ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Д Е П А Р Т А М Е Н Т ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
НАКАЗ
03.06.2019 року

м.Вінниця

№1035

лікарського засобу «ВАТ® (Ботулінічний антитоксин
ґетп-авалентний (А, В, С, О, Е, Р, О) - (Кінський))» для хворих на інфекційні
—
~
супроводжуються високим рівнем летальності, закупленого за
ПРО

РОЗПОДІЛ

кошти Державного бюджету України на 2018 рік

Відповідно

до

наказу Мініетеретва охорони
з д о р о в а я ^
01 06 °019р №1227 та на виконання бюджетної програми КПКВК 23014Ш
Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних
заход в програмного характеру» за напрямом «Закупівля лікарських засобів
ГунобіологНннх препаратів (вакцин), медичних виробів, інших товарів
послуг» у частині «Закупівля медикаментів для хворих на шфекцшн
з Г о р ю в і н н я , шо супроводжуються високим
листа Державної установи «Центр громадського здоров я Мшістерства.охорони
з л о о о в ' я України» від 21 травня 2019 № 2234 та протоколу засідання Постійно,
робочої груші МОЗ^ України з питань профільного супроводу державних
закупівель від 23 травня 2019 року № 22

НАКАЗУЮ:
1.Директору КЗ «База спеціального медичного постачання» Манжуловському
0

1 Ф Готримати в державному підприємстві

«Укрвакцина» лікарський засіб

згідно додатку №1 до наказу.
1 2 Забезпечити належне зберігання лікарського засобу.
'. Забезпечити передачу лікарського засобу до КУ «Територіальне^медичне
об'єднання «Вінницький обласний центр екстрено, медично, допомоги та
медицини катастроф»

1.4. Щомісяця до 06 числа місяця наступного за звітним забезпечити подання
до державного підприємства «Укрвакцина» актів списання лікарського засобу,
відповідно до наказу МОЗ України від 22.03.2013р. №232 «Про організацію
контролю за цільовим та раціональним використанням матеріальних цінностей,
отриманих централізовано за бюджетними програмами та заходами».
2.Головному лікарю КУ «Територіальне медичне об'єднання «Вінницький
обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Пірникозі
А.В.
2.1. Отримати на Базі спеціального медичного постачання лікарський засіб
згідно додатку №2 до цього наказу.
2.2. Забезпечити персональну відповідальність та контроль за збереженням,
своєчасним і раціональним використанням препарату.
2.3. Щомісячно до 30 числа місяця наступного за звітним надавати базі
спеціального медичного постачання звіт щодо використання лікарського засобу.
2.4. До ЗО числа місяця наступного за звітним здійснювати щоквартальну звірку
з базою спеціального медичного постачання щодо використання отриманого
лікарського засобу.
3.Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора
Департаменту Марусяк Н.Д.

Директор Департаменту

Л.О.Грабович

Додаток 1

Затверджено
Наказом Департаменту
охорони здоров'я
облдержадміністрації
від 03.06.2019р. №1035

Розподіл лікарського засобу «ВАТ® (Ботулінічний антитоксин ґептавалентний
(А, В, С, В, Е, Р, О) - (Кінський))» для хворих на інфекційні захворювання що
супроводжуються високим рівнем летальності, закупленого за кошти '
бюджету України на 2018 рік за бюджетною програмою КПКВК
2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та
комплексних заходів програмного характеру» за напрямом «Закупівля
лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин), медичних виробів
інших товарів і послуг» у частині «Закупівля медикаментів для хворих на
інфекційні захворювання, що супроводжуються високим рівнем летальності»
№
п/
п
1

Назва медпрепарату

ВАТ® [Ботулінічний
антитоксин ґептавалентний
(А, В, С, В, Е, Р, О) (Кінський)], стерильний
розчин для ін'єкцій; по 50
мл у флаконі; по 6 скляних
флаконів у картонній
коробці
Емьоржент БіоСолюшнс
Канада Інк., Канада

1

Начальник управління

Ціна за
флакон,
грн.без ПДВ
96625,62

Ш

К-сть
флаконів

Вартість грн

10

966 256,20

О.І.Задорожна

Додаток №2

Затверджено
Наказом департаменту
охорони здоров'я ОДА
від 03.06.2019 №1035

Розподіл лікарського засобу «ВАТ® (Ботулінічний антитоксин ґептавалентний
(А, В, С, О, Е, Р, О) - (Кінський))» для хворих на інфекційні захворювання, що
супроводжуються високим рівнем летальності, закупленого за кошти
Державного бюджету України на 2018 рік за бюджетною програмою КПКВК
2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та
комплексних заходів програмного характеру» за напрямом «Закупівля
лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин), медичних виробів,
інших товарів і послуг» у частині «Закупівля медикаментів для хворих на
інфекційні захворювання, що супроводжуються високим рівнем летальності»

ЛПЗ

КУ «Територіальне медичне
об'єднання
«Вінницький
обласний
центр
екстреної
та
медичної
допомоги
медицини катастроф»

Начальник управління

Назва медпрепарату

К-сть
флаконів
10

ВАТ® [Ботулінічний
антитоксин ґептавалентний (А,
В, С, О, Е, Р, О) - (Кінський)],
стерильний розчин для ін'єкцій;
по 50 мл у флаконі; по 6 скляних
флаконів у картонній коробці
Емьоржент БіоСолюшнс Канада
Інк., Канада

О.І.Задорожна

