
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

 

НАКАЗ 

 

11.09.2020 р. Київ                                                                    № 2091 

 
 
 

Про внесення змін до наказів Міністерства охорони здоров’я від 17 серпня 

2020 року № 1878, від 19 серпня 2020 року № 1914 та від 21 серпня 2020 року 

№ 1945 
 

 

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я 

України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 

2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 

2020 року № 90) та листів державного підприємства «Медичні закупівлі України» 

від 07 вересня 2020 року № 01/323-09/2020, від 07 вересня 2020 року             

№ 01/326 - 09/2020, від 07 вересня 2020 року № 01/324-09/2020, від 07 вересня 

2020 року № 01/325-09/2020 і від 08 вересня 2020 року № 01/329-09/2020 
 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Внести зміну до пункту 1 до наказу Міністерства охорони здоров’я 

України від 17 серпня 2020 року № 1878 «Про надання згоди на вчинення 

значних господарських зобов’язань, а саме укладання договору за результатами 

закупівлі відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» за напрямом 

використання бюджетних коштів за бюджетною програмою КПКВК 2301400 

«Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних 

заходів програмного характеру» замінивши цифри та слова «20 199 000,00 грн 

(двадцять мільйонів сто дев’яносто дев’ять тисяч гривень 00 копійок) без ПДВ» 

цифрами та словами «20 199 086,00 грн (двадцять мільйонів сто дев’яносто 

дев’ять тисяч вісімдесят шість гривень 00 копійок) без ПДВ».  
2. Внести до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 19 серпня 

2020 року № 1914 «Про надання згоди на вчинення значних господарських 

зобов’язань, а саме укладання договорів за результатами закупівлі відповідно до 

Закону України «Про публічні закупівлі» за напрямом використання бюджетних 

коштів за бюджетною програмою КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних 

заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного 

характеру» такі зміни: 
 

1)  в пункті 1 цифри та слова «18 354 280,00 грн (вісімнадцять мільйонів 

триста п’ятдесят чотири тисячі двісті вісімдесят гривень 00 копійок) без ПДВ» 

замінити цифрами та словами «18 354 289,00 грн (вісімнадцять мільйонів триста 

п’ятдесят чотири тисячі двісті вісімдесят дев’ять  гривень 00 копійок) без ПДВ»; 



 

2)  в пункті 3 цифри та слова «1 543 270,00 грн (один мільйон п’ятсот 

сорок три тисячі двісті сімдесят гривень 00 копійок) без ПДВ» замінити цифрами 

та словами «1 552 083,00 грн (один мільйон п’ятсот п’ятдесят дві тисячі 

вісімдесят три гривні 00 копійок) без ПДВ»; 
 

3) в пункті 4 цифри та слова «19 221 000,00 грн (дев’ятнадцять мільйонів 

двісті двадцять одна тисяча гривень 00 копійок) без ПДВ» замінити цифрами та 

словами «19 221 033,00 грн (дев’ятнадцять мільйонів двісті двадцять одна тисяча 

тридцять три гривень 00 копійок) без ПДВ». 
 

3. Внести зміну до пункту 1 до наказу Міністерства охорони здоров’я 

України від 21 серпня 2020 року № 1945 «Про надання згоди на вчинення значних 

господарських зобов’язань, а саме укладання договору за результатами закупівлі 

відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» за напрямом 

використання бюджетних коштів за бюджетною програмою КПКВК 2301400 

«Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних 

заходів програмного характеру» замінивши цифри та слова «11 740 800,00 грн 

(одинадцять мільйонів сімсот сорок тисяч вісімсот гривень 00 копійок) без ПДВ» 

цифрами та словами «11 740 892,00 грн (одинадцять мільйонів сімсот сорок тисяч 

вісімсот дев’яносто дві гривні 00) без ПДВ». 
 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 

Шаталову С.М. 
 

 
 

Заступник Міністра охорони здоров’я  

України з питань європейської інтеграції           Ігор ІВАЩЕНКО 


