
   

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОХОРОНИ  ЗДОРОВ’Я 
 

НАКАЗ 
 

“ 24  “ 01   2013 р.                    м. Київ                                   № 35 

 

 

Про забезпечення профільного супроводу  

державних закупівель та виконання заходів  

міської цільової програми «Здоров’я киян»  

 

 

З метою удосконалення системи контролю за раціональним та цільовим 

використанням матеріальних цінностей, отриманих централізовано за кошти 

державного бюджету, порядку проведення Департаментом охорони здоров’я 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) (далі – Департамент охорони здоров’я) централізованих державних 

закупівель на виконання заходів міської цільової програми «Здоров’я киян», 

роботи Постійних робочих груп Департаменту охорони здоров’я з питань 

профільного супроводу державних закупівель  наказую: 

1. Затвердити: 

1.1. Склад Постійних робочих груп Департаменту охорони здоров’я з питань 

профільного супроводу державних закупівель (далі – Постійна робоча група 

Департаменту охорони здоров’я), що додаются. 

1.2. Положення про Постійну робочу групу Департаменту охорони здоров’я, що 

додається. 

1.3. Порядок підготовки, затвердження та погодження інформації щодо предмета 

закупівлі (далі – Заявки), що додається. 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора 

Департаменту охорони здоров’я відповідно до розподілу функціональних 

обов'язків. 

 

Директор                                                                                                        В.Мохорєв 



 

 

 

Склад Постійної робочої групи Департаменту охорони здоров’я  

з питань профільного супроводу державних закупівель 

 лікарських засобів, виробів медичного призначення для лікування хворих на 

цукровий діабет на виконання заходів  міської цільової програми «Здоров’я киян» 

(розділ ХVІ п.7, п.9) та Державної цільової програми «Цукровий діабет» 

 

Голова робочої групи:  

Арешкович Алла 

Олександрівна 

- заступник директора –  начальник управління з 

організації медичного забезпечення. 

 

Члени робочої групи:  

Замолотова  

Ксенія Олександрівна  

- головний позаштатний спеціаліст Департаменту 

охорони здоров’я з ендокринології; 

Лантух  

Лілія Олексіївна 

- головний позаштатний спеціаліст Департаменту 

охорони здоров’я з дитячої ендокринології; 

Кірієнко  

Дмитро Васильович 

- завідувач відділенням загальної ендокринної 

патології Київського міського клінічного 

ендокринологічного центру; 

Білінська  

Ірена Анатоліївна 

-  лікар-ендокринолог дитячої клінічної лікарні №6 

Шевченківського району; 

Гущіна  

Ольга Олександрівна  

- головний спеціаліст сектору внутрішнього 

фінансового аудиту. 

  

Секретар робочої групи:  

Гнатюк  

Олена Юріївна  

- головний спеціаліст відділу первинної медико-

санітарної допомоги. 

 

Перший заступник директора                                    В.Залеська 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ  Департаменту охорони 

здоров’я  від 24.01.2013  N 35 



 

 

 

                                    

 

Склад Постійної робочої групи Департаменту охорони здоров’я 

з питань профільного супроводу державних закупівель 

лікарських засобів для лікування хворих на гіпофізарний нанізм на виконання 

заходів міської цільової програми «Здоров’я киян» (розділ ХVІ п.18) та  

Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції 

ООН про права дитини" 

 

 

Голова робочої групи:  

Шевченко Олена Петрівна 
- начальник управління з організації охорони 

материнства, дитинства та санаторного лікування. 

  

Члени робочої групи:  

Лантух  

Лілія Олексіївна 

- головний позаштатний спеціаліст Департаменту 

охорони здоров’я з дитячої ендокринології; 

Захарченко  

Ірина Олександрівна 

- лікар-ендокринолог дитячої поліклініки №2 

Святошинського району; 

Білінська  

Ірена Анатоліївна 

-  лікар-ендокринолог дитячої клінічної лікарні №6 

Шевченківського району; 

Гущіна  

Ольга Олександрівна  

- головний спеціаліст сектору внутрішнього 

фінансового аудиту. 

  

Секретар робочої групи:  

Колесник Наталія Олегівна 

- головний спеціаліст відділу з організації 

медичної допомоги дитячому населенню та 

санаторного лікування. 

 

 

 

Перший заступник директора                                В.Залеська 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ  Департаменту охорони 

здоров’я  від 24.01.2013  N 35 



 

 

 

 

 

 

Склад Постійної робочої групи Департаменту охорони здоров’я 

з питань профільного супроводу державних закупівель 

 виробів медичного призначення, лікарських засобів, лабораторних реактивів для 

гемо- та перитонеального діалізу на виконання заходів міської цільової програми 

«Здоров’я киян» (розділ ХV п.7) та Державної програми розвитку системи надання 

медичної допомоги хворим нефрологічного профілю 

 

Голова робочої групи:  

Арешкович Алла 

Олександрівна 

- заступник директора –  начальник управління з 

організації медичного забезпечення. 

Члени робочої групи:  

Красюк  

Едуард Костянтинович  

- головний позаштатний спеціаліст 

Департаменту охорони здоров’я з  гемодіалізу, 

директор Київського міського науково-

практичного центру нефрології та гемодіалізу. 

Тихоненко  

Наталія Олександрівна  

- головний позаштатний консультант 

Департаменту охорони здоров’я з дитячої 

нефрології; 

Алексєєва  

Наталія Григорівна  

- головний позаштатний спеціаліст 

Департаменту охорони здоров’я з нефрології; 

Костейчук   

Валерій Михайлович  

- завідувач відділення гемодіалізу  Київської 

міської дитячої клінічної лікарні №1; 

Гущіна  

Ольга Олександрівна  

- головний спеціаліст сектору внутрішнього 

фінансового аудиту. 

 

Секретар робочої групи:  

Ващенко  

Юлія Олександрівна  

- головний спеціаліст відділу з організації 

медичної допомоги дорослому населенню. 

 

 

Перший заступник директора                                   В.Залеська 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ  Департаменту охорони 

здоров’я  від 24.01.2013  N 35 



 

 

                                     

 

Склад Постійної робочої групи Департаменту охорони здоров’я 

з питань профільного супроводу державних закупівель 

лікарських засобів для проведення імуносупресії на виконання заходів міської 

цільової програми «Здоров’я киян» (розділ ХV п.8) та Державної цільової 

соціальної програми «Трансплантація» 

 

Голова робочої групи:  

Арешкович Алла 

Олександрівна 

- заступник директора –  начальник управління 

з організації медичного забезпечення. 

  

Члени робочої групи:  

Алексєєва  

Наталія Григорівна  

- головний позаштатний спеціаліст 

Департаменту охорони здоров’я з нефрології; 

Хоменко  

Віктор Іванович 

- головний позаштатний спеціаліст 

Департаменту охорони здоров’я з 

трансплантології; 

Тихоненко  

Наталія Олександрівна 

- головний консультант Департаменту охорони 

здоров’я з дитячої нефрології; 

Гущіна  

Ольга Олександрівна  

- головний спеціаліст сектору внутрішнього 

фінансового аудиту. 

  

Секретар робочої групи:  

Бєльчина  

Ірина Валентинівна 

- головний спеціаліст відділу первинної медико-

санітарної допомоги. 

 

 

 

 

 

Перший заступник директора                                В.Залеська 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ  Департаменту охорони 

здоров’я  від 24.01.2013  N 35 



 

                                    

 

 

Склад Постійної робочої групи Департаменту охорони здоров’я 

з питань профільного супроводу державних закупівель 

імунобіологічних препаратів для екстреної профілактики інфекційних 

захворювань та грипу на виконання заходів міської цільової програми «Здоров’я 

киян» (розділ VІІІ п.2, п.7)  

 

Голова робочої групи:  

Арешкович Алла 

Олександрівна 

- заступник директора –  начальник управління 

з організації медичного забезпечення. 

 

Члени робочої групи:  

Назар  

Олег Володимирович 

- головний позаштатний спеціаліст  

Департаменту охорони здоров’я  з питань  

імунології; 

Лапій  

Федір Іванович 

головний позаштатний спеціаліст  

Департаменту охорони здоров’я з питань  

дитячої імунології; 

Єгорова  

Тетяна Андріївна  

- головний позаштатний спеціаліст 

Департаменту охорони здоров’я з інфекційних 

хвороб; 

Анісімова  

Аліна Аркадіївна  

- головний позаштатний спеціаліст 

Департаменту охорони здоров’я з дитячих 

інфекційних хвороб; 

Гущіна  

Ольга Олександрівна  

- головний спеціаліст сектору внутрішнього 

фінансового аудиту. 

  

Секретар робочої групи:  

Кононенко  

Вікторія Василівна 

- головний спеціаліст відділу первинної 

медико-санітарної допомоги. 

 

 

Перший заступник директора                                В.Залеська 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ  Департаменту охорони 

здоров’я  від 24.01.2013  N 35 



 

 

                                                 

 

Склад Постійної робочої групи Департаменту охорони здоров’я 

з питань профільного супроводу державних закупівель 

 імунобіологічних препаратів, у т.ч. туберкуліну, на виконання заходів міської 

цільової програми «Здоров’я киян» (розділ VІІІ п.2) та Загальнодержавної 

програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб 

 

Голова робочої групи:  

Шевченко Олена Петрівна 
- начальник управління з організації охорони 

материнства, дитинства та санаторного лікування. 

  

Члени робочої групи:  

Лапій  

Федір Іванович  

- головний позаштатний спеціаліст  Департаменту 

охорони здоров’я  з питань  імунології; 

Рубан  

Інна Леонідівна 

- головний позаштатний спеціаліст Департаменту 

охорони здоров’я з дитячої фтизіатрії 

Красікова  

Любов Василівна 

- завідувач дитячим диспансерним відділенням 

Київської міської туберкульозної лікарні №1; 

Анісімова  

Альбіна Аркадіївна  

- головний позаштатний спеціаліст Департаменту 

охорони здоров’я з дитячих інфекційних хвороб; 

Квашніна  

Людмила Вікторівна  

- головний позаштатний спеціаліст Департаменту 

охорони здоров’я з педіатрії; 

Гущіна  

Ольга Олександрівна  

- головний спеціаліст сектору внутрішнього 

фінансового аудиту. 

  

Секретар робочої групи:  

Капранова  

Вікторія Валеріївна  

- головний спеціаліст відділу з організації 

медичної допомоги дитячому населенню та 

санаторного лікування. 

 

 

 

 

                       

Перший заступник директора                                В.Залеська 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ  Департаменту охорони 

здоров’я  від 24.01.2013  N 35 



 

 

 

 

 

Склад Постійної робочої групи Департаменту охорони здоров’я  

з питань профільного супроводу державних закупівель 

 лікарських засобів, виробів медичного призначення на виконання заходів  міської 

цільової програми «Здоров’я киян» (розділ ХХІІ п.4, п.6) та Загальнодержавної 

програми протидії захворюванню на туберкульоз 

 

Голова робочої групи:  

Арешкович Алла 

Олександрівна 

- заступник директора –  начальник управління з 

організації медичного забезпечення. 

  

Члени робочої групи:  

Штанько  

Владислав Леонідович 

- головний позаштатний спеціаліст Департаменту 

охорони здоров’я  з фтизіатрії; 

Рубан  

Інна Леонідівна 

- головний позаштатний спеціаліст Департаменту 

охорони здоров’я з дитячої фтизіатрії; 

Максюта  

Дмитро Володимирович 

- головний позаштатний спеціаліст Департаменту 

охорони здоров’я  з рентгенології та радіології; 

Луньова  

Ганна Геннадіївна  

- головний  позаштатний спеціаліст 

Департаменту охорони здоров’я з клінічної 

лабораторної діагностики; 

Гущіна  

Ольга Олександрівна  

- головний спеціаліст сектору внутрішнього 

фінансового аудиту. 

  

Секретар робочої групи:  

Ващенко  

Юлія Олександрівна  

- головний спеціаліст відділу з організації 

медичної допомоги дорослому населенню. 

 

Ващенко  

Юлія Олександрівна  

- головний спеціаліст відділу з організації 

медичної допомоги дорослому населенню. 

 

 

Перший заступник начальника                         В.Залеська 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ  Департаменту охорони 

здоров’я  від 24.01.2013  N 35 



 

 

 

 

Склад Постійної робочої групи Департаменту охорони здоров’я 

з питань профільного супроводу державних закупівель 

лікарських засобів, виробів медичного призначення, лабораторних реактивів на 

виконання заходів  міської цільової програми «Здоров’я киян» та 

Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, 

догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД 

Голова робочої групи:  

Арешкович Алла 

Олександрівна 

- заступник директора –  начальник управління з 

організації медичного забезпечення. 

  

Члени робочої групи:  

Юрченко  

Олександр Володимирович 

- головний консультант Департаменту охорони 

здоров’я  з організації надання    медичної  

допомоги ВІЛ-позитивним особам та хворим на 

СНІД; 

Ченцова  

Неля Павлівна 

-завідувач клініко-діагностичною лабораторією 

Київського міського центру СНІДу Київської 

міської клінічної лікарні №5;  

Самсонова  

Олена Миколаївна 

- лікар-інфекціоніст амбулаторно-поліклінічного 

відділення Київського міського центру СНІДу 

Київської міської клінічної лікарні №5; 

Раус 

Ірина Володимирівна 

- лікар-інфекціоніст дитячий амбулаторно-

поліклінічного відділення Київського міського 

центру СНІДу Київської міської клінічної лікарні 

№5; 

Гущіна  

Ольга Олександрівна  

- головний спеціаліст сектору внутрішнього 

фінансового аудиту. 

  

Секретар робочої групи:  

Яковлєва  

Ольга Сергіївна 

- головний спеціаліст відділу з організації 

медичної допомоги дорослому населенню. 

 

Перший заступник директора                                В.Залеська 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ  Департаменту охорони 

здоров’я  від 24.01.2013  N 35 



 

 

 

 

Склад Постійної робочої групи Департаменту охорони здоров’я 

з питань профільного супроводу державних закупівель 

 лікарських засобів для лікування онкологічних та  онкогематологічних хворих на 

виконання заходів  міської цільової програми «Здоров’я киян» (розділ ХІІ, розділ 

ХІІІ) та Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями  

 

Голова робочої групи:  

Арешкович Алла 

Олександрівна 

- заступник директора –  начальник управління з 

організації медичного забезпечення. 

  

Члени робочої групи:  

Осинський  

Дмитро Сергійович 

- головний позаштатний спеціаліст 

Департаменту охорони здоров’я з онкології; 

Сівкович  

Світлана Олексіївна 

- головний спеціаліст Департаменту охорони 

здоров’я з гематології; 

Войтко  

Олександр Володимирович 

- заступник головного лікаря Київського 

міського клінічного онкологічного центру з 

організаційних питань; 

Гущіна  

Ольга Олександрівна  

- головний спеціаліст сектору внутрішнього 

фінансового аудиту. 

  

Секретар робочої групи:  

Яковлєва  

Ольга Сергіївна 

- головний спеціаліст відділу з організації 

медичної допомоги дорослому населенню.  

 

 

 

 

 

Перший заступник директора                                В.Залеська 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ  Департаменту охорони 

здоров’я  від 24.01.2013  N 35 



 

 

 

 

Склад Постійної робочої групи Департаменту охорони здоров’я 

з питань профільного супроводу державних закупівель 

лікарських засобів для лікування онкологічних та  онкогематологічних хворих на 

виконання заходів  міської цільової програми «Здоров’я киян» (розділ ХІІ, розділ 

ХІІІ) та Державної програми «Дитяча онкологія» 

 

Голова робочої групи:  

Шевченко Олена Петрівна 
- начальник управління з організації охорони 

материнства, дитинства та санаторного лікування. 

  

Члени робочої групи:  

Матюшок  

Ольга Федорівна 

- головний консультант Департаменту охорони 

здоров’я з дитячої онкології; 

Кавардакова  

Наталія Володимирівна 

- головний позаштатний спеціаліст Департаменту 

охорони здоров’я з дитячої гематології; 

Черидніченко  

Наталія Миколаївна  

- дитячий гематолог Київської міської дитячої 

клінічної лікарні №1; 

Кобись  

Вадим Леонідович 

- дитячий хірург Київського міського клінічного 

онкологічного центру; 

Гущіна  

Ольга Олександрівна  

- головний спеціаліст сектору внутрішнього 

фінансового аудиту. 

  

Секретар робочої групи:  

Колесник  

Наталія Олегівна 

- головний спеціаліст відділу з організації 

медичної допомоги дитячому населенню та 

санаторного лікування 

 

 

 

 

Перший заступник директора                                В.Залеська 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ  Департаменту охорони 

здоров’я  від 24.01.2013  N 35 



 

 

                                    

 

Склад Постійної робочої групи Департаменту охорони здоров’я 

з питань профільного супроводу державних закупівель 

 виробів медичного призначення на виконання заходів  міської цільової програми 

«Здоров’я киян» (розділ ХХ пп.2.2, 2.2 п.2) та Програми розвитку донорства крові 

та її компонентів 

 

Голова робочої групи:  

Арешкович Алла 

Олександрівна 

- заступник директора –  начальник управління з 

організації медичного забезпечення. 

  

Члени робочої групи:  

Заневська Л.Й. 
- головний консультант Департаменту охорони 

здоров’я з питань  трансфузіології; 

Шабельник  

Павло Володимирович   

- завідувач відділенням трансфузіології Київської 

міської клінічної лікарні швидкої медичної 

допомоги; 

Ляшенко  

Тетяна Іванівна 

- начальник відділу заготівлі донорської крові 

Київського міського центру крові; 

Сівкович  

Світлана Олексіївна 

- головний консультант Департаменту охорони 

здоров’я   з гематології; 

Гущіна  

Ольга Олександрівна  

- головний спеціаліст сектору внутрішнього 

фінансового аудиту. 

  

Секретар робочої групи:  

Яковлєва  

Ольга Сергіївна 

- головний спеціаліст відділу з організації 

медичної допомоги дорослому населенню.  

 

 

 

 

Перший заступник директора                                В.Залеська 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ  Департаменту охорони 

здоров’я  від 24.01.2013  N 35 



 

 

 

 

 

Склад Постійної робочої групи Департаменту охорони здоров’я 

з питань профільного супроводу державних закупівель 

 лікарських засобів на виконання Централізованих заходів із закупівлі лікарських 

засобів та витратних матеріалів для діагностики та лікування хворих на розсіяний 

склероз 

   

Голова робочої групи:  

Арешкович Алла 

Олександрівна 

- заступник директора –  начальник управління з 

організації медичного забезпечення. 

  

Члени робочої групи:  

Кобись  

Тетяна Олександрівна 

- керівник Київського міського центру 

розсіяного склерозу Київської міської клінічної 

лікарні №4; 

Клименко  

Василь Васильович 

- головний позаштатний спеціаліст 

Департаменту охорони здоров’я з неврології; 

Гущіна  

Ольга Олександрівна  

- головний спеціаліст сектору внутрішнього 

фінансового аудиту; 

  

Секретар робочої групи:  

Яковлєва  

Ольга Сергіївна 

- головний спеціаліст відділу з організації 

медичної допомоги дорослому населенню.  

 

 

 

 

 

 

Перший заступник директора                                В.Залеська 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ  Департаменту охорони 

здоров’я від 24.01.2013  N 35 



 

                                    

 

 

Склад Постійної робочої групи Департаменту охорони здоров’я 

з питань профільного супроводу державних закупівель 

лікарських засобів, виробів медичного призначення на виконання заходів  міської 

цільової програми «Здоров’я киян» (розділ ІХ пп. 2.10 п.2) та  Комплексних 

заходів щодо заохочування народжуваності 

 

Голова робочої групи:  

Шевченко Олена Петрівна 

- начальник управління з організації охорони 

материнства, дитинства та санаторного 

лікування. 

  

Члени робочої групи:  

Борис  

Олена Миколаївна 

- головний позаштатний спеціаліст 

Департаменту охорони здоров’я з акушерства та 

гінекології;  

Чермак  

Ігор Іванович  

- головний спеціаліст Департаменту охорони 

здоров’я з питань репродуктології; 

Камінський  

В’ячеслав Володимирович 

- директор Київського міського центру 

репродуктивної та перинатальної медицини; 

Гущіна  

Ольга Олександрівна  

- головний спеціаліст сектору внутрішнього 

фінансового аудиту. 

  

Секретар робочої групи:  

Крупчинська  

Марина Олексіївна 

- головний спеціаліст відділу з організації 

акушерської та гінекологічної допомоги. 

 

 

 

Перший заступник директора                                В.Залеська 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ  Департаменту охорони 

здоров’я  від 24.01.2013  N 35 



 

 

                                    

 

Склад Постійної робочої групи Департаменту охорони здоров’я 

з питань профільного супроводу державних закупівель 

лікарських засобів для лікування гемофілії на виконання заходів  міської цільової 

програми «Здоров’я киян» (розділ ХІІІ п.2) та  Централізованих заходів з 

лікування хворих на гемофілію у т.ч. дітей 

 

Голова робочої групи:  

Шевченко Олена Петрівна 

- начальник управління з організації охорони 

материнства, дитинства та санаторного 

лікування. 

  

Члени робочої групи:  

Сівкович  

Світлана Олексіївна 

- головний спеціаліст Департаменту охорони 

здоров’я з гематології; 

Кавардакова  

Наталія Володимирівна 

- головний спеціаліст Департаменту охорони 

здоров’я з дитячої гематології; 

Заневська  

Людмила Йосипівна 

- головний консультант Департаменту охорони 

здоров’я  з питань  трансфузіології; 

Черидніченко  

Наталія Миколаївна  

- дитячий гематолог Київської міської дитячої 

клінічної лікарні № 1;   

Авер'янов  

Євген Валентинович 

- директор Київського міського науково-

практичного центру діагностики та лікування 

хворих з патологією гемостазу Київської міської 

клінічної лікарні №9; 

Гущіна  

Ольга Олександрівна  

- головний спеціаліст сектору внутрішнього 

фінансового аудиту. 

  

Секретар робочої групи:  

Колесник  

Наталія Олегівна 

- головний спеціаліст відділу з організації 

медичної допомоги дитячому населенню та 

санаторного лікування. 

 

 

Перший заступник директора                                В.Залеська 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ  Департаменту охорони 

здоров’я  від 24.01.2013  N 35 



 

                                    

 

 

Склад Постійної робочої групи Департаменту охорони здоров’я  

з питань профільного супроводу державних закупівель 

виробів медичного призначення на виконання заходів  міської цільової програми 

«Здоров’я киян» (розділ ХІХ пп.2.1 п.2) та  Централізованих заходів із закупівлі 

ендопротезів і наборів інструментів для імплантації 

 

Голова робочої групи:  

Арешкович Алла 

Олександрівна 

- заступник директора –  начальник управління 

з організації медичного забезпечення. 

  

Члени робочої групи:  

Косяков  

Олександр Миколайович 

- головний позаштатний  спеціаліст 

Департаменту охорони здоров’я 

з ортопедії і травматології; 

Лінько  

Ярослав Володимирович 

- завідувач травматологічного відділення 

Київської міської клінічної лікарні №7; 

Дроботун  

Олег Володимирович 

- завідувач травматологічного відділення 

Київської міської клінічної лікарні №3; 

Гущіна  

Ольга Олександрівна  

- головний спеціаліст сектору внутрішнього 

фінансового аудиту. 

  

Секретар робочої групи:  

Ващенко  

Юлія Олександрівна  

- головний спеціаліст відділу з організації 

медичної допомоги дорослому населенню.  

 

 

 

 

Перший заступник директора                                В.Залеська 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ  Департаменту охорони 

здоров’я  від 24.01.2013  N 35 



 

                                    

 

 

Склад Постійної робочої групи Департаменту охорони здоров’я 

з питань профільного супроводу державних закупівель 

лікарських засобів на виконання заходів  міської цільової програми «Здоров’я 

киян» (розділ ХІV пп.2.2 п.2) та  Державної програми запобігання та лікування 

серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань 

  

Голова робочої групи:  

Арешкович Алла 

Олександрівна 

- заступник директора –  начальник управління з 

організації медичного забезпечення. 

  

Члени робочої групи:  

Кушнір  

Леонід Владиленович  

- головний позаштатний спеціаліст Департаменту 

охорони здоров’я з кардіології; 

Клименко  

Василь Васильович 

- головний позаштатний спеціаліст Департаменту 

охорони здоров’я з неврології; 

Зозуля  

Андрій Іванович  

- головний позаштатний спеціаліст Департаменту 

охорони здоров’я з нейрохірургії; 

Гущіна  

Ольга Олександрівна  

- головний спеціаліст сектору внутрішнього 

фінансового аудиту 

  

Секретар робочої групи:  

Ващенко  

Юлія Олександрівна  

- головний спеціаліст відділу з організації медичної 

допомоги дорослому населенню  

 

 

 

 

 

Перший заступник директора                                В.Залеська 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ  Департаменту охорони 

здоров’я  від 24.01.2013  N 35 



 

 

 

 

Склад Постійної робочої групи Департаменту охорони здоров’я 

з питань профільного супроводу державних закупівель 

 лікарських засобів  для лікування дітей хворих на первинний (вроджений) 

імунодефіцит на виконання заходів  міської цільової програми «Здоров’я киян» 

(розділ Х,  пп. 3.1 п.3) та  Загальнодержавної програми "Національний план дій 

щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" 

 

Голова робочої групи:  

Шевченко Олена Петрівна 

- начальник управління з організації охорони 

материнства, дитинства та санаторного 

лікування. 

 

Члени робочої групи:  

Лапій  

Федір Іванович 

- головний позаштатний спеціаліст Департаменту 

охорони здоров’я з дитячої імунології; 

Рабош  

Олеся Володимирівна 

- завідувач Київським міським дитячим центром 

клінічної імунології; 

Якимович  

Світлана Анатоліївна 

- завідувач консультативної поліклініки 

Київської міської дитячої клінічної лікарні №1; 

Гущіна  

Ольга Олександрівна  

- головний спеціаліст сектору внутрішнього 

фінансового аудиту. 

 

Секретар робочої групи:  

Капранова  

Вікторія Валеріївна 

- головний спеціаліст відділу з організації 

медичної допомоги дитячому населенню та 

санаторного лікування. 

 

 

 

 

Перший заступник директора                                В.Залеська 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ  Департаменту охорони 

здоров’я  від 24.01.2013  N 35 



 

 

 

 

Склад Постійної робочої групи Департаменту охорони здоров’я 

з питань профільного супроводу державних закупівель 

лікарських засобів («топамакс») та  обладнання для лікування дітей хворих на 

ДЦП на виконання заходів міської цільової програми «Здоров’я киян» (розділ Х, 

п. 1.3) та  Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації 

Конвенції ООН про права дитини" 

 

Голова робочої групи:  

Шевченко Олена Петрівна 

- начальник управління з організації охорони 

материнства, дитинства та санаторного 

лікування. 

  

Члени робочої групи:  

Панасюк  

Людмила Афанасіївна 

- головний позаштатний спеціаліст 

Департаменту охорони здоров’я з дитячої 

неврології; 

Смульська  

Наталія Омелянівна 

- дитячий невролог Київської міської дитячої 

клінічної лікарні №1; 

Кияниця  

Євдокія Семенівна 

- дитячий невролог дитячої поліклініки №2 

Голосіївського району; 

Гущіна  

Ольга Олександрівна  

- головний спеціаліст сектору внутрішнього 

фінансового аудиту. 

 

Секретар робочої групи:  

Капранова  

Вікторія Валеріївна 

- головний спеціаліст відділу з організації 

медичної допомоги дитячому населенню та 

санаторного лікування. 

 

 

 

 

 

Перший заступник директора                                В.Залеська 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ  Департаменту охорони 

здоров’я від 24.01.2013  N 35 



 

 

 

 

Склад Постійної робочої групи Департаменту охорони здоров’я з питань 

профільного супроводу державних закупівель 

 тест-систем для скринінгу новонароджених на фенілкетонурію, гіпотиреоз, 

адреногенітальний синдром та муковісцидоз, лікувального харчування для дітей 

хворих на фенілкетонурію лікарських засобів для лікування дітей хворих на 

муковісцидоз та  хворобу Гоше на виконання заходів міської цільової програми 

«Здоров’я киян» (розділ Х п. 2.3, п. 4.3) та Загальнодержавної програми 

"Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" 

 

Голова робочої групи:  

Шевченко Олена Петрівна 

- начальник управління з організації охорони 

материнства, дитинства та санаторного 

лікування. 

 

Члени робочої групи:  

Волкова  

Лариса Володимирівна 

- лікар медичний генетик консультативної 

поліклініки Київської міської дитячої клінічної 

лікарні №1; 

Пічкур  

Наталія Олександрівна 

- головний позаштатний спеціаліста 

Департаменту охорони здоров’я з медичної 

генетики; 

Квашніна  

Людмила Вікторівна  

- головний позаштатний спеціаліст 

Департаменту охорони здоров’я з педіатрії; 

Якимович  

Світлана Анатоліївна 

- завідувач консультативною поліклінікою 

Київської міської дитячої клінічної лікарні №1; 

Боголий  

Оксана Михайлівна 

- лікар-лаборант клінічної лабораторії Київської 

міської дитячої клінічної лікарні №1; 

Гущіна  

Ольга Олександрівна  

- головний спеціаліст сектору внутрішнього 

фінансового аудиту. 

Секретар робочої групи:  

Колесник  

Наталія Олегівна 

- головний спеціаліст відділу з організації 

допомоги дитячому населенню та санаторного 

лікування. 

 

Перший заступник директора                                В.Залеська 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ  Департаменту охорони 

здоров’я від 24.01.2013  N 35 



 

 

 

 

Склад Постійної робочої групи Департаменту охорони здоров’я 

з питань профільного супроводу державних закупівель 

 лікарських засобів для лікування дітей з хронічними вірусними гепатитами на 

виконання заходів Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо 

реалізації Конвенції ООН про права дитини" 

 

 

Голова робочої групи:  

Шевченко Олена Петрівна 
- начальник управління з організації охорони 

материнства, дитинства та санаторного лікування. 

  

Члени робочої групи:  

Лапій  

Федір Іванович  

- головний позаштатний спеціаліст Департаменту 

охорони здоров’я з дитячої імунології; 

Анісімова  

Альбіна Аркадіївна 

- головний позаштатний спеціаліст Департаменту 

охорони здоров’я з дитячих інфекційних хвороб; 

Палатна  

Людмила Олександрівна 

- заступник головного лікаря КМДКІЛ з медичних 

питань; 

Гущіна  

Ольга Олександрівна  

- головний спеціаліст сектору внутрішнього 

фінансового аудиту. 

 

Секретар робочої групи:  

Колесник  

Наталія Олегівна 

- головний спеціаліст відділу з організації медичної 

допомоги дитячому населенню та санаторного 

лікування. 

 

 

 

 

Перший заступник директора                                В.Залеська 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ  Департаменту охорони 

здоров’я від 24.01.2013  N 35 



 

 

 

 

Склад Постійної робочої групи Департаменту охорони здоров’я 

з питань профільного супроводу державних закупівель 

лікарських засобів для лікування дітей з ювенільним ревматоїдним артритом на 

виконання заходів міської цільової програми «Здоров’я киян» (розділ X п.п. 6.2 

п.6) 

 

Голова робочої групи:  

Шевченко Олена Петрівна 
- начальник управління з організації охорони 

материнства, дитинства та санаторного лікування. 

 

Члени робочої групи:  

Марушко  

Тетяна Вікторівна  

- головний позаштатний спеціаліст Департаменту 

охорони здоров’я з дитячої кардіоревматології. 

Кухта  

Наталія Миколаївна 

- завідувач кардіоревматологічного відділення 

дитячої клінічної лікарні  № 6; 

Іорданова  

Світлана Василівна  

- завідувач кардіоревматологічного відділення 

Київської міської дитячої клінічної лікарні № 2; 

Олексенко  

Ольга  Василівна  

- завідувач кардіоревматологічного відділення 

Київської міської дитячої клінічної лікарні №1; 

Гущіна  

Ольга Олександрівна  

- головний спеціаліст сектору внутрішнього 

фінансового аудиту. 

 

Секретар робочої групи:  

Колесник  

Наталя Олегівна 

- головний спеціаліст відділу з організації 

медичної допомоги дитячому населенню та 

санаторного лікування. 

 

 

 

 

Перший заступник директора                                В.Залеська 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ  Департаменту охорони 

здоров’я від 24.01.2013  N 35 



 

 

 

 

Склад Постійної робочої групи Департаменту охорони здоров’я 

з питань профільного супроводу державних закупівель 

лікарських засобів та виробів медичного призначення на виконання заходів 

міської цільової програми «Здоров’я киян» (п.п. 3.6 п.3 Нейрохірургія/Дитяча 

нейрохірургія розділу XIV) 

 

 

 

 

 

 

Перший заступник директора                                В.Залеська 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ  Департаменту охорони 

здоров’я від 24.01.2013  N 35 

Голова робочої групи:  

Шевченко Олена Петрівна 

- начальник управління з організації охорони 

материнства, дитинства та санаторного 

лікування. 

  

Члени робочої групи:  

Синицький  

Сергій Іванович 

- головний спеціаліст  Департаменту охорони 

здоров’я з дитячої нейрохірургії; 

Гриб  

Сергій Васильович 

- лікар-нейрохірург Київського міського 

центру дитячої нейрохірургії; 

Гончарук 

Олександр Борисович 

- лікар-нейрохірург Київського міського 

центру дитячої нейрохірургії; 

Гущіна  

Ольга Олександрівна  

- головний спеціаліст сектору внутрішнього 

фінансового аудиту. 

  

Секретар робочої групи:  

Капранова  

Вікторія Валеріївна 

- головний спеціаліст відділу з організації 

медичної допомоги дитячому населенню та 

санаторного лікування. 



 

 

 

 

Склад Постійної робочої групи Департаменту охорони здоров’я 

з питань профільного супроводу державних закупівель 

 засобів догляду за стомою на виконання заходів міської цільової програми 

«Здоров’я киян» (п.п. 2.2 п.2 розділу XХIV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перший заступник директора                                В.Залеська 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ  Департаменту охорони 

здоров’я від 24.01.2013  N 35 

Голова робочої групи:  

Арешкович Алла 

Олександрівна 

- заступник директора –  начальник управління 

з організації медичного забезпечення. 

  

Члени робочої групи:  

Жельман  

Василь Олексійович 

- головний спеціаліст  Департаменту охорони 

здоров’я з проктології; 

Тишко  

Руслан Олександрович 

- заступник головного лікаря з хірургічної 

допомоги Київської клінічної лікарні №18; 

Гущіна  

Ольга Олександрівна  

- головний спеціаліст сектору внутрішнього 

фінансового аудиту. 

 

Секретар робочої групи:   

Ващенко  

Юлія Олександрівна  

- головний спеціаліст відділу з організації 

медичної допомоги дорослому населенню. 



 

 

                                    

 

 

Склад Постійної робочої групи Департаменту охорони здоров’я 

з питань профільного супроводу державних закупівель 

слухових апаратів та кохлеарних імплантів на виконання заходів  міської цільової 

програми «Здоров’я киян» (п.п. 1.1, 1.2 п.1 розділу ХIV) та  Централізованих 

заходів із закупівлі ендопротезів і наборів інструментів для імплантації 

 

Голова робочої групи:  

Шевченко Олена Петрівна 
- начальник управління з організації охорони 

материнства, дитинства та санаторного лікування. 

  

Члени робочої групи:  

Щербина  

Андрій Віталійович 

- головний лікар Київського міського медичного 

центру проблем слуху та мовлення «СУВАГ»; 

Біль  

Богдан Назарович 

-  головний позаштатний спеціаліст Департаменту 

охорони здоров’я з отоларингології; 

Рубан  

Ігор Іванович 

-  головний позаштатний спеціаліст Департаменту 

охорони здоров’я з дитячої отоларингології; 

Кулакова  

Тетяна Борисівна 

- заступник головного лікаря Київського міського 

медичного центру проблем слуху та мовлення 

«Суваг»; 

Гущіна  

Ольга Олександрівна  

- головний спеціаліст сектору внутрішнього 

фінансового аудиту. 

  

Секретар робочої групи:  

Капранова  

Вікторія Валеріївна 

- головний спеціаліст відділу з організації 

допомоги дитячому населенню та санаторного 

лікування. 

 

 

 

 

Перший заступник директора                                В.Залеська 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ  Департаменту охорони 

здоров’я від 24.01.2013  N 35 



 

                                    

 

 

Склад Постійної робочої групи Департаменту охорони здоров’я 

з питань профільного супроводу державних закупівель 

 лікарських засобів, виробів медичного призначення на виконання заходів  міської 

цільової програми «Здоров’я киян» (розділ ІХ, п. 1.10 (дихальні розлади), п.1.9 

(антирезусний імуноглобулін)) та  «Репродуктивне здоров'я нації» на період до 

2015 року» 

Голова робочої групи:  

Шевченко Олена Петрівна 
- начальник управління з організації охорони 

материнства, дитинства та санаторного лікування. 

 

Члени робочої групи:  

Ткаченко  

Руслан Опанасович 

- головний позаштатний консультант 

Департаменту охорони здоров’я з питань 

акушерської реанімації; 

Тишкевич  

Валерія Миколаївна  

– головний позаштатний спеціаліст Департаменту 

охорони здоров’я з неонатології; 

Стаднік  

Ірина Олександрівна 

- завідувач відділенням інтенсивної терапії 

новонароджених Київської міської дитячої 

клінічної лікарні №1; 

Корнійчук  

Олег Володимирович 

- завідувач відділенням інтенсивної терапії 

новонароджених Київської міської дитячої 

клінічної лікарні №2; 

Ткаченко  

Юлія Вікторівна 

- завідувач відділенням новонароджених 

Київського міського пологового будинку №6. 

Гущіна  

Ольга Олександрівна  

- головний спеціаліст сектору внутрішнього 

фінансового аудиту. 

  

Секретар робочої групи:  

Крупчинська  

Марина Олексіївна 

- головний спеціаліст відділу з організації 

акушерської та гінекологічної допомоги . 

 

 

 

 

Перший заступник директора                                В.Залеська 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ  Департаменту охорони 

здоров’я від 24.01.2013  N 35 



 

                                    

 

 

Склад Постійної робочої групи Департаменту охорони здоров’я 

з питань профільного супроводу державних закупівель 

 лікарських засобів, виробів медичного призначення на виконання заходів  міської 

цільової програми «Здоров’я киян» (розділ ІХ, пп. 1.1 п.1 (невідкладна допомога 

при кровотечах)) та  «Репродуктивне здоров'я нації» на період до 2015 року» 

 

Голова робочої групи:  

Шевченко Олена Петрівна 
- начальник управління з організації охорони 

материнства, дитинства та санаторного лікування. 

  

Члени робочої групи:  

Макаренко  

Михайло Васильович 

- головний позаштатний спеціаліст Департаменту 

охорони здоров’я з акушерства та гінекології; 

Ткаченко  

Руслан Опанасович 

- головний позаштатний консультант Департаменту 

охорони здоров’я з питань акушерської реанімації; 

Говсєєв  

Дмитро Олександрович 

- заступник головного лікаря Київського міського 

пологового будинку № 5 з лікувальної роботи; 

Семенюк  

Лариса Леонідівна 

- заступник головного лікаря Київського міського 

пологового будинку № 6 з лікувальної роботи; 

Маланчук  

Олег Борисович 

- заступник головного лікаря Київського міського 

пологового будинку № 7 з лікувальної роботи; 

Шупик  

Володимир Іванович 

- директор Київського центру репродуктивного 

здоров’я Київської міської клінічної лікарні № 1;  

Гущіна  

Ольга Олександрівна  

- головний спеціаліст сектору внутрішнього 

фінансового аудиту. 

  

Секретар робочої групи:  

Крупчинська  

Марина Олексіївна 

- головний спеціаліст відділу з організації 

акушерської та гінекологічної допомоги. 

 

 

Перший заступник директора                                В.Залеська 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ  Департаменту охорони 

здоров’я від 24.01.2013  N 35 



 

 

 

 

Склад Постійної робочої групи Департаменту охорони здоров’я 

з питань профільного супроводу державних закупівель 

 виробів медичного призначення для лікування серцево-судинних захворювань на 

виконання заходів  міської цільової програми «Здоров’я киян» (розділ ХІV пп.2.2 

п.2) та Державної програми запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-

мозкових захворювань 

 

Голова робочої групи:  

Арешкович Алла 

Олександрівна 

- заступник директора –  начальник управління з 

організації медичного забезпечення. 

  

Члени робочої групи:  

Тодуров  

Борис Михайлович 

- головний позаштатний спеціаліст Департаменту 

охорони здоров’я з хірургії серця і магістральних 

судин; 

Кушнір  

Леонід Владиленович  

- головний позаштатний спеціаліст Департаменту 

охорони здоров’я з кардіології; 

Ткачук  

Леонід Семенович  

- завідувач відділенням рентгенендоваскулярної 

хірургії Олександрівської клінічної лікарні м. 

Києва; 

Гущіна  

Ольга Олександрівна  

- головний спеціаліст сектору внутрішнього 

фінансового аудиту. 

  

Секретар робочої групи:  

Ващенко  

Юлія Олександрівна  

- головний спеціаліст відділу з організації медичної 

допомоги дорослому населенню.  

 

 

 

 

Перший заступник директора                                В.Залеська 
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Склад Постійної робочої групи Департаменту охорони здоров’я з питань 

профільного супроводу державних закупівель 

 виробів медичного призначення для лікування судинно-мозкових захворювань на 

виконання заходів  міської цільової програми «Здоров’я киян» (розділ ХІV пп.3.7 

п.3 Нейрохірургія/Дитяча нейрохірургія розділу) та Державної програми 

запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань 

 

Голова робочої групи:  

Арешкович Алла 

Олександрівна 

- заступник директора –  начальник управління з 

організації медичного забезпечення. 

  

Члени робочої групи:  

Зозуля  

Андрій Іванович  

- головний позаштатний спеціаліст Департаменту 

охорони здоров’я з нейрохірургії; 

Нечипорук 

Олег Олексійович 

- завідувач відділенням нейрохірургії 

Олександрівської клінічної лікарні м. Києва; 

Резніченко  

Володимир Іванович 

- завідувач відділенням ІІІ нейрохірургії Київської 

міської клінічної лікарні швидкої медичної 

допомоги; 

Гущіна  

Ольга Олександрівна  

- головний спеціаліст сектору внутрішнього 

фінансового аудиту. 

  

Секретар робочої групи:  

Ващенко  

Юлія Олександрівна  

- головний спеціаліст відділу з організації медичної 

допомоги дорослому населенн.  

 

 

 

 

Перший заступник директора                                В.Залеська 
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Наказ  Департаменту охорони 
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Положення 

 про Постійну робочу групу Департаменту охорони здоров’я з питань профільного 

супроводу державних закупівель 

1. Постійна робоча група Департаменту охорони здоров’я з питань профільного 

супроводу державних закупівель (далі – Постійна робоча група Департаменту 

охорони здоров’я) створюється наказом Департаменту охорони здоров’я для 

удосконалення системи контролю за раціональним та цільовим використанням 

матеріальних цінностей, отриманих централізовано за кошти державного бюджету 

та забезпечення фахового супроводу роботи з планування та проведення 

державних закупівель на виконання заходів  міської цільової програми «Здоров’я 

киян». 

2. Постійна робоча група Департаменту охорони здоров’я у своїй діяльності 

керується законодавством України, наказами Департаменту охорони здоров’я,  

наказами Міністерства охорони здоров’я  України, а також цим Положенням. 

3. Головними принципами у діяльності Постійної робочої групи Департаменту 

охорони здоров’я є об'єктивне врахування потреб у лікарських засобах, виробах 

медичного призначення та створення умов для забезпечення: 

добросовісної конкуренції серед учасників процедур закупівель; 

максимальної економності та ефективності; 

відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівель; 

недискримінації учасників; 

об'єктивної та неупередженої оцінки пропозицій конкурсних торгів; 

запобігання корупційним діям і зловживанням. 

4. Основними завданнями Постійної робочої групи Департаменту охорони 

здоров’я є: 

- визначення щорічної потреби м. Києва в лікарських засобах, виробах медичного 

призначення, медичного обладнання, що закуповується централізовано 

Департаментом охорони здоров’я та надходить централізовано з Міністерства 

охорони здоров’я України; 
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- формування відповідних Заявок до Міністерства охорони здоров’я України; 

 

- підготовку проектів наказів про розподіл та перерозподіл отриманих 

матеріальних цінностей; 

 

- проведення організаційно-методичної та аналітичної роботи щодо виконання 

державних програм та централізованих заходів; 

- формування Заявки (інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні 

характеристики предмета закупівлі (медико-технічні вимоги) з врахуванням 

залишків; 

- проведення розподілу матеріальних цінностей, отриманих шляхом 

централізованого постачання з урахуванням реєстру хворих за профілями, наявних 

залишків матеріальних цінностей в закладах охорони здоров'я м.Києва; 

- забезпечення контролю за раціональним використанням матеріальних цінностей, 

отриманих шляхом централізованого постачання; 

- надання консультативної допомоги Комітету конкурсних торгів  Департаменту 

охорони здоров’я (далі – Комітет) та структурним підрозділам Департаменту 

охорони здоров’я під час проведення процедур закупівель та виконання договорів 

про закупівлю; 

- участь у розгляді запитів, звернень, скарг учасників торгів з питань, що 

стосуються документації конкурсних торгів в частині технічних, якісних та 

кількісних характеристик (медико-технічних вимог); 

- розгляд пропозицій щодо внесення змін до технічних, якісних та кількісних 

характеристик предмета закупівлі (медико-технічних вимог); 

- підготовка висновків щодо відповідності пропозицій конкурсних торгів 

учасників процедур закупівель вимогам документації конкурсних торгів у частині 

технічних, якісних та кількісних характеристик (медико-технічних) вимог) (далі – 

Висновок). 

У Висновку повинно зазначатися, зокрема: 

- найменування предмета закупівлі (частини предмета закупівлі (лота); 

- кількість; 

- відповідність запропонованого товару кожній із встановлених документацією 

конкурсних торгів технічних, якісних та кількісних характеристик (медико-

технічним (вимогам) із посиланням на відповідний документ, що міститься в 



пропозиції конкурсних торгів, та з можливим посиланням на конкретну сторінку, 

абзац, пункт тощо. 

У разі виявлення невідповідності запропонованого товару технічним, якісним та 

кількісним характеристикам (медико-технічним вимогам), визначеним у 

документації конкурсних торгів, або неможливості його застосування, Постійна 

робоча група ДОЗ зазначає це у висновку з викладенням об'єктивних підстав, з 

посиланням на відповідний документ, що міститься (або мав міститись) в 

пропозиції конкурсних торгів, та з можливим посиланням на конкретну сторінку, 

абзац, пункт тощо 

5. Постійна робоча група Департаменту охорони здоров’я під час виконання 

покладених на неї завдань взаємодіє із структурними підрозділами Департаменту 

охорони здоров’я та Комітетом. 

6. До складу Постійної робочої групи Департаменту охорони здоров’я входять 

представники структурних підрозділів Департаменту охорони здоров’я за 

відповідним напрямком роботи, представники закладів медичної галузі, головні 

позаштатні спеціалісти ДОЗ та інші фахівці за профілем. 

7. Головою Постійної робочої групи Департаменту охорони здоров’я повинен бути 

керівник самостійного структурного підрозділу Департаменту охорони здоров’я за 

напрямком. 

8. Персональний склад Постійної робочої групи Департаменту охорони здоров’я  

затверджується наказом Департаменту охорони здоров’я. 

9. Голова Постійної робочої групи Департаменту охорони здоров’я: 

- організовує роботу Постійної робочої групи Департаменту охорони здоров’я; 

- забезпечує скликання і проведення засідань Постійної робочої групи 

Департаменту охорони здоров’я; 

- визначає дату, час і місце проведення засідання Постійної робочої групи 

Департаменту охорони здоров’я; 

- оголошує порядок денний засідання Постійної робочої групи Департаменту 

охорони здоров’я. 

10. Член Постійної робочої групи Департаменту охорони здоров’я має право: 

- вивчати матеріали, подані на розгляд Постійної робочої групи Департаменту 

охорони здоров’я; 

- висловлювати окрему думку з оформленням її у письмовому вигляді. 



11. Член Постійної робочої групи Департаменту охорони здоров’я зобов'язаний: 

- забезпечити подання на засідання Постійної робочої групи Департаменту 

охорони здоров’я відповідної інформації (матеріалів); 

- брати участь у прийнятті рішень шляхом голосування; 

- виконувати доручення голови Постійної робочої групи Департаменту охорони 

здоров’я в рамках роботи Постійної робочої групи Департаменту охорони 

здоров’я. 

12. Секретар Постійної робочої групи Департаменту охорони здоров’я: 

- інформує членів Постійної робочої групи Департаменту охорони здоров’я про 

час і місце проведення засідання; 

- веде і готує протокол засідання Постійної робочої групи Департаменту охорони 

здоров’я, Висновок, Заявку щодо предмета закупівлі тощо, а також інші 

документи за дорученням голови Постійної робочої групи Департаменту охорони 

здоров’я; 

- забезпечує зберігання документів Постійної робочої групи Департаменту 

охорони здоров’я; 

- забезпечує взаємодію Постійної робочої групи Департаменту охорони здоров’я  

із Комітетом та структурними підрозділами Департаменту охорони здоров’я, 

здійснює іншу організаційну роботу за дорученням голови Постійної робочої 

групи Департаменту охорони здоров’я контролює додержання встановлених 

строків під час підготовки та прийняття рішень та доповідає голові Постійної 

робочої групи Департаменту охорони здоров’я у разі недодержання цих строків. 

13. Формою роботи Постійної робочої групи Департаменту охорони здоров’я є 

засідання, які проводяться у разі потреби з метою виконання покладених на неї 

завдань. 

14. Рішення Постійної робочої групи Департаменту охорони здоров’я 

оформлюється протоколом, який готується секретарем Постійної робочої групи 

ДОЗ та підписується усіма членами Постійної робочої групи Департаменту 

охорони здоров’я, присутніми на засіданні.  

У разі відмови члена Постійної робочої групи Департаменту охорони здоров’я  від 

підпису, про це зазначається у протоколі із зазначенням причини відмови.  

15. Постійна робоча група Департаменту охорони здоров’я правомочна приймати 

рішення за умови участі в засіданні не менш як 2/3 її членів. Рішення вважається 



прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів Постійної робочої 

групи Департаменту охорони здоров’я, присутніх на засіданні.  

16. Члени Постійної робочої групи Департаменту охорони здоров’я, які не брали 

участь у засіданні з об'єктивних причин, але після ознайомлення з прийнятим 

Постійною робочою групою Департаменту охорони здоров’я з питань профільного 

супроводу державних закупівель  рішенням підтримують його, також можуть 

ставити свій підпис у протоколі. 

17. Голова Постійної робочої групи Департаменту охорони здоров’я та члени 

Постійної робочої групи Департаменту охорони здоров’я, в межах повноважень, 

несуть встановлену законодавством відповідальність. 

  

 

Директор                                                                     В.Мохорєв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Порядок 

підготовки, затвердження та погодження інформації щодо предмета закупівлі 

1. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета 

закупівлі (медико-технічні (технічні) вимоги) (далі - Заявка) готується Постійною 

робочою групою Департаменту охорони здоров’я з метою проведення Комітетом 

процедур державних закупівель на виконання заходів  міської цільової програми 

«Здоров’я киян». 

2. Заявка розробляється з урахуванням вимог підзаконних нормативно-правових 

актів з питань державних закупівель, затверджених у встановленому порядку 

паспортів бюджетних програм, Номенклатури лікарських засобів, виробів 

медичних, що закуповуються на виконання заходів міської цільової програми 

«Здоров’я киян». 

3. Заявка не повинна містити вимог, що обмежують конкуренцію або надають 

незаконні переваги певним виробникам або учасникам торгів. 

4. Структура Заявки. 

Розділ I. Обґрунтування проведення закупівлі 

Зазначається підстава розроблення Заявки (розділ заходів  міської цільової 

програми «Здоров’я киян»), необхідність у здійсненні закупівлі та кінцева мета, 

якої планується досягти завдяки здійсненню закупівлі. 

Дається оцінка впливу закупівлі на ситуацію щодо забезпечення потреби в 

лікарських засобах, виробах медичного призначення (прогноз наслідків 

проведення закупівлі). 

Розділ II. Предмет закупівлі 

Найменування предмета закупівлі, очікувана ціна і вартість всієї закупівлі та її 

окремих частин (лотів) визначаються з урахуванням норм та вимог Закону 

України "Про здійснення державних закупівель", Переліку лікарських засобів 

вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади і 

установи охорони здоров'я, що повністю або частково фінансуються з державного 

та місцевих бюджетів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

5 вересня 1996 року N 1071 "Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами 

та установами охорони здоров'я, що фінансуються з бюджету", із зазначенням 

міжнародної непатентованої або загальноприйнятої назви діючої речовини 
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(речовин) лікарського засобу та фармакотерапевтичної групи, до якої входить 

діюча речовина (речовини) лікарського засобу (коду АТХ), постанови Кабінету 

Міністрів України від 13 серпня 2012 року N 794 "Питання декларування зміни 

оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, які 

закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів", інших 

підзаконних нормативно-правових актів з питань державних закупівель. 

У Заявці до  предмета закупівлі додається місце постачання, строк постачання та 

їх попередній розподіл. 

Розділ III. Вимоги до предмета закупівлі 

Зазначається інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики 

предмета закупівлі, в тому числі відповідна технічна специфікації (у разі потреби - 

плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі). 

При цьому технічна специфікація повинна містити: 

детальний опис товарів, робіт, послуг, що закуповуються, в тому числі їх технічні 

та якісні характеристики; 

вимоги щодо технічних і функціональних характеристик предмета закупівлі, у 

разі, якщо опис скласти неможливо або якщо доцільніше зазначити такі 

показники; 

посилання на стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення та 

термінологію, пов'язану з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, 

передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами 

та правилами. 

Технічна специфікація не повинна містити посилання на конкретну торговельну 

марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його 

походження або виробника. У разі, якщо таке посилання є необхідним, 

специфікація повинна містити вираз "або еквівалент". 

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати 

необхідність застосування заходів із захисту довкілля (при закупівлі товарів, робіт 

і послуг, що містять екологічну небезпеку), а також можуть зазначатися 

документи, якими учасники процедури закупівлі повинні підтвердити 

відповідність своїх пропозицій конкурсних торгів встановленим Заявкою щодо 

предмета закупівлі вимогам (наприклад: реєстраційне посвідчення, свідоцтво, 

сертифікат GMP, ліцензія, дозволи, інструкції, документи, що підтверджують 

відповідність умов виробництва чинним в Україні вимогам належної виробничої 

практики, виданих Держлікслужбою України у встановленому МОЗ України 

порядку тощо). 



5. Заявка та протокол Постійної робочої групи Департаменту охорони здоров’я  

передається до Комітету. 

6. Заявка розглядається на засіданні Комітету, з метою початку процедури 

закупівлі. 

7. У разі, якщо рішення про початок процедури закупівлі не було прийнято у 

зв'язку з наявністю зауважень до Заявки, Заявка повертається Комітетом Постійній 

робочій групі Департаменту охорони здоров’я на доопрацювання. Повторно 

розгляд Заявки здійснюється у відповідності до цього Порядку. 

8. Після затвердження відповідних документів у сфері закупівель вони візуються 

Головою Постійної робочої групи Департаменту охорони здоров’я у частині 

відповідності вимог до предмета закупівлі вимогам Заявки. 
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