ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
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Про отримання та використання
планшетів імунологічних
з U-образним дном
Відповідно до наказу ДП „Медичні закупівлі України“ 29.12.2021 № 76-Р
„Про Розподіл планшетів імунологічних з U - образним дном, закуплених
за кошти Державного бюджету України на 2021 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, в тому числі за договорами керованого доступу“
у частині „Закупівля реактивів для проведення масового скринінгу
новонароджених на фенілкетонурію, вроджений гіпотериоз, муковісцидоз
та адреногенітальний синдром“.
З метою раціонального та цільового використання планшетів
імунологічних з U - образним дном
НАКАЗУЮ:
1 Директору комунального некомерційного підприємства „Черкаська
обласна лікарня Черкаської обласної ради“ Шилу Віталію забезпечити:
1.1. безкоштовне отримання від державного підприємства „Медичні
закупівлі України“ планшетів імунологічних з U - образним дном: BSD 010
Мікротитрувальний планшет, ПС 96 лунок, U- подібне дно, стерильний
(Планшет імунологічний з U-образним дном) Виробник: Biosigma S.r.L., Italy
в кількості 67 штук, ціна за штуку - 30,00 грн, на загальну вартість 2 010,00 грн;
1.2. персональну відповідальність за отримання, зберігання, раціональне
використання лікарського засобу для лікування хворих на розсіяний склероз;
1.3. подання до державного підприємства „Медичні закупівлі України“
шляхом використання інформаційно - аналітичної системи „MedData“
інформації про використання та залишки поставлених препаратів згідно
із затвердженим цим наказом Розподілом двічі на місяць (за використання

препаратів протягом 1-15 числа звітного місяця - до 20 числа звітного місяця;
за використання препаратів протягом 16-31 числа звітного місяця - до 6 числа
місяця, наступного за звітним);
1.4.
ведення бухгалтерського обліку і звітності відповідно до наказу
Управління охорони здоров’я Черкаської обласної державної адміністрації
від 17.10.2018 № 1053 „Про організацію контролю за цільовим
та раціональним використанням матеріальних цінностей, отриманих
централізовано за бюджетними програмами та заходами“.
2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою та покладаю на
головного спеціаліста - головного бухгалтера відділу розвитку та організаційно
- фінансового забезпечення Управління охорони здоров’я Черкаської обласної
державної адміністрації Загородню Раїсу.
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