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Про Розподіл імунобіологічного препарату «Індіраб», закупленого за кошти
Державного б ю д ж е т у України на 2018 рік
Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від
22.07.2019р. № 1 6 5 1 та на виконання бюджетної програми К П К В К 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 імунобіологічних препаратів для проведення
імунопрофілактики
населення
та
виробів
для
забезпечення
умов
температурного к о н т р о л ю імунобіологічних препаратів та медичних виробів»,

НАКАЗУЮ:
1. Директору бази спеціального медичного постачання Манжуловському О.Ф.:
1.1 Отримати імунобіологічний препарат в державному підприємстві
«Укрмедпостач».
1.2 Забезпечити персональну відповідальність за збереження та раціональне
використання імунобіологічного препарату.
1.3.Головному бухгалтеру бази спеціального медичного постачання надавати
до
Державного
підприємства
"Укрмедпостач"
акти
списання
імунобіологічного препарату, відповідно до наказу Міністерства охорони
здоров'я України від 22.03.13 № 2 3 2 " П р о організацію контролю за
цільовим та раціональним використанням матеріальних цінностей,
отриманих централізовано за бюджетними програмами та заходами".
Термін: щомісячно до 06 числа місяця
наступного за звітним.
1.4. Подавати щоквартально до 15 числа місяця наступного за звітним
головному бухгалтеру Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації
Макеєвій С.Г. звіт про отримання та використання імунобіологічного
препарату, відповідно до вимог наказу М О З від 22.03.13 № 2 3 2 "Про
організацію контролю за цільовим та раціональним
використанням

матеріальних
цінностей,
програмами та заходами".

отриманих

централізовано

за

бюджетними

1.5. Подавати головному бухгалтеру Департаменту охорони здоров'я
облдержадміністрації
Макеєвій
С.Г.Інформацію
щодо
залишків
імунобюлопчного препарату до 10 числа місяця наступного за звітним.
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Додаток

Затверджено
Наказом Департаменту
охорони здоров'я
обл держадм і н і страції
в і д М Я ,2019р. №ЛгЧС
Розподіл імунобіологічного препарату «Індіраб», 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 імунобіологічних препаратів для проведення
імунопрофілактики населення та виробів для забезпечення умов температурного
контролю імунобіологічних препаратів, та медичних виробів»
Назва імунобіологічного
препарату

Ціна за
флакон
грн., без

К-сть
доз

К-сть
флаконів

Вартість,
грн.

2 900

2 900

861 619,00

пдв
Індіраб вакцина антирабічна
очищена, інактивована,
ліофілізований порошок для
розчину для ін'єкцій не менше 2,5
МО/доза та розчинник, 1 флакон з
ліофілізованим порошком та 1
ампула з розчинником по 0,5 мл
(натрію хлориду розчин для
ін'єкцій 0,3% в пластиковому
пеналі;по 1 пластиковому пеналу у
картонній коробці
ТОВ "Фарма Лайф", Україна

297,11

О.І.Задорожна

