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201£ року

№
м. Кіровоград

П ро розподіл лікарських засобів
для лікування хворих із
серцево-судинними та судинно-мозковими
захворю ваннями, закуплених
за кош ти Д ерж авного бюджету
У країни на 2015 рік
Н а виконання наказу М іністерства охорони здоров’я У країни
від
18. 12. 2015 року № 883, з метою раціонального і цільового використання
виробів медичного призначення для лікування хворих із серцево-судинними та
судинно-мозковими захворю ваннями, закупленими за кош ти Державного
бю джету У країни на 2015 рік за бю джетною програмою КП КВК 2301400
«Забезпечення медичних заходів окремих держ авних програм та комплексних
заходів програмного характеру» за напрямом «Ц ентралізовані заходи із
запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворю вань»
на виконання пункту 5 П орядку використання
кош тів, передбачених у
держ авному бю джеті для виконання програм та здійснення централізованих
заходів з охорони здоров’я затвердж еного постановою Кабінету М іністрів
У країни від 17 березня 2011 року № 298 (зі змінами)

НАКАЗУЮ:
1.
Головному лікарю комунального закладу «Кіровоградська обласна
лікарня» А Н Д РЕЄ ВІЙ Ларисі М иколаївні:
1.1.
О рганізувати отримання, оприбуткування, належне зберігання,
раціональне використання, ведення бухгалтерського обліку та складання
звітності лікарських засобів, закуплених за кошти Державного бю джет України
на 2015 рік за бю джетною програмою КП КВК 2301400 «Забезпечення
м едичних заходів окремих держ авних програм та комплексних заходів
програмного характеру» за напрямом «Централізовані заходи із запобігання та
лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворю вань» на виконання
пункту 5 П орядку використання кош тів, передбачених у держ авному бюджеті
для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони
здоров’я затвердж еного постановою Кабінету М іністрів У країни від 17 березня
2011 року № 298 (із змінами), а саме 20 од. матеріалу гемостатичного
хірургічного, що розсмоктую ться (розмір 7, 5 х 5 см), 20 одиниць матеріалу
гемостатичного хірургічного, що розсмоктую ться (розмір 20 х 10 см) та
забезпечити видачу відповідно до розподілу лікувально-профілактичним
закладам області.

1.2. Забезпечити подання до відділу фінансування та економіки,
бухгалтерського
обліку
і звітності
департаменту
охорони
здоров’я
К іровоградської обласної держ авної адміністрації звітності про отримання і
використання зазначених в п. 1 даного наказу лікарських засобів відповідно до
вимог наказу М іністерства охорони здоров’я У країни від 06. 08. 2004 року №
426-01 -05 «Про удосконалення організації роботи щ одо використання товарів і
предметів централізованого постачання».
1.3. Забезпечити подання до відділу
фінансування та економіки,
бухгалтерського обліку
і звітності Департаменту охорони здоров’я
К іровоградської обласної держ авної адміністрації актів списання лікарських
засобів зазначених в п. 1 даного наказу за формою затвердж еною наказом
М іністерства охорони здоров’я У країни від 26. 03. 2003 року № 136 (Термін:
щ ом ісячно до 7 числа місяця наступного за звітним).
2.
К онтроль за виконанням даного наказу покласти на головного
позаш татного спеціаліста за нейрохірургії ДОЗ ОДА ЯРОШ Е НКА Ігоря
В олодим ировича та заступника начальника управління - начальника відділу
О Н М Д Д Н управління з розвитку та організації медичної допомоги дорослому
та дитячому населенню департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації
Л И С О К О Н Ь Інну Володимирівну.
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