
 

 
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 

Державне підприємство «Медичні закупівлі України» 

(ДП «МЕДЗАКУПІВЛІ УКРАЇНИ») 
 

Н А К А З 

 

27.01.2023 Київ №96-Р 

  

 

Про внесення змін до наказу державного підприємства 

 «Медичні закупівлі України» від 30.12.2021 № 77-р 

  

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) на підставі листа Міністерства охорони здоров'я України від 18.01.2023 

№10.3-16/1304/2-23 

 

НАКАЗУЮ: 

 

  

1. Внести зміни до наказу  державного підприємства «Медичні закупівлі 

України» від 30.12.2021 № 77-р “Про Розподіл лікарських засобів для лікування 

дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання та проведення 

трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин дітям і дорослим, закуплених за 

кошти Державного бюджету України на 2021 рік” доповнивши пункт 1 абзацами 

другим-п’ятим такого змісту: 

 

“Управлінню охорони здоров'я Сумської обласної військової 

адміністрації, починаючи з січня 2023 року, забезпечити використання  залишків 

лікарських засобів закуплених за кошти державного бюджету на 2021 рік за 

бюджетною програмою КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних заходів 

окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» за 

напрямом «Закупівля лікарських засобів, імунобіологічних препаратів 

(вакцини), медичних виробів, інших товарів і послуг, в тому числі за договорами 

керованого доступу» у частині «Закупівля лікарських засобів та медичних 

виробів для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні 



 

захворювання та проведення трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин 

дітям і дорослим», для інших категорій пацієнтів в межах бюджетної програми 

КПКВК 2301400, а саме:  

«ДЮРОГЕЗІК® пластир трансдермальний, 25 мкг/год», 1 пластир 

трансдермальний у пакеті; по 5 пакетів у картонній коробці (Фентаніл 25 

мкг/год), у кількості 5 упаковок, 

 «ДЮРОГЕЗІК® пластир трансдермальний, 50 мкг/год», 1 пластир 

трансдермальний у пакеті; по 5 пакетів у картонній коробці (Фентаніл 50 

мкг/год), у кількості 15 упаковок, 

«ДЮРОГЕЗІК® пластир трансдермальний, 75 мкг/год», 1 пластир 

трансдермальний у пакеті; по 5 пакетів у картонній коробці (Фентаніл 75 

мкг/год), у кількості 10 упаковок” 

 

 

 

 

Заступник генерального директора  

з управління поставками                                                    Едем АДАМАНОВ 


