УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 586
16 лютого____2018 р.

29 сесія 7 скликання

Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до
Міністерства охорони здоров’я України з приводу Національного
переліку лікарських засобів
Відповідно до частини другої статті 43 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, ініціативи голови постійної комісії обласної 7
скликання з питань охорони здоровя, соціального захисту та зайнятості
населення, депутата обласної Ради Хребтія Я. В., враховуючи висновок
постійної комісії з питань охорони здоров’я, соціального захисту та
зайнятості населення обласна Рада ВИРІШИЛА:
1. Схвалити звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання
до Міністерства охорони здоров’я України з приводу Національного переліку
лікарських засобів (звернення додається).
2. Надіслати це рішення до Міністерства охорони здоров’я України.
3. Контроль за виконанням цього віш ення покласти на постійну комісію
обласної Ради з питань охорони здоровая, соціального захисту та зайнятості
населення (Хребтій Я.В.)
У

Голова обласної Ради

А. ОЛІЙНИК

Додаток
до рішення 29 сесії
обласної Ради 7 скликання
від 16 лютого 2018 року №
ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання
до Міністерства охорони здоров’я України з приводу Національного
переліку лікарських засобів
З 1 січня 2018 року вступив в дію Національний перелік лікарських
засобів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня
2009 року № 333 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16
березня 2017 року № 180 (далі - Перелік).
З цього часу усі заклади та установи охорони здоров’я мають
закуповувати лікарські засоби, які входять до нової редакції Національного
переліку.
Після задоволення 100% потреби в лікарських засобах, включених до
Переліку, замовники можуть здійснювати закупівлю лікарських засобів, що
не включені до нього. При цьому, перевага повинна надаватися препаратам,
включеним у галузеві стандарти у сфері охорони здоров'я. Тобто, покриття
потреб закладів охорони здоров'я у препаратах, що не увійшли до Переліку,
здійснюватиметься за самостійним рішенням замовників, після закупівлі
100% своєї потреби.
У той же час, в області діють обласні Програми «Майбутнє Вінниччини
в збереженні здоров’я громадян» на 2016-2020 роки» та «Боротьба з
онкологічними захворюваннями на період 2017-2021 роки», які включають в
себе цілий комплекс заходів, у тому числі:
- забезпечення умов безпечного материнства, здорового дитинства та
збереження репродуктивного здоров’я населення;
- забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛінфікованих і хворих на СНІД у Дніпропетровській області;
- проведення заходів розвитку донопства крові та її компонентів;
- зниження захворюваності на серцево-судинні хвороби;
- проведення профілактики, діагностики та лікування вірусних
гепатитів;
- лікування хворих на офтальмологічні захворювання;
-забезпечення
імуносупресорними
лікарськими
засобами
для
забезпечення хворих з пересадженими органами;
- надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю
методом програмного гемодіалізу та перитонеального діалізу;
- надання медичної допомоги онкологічним хворим.
В рамках обласних Програм, депутати Вінницької обласної Ради 7
скликання, виділяють кошти з обласного бюджету на забезпечення

безперервного дороговартісного лікування пацієнтів певних захворювань
лікарськими засобами та виробами медичного призначення.
Враховуючи зазначене, депутатський корпус Вінницької обласної Ради
7 скликання, звертається з проханням щодо незастосування постанови
Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 року № 333 (в редакції
постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2017 року № 180)
(далі - Перелік) на закупівлю лікарських засобів за рахунок коштів
обласного бюджету в рамках діючих обласних Програм.

Схвалено депутатами Вінницької
обласної Ради 7 скликання

