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Про внесення зміни 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), 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) та протоколу Постійної робочої групи МОЗ 

України з питань профільного супроводу закупівель від 05 листопада 2019 року 

№ 44, з метою коригування кількостей лікарських засобів та медичних виробів, 

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 зміну до підрозділу «Медикаменти для пацієнтів, які 

страждають на онкогематологічні захворювання» розділу 1 зведених показників 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2629-19#n175


2 

 

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», затверджених наказом Міністерства охорони 

здоров’я України від 06 листопада 2019 року  № 2243 (у редакції наказу 

Міністерства охорони здоров’я України України від 14 квітня 2020 року 

№ 886), замінивши позицію:  

« 

Вінбластин ампули, флакони, 

шприци 

5 мг 2 266 1 539 

» 

такою позицією: 

« 

Вінбластин ампули, флакони, 

шприци 

1 мг/1 мл 4163 4163 

». 

 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 

Ємця П.В. 

 

 

Перший заступник Міністра                                                    Ірина САДОВ’ЯК 


