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20 липня 2022 року  1276 

Про внесення змін до Розподілу лікарських засобів для лікування дітей, 

хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання, закуплених 

за кошти Державного бюджету України на 2020 рік, затвердженого 

наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27 квітня 2021 року 

№ 824 

 

Відповідно до пункту 15 Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для забезпечення здійснення медичних заходів окремих 

державних програм та комплексних заходів програмного характеру, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 року 

№ 298 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09 лютого  2022 

року № 137) та пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я 

України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

25 березня 2015 року № 267 (у редакції постанови Кабінету Міністрів 

України від 24 січня 2020 року № 90), з метою раціонального і цільового 

використання лікарського засобу «ЦЕФІКАД 1000 (Цефепім 1000 мг)» для 

лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання, 

закупленого за кошти Державного бюджету України на 2020 рік за 

бюджетною програмою КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних заходів 

окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» 

за напрямом «Закупівля лікарських засобів, імунобіологічних препаратів, 

медичних виробів, інших товарів і послуг» у частині «Закупівля лікарських 

засобів та медичних виробів для лікування дітей, хворих на онкологічні та 

онкогематологічні захворювання», на підставі листів Департаменту охорони 

здоров’я Дніпропетровської обласної військової адміністрації від 27 червня 

2022 року № 3358/0/29-22, Департаменту охорони здоров’я Житомирської 

обласної державної адміністрації від 23 червня 2022 року № 1715/01-1, 

Департаменту охорони здоров'я Закарпатської обласної військової 

адміністрації від 24 червня 2022 року № 655/01.10, Департаменту охорони 

здоров'я Запорізької обласної державної адміністрації від 27 червня 2022 року 

№ 2890/03-04вс, Департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської обласної 

військової адміністрації від 24 червня 2022 року № 2503/01-19/05, 

Департаменту охорони здоров’я Кіровоградської обласної військової 

адміністрації від 24 червня 2022 року № 01-01/2-14/1914/0.28, Управління 
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охорони здоров’я Миколаївської обласної державної адміністрації від 24 

червня 2022 року № 1855-18-2, Національного інституту раку від 29 червня 2022 

року № 513/0/2-22, Департаменту цивільного захисту та охорони здоров’я 

населення Рівненської обласної державної адміністрації від 24 червня 2022 

року № 1/1449/04-08/22, Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної 

військової адміністрації від 29 червня 2022 року № 02.03-09/758, Управління 

охорони здоров’я Черкаської обласної військової адміністрації від 24 червня 

2022 року № 2297/02/12-01-15, Департаменту охорони здоров'я Чернівецької 

обласної військової адміністрації від 23 червня 2022 року № 01.1/1650 

 

НАКАЗУЮ:  

1. Внести зміни до Розподілу лікарських засобів для лікування дітей, 

хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання, закуплених за 

кошти Державного бюджету України на 2020 рік за бюджетною програмою 

КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних 

програм та комплексних заходів програмного характеру» за напрямом 

«Закупівля лікарських засобів, імунобіологічних препаратів, медичних 

виробів, інших товарів і послуг» у частині «Закупівля лікарських засобів та 

медичних виробів для лікування дітей, хворих на онкологічні та 

онкогематологічні захворювання», затвердженого наказом Міністерства 

охорони здоров'я України від 27 квітня 2021 року № 824 (у редакції наказу 

Міністерства охорони здоров'я України від 18 травня 2022 року № 843), 

виклавши його у новій редакції, що додається. 

2. Керівнику Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної 

військової адміністрації: 

1) здійснити передачу з дотриманням відповідного температурного 

режиму лікарського засобу, закупленого за кошти Державного бюджету 

України на 2020 рік, «ЦЕФІКАД 1000 (Цефепім 1000 мг)» порошок для 

розчину для ін'єкцій по 1000 мг; 1 флакон з порошком у картонній коробці, у 

кількості 252 флакони до Департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської 

обласної військової адміністрації, у кількості 22 флакони до Департаменту 

охорони здоров’я Житомирської обласної військової адміністрації, у кількості 

30 флаконів до Департаменту охорони здоров'я Закарпатської обласної 

військової адміністрації, у кількості 22 флакони до Департаменту охорони 

здоров'я Івано-Франківської обласної військової адміністрації, у кількості 

137 флаконів до Департаменту охорони здоров’я Кіровоградської обласної 

військової адміністрації, у кількості 250 флаконів до Управління охорони 

здоров’я Миколаївської обласної військової адміністрації, у кількості 

114 флаконів до Департаменту цивільного захисту та охорони здоров’я 

населення Рівненської обласної військової адміністрації, у кількості 
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68 флаконів до Управління охорони здоров’я Черкаської обласної військової 

адміністрації, у кількості 57 флаконів до Департаменту охорони здоров'я 

Чернівецької обласної військової адміністрації; 

2) інформацію про передачу лікарського засобу подати до державного 

підприємства «Медичні закупівлі України» протягом одного робочого дня з 

моменту фактичної передачі на баланс отримувачів. 

3. Керівнику Департаменту охорони здоров'я Запорізької обласної 

військової адміністрації: 

1) здійснити передачу з дотриманням відповідного температурного 

режиму лікарського засобу, закупленого за кошти Державного бюджету 

України на 2020 рік, «ЦЕФІКАД 1000 (Цефепім 1000 мг)» порошок для 

розчину для ін'єкцій по 1000 мг; 1 флакон з порошком у картонній коробці, у 

кількості 1379 флаконів до Національного інституту раку; 

2) інформацію про передачу лікарського засобу подати до державного 

підприємства «Медичні закупівлі України» протягом одного робочого дня з 

моменту фактичної передачі на баланс отримувача. 

4. Керівникам Національного інституту раку, Департаменту охорони 

здоров’я Дніпропетровської обласної військової адміністрації, Департаменту 

охорони здоров’я Житомирської обласної військової адміністрації, 

Департаменту охорони здоров'я Закарпатської обласної військової 

адміністрації, Департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської обласної 

військової адміністрації, Департаменту охорони здоров’я Кіровоградської 

обласної військової адміністрації, Управління охорони здоров’я 

Миколаївської обласної військової адміністрації, Департаменту цивільного 

захисту та охорони здоров’я населення Рівненської обласної військової 

адміністрації, Управління охорони здоров’я Черкаської обласної військової 

адміністрації, Департаменту охорони здоров'я Чернівецької обласної 

військової адміністрації:  

1) організувати отримання лікарського засобу та забезпечити контроль 

за його зберіганням та використанням; 

2) подавати щомісяця до державного підприємства «Медичні закупівлі 

України» інформацію щодо використання та залишків лікарського засобу (за 

використання лікарського засобу протягом 1-15 числа звітного місяця ‒ до 20 

числа звітного місяця; за використання лікарського засобу протягом 16-31 

числа звітного місяця ‒ до 6 числа місяця, наступного за звітним). 
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5. Керівнику державного підприємства «Медичні закупівлі України» 

внести зміни до бухгалтерського обліку відповідно до підпункту 2 пункту 

2, підпункту 2 пункту 3 та підпункту2 пункту 4 цього наказу. 

 

6. Відповідальними за організацію передачі лікарських засобів 

визначити керівників Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної 

військової адміністрації та Департаменту охорони здоров'я Запорізької 

обласної військової адміністрації. 

 

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

Міністра Ємця П.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Міністр  Віктор ЛЯШКО 


