ЗАКАРПАТСЪКА ОБЛАСНА ДЕРХtАВНА АДМIШСТРАЦIЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ,Я
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харчування dля хворuх на
фенiлкеmонурiю

З

метою рацiонального

та

ефективного використання продуктiв
лiкувального харчування закуплених за рахунок коштiв державного бюджету
Украiни на 2aI9 piK передбачених на забезпечення реалiзацiI заходiв за
бюджетною програмою КПКВК 2З01400 ,,Забезпечення медичних заходiв

окремих державних програм та комплексних заходiв програмного характеру" за
напрямом ,,Закупiвля продуктiв лiкувального харчування для дiтей, хворих на
з метою рацiонального та ефективного використання
фенiлкетонурiю"
лiкувального харчування,

та

нАкАЗУIо:
1. Щиректору КНП ооЗакарпатська обласна клiнiчна лiкарня iM.A.HoBaKa"
ЗакарпатськоТ обласноi ради Ю.ЯЦИНI передати до:

КНП,,Виноградiвський центр первинноТ медико-санiтарноi допомоги"
- Спецiальний продукт харчування для дiтей, хворих на фенiлкетонурiю
BiKoM вiд 1 року, Comida-PKU В formula /Комiда ФКУ В формула в кiлькостi 20
банок для дитини Свчак Нiколетта, 31.01.2019 р.н.
1.2. Управлiння охорони здоров'я Ужгородськоi MicbKoi ради:
- Функцiональне дитяче харчування для хворих на фенiлкетонурiю: PKU
Дпаmiх Iпfапt/ФКУ AHaMiKc Iнфант в кiлькостi 20 банок для дiтей Тирпак Анiти,
27 .|2,2019 р.н., та Тирпак Щамiри,27 .|2.20119 p.n,;
- Спецiальний продукт харчування для дiтей, хворих на фенiлкетонурiю
BiKoM вiд 1 року, Comida-PKU В fоrmulа Комiда ФКУ В формула в кiлькостi 20
банок для дитини Тирпак BaHecca,2}l8 р.н.
2, Керiвникам КНП,,Виноградiвський центр первинноi медико-санiтарноI
1.

1

.

допомоги"

:

та

Управлiння охорони здоров'я Ужгородськоi MicbKoi Ради

забезгtечити:
2.1. Отримання в

КНП ,,Закарпатська обласна клiнiчна лiкарня iM.A.HoBaKa"

закарпатськоi обласноi ради, вище зазначеного лiкувального харчування для
дiтей, хворих на фенiлкетонурiю, його рацiональне та цiльове викориСТаННЯ.

2.2. Подання aKTiB списання лiкувального харчування до КНП ,,ЗаКаРПаТСЬКа
обласна клiнiчна лiкарня iM.A.HoBaKa" ЗакарпатськоI обласноi редио щомiсячно
до 2 числа мiсяця наступного за звiтним.
З. Керiвникам КНП ,,Закарпатська обласна клiнiчна лiкарня iM.A.HoBaKa"
Закарпатськоi обласноi ради, КНП ,,Виноградiвський центр первинноi медикоcaHiTapHoi допомоги" та Управлiння охорони здоров'я Ужгородськоi MicbKoi ради
внести вiдповiднi змiни в облiку матерiальних цiнностей згiдно з чинним
законодавством.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора
департаменту начальника управлiння реформ та стратегiчного розвиткУ,

економiчного планування, фiнансово-бухгалтерського облiку
забезпечення I.
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