
 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

Н А К А З  

 Київ 

 

 

 

    

21 червня 2022 року  1071 
 

Про внесення змін до наказу 

Міністерства охорони здоров'я України  

від 14 січня 2020 року № 55 

 

Відповідно до пункту 13 Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для забезпечення здійснення медичних заходів окремих 

державних програм та комплексних заходів програмного характеру, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 року 

№ 298 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09 лютого  2022 року 

№ 137) та пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня  

2015 року № 267 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 

24 січня 2020 року № 90), з метою раціонального і цільового використання 

лікарського засобу «ТАРГОЦИД® (Тейкопланін, 400 мг)» для лікування дітей, 

хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання, закупленого за 

кошти Державного бюджету України на 2019 рік за бюджетною програмою 

КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм 

та комплексних заходів програмного характеру» за напрямом «Закупівля 

лікарських засобів, імунобіологічних препаратів, медичних виробів, інших 

товарів і послуг» у частині «Закупівля лікарських засобів та медичних виробів 

для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання», 

на підставі листа Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької 

обласної військової адміністрації від 10 червня 2022 року № 03-1114 та 

службової записки Директорату медичних послуг від 17 червня 2022 року 

№ 278/74-22 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Внести зміни до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 

14 січня 2020 року № 55 «Про Розподіл лікарських засобів для лікування дітей, 

хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання, закуплених за 

кошти Державного бюджету України на 2019 рік» доповнивши пункт 1 

абзацами другим і третім такого змісту: 

 

«Дозволити Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької 

обласної військової адміністрації, починаючи з червня 2022 року, використання 
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залишків лікарського засобу «ТАРГОЦИД® (Тейкопланін, 400 мг)», ліофілізат 

для розчину для ін'єкцій по 400 мг, 1 флакон з ліофілізатом у комплекті з 1 

ампулою розчинника по 3,2 мл (вода для ін'єкцій) в картонній коробці, у 

кількості 20 флаконів, закупленого за кошти Державного бюджету України на 

2019 рік за бюджетною програмою КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних 

заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного 

характеру» за напрямом «Закупівля лікарських засобів, імунобіологічних 

препаратів, медичних виробів, інших товарів і послуг» у частині «Закупівля 

лікарських засобів та медичних виробів для лікування дітей, хворих на 

онкологічні та онкогематологічні захворювання», для лікування хворих на 

онкологічні та онкогематологічні захворювання; 

 

Керівнику Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької 

обласної військової адміністрації забезпечити цільове та ефективне 

використання зазначеного лікарського засобу, закупленого для лікування 

дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання, та надати 

Міністерству охорони здоров'я України  інформацію щодо його використання 

для лікування хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання.»  

 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 

Ємця П.В. 

 

 

Перший заступник Міністра 

 

Олександр КОМАРІДА 
 

 


