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Аналiз стану фiнансування пiльгового вiлпуску
медикаментiв вiдповiдним категорiям населення
закладами охорони здоров'я MicTa.
Стан фiнансування мережi, видатки на
харчування, медикаменти, зубо та слухопротезування
Заслухавши та обговоривши доповiдь заступника начаJlьника, начaшьника
планово-економiчного вiддiлу управлiння охорони здоров'я Чернiвечькоi MicbKoi
ради Савченко Т.В., колегiя вiдзначае, що стан фiнансування пiльгового вiдпуску
медикаментiв вiдповiдним категорiям населення, фiнансування мережi, видаткiв
на харчування, медикаменти, зубопротезування та слухопротезування е
задовiльним, здiйснюеться у вiдповiдностi до чинного законодавства в межах
кошторисних призначень на вiдповiдний бюджетний piK.
Питання складання кошторисiв. розрахункiв
них потребуе
удосконалення та покращення, В лiкувальних закладах немас единого пiдходу у
здiйсненнi розрахункiв до кошторису.
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Здiйснення закупiвель медикаментiв та пролуктiв харчування з
використанням системи електронних закупiвель> (РrоZоrrо) лiкувальними
закладами MicbKoi комунальноi власностi с задовiльним та потребуе покращення.
Враховуючи вищенаведене, колегiя
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Головним
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Забезпечити ефективне
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:

1.1.

та рацiональIrе використання
коштiв при здiйсненнi видаткiв на медикаменти, продукти
вiдшкодування BapTocTi пiльгових та безкоштовних
зубопротезування.

бюджетних
харчування,
рецептiв,

1.2. Ретельно та досконало здiйснювати розрахунки до кошторисiв
змученням структурних пiлрозлiлiв установ. якi вiдповiдають
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забезпечення i витрачання медикаментiв та пролуктiв харчування.

l.З. При

складаннi кошторису

та

розрахункiв

до нього

суворо

дотримуватись постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 28.02.2002 JS228 <Про
затвердження Порялку скJIадання, розгляду, затвердження та основних вимог до
виконання кошторисiв бюджетних установ). З метою €диного пiдходу до
складання розрахункiв до кошторисiв використовуьати Меmоduчнi рекоменdацi|'
tцоdо планування вudаmкiв mа вuкорuсmання бюdэюеmнtм кошmiв 0ля наdання
меduчноi' doпot,tozu заюцаdацu oxopoчu зdоров'я, розробленi !У кУкраiнський
iнститут стратегiчних дослiджень МОЗ> MiHicTepcтBa охорони здоров'я Украiни
у 2011 poui.

Украiни вiд 12.05.2016 J\Ъ
922 <Про публiчнi закупiвлi> та рiшення Чернiвецькоi MicbKoi ради вiд
12.05.2016 JФ194 <Про Положення про rrорядок закупiвлi ToBapiB, робiт i послуг
в рамках <Системи електронних закупiвель> (РrоZоrrо) в MicTi Чернiвцях>.
1.4. Забезпечити неухильне дотримання Закону

2. Ко нтроль за виконанням даного рlшення покласти на

начfu,Iьника, начаJ.Iьника планово-економiчного
здоров'я MicbKoT ради Савченко Т.В

вiддiлу

заступника
управлiння охорони
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