МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
__________________

Київ

№____________

Про внесення змін до Порядку
визначення
обсягів
потреби
в
закупівлі
лікарських
засобів
закладами і установами охорони
здоров’я, що повністю або частково
фінансуються з державного та
місцевих бюджетів
Відповідно до підпунктів 2, 6 пункту 4 Положення про Міністерство
охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 25 березня 2015 року № 267, абзацу другого пункту 1 1 постанови
Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 року № 333 «Деякі питання
державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного
призначення», з метою раціонального планування потреби закладів охорони
здоров'я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих
бюджетів,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити зміни до Порядку визначення обсягів потреби в закупівлі
лікарських засобів закладами і установами охорони здоров'я, що повністю або
частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, затвердженого
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наказом Міністерства охорони здоров’я України від 11 липня 2017 року №782,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 липня 2017 р. за
№851/30719, що додаються.
2. Медичному департаменту (Гаврилюк А. О.) забезпечити в
установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра
Ілика Р.Р.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В.о. Міністра

У. Супрун
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства
здоров'я України

охорони

____ № ___

ЗМІНИ
до Порядку визначення обсягів потреби в закупівлі лікарських засобів
закладами і установами охорони здоров'я, що повністю або частково
фінансуються з державного та місцевих бюджетів
1. У пункті 7 розділу I:
в абзаці другому слова «оптово-відпускна ціна за упаковку» замінити
словами «задекларована зміна оптово-відпускної ціни на лікарський засіб, що
внесена до Реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби, ціна лікарського
засобу з інших загальновідомих джерел);»;
в абзаці четвертому слова «уніфікованими клінічними протоколами»
замінити словами «галузевими стандартами у сфері охорони здоров'я».
2. У Додатку 1 до Порядку:
1) у розділі «Етап 5. Розрахунок загальної кількості кожного лікарського
засобу для кожної хвороби/патологічного стану» абзац перший викласти в такій
редакції:
«Розрахунок потреби здійснюється в одиницях лікарської форми за такою
формулою:»;
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2) розділ «Етап 7. Розрахунок суми витрат по кожному лікарському
засобу» викласти в такій редакції:
«1. Визначається перелік всіх лікарських засобів, що містять відповідну
діючу речовину.
2. Для кожної торговельної назви (форми випуску та дозування)
лікарського засобу визначається вартість одиниці лікарської форми за такою
формулою:
Ціна 1 упаковки лікарського засобу з загальновідомих джерел, що не
Вартість
перевищує задекларовану зміну оптово-відпускної ціни з урахуванням
одиниці
надбавок та податків
=
лікарської
_____________________________________________________________
форми
Кількість одиниць лікарської форми в упаковці
Для розрахунку розміру необхідних коштів для закупівлі лікарського
засобу використовується найнижча вартість одиниці лікарської форми з-поміж
визначеної вартості одиниці лікарської форми для кожної торговельної назви.
3. Розрахунок розміру необхідних коштів для закупівлі лікарського засобу
здійснюється за такою формулою:
Необхідні кошти для
Кількість необхідних
Найнижча вартість
закупівлі лікарського =
одиниць лікарської
Х
одиниці лікарської
засобу
форми
форми
».
3. У Додатку 2 до Порядку:
1) у розділі «Етап 4. Розрахунок обсягів середньомісячного споживання
лікарських засобів та розрахунок прогнозованого середньомісячного
споживання з урахуванням очікуваних змін в структурі споживання» перед
пунктом 1 додати новий абзац такого змісту:
«Розрахунок здійснюється в одиницях лікарської форми.»;
2) у розділі «Етап 5. Розрахунок кількості лікарських засобів, необхідної
для наступного періоду закупівлі» абзац другий викласти в такій редакції:
«

Потреба у
лікарських засобах

»;

=

Прогнозоване Х
середньомісячне
споживання
лікарських
засобів

12 місяців

-

Залишки
лікарських
засобів
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3) розділ «Етап 7. Розрахунок суми витрат щодо кожного лікарського
засобу» викласти в такій редакції:
«1. Визначається перелік всіх лікарських засобів, що містять відповідну
діючу речовину.
2. Для кожної торговельної назви (форми випуску та дозування)
лікарського засобу визначається вартість одиниці лікарської форми за такою
формулою:
Ціна 1 упаковки лікарського засобу з загальновідомих джерел, що не
Вартість
перевищує задекларовану зміну оптово-відпускної ціни з урахуванням
одиниці
надбавок та податків
=
лікарської
_____________________________________________________________
форми
Кількість одиниць лікарської форми в упаковці
Для розрахунку розміру необхідних коштів для закупівлі лікарського
засобу використовується найнижча вартість одиниці лікарської форми з-поміж
визначеної вартості одиниці лікарської форми для кожної торговельної назви.
3. Розрахунок розміру необхідних коштів для закупівлі лікарського засобу
здійснюється за такою формулою:
Необхідні кошти для
Кількість необхідних
Найнижча вартість
закупівлі лікарського =
одиниць лікарської
Х
одиниці лікарської
засобу
форми
форми
».
В.о.директора
Медичного департаменту

А. О. Гаврилюк

