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Про внесення змін до наказу
Міністерства охорони здоров'я України 
від 05 грудня  2016 року № 1307

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 25 березня
2015 року № 267 та пункту 3 розділу IV Положення про збір заявок, розподіл,
перерозподіл  та  використання  лікарських  засобів,  медичних  виробів,  інших
товарів, їх залишків і послуг, придбаних МОЗ України за рахунок бюджетних
коштів  для  забезпечення  медичних  заходів  окремих  державних  програм  та
комплексних  заходів  програмного  характеру,  затвердженого  наказом  МОЗ
України від  15 травня 2018 року № 931,  з  метою раціонального та цільового
використання  лікарського  засобу «МЕТОТРЕКСАТ-ТЕВА»  для  лікування
громадян,  хворих  на  онкологічні  та  онкогематологічні  захворювання,
закупленого за кошти Державного бюджету України на 2015 рік, за бюджетною
програмою  КПКВК  2301400  «Забезпечення  медичних  заходів  окремих
державних  програм  та  комплексних  заходів  програмного  характеру»  на
виконання  заходів  Загальнодержавної  програми  боротьби  з  онкологічними
захворюваннями  на  період  до  2016  року,  на  підставі  листів  Департаменту
охорони здоров'я  виконавчого органу  Київської   міської   ради  (Київської
міської  державної  адміністрації) від  30  серпня  2018 року  №061-11166/04.03
та  Медичного  департаменту  МОЗ  України  від  12  жовтня  2018  року
№3.25-3.0-сп/161 

НАКАЗУЮ:

        1. Унести зміни  до наказу Міністерства охорони здоров'я України від
05 грудня  2016 року  № 1307 "Про розподіл  лікарських засобів для лікування
онкогематологічних  хворих,  закуплених  за  кошти  Державного  бюджету
України на 2015 рік" доповнивши пункт 1 абзацом другим такого змісту:

          «Дозволити  Департаменту  охорони  здоров'я  виконавчого  органу
Київської   міської   ради   (Київської  міської  державної  адміністрації) ,
починаючи з  листопада  2018  року,  використання  залишків  лікарського  засобу
"МЕТОТРЕКСАТ-ТЕВА",  розчин для ін’єкцій,  100 мг/мл,  по 10мл  у  флаконі;  по



2
1 флакону у коробці, у кількості 30 флаконів, закупленого за кошти Державного
бюджету  України  на  2015  рік за  бюджетною  програмою  КПКВК  2301400
«Забезпечення медичних заходів окремих  державних   програм  та комплексних
заходів  програмного  характеру»  на  виконання  заходів  Загальнодержавної
програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року»,
для  лікування  громадян,  хворих  на  онкологічні  та  онкогематологічні
захворювання».

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник Міністра з питань 
європейської інтеграції  О. СТЕФАНИШИНА


