медичних заход1в окремих державних програм та комплексних
заход1В програмного характеру на виконання заход1в Загальнодержавно! програми Нащональннй план
дш щодо реал1зацн Конвенци ООН про права дитнпи на першд до 2016 року в частит Централ^зована
закушвля медикамент1в для Д1тей, хворих на нашзм р1зного походження
СОМЛТИН® (Соматрошн людини рекомбтантний) /
ЗОМАТ^® (8ота1горш Ьитап гесотЫпап^)/ Люфш1зат
для розчинудля ш'екцш по 1,3 мг (4 МО)у флаконах №1 у
комплект! з розчинником (розчин метакрезолу 0,3%)

АдмШстративно-

вщповщно по 1,0 мл у флаконах №1 ампулах №1 у бл^стера
з/п

територ]альт одиниц!

Виробник - ТОВ ФЗ БГОФАРМА, Украша.
Шла за 1 мг 50,99 грн., у т.ч. ВДВ
Щна за флакон 6,287 грн., у т.ч. ВДВ
к-стъмг

I

3

2

к-стъ фпахон^в

4

вчлъ, грн. у т.ч. ПДВ

5

1

ОДКБ

2259.4

1738.0

115206.806

2

м.Одеса

1690.0

1300.0

86173.1

Головннй дитячий ендокринолог

Лучткова Т.В.

