
 

 

  
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

 

Н А К А З  
 

 

16.02.2021 

Київ                           

                         № 259 
 

 

Про внесення змін до Зведених показників 100 % потреби та потреби у 

лікарських засобах та медичних виробах з урахуванням обсягу 

фінансування структурних підрозділів з питань охорони здоров’я 

обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, 

Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, закладів 

охорони здоров’я, що належать до сфери управління Міністерства охорони 

здоров’я України відповідно до переліку лікарських засобів та медичних 

виробів, які закуповуються на підставі угод (договорів) щодо закупівлі із 

спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі за напрямами 

використання бюджетних коштів у 2019 році за бюджетною програмою 

2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та 

комплексних заходів програмного характеру» 
 

 

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), пункту 18 Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих 

заходів з охорони здоров'я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 17 березня 2011 року № 298 (в редакції постанови Кабінету 

Міністрів України від 27 листопада 2019 року № 1172), протоколу засідання 

Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу 

державних закупівель від 01 лютого 2021 року № 9, з метою коригування 

кількостей лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, 

відповідно до Переліку  лікарських засобів та медичних виробів, які 

закуповуються на підставі угод щодо закупівлі із спеціалізованими 

організаціями, які здійснюють закупівлі за напрямами використання 

бюджетних коштів у 2019 році за програмою «Забезпечення медичних заходів 

окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня  

2019 року № 255  
 

 

НАКАЗУЮ:  
 

1. Внести до розділу 1 Зведених показників 100% потреби та потреби у 

лікарських засобах та медичних виробах з урахуванням обсягу фінансування 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2629-19#n175
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структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та 

Севастопольської міських держадміністрацій, Міністерства охорони здоров’я 

Автономної Республіки Крим, закладів охорони здоров’я, що належать до 

сфери управління Міністерства охорони здоров’я України  відповідно до 

переліку лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються на підставі 

угод (договорів) щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями, які 

здійснюють закупівлі за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 

році за бюджетною програмою 2301400 «Забезпечення медичних заходів 

окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру», 

затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 06 листопада 

2019 року  № 2243  (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України 

від 14 квітня 2020 року № 886) такі зміни: 

1) назву розділу викласти в такій редакції: 

« 

1. Хіміотерапевтичні препарати, радіофармпрепарати та препарати 

супроводу для лікування онкологічних хворих та медичні вироби для 

запобігання занесенню і поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом Covid-19, 

лікарські засоби, імунобіологічні препарати для запобігання 

занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби, спричиненої коронавірусом Covid-19 та лікарські засоби для 

антиретровірусної терапії дорослих, підлітків і дітей 

»; 

 

2) підрозділ «Лікарські засоби, імунобіологічні препарати для запобігання 

занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, 

спричиненої коронавірусом Covid-19» викласти в такій редакції: 
 

« 

«Лікарські засоби, імунобіологічні препарати для запобігання занесенню і 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої 

коронавірусом Covid-19 та лікарські засоби для антиретровірусної терапії 

дорослих, підлітків і дітей 

 

Міжнародна 

непатентована назва  

Форма 

випуску 

Дозування Орієнтовний 

обсяг 

потреби, 100 
відсотків 

Орієнтовна 

кількість з 

урахуванням 

обсягу 
фінансування 

Вакцина для 

профілактики грипу 

флакони, 

шприци 

мл/дози 1 408 687 1 408 687 
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Тенофовір/ламівудин/ 

ефавіренз 

таблетки 

 

300 мг/300 

мг/400 мг 

 

2 980 200 2 980 200 

Атазанавір 
таблетки, 

капсули 

300 мг 
323 700 323 700 

Тенофовір/ламівудин/ 

долутегравір 

таблетки 300 мг/300 

мг/50 мг 
6 845 700 6 845 700 

Тенофовір 
алафенамід/емтрицитабін/ 

долутегравір 

таблетки 25 мг/200 
мг/50 мг 

896 160 896 160 

 

  ». 
 

 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 

Шаталову С.М. 

 

 

 

Міністр                                                                                 Максим СТЕПАНОВ 

 
 


