
 
 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОХОРОНИ  ЗДОРОВ'Я 

НАКАЗ  
 

 

від 22.07.2013                                   м. Полтава                            № 708 

 

 

Про порядок розподілу виробів 

медичного призначення централізовано 

отриманих від МОЗ України та 

придбаних за рахунок місцевих бюджетів 

 

 

 З метою забезпечення раціонального розподілу виробів медичного 

призначення отриманих за рахунок централізованих коштів від Міністерства 

охорони здоров’я України по програмах централізованих закупівель 

кардіостимуляторів, ендопротезів та інших виробів медичного призначення і 

придбаних за рахунок місцевих бюджетів та виконання п. 4 наказу 

Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації від 01.07.2013 № 617 

«Про впровадження форм первинної облікової документації та звітності з 

питань забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами 

та інструкцій щодо їх заповнення» та з метою посилення контролю за 

використанням і обліком в області виробів медичного призначення отриманих 

за рахунок централізованих коштів від Міністерства охорони здоров’я України і 

придбаних за рахунок місцевих бюджетів, забезпечення виконання вимог 

наказів Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації від 25.02.2013 № 

203 «Про перелік уповноважених установ» та від 23.05.2013 № 507 «Про 

контроль за цільовим та раціональним використанням матеріальних цінностей, 

отриманих централізовано» 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Створити постійно діючу комісію Департаменту охорони здоров’я 

облдержадміністрації у складі: 

 

Куделича 

Ігоря Юрійовича 

- заступника директора Департаменту, 

начальника управління фінансово-економічної 

роботи - медичної допомоги матерям і дітям та 

медицини катастроф Департаменту охорони здоров’я 

облдержадміністрації, голова комісії; 

Кузьміна 

Олександра Германовича 

- заступника начальника управління лікувально-

профілактичної допомоги населенню та медичних 

кадрів - начальника відділу лікувально-



профілактичної допомоги населенню управління 

лікувально-профілактичної допомоги населенню та 

медичних кадрів Департаменту охорони здоров’я 

облдержадміністрації, заступник голови комісії; 

Шумейко 

Івана Федоровича 

- головного спеціаліста терапевта відділу 

лікувально-профілактичної допомоги населенню 

управління лікувально-профілактичної допомоги 

населенню та медичних кадрів Департаменту 

охорони здоров’я облдержадміністрації; 

Дубинського 

Миколи Вікторовича 

- головного спеціаліста хірурга відділу 

лікувально-профілактичної допомоги населенню 

управління лікувально-профілактичної допомоги 

населенню та медичних кадрів Департаменту 

охорони здоров’я облдержадміністрації; 

Перогова 

Ігоря Олександровича 

- головного спеціаліста відділу фінансово-

економічної роботи, медичної допомоги матерям і 

дітям управління фінансово-економічної роботи, 

медичної допомоги матерям і дітям та медицини 

катастроф Департаменту охорони здоров’я 

облдержадміністрації; 

Харченко 

Галину Вікторівну 

- головного позаштатного спеціаліста 

реабілітолога Департаменту охорони здоров’я 

облдержадміністрації; 

Самсонову 

Юлію Юріївну 

- головного спеціаліста з діловодства відділу 

фінансово-економічної роботи, медичної допомоги 

матерям і дітям управління фінансово-економічної 

роботи, медичної допомоги матерям і дітям та 

медицини катастроф Департаменту охорони здоров’я 

облдержадміністрації, секретар комісії. 

 

2. Затвердити перелік документів для отримання хворими виробів 

медичного призначення (додається). 

3. Заступнику директора Департаменту, начальнику управління 

фінансово-економічної роботи - медичної допомоги матерям і дітям та 

медицини катастроф Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації 

Куделичу І.Ю., голові комісії, проводити засідання комісії двічі на місяць о 13
00

 

в перший і третій понеділок місяця та в разі термінової потреби у використанні 

ВМП для ургентних оперативних втручань в клініках НАМНУ та Київському 

міському центрі серця. 

4. Підготовку матеріалів для розгляду на комісії покласти на головних 

позаштатних спеціалістів Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації 

по профілям та у відповідності з реєстром хворих по нозологіях. 

5. Головним позаштатним спеціалістам Департаменту охорони 

здоров’я облдержадміністрації по профілям після рішення комісії, забезпечити 

підготовку наказу по Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації на 

видачу виробів медичного призначення для хворого в міську, або районну 



лікарню за місцем його прописки з наступною передачею до медичної 

установи, де буде надана високоспеціалізована медична допомога хворому. 

6. Головному лікарю Полтавської обласної клінічної лікарні ім. 

М.В.Скліфосовського Скалянському Є.В. забезпечити: 

6.1. Ведення реєстру хворих, що потребують імплантації штучних 

клапанів серця та слухопротезування. 

6.2. Видачу виробів медичного призначення проводити на підставі 

наказу Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації. 

6.3. В разі необхідності термінового використання виробів медичного 

призначення використовувати їх на хворих за висновком консиліуму з участю 

головних позаштатних спеціалістів Департаменту охорони здоров’я 

облдержадміністрації по профілю захворювання з послідуючим розглядом 

цього питання на засіданні комісії Департаменту охорони здоров’я 

облдержадміністрації. 

6.4. Подання до Департаменту охорони здоров’я звітності про стан 

забезпеченості виробами медичного призначення відповідно до діючого наказу 

Головного управління охорони здоров’я облдержадміністрації від 29.10.2012 № 

1163 „Про виконання наказу МОЗ від 12.10.2012 № 806” щомісячно до 5 числа 

місяця наступного за звітним. 

6.5. Забезпечити подання до постачальника актів списання 

централізовано отриманих виробів медичного призначення згідно вимог наказу 

МОЗ від 26.03.2003 № 136. Термін: до 10 числа наступного за звітним місяця. 

7. Головному лікарю Полтавської обласної клінічної лікарні 

відновного лікування та діагностики з обласними центрами планування сім’ї та 

репродукції людини, медичної генетики Бриль І.М.: 

9.1. Забезпечити ведення реєстру хворих, що потребують імплантації 

ендопротезів суглобів. 

9.2. Видачу виробів медичного призначення проводити на підставі 

наказу Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації. 

9.3. Подання до Департаменту охорони здоров’я звітності про стан 

забезпеченості виробами медичного призначення відповідно до діючого наказу 

Головного управління охорони здоров’я облдержадміністрації від 29.10.2012 № 

1163 „Про виконання наказу МОЗ від 12.10.2012 № 806” щомісячно до 5 числа 

місяця наступного за звітним. 

9.4. Забезпечити подання до постачальника актів списання 

централізовано отриманих виробів медичного призначення згідно вимог наказу 

МОЗ від 26.03.2003 № 136. Термін: до 10 числа наступного за звітним місяця. 

8. Головному лікарю Полтавського обласного клінічного 

кардіологічного диспансеру Вакуленку К.Є. забезпечити ведення реєстру 

хворих, що потребують імплантації ШВР, аорто-коронарного шунтування та 

інших хірургічних методів лікування хворих на ішемічну хворобу серця 

(коронарографія, стентування і балонування коронарних артерій, імплантації 

кардіовертера). 

9. Начальнику управління охорони здоров’я виконавчого комітету 

Полтавської міської ради, начальнику управління охорони здоров’я виконкому 

Кременчуцької міської ради, начальнику управління охорони здоров’я 

Комсомольської міської ради, головним лікарям обласних лікувально-



профілактичних установ, головним лікарям центральних районних лікарень, 

головному лікарю Лубенської комунальної центральної міської лікарні: 

9.1. Забезпечити вчасне надання до Полтавського обласного клінічного 

кардіологічного диспансеру, Полтавської обласної клінічної лікарні відновного 

лікування та діагностики з обласними центрами планування сім’ї та репродукції 

людини, медичної генетики та Полтавської обласної клінічної лікарні ім. 

М.В.Скліфосовського необхідної документації для внесення хворих у реєстри.

     Термін: до 10 числа наступного за звітним місяця. 

9.2. В 7-денний термін після повернення хворого з оперативного 

лікування оформляти акти списання виробів медичного призначення та 

направляти їх до бухгалтерії Полтавської обласної клінічної лікарні ім. 

М.В.Скліфосовського і Полтавської обласної клінічної лікарні відновного 

лікування та діагностики з обласними центрами планування сім’ї та репродукції 

людини, медичної генетики. Термін: до 10 числа наступного за звітнім місяця. 

 11.  Вважати таким, що втратив силу наказ Головного управління 

охорони здоров’я облдержадміністрації від 16.07.2009 року № 675 «Про 

порядок розподілу виробів медичного призначення централізовано отриманих 

від МОЗ та придбаних за рахунок місцевих бюджетів». 

 13. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

Департаменту - начальника управління лікувально-профілактичної допомоги 

населенню та медичних кадрів Департаменту охорони здоров’я 

облдержадміністрації Курилка Ю.В., заступника директора Департаменту, 

начальника управління фінансово-економічної роботи - медичної допомоги 

матерям і дітям та медицини катастроф Департаменту охорони здоров’я 

облдержадміністрації Куделича І.Ю. 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту      В.П.Лисак 



Наказ розроблено відділом лікувально-профілактичної допомоги населенню 

управління лікувально-профілактичної допомоги населенню та медичних 

кадрів Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації 
 

Начальник відділу        О.Г.Кузьмін 
 

Погоджено: 
 

Заступник директора Департаменту 

охорони здоров’я облдержадміністрації, 

начальник управління лікувально-профілактичної 

допомоги населенню та медичних кадрів 

Департаменту охорони здоров’я 

облдержадміністрації        Ю.В.Курилко 
 

Заступник директора Департаменту 

охорони здоров’я облдержадміністрації, 

начальник управління фінансово-економічної роботи 

- медичної допомоги матерям і дітям 

та медицини катастроф 

Департаменту охорони здоров’я 

облдержадміністрації        І.Ю.Куделич 
 

Головний спеціаліст відділу 

фінансово-економічної роботи, медичної допомоги 

матерям і дітям управління 

фінансово-економічної роботи, 

медичної допомоги матерям і дітям 

та медицини катастроф 

Департаменту охорони здоров’я 

облдержадміністрації        І.О.Перогов 

 

Головний спеціаліст терапевт 

відділу лікувально-профілактичної допомоги 

населенню управління лікувально-профілактичної 

допомоги населенню та медичних кадрів 

Департаменту охорони здоров’я 

облдержадміністрації        І.Ф.Шумейко 

 

Головний спеціаліст хірург 

відділу лікувально-профілактичної допомоги 

населенню управління лікувально-профілактичної 

допомоги населенню та медичних кадрів 

Департаменту охорони здоров’я 

облдержадміністрації        М.В.Дубинський 

 

Юрисконсульт         Т.В.Безпалько 



 

Додаток до наказу ДОЗ 

від 22.07.2013 № 708 

 

 

Перелік 

документів для отримання хворими виробів медичного призначення, 

отриманих за рахунок централізованих коштів 
 

 

 

 

1. Ксерокопія паспорта з пропискою (1, 2, 11 сторінки). 

2. Ксерокопія ідентифікаційного коду. 

3. Виписка з амбулаторної карти, або історії хвороби. 

4. Ксерокопія посвідчення про інвалідність (за наявністю). 

5. Аудіограма (на слухові апарати). 

6. Ксерокопія висновку ІССХ АМН України (на складні типи ШВР). 

7. Ксерокопія висновку провідного інституту ортопедії та 

травматології АМН України (на ендопротези). 

 

 

 

 

 

 

Заступник начальника управління 

- начальник відділу лікувально-профілактичної 

допомоги населенню управління 

лікувально-профілактичної допомоги населенню 

та медичних кадрів Департаменту 

охорони здоров’я облдержадміністрації     Кузьмін О.Г. 


