
 

 

  
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

 

Н А К А З  
 

 
22 вересня 2021 року  

Київ                           
                                № 2016   

 

Про внесення змін до зведених показників 100 % потреби лікарських 

засобів та медичних виробів, що закуповуються на підставі угод щодо 

закупівлі із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі, за 

напрямами використання бюджетних коштів у 2020 році за бюджетними 

програмами КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих 

державних програм та комплексних заходів програмного характеру», 

КПКВК 2301040 «Громадське здоров'я та заходи боротьби з епідеміями» 

 

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), Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для виконання програми «Громадське 

здоров’я та заходи боротьби з епідеміями»,  затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 року № 1121 (в редакції 

постанови Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2020 року № 698), 

протоколу Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного 

супроводу закупівель від 08 червня 2021 року № 33, з метою коригування 

кількостей лікарських засобів та медичних виробів, відповідно до Переліку 

лікарських засобів та медичних виробів, що закуповуються на підставі угод 

щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі за 

напрямами використання бюджетних коштів у 2020 році, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2020 року № 350, на 

підставі листа Департаменту охорони здоров’я Луганської обласної державної 

адміністрації Луганської обласної військово-цивільної адміністрації від 08 

вересня 2021 року № 1/03/04092 

 

НАКАЗУЮ:  

 

1. Внести зміни до розділу «Витратні матеріали для визначення рівня 

глюкози в крові, глікованого гемоглобіну» зведених показників 100 % потреби 

лікарських засобів та медичних виробів, що закуповуються на підставі угод 

щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі, за 



2 

 

напрямами використання бюджетних коштів у 2020 році за бюджетними 

програмами КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих 

державних програм та комплексних заходів програмного характеру», КПКВК 

2301040 «Громадське здоров’я та заходи боротьби з епідеміями», затверджених 

наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24 вересня 2020 року 

№ 2178, замінивши позицію 

 

« Тест-смужки для визначення глюкози 
для індивідуального глюкометра 

штук  24 647 033 24 647 033 

» 

 

такою позицією: 

 

« Тест-смужки для визначення глюкози 
для індивідуального глюкометра 

штук 19 245 418 19 245 418 

». 

 

 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 

Ємця П.В. 

 

 

Міністр                                                                                             Віктор ЛЯШКО 


