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НАКАЗ ДИРЕКТОРА
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Про використання антиретровірусних
препаратів для лікування хворих
на ВІЛ-інфекцію/СНІД та
профілактики ВІЛ-інфікування,
закуплених за кошти
Державного бюджету України на 2015 рік
На виконання наказу МОЗ України від 25 квітня 2016 року № 379 "Про
розподіл антиретровірусних препаратів для лікування хворих на ВІЛінфекцію/СНІД та профілактики ВІЛ-інфікування, закуплених за кошти
Державного бюджету на 2015 рік» та з метою раціонального цільового
використання антиретровірусних препаратів для лікування хворих на ВІЛінфекцію/СНІД та профілактики ВІЛ-інфікування, закуплених за рахунок
коштів Державного бюджету України на 2015 рік, за бюджетною програмою
КПКВК 2301400 "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм
та комплексних заходів програмного характеру" в частині «Централізованої
закупівлі медикаментів для антиретровірусної терапії дорослих, підлітків і
дітей» та відповідно до Пункту 5 постанови 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
НАКАЗУЮ:
1.
Головному лікарю КЗ "Кіровоградський обласний центр профілактики
та боротьби зі СШДом" БОЖОК Галині Петрівні:
1Л Забезпечити отримання, оприбуткування, належне зберігання,
раціональне використання, ведення бухгалтерського обліку та складання
звітності лікарських засобів, отриманих шляхом централізованого постачання
за кошти Державного бюджету Алувіа, таблетки, вкриті плівковою оболонкою,
по 100 мг/25 мг по 60 таблеток у флаконі; по 1 флакону у картонній коробці,
Еббві Дойчленд ГмбХ і Ко. КГ Німеччина; Алувіа, таблетки, вкриті плівковою
оболонкою, по 200 мг/50 мг по 120 таблеток у флаконі; по 1 флакону у
картонній коробці, Еббві Дойчленд ГмбХ і Ко. КГ Німеччина.
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1.2 Забезпечити подання до відділу фінансування та економіки,
бухгалтерського обліку і звітності департаменту охорони здоров’я
Кіровоградської облдержадміністрації звітності про отримання і використання
зазначених в п.п.1.1. даного наказу лікарських засобів відповідно до вимог
наказу управління охорони здоров’я Кіровоградської облдержадміністрації від
03.06.2013 року № 713 «Про затвердження механізму заповнення розділів вебсторінки «Державні закупівлі і забезпечення».
1.3. Забезпечити подання до відділу фінансування
та
економіки,
бухгалтерського обліку і звітності департаменту охорони здоров’я
Кіровоградської облдержадміністрації
актів списання лікарських засобів
зазначених в п.п.1.1. даного наказу за формою затвердженою наказом МОЗ
України від 26.03.2003 року № 136 «Про порядок відображення в обліку
операцій з централізованого постачання матеріальних цінностей» (зі змінами).
Термін: щомісячно до 5 числа
місяця наступного за звітним
2.
Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальник
управління-начальника відділу ОНМДДН управління розвитку та організації
медичної допомоги дорослому та дитячому населенню департаменту охорони
здоров'я облдержадміністрації ЛИСОКОНЬ Інну Володимирівну та обласного
позаштатного спеціаліста з ВІЛ-інфекції/СНІДу БОЖОК Галину Петрівну.
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