
 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

Н А К А З 

                                                                                            

10 січня 2022 року                                                                                        № 28  

Київ 

 

 

Про внесення зміни до Методичних рекомендацій щодо підготовки 

пропозицій до номенклатури лікарських засобів, медичних виробів та 

допоміжних засобів до них, що закуповуватимуться для забезпечення 

медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів 

програмного характеру за бюджетні кошти у відповідному бюджетному 

році 

 

Відповідно до 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), 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),  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Внести зміну до пункту 1 Методичних рекомендацій щодо підготовки 

пропозицій до номенклатури лікарських засобів, медичних виробів та 

допоміжних засобів до них, що закуповуватимуться для забезпечення медичних 

заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного 

характеру за бюджетні кошти у відповідному бюджетному році, затверджених 

наказом Міністерства охорони здоров’я України від 02 березня 2017 року               

№ 200 (в редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 05 жовтня 

2020 року № 2254) виклавши його в такій редакції: 

 

«1. Ці Методичні рекомендації мають рекомендаційний, 

роз'яснювальний та інформаційний характер та розроблені з метою організації 

процесу підготовки пропозицій до номенклатури лікарських засобів, медичних 
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виробів та допоміжних засобів до них, що закуповуватимуться для 

забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних 

заходів програмного характеру за бюджетні кошти у відповідному бюджетному 

році (далі – Номенклатура), у тому числі закупівель, які здійснюються із 

залученням спеціалізованих організацій та державним підприємством «Медичні 

закупівлі України» (крім закупівель медичних виробів та допоміжних засобів 

до них для проведення лабораторних досліджень (тестувань на гостру 

респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2) 

методом полімеразної ланцюгової реакції відповідно до Меморандуму про 

взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України та Державним секретарем її 

Британської Величності, що діє через Департамент з гарантування експортних 

кредитів, який функціонує як Агентство експортного фінансування 

Сполученого Королівства, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 05 жовтня 2020 року № 1207-р, а також лікарських засобів, 

імунобіологічних препаратів та медичних виробів для лікування, діагностики, 

профілактики та запобігання занесенню і поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2, та медичних виробів (в тому числі медичного обладнання) необхідного 

для модернізації та оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони 

здоров’я).». 

 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 

Ємця П.В. 

 

 

 

Міністр                                                                                      Віктор ЛЯШКО 
 


