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Про затвердження розподілу лікарських засобів
для забезпечення лікування хворих, які потребують
трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів,
закуплених у централізованому порядку за кошти
Державного бю дж ету України на 2015 рік
З метою раціонального та цільового використання лікарського засобу
«ЕКВО РА Л® » для хворих у до- та післяопераційний період з трансплантації,
закупленого у централізованому порядку за кошти Державного бюджету
України на 2015 рік за бю дж етною програмою КП КВК 2301400 «Забезпечення
медичних заходів окремих держ авних програм та комплексних заходів
програмного характеру» в частині «Ц ентралізована закупівля медикаментів та
виробів медичного призначення для хворих у до- та післяопераційний період з
трансплантації», відповідно до пункту 5 П орядку використання коштів,
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 «Про затвердж ення
П орядку використання коштів, передбачених у держ авному бюджеті для
виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я»
та на виконання наказу М іністерства охорони здоров’я України від ЗОЛ2.2015
року № 921 «П ро затвердж ення розподілу лікарських засобів для забезпечення
лікування хворих, які потребую ть трансплантації органів та інш их анатомічних
матеріалів, закуплених у централізованому порядку за кошти Д ерж авного
бюджету У країни на 2015 рік»
Н АКАЗУЮ :
1. Головном у лікарю обласної лікарні А Н Д РЕЄ В ІИ Л арисі М иколаївні:
1.1. О рганізувати отримання, оприбуткування, належ не зберігання, цільове
та ефективне використання, ведення бухгалтерського обліку та складання
звітності про використання лікарських засобів для забезпечення лікування
хворих, які потребую ть трансплантації
органів чи
інш их анатомічних
матеріалів, закуплених за кош ти Держ авного бю джету України на 2015 рік,
згідно розподілу М О З У країни (див. до даток).
1.2. Забезпечити доведення у триденний термін до відома Товариству з
обмеженою відповідальністю «БАДМ -Б» (Україна, 49005, м. Д ніпропетровськ,

вул. П анікахи, 2, к о р .12, к. 426, тел./факс (056) 747-01-71) у разі зміни
затвердж ених у Розподілі переліку та адрес складів отримувачів лікарських
засобів (закладів охорони
здоров’я) їх уточнений перелік та адреси із
зазначенням обсягів лікарських засобів в меж ах загальної кількості,
затвердж еної у Розподілі.
1.3. Забезпечити приймання-передачу лікарських засобів за кількістю відповідно до Розподілу та товаросупровідних документів, а за якістю відповідно до документів, що засвідчую ть його якість (термін придатності
лікарських засобів та виробів медичного призначення на момент поставки
повинен становити не менш е 15 (п'ятнадцяти) місяців або не менше 75
(семидесяти п ’яти) % від загального строку придатності);
1.4. Забезпечити подання до відділу ф інансування та економіки,
бухгалтерського
обліку
і
звітності
департаменту
охорони
здоров’я
К іровоградської облдерж адм іністрації звітності про отримання та використання
лікарських засобів для забезпечення лікування хворих, які потребую ть
трансплантації органів чи інш их анатомічних матеріалів, відповідно до вимог
наказу директора департаменту охорони здоров’я облдерж адміністрації від
03.06.13 року № 713 «Про затвердж ення механізму заповнення розділів вебсторінки «Д ержавні закупівлі і забезпечення».
1.5. Забезпечити подання до відділу ф інансування та економіки
бухгалтерського
обліку
і
звітності
департаменту
охорони
здоров’я
К іровоградської облдерж адміністрації актів списання лікарських засобів для
забезпечення лікування хворих, які потребую ть трансплантації
органів чи
інш их анатомічних матеріалів, за формою , затвердж еною наказом М іністерства
охорони здоров’я У країни від 26.03.2003 року № 136 «Про порядок
відображ ення в обліку операцій з централізованого постачання матеріальних
цінностей».
Термін: щ омісячно до 7 числа
місяця наступного за звітним

2.
К онтроль за виконання даного наказу покласти на заступник
начальника управління - начальника відділу О Н М Д Д Н управління з розвитку та
організації м едичної допомоги дорослому та дитячому населенню департаменту
охорони здоров’я обласної держ авної адм іністрації
ЛИ СО К О Н Ь Інну
Володимирівну,
головного
позаш татного
спеціаліста
зі
спеціальності
«Н ефрологія» департам енту охорони здоров’я обласної держ авної адміністрації
ГАЛИЧА А натолія Івановича.

Директор

Гатич 397143

О. РИ Б А Л Ь Ч ЕН К О

Додаток
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ директора департаменту охорони
здоров'я Кіровоградської
облдержадміністрації

ОІ

Розподіл лікарських засобів, для забезпечення лікування хворих, які потребують
трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів, 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» в частині «Централізована закупівля медикаментів та виробів медичного
призначення для хворих у до- та післяопераційний період і трансплантації»

Назва препарату

Кількість, од.

Ц И КЛО СП ОРИ Н
АЛКАЛ О ЇД
капсули мякі по 25 мг
№50 (5*10) у блістерах
Алкалоїд
АД-Скопє,
Республіка
Македонія
Ціна за одиницю 10,38
грн. у т.ч. ПДВ
ЦИ КЛО СП ОРИ Н
АЛКАЛ О ЇД
капсули мякі по 50 мг
№50 (5*10) у блістерах
Алкалоїд
АД-Скопє,
Республіка
Македонія
Ціна за одиницю 19,44
грн., у т.ч. ПДВ

700

Вартість,
(гри.)
7 266,00

2 800

54 432,00

