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Керівникам, головним бухгалтерам
медичних закладів
Про висвітлення інформації щодо залишків
лікарських засобів та виробів медичного
призначення
Департамент охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації на
виконання наказів МОЗ України для забезпечення відкритості, публічності
системи державного забезпечення лікарськими засобами, виробами
медичного призначення, з метою удосконалення системи оперативного
інформування населення щодо стану забезпеченості лікарськими засобами і
виробами медичного призначення, закупленими за державні кошти та
благодійні внески нагадує Вам про основні вимоги розміщення інформації
на офіційному web-сайті ДОЗ ЛОДА.
1 Визначити відповідальну особу за подання інформації про наявні
залишки лікарських засобів та медичних виробів, отриманих шляхом
централізованих поставок з Міністерства охорони здоров'я України на
виконання державних програм, закуплених за бюджетні кошти та
благодійні внески.
2.Забезпечити щотижневе подання до Львівського обласного центру
громадського здоров’я на електронну адресу infoloda@gmail.com
інформацію про наявні лікарські засоби та медичні вироби, отримані
шляхом централізованих поставок з МОЗ України, спонсорські кошти та
благодійні внески на виконання державних програм та заходів.
Терміни подання:
- щоп’ятниці подаються залишки по всіх Державних програмах за
посиланням:
http://www.health-loda.gov.ua/ukr/derz0zakupivli/2711.html

-

щоп’ятниці подаються всі залишки, які є в установі
Правила подання залишків по державних програмах

Залишки подаються щоп’ятниці у розрізі всіх Державних програмах
закладами, які отримують ці ліки та вироби медичного призначення ( в т.ч. у
вигляді гуманітарної допомоги на виконання програми).
Залишки по кожній прогамі мають подаватися окремим файлом в
форматі Microsoft office Excel .
Увага! (не в форматі Microsoft office Excel 2007, чи іншому форматі, а саме в
форматі Microsoft office Excel) Не будуть прийматися залишки, які будуть
подаватися по всіх програмах одним файлом, де кожна програма буде на
окремій сторінці. Залишки по кожній програмі в межах однієї установи
мають бути окремим файлом, скільки програм – стільки файлів. Окремими
файлами мають бути подані залишки отримані медичними закладами, як
гуманітарна допомога на виконання програм отриманих централізовано.
У назві листа має бути вказана повна назва медичного закладу, а не
прізвище особи, яка надіслала лист, чи інша інформація.
Правила подання залишків закуплених за бюджетні та спеціального
фонду
щоп’ятниці подаються всі залишки, які є в установі
Залишки мають подаватися окремим файлом в форматі Microsoft office Excel
Увага! (не в форматі Microsoft office Excel 2007, чи іншому форматі, а саме в
форматі Microsoft office Excel) за наступними групами:
- на утримання установи закуплені, в т.ч. за кошти медичної
субвенції, обласного, місцевого та районного бюджетів;
- за кошти обласних та районних програм (в розрізі програм);
- за кошти держаного бюджету (в розрізі державних програм);
- за кошти спеціального фонду.
Звертаємо Вашу увагу, кожна група має бути висвітлена на окремому
листі одного файлу (тобто в одному файлі розмістити 4 листи).
У назві листа має бути вказана повна назва медичного закладу, а не
прізвище особи, яка надіслала лист, чи інша інформація.
Залишки надсилати на електронну адресу infoloda@gmail.com
Залишки, подання яких не буде відповідати даним вимогам,
висвітлюватись не будуть!
Контактна особа по забезпеченності висвітлення інформації щодо
залишків лікарських засобів та виробів медичного призначення, закуплених

за бюджетні кошти та благодійні внески у розрізі державних програм на
офіційному сайті ДОЗ ЛОДА. Ірина Рубіновська, (тел.: 276-23-60,
097 510 65 49)
Окрім того, повідомляємо, що для розміщення залишків по програмі
«Є ліки» https://eliky.in.ua/, кожна установа особисто повинна зв’язатися з
технічними консультантами та зареєструватися по коду ЄДРПОУ
на сайті.
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