№
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

НАКАЗ
Миколаїв
Про розподіл протитуберкульозних
препаратів, отриманих за рахунок
Державного бюджету України на 2016рік
Відповідно до пункту 5 Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих
заходів з охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 17 березня 2011 року №298 «Про затвердження Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення
централізованих заходів з охорони здоров’я», пункту 8
Положення про
Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 25 березня 2015 року №267, з метою раціонального і
цільового використання протитуберкульозних препаратів, закуплених за кошти
Державного бюджету України на 2015 рік, за бюджетною програмою КПКВК
2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та
комплексних заходів програмного характеру» на виконання «Загальнодержавної
цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016
роки» за напрямом «Централізована закупівля медикаментів для лікування
туберкульозу» та на виконання наказів МОЗ №647 від 12.06.2017р. та №667 від
16.06.2017р.,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити розподіл протитуберкульозних препаратів, отриманих у
централізованому порядку за кошти Державного бюджету України на 2016 рік,
Миколаївським обласним протитуберкульозним диспансером за програмою
2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та
комплексних заходів програмного характеру» згідно наказів МОЗ України від
12.06.2017р. №647 та від 16.06.2017р. №667. ( Додаток 1).
2.
В.о.головного лікаря обласного протитуберкульозного диспансеру
Полякову І.А.:
2.1 Забезпечити одержання, зберігання, облік, відповідний контроль за
ефективним,
раціональним
та
цільовим
використанням
одержаних
МИКОЛАЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
протитуберкульозних препаратів.
ІТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ ДИСПАНСЕ
ИКОЛАІВСЬКОІ ОБЛАСНОЇ РАДИ

2.2 Подавати до
державних підприємств ДП “Укрвакцина”, ДУО
«Політехмед», ДП «Укрмедпостач» акти
списання лікарських засобів,
медикаментів та виробів медичного призначення, закуплених у централізованому
порядку відповідно до наказу МОЗ України від 31.03.2015р. № 194.
Строк: щомісячно до 05 числа
наступного за звітним місяцем
2.3 Забезпечити подання до бухгалтерії управління охорони здоров’я
облдержадміністрації дані про обсяги медикаментів та виробів медичного
призначення, отриманих централізовано з Державного бюджету, та їх залишків в
розрізі років та найменувань.
Строк: щомісячно до 5 числа
наступного за звітним місяцем
2.4. Забезпечити подання інформації про стан забезпеченості та інформації
про отримання лікарських засобів, виробів медичного призначення, закуплені у
централізованому порядку за кошти державного бюджету, місцевого бюджету,
спецфонду.
Строк: щомісяця до 8 числа
місяця наступного за звітним
2.5 Забезпечити персональну відповідальність та контроль за збереженням
та раціональним використанням лікарських засобів, медикаментів та виробів
медичного призначення, що одержані шляхом централізованого постачання, та
недопущення списання вищевказаних цінностей через закінчення терміну
придатності.
3. Начальнику планово-фінансового відділу, головному
управління охорони здоров’я облдержадміністрації Савчук Л.Г.:

бухгалтеру

3.1 Забезпечити узагальнення даних про обсяги медикаментів та виробів
медичного призначення, отриманих централізовано з Державного бюджету, та їх
залишків в розрізі років та найменувань, наданих лікувальними закладамиодержувачами зазначених цінностей.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника
управління охорони здоров’я облдержадміністрації Дячука Ю.К.

Заступник начальника управління

Додаток до наказу УОЗ № ...? '^с

'•

від

2017 р .

РОЗПОДІЛ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИХ ПРЕПАРАТІВ,
ОТРИМАНИХ ЗГІДНО НАКАЗІВ МОЗ № 667 від 16.06.2017р. та №647 від 12.06.2017р.

№
п/п

Район

Обласний
протитуберкульозний
1 диспансер
ВСЬОГО:

Циклосерин 250мг
№30
(капе)

Н і прію
аміноса ліцилат по
1ООгр
(г рам)
к-сть
сума

к-сть

сума

1530

9834.33

82000

183655.40

1530

9834.33

82000

183655.40

Етамбутол 400мг
(табл)
к-сть
сума
76100 47943.00
76100

47943.00

В.о.головного лік

Поляков І.А.

Обласний поза

Стригуль С.Г.

Головний бухга.

Тищик О.В.

