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Про отримання та використання 
лікарських засобів для лікування 
хворих на вірусний гепатит С, 
закуплених за кошти Державного 
бюджету України на 2016 рік

На виконання наказу Міністерства охорони здоров’я України від 
09 січня 2018 року № 37 «Про розподіл лікарських засобів для лікування 
хворих на вірусний гепатит С, закуплених за кошти Державного бюджету 
України на 2016 рік», з метою раціонального та цільового використання 
лікарських засобів для лікування хворих на вірусний гепатит С, закуплених за 
кошти Державного бюджету України на 2016 рік (далі - лікарські засоби) за 
бюджетною програмою КПКВК ДБ 2301400 "Забезпечення медичних заходів 
окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру" у 
частині «Централізована закупівля медикаментів для хворих на вірусні 
гепатити В і С»

НАКАЗУЮ:

1. Головному лікарю КЗ ’’Херсонська обласна інфекційна лікарня 
ім. Г.І.Горбачевського” ХОР Мітковському В.Г. забезпечити:

1.1. Отримання від ДП «Укрмедпостач» МОЗ України лікарських засобів: 
ВІЛЬВІО (Омбітасвір/Парітапревір/Ритонавір та Дасабувір), Таблетки, вкриті 
плівковою оболонкою, по 12,5 мг/75 мг/50 мг по 2 таблетки у блістері; по 7 
блістерів в картонній коробці для тижневого використання; по 4 картонних 
коробки в картонній коробці для застосування на протязі 4 тижнів у кількості 
1792 таблетки (896 уп.) на суму 727032,32 грн. (Сімсот двадцять сім тисяч 
тридцять дві грн. 32 коп.); ВІРЕЛАКІР (Омбітасвір/Парітапревір/Ритонавір та 
Дасабувір), Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 250 мг по 2 таблетки у 
блістері; по 7 блістерів в картонній коробці для тижневого використання; по 4 
картонних коробки в картонній коробці для застосування на протязі 4 тижнів у 
кількості 1792 таблетки (896 уп.) на суму 63221,76 грн. (Шістдесят три тисячі 
двісті двадцять одна грн. 76 коп.) відповідно до товаросупровідних документів, 
а по якості відповідно до документів, що засвідчують їх якість.



1.2. Персональну відповідальність за збереження лікарських засобів та 
раціональне їх використання.

1.3. Подання до відділу супроводу державних програм та бухгалтерського 
обліку Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації (далі -  
Департамент):

1.3.1. Копій накладних про отримання зазначених лікарських засобів на 
наступний день після їх фактичного отримання.

1.3.2. Щомісяця до 05 числа місяця, наступного за звітним інформації 
згідно з додатками 4 і 8 до наказу Департаменту від 24 березня 2014 року № 160 
(зі змінами).

1.4. Подання до ДП «Укрмедпостач» МОЗ України та до Департаменту 
актів списання лікарських засобів у термін до 06 числа місяця, наступного за 
звітним.

1.5. Інформування Департаменту у випадку виникнення питань стосовно 
якості отриманих лікарських засобів для прийняття відповідних рішень.

2. Начальнику відділу -  головному бухгалтеру відділу супроводу 
державних програм та бухгалтерського обліку Департаменту Бортник С.М. 
забезпечити надання електронного варіанту цього наказу після реєстрації до 
комунальної установи Херсонський обласний інформаційно-аналітичний центр 
медичної статистики для розміщення на сайті Департаменту.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
директора Департаменту -  начальника управління супроводу державних 
цільових програм та ресурсного забезпечення Кучер Г.М.

Заступник Директора Департаменту


