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УПРАВЛ1ННЯ ОХОРОНИ ЗдоРОВ'Я

l8 -D&.  шJ9

нАкАз
м. Чернiгiв №#с'

ПророзподiлсейфiвСО-105-11Б,
закутеного у централiзованому порядюі
за рахунок субвенцi't з державного бюджету
мiсцевим бюджетам у 2018 роцi

На виконання постанови Кабiнету Мiнiстрiв Укра.і.ни вiд о6 крудня 2017
року № 983 " деякi питання надання субвенцi.і. з державного бюджету мiсцевим
бюджетам на здiйснення заходiв, спрямованих на розвиток системи охорони
здоров'я у сiльськiй мiсцевостi"  (зi змiнами),  закуплених у централiзованому
порядку,

нАкАзую:

1. Начальнику вiддiлу фiнансового забезпечення -головному бухгалтеру
Управлiння   Булденко   Т.А.   забезпечити   передачу   сейфiв   СО-105-11Б,   якi
придбано   у   централiзованому   порядку   Управлiнням   охорони   здоров'я
облдержадмiнiстрацi.і. за рахунок  коштiв  субвенцi.і. у  2018  роцi  з  державного
бюджету мiсцевим бюджетам на здiйснення заходiв, спрямованих на розвиток
системи охорони здоров'я у сiльськiй мiсцевостi, на баланс Центрiв первинно.і.
медично.і. допомоги Чернiгiвсько.і. областi.

2. Головним лiкарям Центрiв первинно.і. медично.і. допомоги Чернiгiвсько.і.
областi:

2.1.   Здiйснити  отримання  сейфiв  СО-105-11Б,   закуплених  за  рахунок
субвенцi.і. з державного бюджету у 2018 роцi, вiд Управлiння охорони здоров'я
облдержадмiнiстрацi.і. згiдно специфiкацi.і. (додаток ).

2.2.   Забезпечити   особистий   контроль   за   збереженням,   рацiональним
використанням сейфiв СО-105-11Б.

3.   Контроль   за   виконанням   даного   наказу   покласти   на  заступника
начальника  Управлiння  -  начальника  вiддiлу  Пулiна  В.О.  та  заступника

п. гАрмАш



додаток
до наказу Управлiння охорони
здоров'я облдержадмiнiстрацi.і.
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спЕц1Ф1кАц1я

019№Е

J№ Найменування установи - Найменування амбулаторi.і.- назва Кiлы{iсть

п/п1. ОтримувачаКомунальне користувача
Амбулаторiя загально.і. сейф со- 1

некомерцiйне пiдпри€мство практики сiмейно.і. медицини 105-11Б

«Бахмацький районний по вул. Лесi Укра.і.нки, 6в. в с.
центр первинно.і. медико- Бахмач. Бахмацького району
санiтарно.і. допомоги»Бахмацько.і.районно.і. радиЧернiгiвсько.і.областi Чернiгiвсько.і. областi

2. «Комунальне Амбулаторiя загально.і. сейф со. 1

некомерцiйне пiдприсмство практики сiмейно.і. медицини 105-11Б

«Варвинський центр по вул. Незалежностi, в с.
первинно.і. медико- Журавка Варвинського
санiтарно.і. допомоги»Варвинсько.і.районно.і. радиЧернiгiвсько.і.областi» району Чернiгiвсько.і. області

3. Комунальне Амбулаторiя загально.і. сейф со- 1

некомерцiйне пiдприсмство практики сiмейно.і. медицини 105-11Б

«Бобровицький районний по вул. Незалежностi, 28а в
центр первинно.і. медико- с. Кобижча Бобровицького
санiтарно.і. допомоги»Бобровицько.і.радирайонно.і.ради району Чернiгiвсько.і. областi

4. Комунальне Амбулаторiя загально.і. сейф со- 11

некомерцiйне пiдприемство практики сiмейно.і. медицини 105-11Б

«Борзнянський центр по вул. Квiтковiй,19, в с.
первинно.і. медико- Плиски Борзнянського
санiтарно.і. допомоги»Борзнянсько.і.районно.і. радиЧернiгiвсько.і.областi району Чернiгiвсько.і. області

5. Комунальне Амбулаторiя загально.і. сейф со- 1

некомерцiйне пiдприсмство практики сiмейно.і. медицини 105-11Б

«1чнянський центр по вул. Центральнiй, 4/1 в
первинно.і. медико- селищi Тростянець
санітарНо.і. допомоги» 1чнянського району
1чнянсько.і. районно.і. ради(КНП«1чнянськийцпмсд») Чернiгiвсько.і. областi

6. Комунальне Амбулаторiя загально.і. сейф со- 1                                '(

некомерцiйне пiдприсмство практики сiмейно.і. медицини 105-11Б

«Новгород-Сiверський по вул. Миру,190 в с.



Продовження
додатка

районний центр первинно.і. Грем'яч Новгород- ii=
)

медико-санiтарно.і. Сiверського району
допомоги» Новгород-Сiверсько.і.районно.і.радиЧернiгiвсько.і.областi Чернiгiвсько.і. областi

7. Комунальне Амбулаторiя загально.і. сейф со- 2
П1дПРИСМСТВО практики сiмейно.і. медицини 105-11Б
«Парафi.і.вський центр по вул. Олександра Агесва,
первинно.і. медико- 51 а в смт.Парафi.і.вка
санiтарно.і. допомоги» 1чнянською району
Парафi.і.всько.і.селищно.і.ради Чернiгiвсько.і. областi

8. Комунальне Амбулаторiя загально.і. сейф со- 2
некомерцiйне пiдпри€мство практики сiмейно.і. медицини 105-11Б
«Чернiгiвський районний по вул. Перемоги, 2Б в с.
центр первинно.і. медико- Ки.і.нка Чернiгiвського
санiтарно.і. допомоги» району району Чернiгiвсько.і.
Чернiгiвсько.і. районно.і. радиЧернiгiвсько.і.областi областi

9. «Комунальне Амбулаторiя загально.і. сейф со- 2
некомерцiйне пiдприсмство практики сiмейно.і. медицини 105-11Б
«Нiжинський центр по вул. Шевченка, 25 в с.
первинно.і. медико- Вертi.і.вка Нiжинського
санітарно.і. допомоги»Нiжинсько.і.райойно.і. ради» району Чернiгiвсько.і. областi

10. Комунальне Амбулаторiя загально.і. сейф со- 1                                              II

некомерцiйне пiдпри€мство практики сiмейно.і. медицини 105-11Б
«Коропський районний по вул. Кiльцевiй в с.
центр первинно.і. медико- Неха.і.вка Коропського
санiтарно.і.доПОМОГИ»КОРОПСЬКО.1.районно.і.ради району Чернiгiвсько.і. областi

11' Комунальне Амбулаторiя загально.і. сейф со- 1

некомерційне підприемство практики сiмейно.і. медицини
105-11Б«Корюкiвський центр по вул. Центральнiй в

первинно.і. медико- смт.Холми, Корюкiвського
санiтарно.і. допомоги»Корюкiвсько.і.районно.і. ради району Чернiгiвсько.і. областi
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сейф со- 1

12. Комунальненекомерцiйнепiдпри€мство«Менськийцентрпервинно.і.медико-санiтарно.і.допомоги»Менсько.і.районно.і.ради Амбулаторія загальноіпрактикисiмейно.і.медициниповул.Молодiжнiйвс.СтольнеМенськогорайонуЧернiгiвсько.і.областi
105-11Бсейфсо-

\1

13 Комунальненекомерцiйнепiдпри€мство«Сновськийцентрпервинно.і.медично.і.дОПОМОГИ»СНОВСЬКО.1.мiсько.і.радиСновськогорайонуЧернiгiвсько.і.областi Амбулаторія загальноіпрактикисiмейно.і.медициниповул.Перемогивс.Тур'яСновськогорайонуЧернiгiвсько.і.областi1
105-11Бсейфсо-

1

14 КомунаTIьненекомерцiйнепiдприсмство«Куликiвськийцентрпервинно.і.медико-санiтарно.і.допомогиКУЛИКiВСЬКО.1.СеЛИЩНО.1.ади» Амбулаторія загальнопрактикисiмейно.і.медициниповул.Шевченка,94вс.СалтиковадiвицяКуликiвськогорайонуЧернiгiвсько.і.областi
105-11Бсейфсо-

1

15 Комунальненекомерцiйнепiдприсмство«Сосницькийрайонний Амбулаторія загальноіпрактикисiмейно.і.медициниПОВУЛ.ШЛЯХ,ВС.ЧОРНОТИЧ1
105-11Б

центр первинно.і. медико-санiтарно.і.допомогиiм.Б.Л.Смирнова»Сосницько.і.айонно.і'ади Сосницького раионуЧернiгiвсько.і.областi

Начальник вiддiлу фiнансового
забезпечення - головний бухгалтер

т. БулдЕнко


