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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), 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 

протоколу Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного 

супроводу закупівель від 20 липня 2022 року № 33, з метою коригування 

кількостей лікарських засобів, 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 підрозділу «Препарати для лікування онкологічних хворих» 

розділу 1 зведених показників 100% потреби та потреби у лікарських засобах та 

медичних виробах з урахуванням обсягу фінансування структурних підрозділів 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2629-19#n175
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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), такі зміни: 

 

позицію 

« 

Радіофармацевтичні 

препарати Натрію 

йодид Na-131I для 

ін’єкцій 

розчин для 

ін’єкцій 

4000 МБк 
724 688 

» 

замінити такою позицією: 

« 

Радіофармацевтичні 

препарати Натрію 

йодид Na-131I для 

ін’єкцій 

розчин для 

ін’єкцій 

4000 МБк 
1064 1028 

», 

позицію 

« 

Радіофармацевтичні 

препарати Натрію 

йодид Na131I 

ПОЛАТОМ 

капсули тверді 4000 МБк 
1632 1476 

» 

замінити такою позицією: 

« 

Радіофармацевтичні 

препарати Натрію 

йодид Na131I 

ПОЛАТОМ 

капсули тверді 4000 МБк 
3037 2881 

», 
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позицію 

« 

Радіофармацевтичні 

препарати Technetium 

(99mTc) pertechnetate 

Полтехнет 

генератор 

радіонуклідів 

(шляхом елюації 

з генератора 

99mTc 

одержують 

розчин у 

флаконі) 

15000 МБк 
230 197 

» 

замінити такою позицією: 

« 

Радіофармацевтичні 

препарати 

Technetium (99mTc) 

pertechnetate 

Полтехнет 

генератор 

радіонуклідів 

(шляхом елюації 

з генератора 

99mTc 

одержують 

розчин у 

флаконі) 

15000 МБк 
402 369 

». 

 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 

Ємця П.В. 

 

 

Перший заступник Міністра                                          Олександр КОМАРІДА 


