
 
НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ МІСТА НОВА КАХОВКА» 

НОВОКАХОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

НАКАЗ 
 

01.11.2019  №214 

 

Про затвердження 11-ого локального 

формуляру лікарських засобів 

 

На виконання наказу МОЗ України від 22.07.2009 р. №529 «Про 

створення формулярної системи забезпечення лікарськими засобами закладів 

охорони здоров’я» (із змінами від 26.06.2014 р. №429 «Про внесення змін до 

наказу Міністерства охорони здоров’я України від 22.07.2009 р. №529»), 

наказу Департаменту охорони здоров’я від 12.09.2019 р.№810-н «Про 

створення локального формуляру лікарських засобів у закладах охорони 

здоров’я області», електронного листа кафедри «Reforma ZOZ»                                

від 17.10.2019 р., в якому відсутні зауваження з оформлення одинадцятого 

локального формуляру та проведеного ABC/VEN аналізу, рішення 

фармакотерапевтичної комісії закладу від 21.10.2019 р. №4, з метою 

створення формулярної системи забезпечення найбільш раціональних, 

високоефективних та економічно доцільних методів фармакотерапії 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити «Локальній формуляр лікарських засобів комунального 

некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня міста Нова 

Каховка» Новокаховської міської ради» (далі – Локальний формуляр) випуск 

11 (додається в електронному вигляді). 

2. Керівникам структурних підрозділів Лікарні : 

 2.1. Ознайомити підлеглих лікарів з одинадцятим випуском Локального 

формуляру під підпис. 

 2.2. Організувати вільний доступ лікарів до одинадцятого випуску 

Державного формуляру, десятого випуску Регіонального формуляру 

лікарських засобів Херсонської області, який представлений у вигляді 

Узагальненого переліку лікарських засобів у відповідності до структури 

Державного формуляру восьмого випуску (наказ ДОЗ ХОДА                                    

від 30.09.2019 р. №859-н, додається в електронному вигляді), до 

одинадцятого випуску Локального формуляру. 

 2.3. Довести до відома лікарів щодо призначення у процесі лікування 

хворих переважно тих лікарських засобів, які увійшли до одинадцятого 

Локального формуляру. 

 

 



Призначення препаратів, які не увійшли до Локального 

формуляру,здійснюється відповідно до потреб клінічної ситуації та 

інструкцій для їх медичного застосування з обов’язковим обґрунтуванням в 

первинній медичній документації. 

2.4. При необхідності внесення/виключення лікарського засобу до 

Локального формуляру письмово надавати обґрунтовану заявку до секретаря 

фармакотерапевтичної комісії, завідувача інформаційно-аналітичного відділу 

медичної статистики Грибняк В.А.  

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників 

головного лікаря Василенко О.Ю. та Червоненко О.В. 

 

 

 

 

 

Головний лікар                                                                        І. Гайдаманчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


