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ВСТУП

В умовах становлення України як самостійної демократичної держави
формування і розвиток законодавства з питань охорони здоров’я є одним з
найважливіших завдань сучасної правової політики держави.

Створення нормативно-правової бази –складний процес, розрахований на
тривалий термін та постійне оновлення, який передбачає спільну роботу
представників органів законодавчої і виконавчої влади, науковців у сфері медицини,
держави і права.

Міністерство охорони здоров’я України, як центральний орган виконавчої
влади у галузі охорони здоров’я, постійно удосконалює законодавство, розробляє
нормативно-правові акти, активно співпрацює з Комітетом Верховної Ради України
з питань охорони здоров’я, Кабінетом Міністрів України, міністерствами та
відомствами, які беруть участь у розробці законодавчих актів з питань охорони
здоров’я. Для обговорення проекти законодавчих актів виносяться на громадське
обговорення, зокрема, шляхом розміщення на офіційному веб-сайті МОЗ України та
розгляду на засіданнях Громадської ради при МОЗ України тощо.

У виданні представлено перелік основних нормативно-правових актів з питань
охорони здоров’я, прийнятих протяго 2010 року:

Верховною Радою України:
63 закони України (8 – з основної діяльності, 55 – що регулюють окремі

питання діяльності у сфері охорони здоров’я);
57 постанов Верховної Ради України (6 – з основної діяльності, 51 – що

регулюють окремі питання діяльності у сфері охорони здоров’я).
Президентом України:
Програма. Послання.
70 указів Президента України (1 – з основної діяльності, 33 – що регулюють

окремі питання діяльності у сфері охорони здоров’я, 36 – з кадрових питань);
4 розпорядження Президента України з кадрових питань.
Кабінетом Міністрів України:
149 постанов Кабінету Міністрів України (43 – з основної діяльності, 106 – що

регулюють окремі питання діяльності у сфері охорони здоров’я);
159 розпоряджень Кабінету Міністрів України (23 – з основної діяльності, 38 –

що регулюють окремі питання діяльності у сфері охорони здоров’я, 98 – з кадрових
питань).

Міністерством охорони здоров’я України:
1211 наказів Міністерства охорони здоров’я України.

Накази МОЗ, що пройшли державну реєстрацію у Міністерстві юстиції
України - 45.

Накази МОЗ, шо розроблені спільно з іншими міністерствами та
відомствами - 64.
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Інформаційно-аналітична довідка положень та можливого впливу на
проведення реформування системи охорони здоров’я в Україні
нормативно-правових актів з питань охорони здоров’я за 2010 р.

(Закони України, Укази Президента України,
 постанови Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України)

На сучасному етапі інтеграції України до Європейського Союзу (ЄС)
реальним стає запровадження стандартів діючої демократії та цивілізованого,
соціально орієнтованого суспільства.

Відповідно система охорони здоров’я орієнтується на досягнення сучасного
світового рівня, оновлення змісту, форм і методів діяльності, організаційних засад
побудови і функціонування, зміцнення здоров’я українського народу, примноження
інтелектуального потенціалу України. Триває подальше удосконалення правових
засад системи охорони здоров’я.

Нижче представлено характеристику основних нормативно-правових актів з
питань охорони здоров’я, що прийняті у 2010 році та стосуються основної
діяльності системи охорони здоров’я.

Важливим документом, яким передбачено проведення системних реформ в
галузі охорони здоров’я в Україні, є Програма Президента України В.Ф. Януковича
від 02.06.2010 «Програма економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне
суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» на
виконання якої підготовлено і прийнято цілий ряд нормативно-правових актів,
реалізація положень яких спрямована на:

- реформування системи охорони здоров’я з метою забезпечення якісної і
доступної медичної допомоги, забезпечення рівного доступу до якісної безоплатної
медичної допомоги усім верствам населення, ефективної реалізації державних
цільових програм лікування найбільш поширених небезпечних для здоров’я і життя
людини захворювань, раціонального державного контролю за якістю лікарських
засобів і виробів медичного призначення, розвиток страхової медицини, зокрема
шляхом запровадження загальнообов’язкового державного медичного страхування;

- запровадження пріоритетного розвитку та профілактичного спрямування
первинної лікувально-профілактичної допомоги, розвиток інституту сімейного
лікаря, забезпечення проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів
(диспансеризації) з метою ранньої діагностики захворювань, створення єдиного
простору доступної для всіх верств населення медичної допомоги;

- розвиток медичної освіти шляхом створення засобами державної політики
умов її всебічного розвитку як основи соціально-економічного, духовного,
фізичного та інтелектуального розвитку суспільства, збагачення єдиного освітнього
простору України тощо.

Законом України вiд 22.01.2010 № 1841-VI «Про затвердження
Загальнодержавної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги
на засадах сімейної медицини на період до 2011 року» затверджено відповідну
Програму, необхідність прийняття якої була викликана високими показниками
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смертності осіб працездатного віку, постарінням населення, яскраво вираженою
нерівністю у доступності медичної допомоги, насамперед у сільській місцевості.

Програмою передбачається комплекс заходів, спрямованих на розвиток
первинної медичної допомоги на засадах загальної практики-сімейної медицини, яка
є одним із головних пріоритетів розбудови національних систем охорони здоров’я,
особливо в умовах дефіциту фінансових ресурсів. Перерозподіл навантаження у бік
первинної медико-санітарної допомоги дозволить збільшити ресурсне наповнення
одного випадку надання допомоги в умовах спеціалізованих та
високоспеціалізованих закладах охорони здоров’я та зменшити дефіцит фінансових
ресурсів галузі охорони здоров’я в цілому.

Головною метою Програми є забезпечення зниження рівня захворюваності,
інвалідності та смертності населення шляхом формування та налагодження
ефективного функціонування системи надання населенню доступної і високоякісної
первинної медико-санітарної допомоги з переважним впровадженням засад сімейної
медицини.

Законом України вiд 16.02.2010 № 1891-VI «Про внесення зміни до Закону
України «Про соціальний захист дітей війни» визначено права на стаціонарну
медичну допомогу в госпіталях ветеранів війни цій категорії населення - громадяни
України, яким на час закінчення (2 вересня 1945 р.) Другої світової війни було
менше 18 років.

На сьогодні в Україні проживає приблизно 470 тисяч дітей війни - інвалідів.
Це люди, які у дитинстві пережили лихоліття війни, брали активну участь у
післявоєнній відбудові Держави. Сьогодні вони (всі віком 64 – 82 роки), на жаль,
немічні, часто самотні, мають декілька хронічних захворювань і потребують
медичного догляду та лікування.

Єдиними лікувальними закладами, які можуть допомогти дітям війни -
інвалідам є госпіталі ветеранів війни, яких в Україні 32, функціонують вони у
кожній області і обслуговують ветеранів війни за рахунок бюджетних коштів.

Внесення доповнення до статті 5 Закону України «Про соціальний захист
дітей війни» надало дітям війни, які є інвалідами, право на стаціонарну медичну
допомогу в госпіталях ветеранів війни. Госпіталізація проводиться при відповідних
показаннях та наявності вільних місць.

Законом України вiд 10.03.2010 № 1954-VI «Про ратифікацію Конвенції
Міжнародної організації праці № 161 1985 року про служби гігієни праці»
ратифіковано Конвенцію МОП, прийняту на 71-й сесії Генеральної конференції
МОП.

Важливою умовою на цьому шляху є зміцнення економічних та політичних
зв’язків між Україною та Європейським Союзом, що полягає у наближенні
існуючого і майбутнього законодавства України до законодавства
Співтовариства, яке викладено у положеннях Угоди про партнерство і
співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх
державами-членами (угоду ратифіковано Законом України від 10 листопада 1994
р. № 237/94-ВР).

Ратифікація Конвенції дозволить повернутися до принципу пріоритетності
медичної допомоги працюючому населенню України, науково обґрунтувати
необхідність створення, умови діяльності та основні напрями роботи служб
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гігієни праці, з урахуванням специфічних потенційних небезпек, які можуть
мати місце на підприємствах різних галузей економіки.

Законом України вiд 10.03.2010 № 1956-VI «Про ратифікацію Конвенції
Міжнародної організації праці № 139 1974 року про боротьбу з небезпекою,
спричинюваною канцерогенними речовинами й агентами у виробничих
умовах, та заходи профілактики» ратифіковано Конвенцію МОП, прийняту на
59-й сесії МОП. Необхідність ратифікації цього документу викликана тим, що в
Україні немає такої програми, відсутня також національна стратегія щодо заміни
канцерогенних речовин та агентів у виробництвах, на неканцерогенні чи менш
шкідливі для людини та довкілля. Крім того, законодавством України досі не
визначено компетентний орган, який видавав би дозвіл, сертифікував та одночасно
контролював застосування у виробництві канцерогенних речовини і агентів, а також
реєстрував працівників, які зазнали їх впливу.

Дотримання положень зазначеної Конвенції дозволить гарантувати на рівні
законодавства України:

- доцільність визначення та діяльність органу, який видає дозвіл, сертифікує та
одночасно контролює застосування у виробництві канцерогенних речовини й
агентів та реєструє працівників, які зазнали такого впливу;

- видачу дозволу, сертифікацію та систему контролю застосування у
виробництві канцерогенних речовини й агентів; забезпечення реалізації заходів для
заміни канцерогенних речовин та агентів, впливу яких працівники можуть зазнавати
в ході своєї роботи, не канцерогенні речовинами чи агентами або менш шкідливі
речовини чи агенти;

- скорочення кількості та експозиції працівників, які зазнають впливу
канцерогенних речовин чи агентів на виробництвах та визначити держані соціальні
пільги для них;

- забезпечить правову відповідальність працедавців за незабезпечення
працівників всією необхідною інформацією про канцерогенні небезпеки на
виробництві і заходи, яких треба вживати для їх зниження тощо.

Законом України вiд 11.05.2010 № 2165-VI «Про внесення зміни до статті
12 Закону України «Про лікарські засоби» щодо маркування лікарських засобів
шрифтом Брайля на зовнішній упаковці лікарських засобів» (назва лікарського
засобу, доза діючої речовини та лікарська форма) регламентовано, що Міністерство
охорони здоров’я України визначає лікарські засоби, упаковка яких не маркується
шрифтом Брайля або шрифтом Брайля зазначається тільки назва лікарського засобу.

Внесення змін до Закону України «Про лікарські засоби» надасть можливість
сліпим та особам, які недобачають, самостійно прочитати назву лікарського засобу,
його дозування та лікарську форму, що в свою чергу полегшить використання ними
лікарських засобів.

Законом України вiд 17.06.2010 № 2354-VI «Про внесення змін до Закону
України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» внесено зміни до додатку
№ 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» «Розподіл
видатків Державного бюджету України на 2010 рік», якими передбачено виділення
коштів з Державного бюджету (загальний фонд) на лікування громадян України за
кордоном (КПКВ 2301360) в обсязі 30 млн. 66 тис. 600 грн.
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Законом України вiд 23.12.2010 № 2861-VI «Про внесення змін до Закону
України «Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту
(СНІД) та соціальний захист населення» враховано кращий світовий досвід
правового регулювання та практичної діяльності у сфері протидії захворюванню,
зумовленому ВІЛ, що створює належні правові умови для забезпечення розробки та
реалізації ефективної державної політики у цій сфері, передбачає необхідність
вжиття спеціальних заходів, спрямованих на стабілізацію та покращання епідемічної
ситуації, зниження рівня захворюваності та смертності від ВІЛ-інфекції/СНІДу, і
водночас сприяє підтриманню балансу між необхідністю забезпечення охорони
громадського здоров’я та необхідністю захисту прав та законних інтересів людей,
які живуть з ВІЛ.

Законом передбачено збереження усіх позитивних положень нині чинного
Закону «Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД)
та соціальний захист населення».

Постановою Верховної Ради України вiд 09.02.2010 № 1859 «Про внесення
змін до Постанови Верховної Ради України «Про невідкладні заходи щодо
збереження цілісності лікувального комплексу Української дитячої
спеціалізованої лікарні «Охматдит» врегульовано питання збереження належного
функціонування та цілісності майнового комплексу лікарні. Перш за все це
стосується:

- заборони будь-якого відчуження майна, приватизації приміщень та
обладнання лікарні, а також земельної ділянки;

- дозволу оренди приміщень лікарні тільки за умови забезпечення її
безпосередніх потреб;

- виділення додатково у 2010 р. 11 млн. гривень бюджетних коштів на розвиток
матеріальної бази;

- щорічно, починаючи з 2010 року, забезпечення під час розроблення проектів
Державного бюджету України на відповідний рік видатків для фінансування у
повному обсязі потреб лікарні;

- розробки загальнодержавної цільової програми розвитку лікарні на 2010-2015
роки, передбачивши її відповідне фінансування та заходи з удосконалення
матеріально-технічної бази закладу, у першу чергу референс-лабораторії з
діагностики онкологічних захворювань, а також розвиток інфраструктури, зокрема
реконструкцію і капітальний ремонт приміщень та споруд лікарні, будівництво на
території лікарні сучасного лікувально-діагностичного корпусу, будівництво
житлового будинку та гуртожитку для надання службового житла співробітникам
лікарні.

Постановою Верховної Ради України вiд 30.06.2010 № 2380-VI «Про
прийняття за основу проекту Закону України «Про внесення змін до Закону
України «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз» (нова редакція)
рекомендовано прийняти за основу проект Закону України «Про внесення змін до
Закону України «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз» (нова редакція)
(реєстр. № 6037), поданий народними депутатами України Бахтеєвою Т.Д. та
Сорочинською-Кириленко Р.М.

Законопроект розроблено за сприяння Фонду Р. Ахметова «Розвиток
України», яким реалізується програма «Зупинимо туберкульоз в Україні» із
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залученням провідних науковців у галузі фтизіатрії, експертів Всесвітньої
організації охорони здоров’я та інших міжнародних організацій, широких кіл
медичної громадськості та представників громадських організацій, які опікуються
проблемою туберкульозу в Україні.

Проблема туберкульозу залишається надзвичайно актуальною для
українського суспільства. Епідемія цієї хвороби спричиняє руйнівний вплив на
людський, соціальний та економічний розвиток України. Медико-соціальні збитки
від туберкульозу складають нині близько 2,7 млрд. грн. на рік.

Серед основних причин такого стану є:
- недосконалість існуючої системи виявлення та організації лікування хворих

на туберкульоз;
- неадекватність профілактичних заходів масштабам епідемії та темпам її

поширення;
- відсутність правових механізмів та відповідних умов для забезпечення

ізоляції хворих на туберкульоз осіб, які ухиляються від лікування;
- невідповідність умов розміщення і перебування хворих на туберкульоз, а

також умов праці медичних працівників протитуберкульозних закладів, державним
санітарно-гігієнічним та санітарно-протиепідемічним нормам;

- відсутність єдиного комп’ютерного реєстру хворих на туберкульоз;
- незабезпеченість належного соціального захисту медичних працівників

фтизіатричної галузі та осіб, що здійснюють конвоювання та охорону певних
категорій хворих на туберкульоз тощо.

Постановою Верховної Ради України вiд 03.12.2010 № 2772-VI «Про
прийняття за основу проекту Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо клінічних випробувань лікарських засобів»
рекомендовано прийняти за основу проект Закону України «Про прийняття за
основу проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо клінічних випробувань лікарських засобів» (реєстр. № 7054) внесений
КМУ (подання МОЗ).

Законопроект розроблений МОЗ з метою впорядкування проведення клінічних
випробувань за участю малолітніх, неповнолітніх та недієздатних осіб та
передбачено внесення змін до статті 281 «Право на життя» Цивільного кодексу
України і зміни до статей 7 та 8 Закону України «Про лікарські засоби».

Метою прийняття акту є вдосконалення порядку проведення клінічних
випробувань за участю неповнолітніх і малолітніх, обмежено дієздатних та
недієздатних осіб з урахуванням норм та правил, що застосовуються у Міжнародній
практиці - Директиві Європейського Парламенту та Ради ЄС від 04.04.2001
№ 2001/20/ЄС «Про наближення законодавчих, нормативних та адміністративних
актів країн-членів стосовно запровадження належної клінічної практики при
проведенні клінічних досліджень лікарських засобів для вживання людьми»;
Постанові Європейського Парламенту та Ради від 12.12.2006 № 1901/2006 «Про
лікарські засоби для застосування в педіатрії»; Постанові Європейського
Парламенту та Ради від 20.12.2006 № 1902/2006; Конвенції про захист прав і гідності
людини щодо застосування біології та медицини: Конвенція про права людини та
біомедицину. Ов’єдо, від 04.04.1997 р.; Конвенції ООН «Про права дитини» від
20.11.1989 p., яка ратифікована Постановою Верховної Ради України від 27.02.1991
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№ 789-ХІІ; Рекомендацій Парламентської Асамблеї Ради Європи № 1235 із
психіатрії і прав людини (сесія 1994 p.).

Постановою Верховної Ради України вiд 21.12.2010  № 2837-VI «Про
прийняття за основу проекту Закону України «Про внесення змін до статті 21
Закону України «Про рекламу» щодо супроводження реклами лікарських
засобів попередженням про загрозу самолікування» рекомендовано прийняти за
основу проект Закону України «Про внесення змін до статті 21 Закону України «Про
рекламу» щодо супроводження реклами лікарських засобів попередженням про
загрозу самолікування» (реєстр. № 4708), поданий народними депутатами України
Зарубінським О.О., Шепелевим О.О.

Законопроект спрямований на захист фізичного здоров’я населення України
шляхом обмеження маніпулятивних складових реклами лікарських засобів та, таким
чином, формування в суспільній свідомості сталої думки про небезпечність
самолікування.

Постановою Верховної Ради України вiд 21.12.2010 № 2838-VI «Про
прийняття за основу проекту Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів у сфері охорони здоров’я» (щодо посилення контролю за
обігом лікарських засобів, харчових продуктів для спеціального дієтичного
споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок)»
рекомендовано прийняти за основу проект Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів у сфері охорони здоров’я» (щодо посилення контролю за
обігом лікарських засобів, харчових продуктів для спеціального дієтичного
споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок)»
(реєстр. № 7007), поданий народними депутатами України Бахтеєвою Т.Д.,
Гайдаєвим Ю.О., Карпуком В.Г., Павловським А.М.

Законопроект спрямований на посилення державного контролю за якістю
вироблених та ввезених в Україну лікарських засобів шляхом запровадження
обов’язкового державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться в
Україну, обов’язкової перевірки відповідності умов виробництва, зберігання та
реалізації лікарських засобів перед видачею дозволу на здійснення такої діяльності;
запобігання поширенню практики самолікування шляхом заборони реклами ліків та
заборони реалізації лікарських засобів, які повинні відпускатися за рецептом лікаря,
без пред’явлення такого рецепту, а також посилення контролю за достовірністю
реклами медичних виробів та харчових продуктів для спеціального дієтичного
споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок;
забезпечення належного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до
аптечних закладів.

Указом Президента України від 27.01.2010 №70/2010 «Про додаткові
заходи щодо реформування системи охорони здоров’я населення» з метою
дальшого впровадження європейських стандартів забезпечення права громадян на
медичну допомогу, утвердження здорового способу життя, визначено:

– розроблення та затвердження Державної програми реформування системи
охорони здоров’я населення, в якій передбачити заходи з підготовки та внесення
відповідних законопроектів щодо забезпечення додержання державних гарантій
надання населенню безоплатної кваліфікованої медичної допомоги, запровадження
загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування; проведення
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функціональної інвентаризації мережі державних закладів охорони здоров’я, в т.ч.
відомчого підпорядкування; удосконалення системи контролю за якістю лікарських
засобів, запровадження ефективного механізму боротьби з виробництвом та
реалізацією фальсифікованих лікарських засобів; збільшення рівня оплати праці
медичних працівників, вирішення питання щодо забезпечення їх житлом;
удосконалення системи управління галуззю охорони здоров’я;

– забезпечення необхідних видатків на реалізацію державних цільових
програм у галузі охорони здоров’я;

– удосконалення проведення комплексної оцінки соціально-економічного
розвитку АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя, основних показників стану
здоров’я населення відповідного регіону;

– посилення вимог до керівників місцевих органів виконавчої влади стосовно
виконання повноважень у галузі охорони здоров’я, належної організації роботи
закладів охорони здоров’я з надання медичної допомоги населенню.

Особлива увага приділяється питанням впровадження системи контролю за
якістю медичної допомоги та створення Інституту підготовки менеджерів з охорони
здоров’я.

Важливим є акцентування уваги на активізацію діяльності центрів здоров’я та
удосконалення організації проведення обов’язкових профілактичних медичних
оглядів населення.
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Перелік нормативно-правових актів  

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

Програма Президента України В.Ф. Януковича від 02.06.2010 «Програма
економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство,
конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».

Послання Президента України Віктора Януковича до Українського народу
вiд 03.06.2010.

УКАЗИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

З основної діяльності у сфері охорони здоров’я
1. Вiд 27.01.2010 № 70/2010 «Про додаткові заходи щодо реформування системи

охорони здоров’я населення».

Що регулюють окремі питання діяльності
у сфері охорони здоров’я

1. Вiд 15.01.2010 № 31/2010 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони
України від 15 січня 2010 року "Про державне регулювання у сфері поводження з
відходами"»;

2. вiд 28.01.2010 № 76/2010 «Про надання Хортицькому навчально-
реабілітаційному багатопрофільному центру статусу національного»;

3. вiд 28.01.2010 № 78/2010 «Про присвоєння почесного звання «Заслужений
донор України»;

4. вiд 03.02.2010 № 92/2010 «Про затвердження Річної національної програми на
2010 рік з підготовки України до набуття членства в Організації Північноатлантичного
договору»;

5. вiд 03.02.2010 № 93/2010 «Про заходи з відзначення 20-річчя українсько-
кубинського співробітництва щодо реалізації програм з лікування та оздоровлення
дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

6. вiд 22.02.2010 № 202/2010 «Про заходи фізкультурно-оздоровчої діяльності
стосовно дітей та молоді з вадами розумового розвитку та підтримки руху Спеціальної
олімпіади в Україні»;

7. вiд 22.02.2010 № 208/2010 «Про відзначення державними нагородами
України»;

8. вiд 24.02.2010 № 255/2010 «Про надання Академії медичних наук України
статусу національної»;

9. вiд 26.02.2010 № 273/2010 «Про утворення Комітету з економічних реформ»;
10. вiд 04.03.2010 № 292/2010 «Про невідкладні заходи щодо попередження

повені і паводків у весняний період 2010 року та ліквідації їх наслідків»;
11. вiд 02.04.2010 № 504/2010 «Про Положення про Адміністрацію Президента

України»;
12. від 16.04.2010 № 542/2010 «Про деякі питання забезпечення здійснення

повноважень місцевими державними адміністраціями»;
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13. вiд 20.04.2010 № 561/2010 «Про відзначення 20-ї річниці Декларації про
державний суверенітет України»;

14. вiд 28.04.2010 № 584/2010 «Про відзначення 200-річчя від дня народження
Миколи Івановича Пирогова»;

15. вiд 12.05.2010 № 614/2010 «Про допуск підрозділів збройних сил інших
держав на територію України у 2010 році для участі у багатонаціональних військових
навчаннях»;

16. вiд 31.05.2010 № 646/2010 «Про відзначення 14-ї річниці Конституції
України»;

17. вiд 31.05.2010 № 649/2010 «Про внесення змін до Положення про Комісію з
питань забезпечення Державним управлінням справами медичного та санаторно-
курортного обслуговування»;

18. вiд 01.06.2010 № 657/2010 «Про літнє оздоровлення та відпочинок дітей у
2010 році»;

19. вiд 01.06.2010 № 659/2010 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони
України від 1 червня 2010 року «Про проект Закону України "Про засади внутрішньої і
зовнішньої політики»;

20. вiд 11.06.2010 № 682/2010 «Про відзначення 1000-річчя заснування
Софійського собору»;

21. від 02.07.2010 № 747/2010 «Про Координаційний центр з упровадження
економічних реформ»;

22. вiд 07.07.2010 № 761/2010 «Про надання гуманітарної допомоги Киргизькій
Республіці»;

23. вiд 23.07.2010 № 783/2010 «Про розроблення проекту концепції реформування
Національної академії державного управління при Президентові України»;

24. вiд 21.08.2010 № 862/2010 «Про надання Одеському державному медичному
університету статусу національного»;

25. вiд 08.09.2010 № 895/2010 «Про заходи щодо визначення і реалізації проектів
із пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку»;

26. вiд 30.09.2010 № 926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного
розвитку освіти в Україні»;

27. вiд 30.09.2010 № 929/2010 «Про Державну премію України в галузі освіти»;
28. вiд 11.10.2010 № 937/2010 «Про заходи, пов’язані з 25-ми роковинами

Чорнобильської катастрофи»;
29. від 13.10.2010 № 953/2010 «Питання діяльності органів виконавчої влади»;
30. вiд 25.10.2010 № 965/2010 «Про відзначення 15-ї річниці Конституції

України»;
31. вiд 01.11.2010 № 990/2010 «Про відзначення 20-ї річниці незалежності

України»;
32. вiд 09.12.2010 № 1085/2010 «Про оптимізацію системи центральних органів

виконавчої влади»;
33. вiд 21.12.2010 № 1154/2010 «Про заходи щодо забезпечення ефективності

реалізації Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство,
конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».

З кадрових питань
1. Вiд 11.01.2010 № 11/2010 «Про відзначення державними нагородами України»;
2. вiд вiд 20.01.2010 № 48/2010 «Про присвоєння рангу державного службовця»;
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3. вiд 20.01.2010 № 53/2010 «Про відзначення державними нагородами України»;
4. вiд 28.01.2010 № 78/2010 «Про присвоєння почесного звання "Заслужений

донор України"»;
5. вiд 08.02.2010 № 128/2010 «Про відзначення державними нагородами

України»;
6. вiд 26.02.2010 № 273/2010 «Про утворення Комітету з економічних реформ»;
7. вiд 26.02.2010 № 275/2010 «Про утворення Національного антикорупційного

комітету»;
8. вiд 04.03.2010 № 286/2010 «Про заходи щодо забезпечення скорочення

видатків Державного бюджету України»;
9. вiд 04.03.2010 № 291/2010 «Про відзначення державними нагородами

України»;
10. вiд 18.03.2010 № 364/2010 «Питання Адміністрації Президента України»;
11. вiд 18.03.2010 № 364/2010 «Питання Адміністрації Президента України (Схема

розподілу обов’язків)»;
12.  вiд 02.04.2010 № 470/2010 «Про Комітет з підготовки та проведення в Україні

фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу»;
13. вiд 02.04.2010 № 481/2010 «Про ліквідацію Координаційної ради з проблем

ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та наркоманії»;
14. вiд 02.04.2010 № 483/2010 «Про ліквідацію Національної ради з питань

благодійництва «Зігрій любов’ю дитину»;
15. вiд 02.04.2010 № 489/2010 «Про ліквідацію Національної ради з питань

охорони здоров’я населення»;
16. вiд 02.04.2010 № 490/2010 «Про ліквідацію Національної ради з питань

становлення та розвитку молоді»;
17. вiд 02.04.2010  № 503/2010 «Про ліквідацію Міжвідомчої робочої групи з

питань ціноутворення на лікарські засоби і вироби медичного призначення, державних
закупівель та реєстрації лікарських засобів»;

18. вiд 14.05.2010 № 620/2010 «Про внесення змін до Указу Президента України
від 29 грудня 2005 року № 1871»;

19.  вiд 09.06.2010 № 675/2010 «Про Організаційний комітет з підготовки та
відзначення 19-ї річниці незалежності України».;

20. вiд 25.06.2010  № 726/2010 «Про відзначення державними нагородами України
з нагоди Дня Конституції України»;

21. вiд 23.07.2010 № 783/2010 «Про розроблення проекту концепції реформування
Національної академії державного управління при Президентові України», склад;

22. вiд 20.08.2010 № 829/2010 «Про відзначення державними нагородами України
працівників підприємств, установ і організацій»;

23. вiд 20.08.2010 № 830/2010 «Про відзначення державними нагородами
України»;

24.  вiд 01.09.2010 № 892/2010 «Про Раду вітчизняних та іноземних інвесторів»,
Положення;

25. вiд 16.09.2010 № 909/2010 «Про відзначення державними нагородами України
працівників підприємств, установ та організацій Харківської області»;

26. вiд 27.09.2010 № 916/2010 «Про зміни у складі Комітету з економічних
реформ»;

27. вiд 04.11.2010 № 1008/2010 «Про відзначення державними нагородами України
працівників соціальної сфери»;
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28. від 21.12.2010 № 1149/2010 Про звільнення З.Митника з посади Міністра
охорони здоров’я України»;

29. від 21.12.2010 № 1153/2010 Про призначення І.Ємця Міністром охорони
здоров’я України»;

30. від 28.12.2010 № 1243/2010 «Про звільнення О.Соловйова з посади Голови
Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони
здоров’я України, Головного державного інспектора України з контролю якості
лікарських засобів»;

31. від 28.12.2010 № 1255/2010 Про звільнення С.Риженка з посади першого
заступника Міністра охорони здоров’я України – головного державного санітарного
лікаря України»

32. від 28.12.2010 № 1259/2010 «Про призначення С.Риженка Головою Державної
санітарно-епідеміологічної служби України»;

33. від 28.12.2010 № 1260/2010 «Про призначення О.Соловйова Головою
Державної служби України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками»;

34. від 28.12.2010 № 1271/2010 «Про призначення О.Федька Головою Державної
служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних
захворювань»;

35. від 28.12.2010 № 1272/2010 «Про призначення О.Аніщенка першим
заступником Міністра охорони здоров’я України»;

36. від 28.12.2010 № 1273/2010 «Про призначення С.Копитова заступником
Міністра охорони здоров’я України».

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

1. Вiд 10.06.2010 № 915/2010-рп «Про надання підтримки Президента
України науковому міжнародному симпозіуму «Пухлина та організм: нові аспекти
старої проблеми»;

2. вiд 09.07.2010 № 1017/2010-рп «Про робочу групу з підготовки пропозицій
щодо утворення та формування Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації»;

3. вiд 01.11.2010 № 1104/2010-рп «Про підготовку щорічного Послання
Президента України до Верховної Ради України»;

4. вiд 23.12.2010 № 1203/2010-рп «Деякі питання організації роботи щодо
реалізації заходів з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади».
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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

З основної діяльності у сфері охорони здоров’я
1. Від 22.01.2010 № 1841-VI «Про затвердження Загальнодержавної програми

розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на
період до 2011 року»;

2. вiд 16.02.2010 № 1891-VI «Про внесення зміни до Закону України «Про
соціальний захист дітей війни» щодо права на стаціонарну медичну допомогу в
госпіталях ветеранів війни»;

3. вiд 10.03.2010 № 1954-VI «Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації
праці № 161 1985 року про служби гігієни праці»;

4. вiд 10.03.2010 № 1956-VI «Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації
праці № 139 1974 року про боротьбу з небезпекою, спричинюваною канцерогенними
речовинами й агентами у виробничих умовах, та заходи профілактики»;

5. вiд 11.05.2010 № 2165-VI «Про внесення зміни до статті 12 Закону України
«Про лікарські засоби» щодо маркування лікарських засобів шрифтом Брайля»;

6. вiд 17.06.2010 № 2354-VI «Про внесення змін до Закону України «Про
Державний бюджет України на 2010 рік»;

7. вiд 17.06.2010 № 2356-VI «Про внесення змін до Закону України «Про
Державний бюджет України на 2010 рік»;

8. вiд 23.12.2010 № 2861-VI «Про внесення змін до Закону України «Про
запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний
захист населення».

Що регулюють окремі питання діяльності
у сфері охорони здоров’я

1. Вiд 19.01.2010 № 1804-VI «Про внесення змін до Закону України «Про
державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та
використанні генетично модифікованих організмів»;

2. вiд 21.01.2010 № 1824-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо обмеження споживання і продажу пива та слабоалкогольних напоїв»;

3. вiд 21.01.2010 № 1825-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України у сфері поводження з відходами»;

4. вiд 10.02.2010 № 1861-VI «Про Регламент Верховної Ради України»;
5. вiд 11.02.2010 № 1869-VI «Про внесення змін до Закону України «Про

дозвільну систему у сфері господарської діяльності»;
6. вiд 11.02.2010 № 1875-VI «Про внесення зміни до статті 41 Господарського

процесуального кодексу України щодо призначення судових експертиз»;
7. вiд 11.02.2010 № 1877-VI «Про внесення змін до деяких законів України щодо

визначення порядку та строків зберігання деяких категорій документів»;
8. вiд 18.02.2010 № 1691-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів

України щодо підвідомчості справ, пов’язаних із соціальними виплатами»;
9. вiд 09.03.2010 № 1952-VI «Про внесення зміни до Закону України "Про

Регламент Верховної Ради України»;
10. від 27.04.2010 № 2157 «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради

України»;
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11.  вiд 11.05.2010 № 2169-VI «Про внесення зміни до статті 25 Закону України
«Про відпустки» (щодо гарантування відпустки для одного з батьків на період
карантину)»;

12.  від 13.05.2010 № 2185-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо впорядкування дозвільних процедур»;

13.  від 20.05 2010 № 2278-VI «Про Державну програму економічного і
соціального розвитку України на 2010 рік»;

14.  від 01.06.2010 № 2289–VІ «Про здійснення державних закупівель»;
15.  вiд 01.06.2010 № 2300-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів

України щодо спрощення митного оформлення транзитних вантажів»;
16.  вiд 01.06.2010 № 2289-VI «Про здійснення державних закупівель»;
17.  вiд 03.06.2010 № 2314-VI «Про внесення зміни до статті 13 Закону України

«Про інноваційну діяльність»;
18. вiд 01.07.2010 № 2411-VI «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики»;
19. вiд 07.07.2010 № 2448-VI «Про визнання таким, що втратив чинність, Закону

України «Про організацію і порядок діяльності Верховної Ради України»;
20. вiд 07.07.2010 № 2453-VI «Про судоустрій і статус суддів»;
21. вiд 08.07.2010 № 2456-VI «Бюджетний кодекс України»;
22. вiд 10.07.2010  № 2487-VI «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної

Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів»;
23. вiд 30.08.2010 № 2491-VI «Про внесення змін до Закону України «Про вибори

депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських,
селищних, міських голів»;

24. вiд 09.09.2010 № 2520-VI «Про внесення зміни до статті 20 Закону України
«Про Кабінет Міністрів України»;

25. вiд 09.09.2010 № 2521-VI «Про внесення зміни до статті 20 Закону України
«Про Кабінет Міністрів України»;

26. вiд 21.09.2010 № 2530-VI «Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про
заходи щодо протидії торгівлі людьми»!;

27. вiд 21.09.2010 № 2536-VI «Про внесення змін до Закону України «Про
Державний реєстр виборців»;

28. вiд 23.09.2010 № 2554-VI «Про внесення змін до Закону України «Про
Державний бюджет України на 2010 рік»;

29. вiд 07.10.2010 № 2591-VI «Про Кабінет Міністрів України» (р.№ 7208);
30. вiд 07.10.2010 № 2592-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів

України щодо приведення їх у відповідність із Конституцією України»;
31. вiд 08.10.2010 № 2600-VI «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради

України»;
32. вiд 21.10.2010 № 2625-VI «Про внесення змін до статті 27-1 Закону України

«Про планування і забудову територій» щодо будівель закладів освіти та культури,
фізичної культури і спорту, медичного та оздоровчого призначення»;

33. вiд 18.11.2010 № 2704-VI «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради
України»;

34. вiд 30.11.2010 № 2724-VI «Про внесення змін до статті 14 Закону України
"Про інформацію" щодо захисту інформації»;

35. вiд 02.12.2010 № 2744-VI «Про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за окремі
правопорушення»;
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36. вiд 02.12.2010 № 2740-VI «Про внесення змін до Водного і Земельного
кодексів України щодо прибережних захисних смуг»;

37. вiд 02.12.2010 № 2741-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо захисту прав споживачів»;

38. вiд 02.12.2010 № 2746-VI «Про внесення змін до Закону України «Про дитяче
харчування» щодо посилення вимог до виробництва та обігу продуктів дитячого
харчування»;

39. вiд 02.12.2010 № 2748-VI «Про внесення змін до розділу XII «Прикінцеві
положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо передачі справ,
пов’язаних із соціальними виплатами»;

40. вiд 02.12.2010 № 2755-VI «Податковий кодекс України»;
41. вiд 02.12.2010 № 2756-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів

України у зв’язку з прийняттям Податкового кодексу України»;
42. вiд 14.12.2010 № 2784-VI «Про прискорений перегляд регуляторних актів,

прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування»;
43. вiд 17.12.2010 № 2795-VI «Про внесення зміни до статті 2 Закону України

«Про тимчасову заборону стягнення з громадян України пені за несвоєчасне внесення
плати за житлово-комунальні послуги»;

44. вiд 17.12.2010 № 2803-VI «Про внесення змін до Закону України «Про
Товариство Червоного Хреста України»;

45. вiд 21.12.2010 № 2808-VI «Про визнання такими, що втратили чинність,
деяких законів України щодо запобігання та протидії корупції»;

46. вiд 21.12.2010 № 2809-VI «Про внесення зміни до статті 15 Закону України
«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

47. вiд 21.12.2010 № 2824-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо оплати одноразової відпустки у зв’язку з усиновленням дитини»;

48. вiд 23.12.2010  № 2862-VI «Про соціальний діалог в Україні»;
49. вiд 21.12.2010 № 2823-VI «Про внесення змін до Закону України «Про основи

соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей»;
50. вiд 21.12.2010 № 2823-VI «Про внесення змін до Закону України «Про основи

соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей»;
51. вiд 21.12.2010 № 2823-VI «Про внесення змін до Закону України «Про основи

соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей»;
52. вiд 23.12.2010  № 2856-VI «Про внесення змін до Бюджетного кодексу

України та деяких інших законодавчих актів України»;
53. вiд 23.12.2010 № 2857-VI «Про Державний бюджет України на 2011 рік»;
54. вiд 23.12.2010 № 2862-VI «Про соціальний діалог в Україні»;
55. вiд 23.12.2010 № 2883-VI «Про внесення змін до деяких законів України щодо

вирішення питань соціального захисту населення, яке проживає на території зони
спостереження об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами».
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ПОСТАНОВИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

З основної діяльності у сфері охорони здоров’я
1. Вiд 09.02.2010 № 1859-VI «Про внесення змін до Постанови Верховної Ради

України «Про невідкладні заходи щодо збереження цілісності лікувального комплексу
Української дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит»»;

2. вiд 30.06.2010 № 2380-VI «Про прийняття за основу проекту Закону України
про внесення змін до Закону України «Про боротьбу із захворюванням на
туберкульоз»;

3. вiд 21.10.2010 № 2646-VI «Про законопроекти з питань внесення змін до
Закону України «Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту
(СНІД) та соціальний захист населення»;

4. вiд 03.12.2010 № 2772-VI «Про прийняття за основу проекту Закону України
про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо клінічних випробувань
лікарських засобів»;

5. вiд 21.12.2010 № 2837-VI «Про прийняття за основу проекту Закону України
про внесення змін до статті 21 Закону України «Про рекламу» щодо супроводження
реклами лікарських засобів попередженням про загрозу самолікування»;

6. вiд 21.12.2010 № 2838-VI «Про прийняття за основу проекту Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів у сфері охорони здоров’я щодо
посилення контролю за обігом лікарських засобів, харчових продуктів для спеціального
дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок».

Що регулюють окремі питання діяльності
у сфері охорони здоров’я

1. Вiд 03.03.2010 № 1928-VI «Про відповідальність Кабінету Міністрів України»;
2. вiд 04.03.2010 № 1929-VI «Про внесення змін до календарного плану

проведення шостої сесії Верховної Ради України шостого скликання»;
3. вiд 04.03.2010 № 1932-VI «Про прийняття за основу проекту Закону України

про затвердження змін до статті 61 Закону України «Про Регламент Верховної Ради
України»;

4. вiд 04.03.2010 № 1933-VI «Про прийняття за основу проекту Закону України
про внесення змін до Закону України «Про дитяче харчування» щодо посилення вимог
до виробництва та обігу продуктів дитячого харчування»;

5. вiд 04.03.2010 № 1934-VI «Про прийняття за основу проекту Закону України
про внесення змін до статті 12 Закону України «Про лікарські засоби» щодо
маркування лікарських засобів шрифтом Брайля»;

6. вiд 05.03.2010 № 1948-VI «Про проголошення 2010 року в Україні Роком
ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років»;

7. вiд 11.03.2010 № 1963-VI «Про призначення Азарова М.Я. Прем’єр-міністром
України»;

8. вiд 11.03.2010 № 1964-VI «Про звільнення Тимошенко Ю.В. з посади Прем’єр-
міністра України»;

9. вiд 11.03.2010 № 1965-VI «Про припинення повноважень членів Кабінету
Міністрів України»;
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10.  вiд 11.03.2010 № 1968-VI «Про формування складу Кабінету Міністрів
України»;

11.  вiд 15.04.2010 № 2131-VI «Про прийняття за основу проекту Закону України
про Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2010 рік»;

12.  вiд 14.05.2010 № 2256-VI «Про прийняття за основу проекту Закону України
про внесення зміни до Закону України «Про Кабінет Міністрів України»;

13.  вiд 01.06.2010 № 2303-VI «Про направлення на повторне перше читання
проекту Закону України про внесення змін та доповнень до статті 212 Сімейного
кодексу України щодо мораторію на усиновлення іноземцями дітей з України»;

14.  вiд 01.06.2010 № 2293-VI «Про направлення на повторне друге читання
проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
прибережних захисних смуг»;

15.  вiд 02.06.2010 № 2307-VI «Про направлення на повторне перше читання
проекту Закону України про внесення змін до Кодексу законів про працю України
щодо тривалості робочого дня (зміни)»;

16.  вiд 02.06.2010 № 2308-VI «Про прийняття за основу проекту Закону України
про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо строків виплати
заробітної плати»;

17.  вiд 03.06.2010 № 2310-VI «Про прийняття за основу проекту Закону України
про засади внутрішньої і зовнішньої політики»;

18.  вiд 03.06.2010 № 2317-VI «Про прийняття за основу проекту Постанови
Верховної Ради України про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Стратегія
інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних
викликів»;

19.  вiд 04.06.2010 № 2318-VI «Про Основні напрями бюджетної політики на 2011
рік»;

20.  вiд 15.06.2010 № 2321-VI «Про проведення парламентських слухань на тему:
«Про стан промислової безпеки та охорони праці»;

21. вiд 15.06.2010 № 2325-VI «Про прийняття за основу проекту Закону
України про внесення зміни до статті 9 Закону України «Про ліцензування певних
видів господарської діяльності» щодо діяльності банків тканин та клітин людини»;

22. вiд 15.06.2010 № 2335-VI «Про розроблення Загальнодержавної програми
щодо зменшення та поступового припинення використання на території України
мийних засобів на основі фосфатів»;

23.  вiд 17.06.2010 № 2355-VI «Про прийняття за основу проекту Закону України
про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік»;

24.  вiд 18.06.2010 № 2357-VI «Про направлення депутатського запиту народного
депутата України Бережної І.Г. Президенту України»;

25.  вiд 01.07.2010 № 2414-VI «Про проведення у 2010 році слухань з питань
оздоровлення та відпочинку дітей і молоді»;

26. вiд 07.09.2010 № 2497-VI «Про прийняття за основу проекту Закону України
про заборону ліквідації, перепрофілювання, відчуження та передачі в оренду
оздоровчих закладів для провадження діяльності, не пов’язаної з оздоровленням та
відпочинком»;

27. вiд 07.09.2010 № 2494-VI «Про порядок денний сьомої сесії Верховної Ради
України шостого скликання»;

28. вiд 07.09.2010 № 2495-VI «Про інформацію Кабінету Міністрів України про
стан виконання Постанови Верховної Ради України «Про всенародне обговорення
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проекту Податкового кодексу України» та визнання такими, що втратили чинність,
деяких рішень Верховної Ради України щодо проекту Податкового кодексу України»;

29. вiд 07.09.2010 № 2501-VI «Про прийняття за основу проекту Закону України
про внесення змін до Закону України «Про планування і забудову територій» щодо
будівель закладів освіти та культури, фізичної культури і спорту, медичного і
оздоровчого призначення»;

30. вiд 21.09.2010 № 2528-VI «Про прийняття за основу проекту Закону України
про недопущення обігу в Україні небезпечної продукції»;

31. вiд 22.09.2010 № 2545-VI «Про відзначення 200-річчя з дня народження
Миколи Пирогова»;

32. вiд 23.09.2010 № 2552-VI «Про спеціальне засідання з нагоди 60-ї річниці з дня
підписання Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року та
інші заходи з відзначення в Україні цієї події»;

33. вiд 06.10.2010 № 2585-VI «Про забезпечення виконання Рішення
Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 року N 20-рп/2010 щодо
відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про внесення
змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року N 2222-IV»;

34. вiд 06.10.2010 № 2586-VI «Про проведення парламентських слухань про
становище молоді в Україні на тему: «Молодь за здоровий спосіб життя»;

35. вiд 06.10.2010 № 2587-VI «Про проведення в 2011 році парламентських
слухань з питань оздоровлення та відпочинку дітей і молоді»;

36. вiд 07.10.2010 № 2593-VI «Про прийняття за основу проекту Податкового
кодексу України»;

37. вiд 02.11.2010 № 2655-VI «Про прийняття за основу проекту Закону України
про внесення змін до Закону України «Про виконання рішень та застосування практики
Європейського суду з прав людини»;

38. вiд 02.11.2010 № 2665-VI «Про прийняття за основу проекту Закону України
про внесення змін до статті 67 Кодексу законів про працю України щодо перенесення
робочих днів»;

39. вiд 04.11.2010 № 2683-VI «Про зняття з розгляду деяких законопроектів та
проектів постанов Верховної Ради України»;

40.   вiд 05.11.2010 № 2695-VI «Про направлення на повторне перше читання
проекту Закону України про внесення змін до статті 3 Закону України «Про
трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людини» щодо виготовлення
антиретикулярної цитотоксичної сироватки»;

41. вiд 19.11.2010 № 2707-VI «Про попереднє схвалення законопроекту про
внесення змін до Конституції України щодо проведення чергових виборів народних
депутатів України, Президента України, депутатів Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів»;

42. вiд 30.11.2010 № 2714-VI «Про прийняття за основу проекту Закону України
про внесення змін до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської
діяльності» щодо переоформлення, видачі дублікатів, анулювання документів
дозвільного характеру»;

43. вiд 02.12.2010 № 2733-VI «Про проведення парламентських слухань на тему:
«Сучасний стан та актуальні завдання подолання наслідків Чорнобильської
катастрофи»;



21

44. вiд 02.12.2010 № 2734-VI «Про проведення у 2010 році парламентських
слухань на тему: «Законодавче забезпечення та реальний стан дотримання прав дитини
в Україні»;

45. вiд 14.12.2010 № 2776-VI «Про процедуру та особливості розгляду і прийняття
проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік»;

46. вiд 14.12.2010 № 2777-VI «Про прийняття за основу проекту Закону України
про Державний бюджет України на 2011 рік»;

47. вiд 21.12.2010 № 2807-VI «Про календарний план проведення восьмої сесії
Верховної Ради України шостого скликання»;

48. вiд 21.12.2010 № 2828-VI «Про прийняття за основу проекту Закону України
про внесення змін до статті 38 Закону України «Про ветеринарну медицину» щодо
переоформлення та видачі дубліката дозволу»;

49. вiд 23.12.2010 № 2858-VI «Про прийняття за основу проекту Закону України
про засади запобігання і протидії корупції в Україні»;

50. вiд 23.12.2010 № 2878-VI «Про направлення на доопрацювання проекту
Постанови Верховної Ради України про Рекомендації парламентських слухань про
становище молоді в Україні «Молодь за здоровий спосіб життя»;

51. вiд 23.12.2010 № 2879-VI «Про направлення на доопрацювання проекту
Постанови Верховної Ради України про Рекомендації парламентських слухань на тему:
«Про стан промислової безпеки та охорони праці».
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 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

З основної діяльності у сфері охорони здоров’я
1. Вiд 06.01.2010 № 15 «Про доповнення переліку державних та комунальних

закладів охорони здоров’я і державних наукових установ, які мають право провадити
діяльність, пов’язану з трансплантацією органів та інших анатомічних матеріалів
людині»;

2. вiд 13.01.2010 № 28 «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету
Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955»;

3. вiд 13.01.2010 № 29 «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету
Міністрів України від 5 березня 2009 р. № 242»;

4. вiд 13.01.2010 № 30 «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету
Міністрів України від 5 березня 2009 р. № 242»;

5. вiд 20.01.2010 № 47 «Про внесення змін до пункту 4 Порядку виплати
надбавки за вислугу років лікарям і фахівцям з базовою та неповною вищою медичною
освітою державних та комунальних закладів охорони здоров’я»;

6. вiд 03.02.2010 № 81 «Деякі питання створення мережі аптечних закладів
Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта»;

7. вiд 11.02.2010 № 195 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 5 березня 2009 р. № 242»;

8. вiд 17.02.2010 № 208 «Деякі питання удосконалення системи охорони
здоров’я»;

9. вiд 02.03.2010 № 237 «Про виділення коштів Стабілізаційного фонду для
забезпечення діяльності Державного центру інноваційних біотехнологій»;

10. вiд 17.03.2010 № 271 «Питання використання у 2010 році коштів
Стабілізаційного фонду для фінансування робіт, пов’язаних із завершенням
будівництва центру із застосування ПЕТ-технології для раннього виявлення
онкологічних захворювань»;

11. вiд 17.03.2010 № 275 «Деякі питання здійснення державного контролю якості
лікарських засобів»;

12. вiд 24.03.2010 № 280 «Про використання у 2010 році коштів Стабілізаційного
фонду для виконання робіт з реконструкції, розширення та капітального ремонту
об’єктів державної установи «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені
Ф.Г. Яновського Академії медичних наук України» та погашення кредиторської
заборгованості за виконані у 2008 році роботи з будівництва і капітального ремонту
зазначених об’єктів»;

13. вiд 31.05.2010 № 373 «Про внесення змін до переліку наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів»;

14. вiд 14.06.2010 № 513 «Деякі питання реалізації інвестиційного проекту щодо
забезпечення лікувально-профілактичних закладів обладнанням, транспортними
засобами, виробами медичного призначення та лікарськими засобами»;

15. вiд 16.06.2010 № 458 «Про порядок використання у 2010 році коштів,
передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення
централізованих заходів з охорони здоров’я»;
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16. вiд 16.06.2010 № 459 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 6 листопада 1997 р. № 1238»;

17. вiд 16.06.2010 № 454 «Про затвердження обсягів квот на 2010 рік, у межах
яких здійснюються культивування рослин, що містять наркотичні засоби і психотропні
речовини, виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на територію України та
вивезення з території України наркотичних засобів і психотропних речовин»;

18. вiд 23.06.2010 № 516 «Про утворення Державного комітету України з питань
контролю за наркотиками»;

19. вiд 05.07.2010 № 550 «Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету
Міністрів України від 23 червня 2010 р. № 516»;

20. вiд 12.07.2010 № 594 «Про виділення коштів для забезпечення продуктами
лікувального харчування дітей, хворих на фенілкетонурію»;

21. вiд 28.07.2010 № 643 «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету
Міністрів України від 5 березня 2009 р. № 242»;

22. вiд 28.07.2010 № 644 «Про внесення зміни до переліку платних послуг, які
можуть надаватися в державних та комунальних закладах охорони здоров’я, вищих
медичних навчальних закладах та науково-дослідних установах»;

23. вiд 28.07.2010 № 645 «Про внесення зміни до Положення про Державний
реєстр лікарських засобів»;

24. вiд 28.07.2010 № 677 «Про внесення зміни до пункту 7 Порядку використання
у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та
здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я»;

25. вiд 28.07.2010 № 676 «Про затвердження Положення про Державний комітет
України з питань контролю за наркотиками»;

26. вiд 18.08.2010 № 737 «Про внесення зміни до пункту 10 Положення про
Міністерство охорони здоров’я України»;

27. вiд 02.09.2010 № 804 «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету
Міністрів України від 13 травня 2009 р. № 464»;

28. вiд 08.09.2010 № 819 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких
постанов Кабінету Міністрів України», Перелік;

29. вiд 15.09.2010 № 845 «Про затвердження Порядку використання у 2010 році
коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо боротьби з
виробництвом і розповсюдженням фальсифікованих та субстандартних лікарських
засобів», Порядок;

30. вiд 08.09.2010 № 855 «Деякі питання виконання Закону України «Про
Державний бюджет України на 2010 рік»;

31. вiд 22.09.2010 № 863 «Про внесення зміни в додаток 1 до постанови Кабінету
Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298»;

32. вiд 29.09.2010 № 873 «Про внесення змін у додаток до Порядку використання
у 2010 році субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-
економічний розвиток регіонів» (обласному бюджету на будівництво лікувального
корпусу на 297 ліжок Одеської обласної дитячої клінічної лікарні);

33. вiд 29.09.2010 № 875 «Про встановлення надбавки окремим працівникам
установ соціального захисту населення»;

34. вiд 04.10.2010 № 902 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету
Міністрів України»;

35. вiд 04.10.2010 № 906 «Про затвердження форми паспорта аптечного закладу
(структурного підрозділу)»;
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36. вiд 25.10.2010 № 1051 «Про проведення Міністерством охорони здоров’я
закупівлі витратних матеріалів на засадах координації»;

37. вiд 25.10.2010 № 1051 «Про проведення Міністерством охорони здоров’я
закупівлі витратних матеріалів на засадах координації»;

38. від 01.11.2010 № 1012 «Питання декларування зміни оптово-відпускних цін на
лікарські засоби, які закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих
бюджетів»;

39.  вiд 10.11.2010 № 1035 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 15 липня 1997 р. N 765»;

40. вiд 10.11.2010 № 1035 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 15 липня 1997 р. N 765»;

41. вiд 22.11.2010 № 1072 «Про внесення змін до Положення про контроль за
відповідністю імунобіологічних препаратів, що застосовуються в медичній практиці,
вимогам державних та міжнародних стандартів»;

42. вiд 08.12.2010 № 1114 «Про затвердження Угоди про співробітництво в
боротьбі з обігом фальсифікованих лікарських засобів»;

43. вiд 27.12.2010 № 1209 «Про затвердження Порядку використання у 2010 році
субвенції з державного бюджету міському бюджету м. Києва для забезпечення
функціонування Центру ядерної медицини з використанням ПЕТ-технологій Київської
міської онкологічної лікарні».

Що регулюють окремі питання діяльності
у сфері охорони здоров’я

1. Вiд 06.01.2010 № 2 «Про проведення внутрішньої контрольно-ревізійної
роботи в системі центрального органу виконавчої влади»;

2. вiд 06.01.2010 № 15 «Про доповнення переліку державних та комунальних
закладів охорони здоров’я і державних наукових установ, які мають право провадити
діяльність, пов’язану з трансплантацією органів та інших анатомічних матеріалів
людині»;

3. вiд 06.01.2010 № 20 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів
України»;

4. вiд 20.01.2010 № 37 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів
України від 31 серпня 1995 р. № 700 та від 8 листопада 2006 р. № 1555»;

5. вiд 27.01.2010 № 51 «Про внесення змін до Положення про закупівлю товарів,
робіт і послуг за державні кошти»;

6. вiд 27.01.2010 № 77 «Деякі питання застосування принципу мовчазної згоди»;
7. вiд 03.02.2010 № 79 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів

України від 6 червня 2006 р. № 788»;
8. вiд 27.01.2010 № 83 «Про виготовлення документів про освіту»;
9.  вiд 03.02.2010 № 106 «Про подання на ратифікацію Верховною Радою України

Протоколу про внесення змін до Угоди про звільнення від сплати мита, податків і
видачі спеціальних дозволів за провезення нормативних документів, еталонів, засобів
вимірювань і стандартних зразків, що провозяться з метою повірки та метрологічної
атестації від 10 лютого 1995 року»;

10.  вiд 17.02.2010 № 134 «Про доповнення додатка 2 до постанови Кабінету
Міністрів України від 28 грудня 2000 р. № 1908»;
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11.  вiд 17.02.2010 № 144 «Про доповнення пункту 43 переліку органів
ліцензування та пункту 74 переліку документів, які додаються до заяви про видачу
ліцензій для окремого виду господарської діяльності»;

12.  вiд 17.02.2010 № 145 «Про внесення зміни до пункту 1 Порядку визначення
виробників і покупців спирту та здійснення контролю за його обігом»;

13.  вiд 24.02.2010 № 173 «Про доповнення Списку № 1 виробництв, робіт,
професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і
особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на
пенсію за віком на пільгових умовах»;

14.  вiд 24.02.2010 № 180 «Про внесення зміни до пункту 2 Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті для організації оздоровлення та
відпочинку дітей у дитячих центрах «Артек» і «Молода гвардія»;

15.  вiд 02.03.2010 № 219 «Про внесення зміни до пункту 3 Порядку визначення
виробників і покупців спирту та здійснення контролю за його обігом і визнання такими,
що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»;

16.  вiд 02.03.2010 № 226 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 13 вересня 2002 р. № 1371»;

17.  вiд 02.03.2010 № 229 «Про затвердження Типової навчальної програми
підготовки та перепідготовки водіїв транспортних засобів», Програма, План;

18.  вiд 02.03.2010 № 231 «Про внесення змін до Порядку формування тарифів на
виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з
централізованого опалення і постачання гарячої води»;

19.  вiд 02.03.2010 № 241 «Про внесення зміни до пункту 3 заходів щодо
економного та раціонального використання бюджетних коштів, передбачених для
утримання органів державної влади та інших державних органів»;

20.  вiд 02.03.2010 № 244 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 29 грудня 2009 р. № 1414»;

21.  вiд 17.02.2010 № 245 «Про внесення зміни до пункту 2 Порядку отримання
благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб
бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту,
культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування»;

22.  вiд 02.03.2010 № 248 «Про фінансування видатків, пов’язаних з оплатою
енергоносіїв, комунальних послуг та закупівлею палива для котелень»;

23.  вiд 02.03.2010 № 254 «Про внесення змін до Положення про підготовку
науково-педагогічних і наукових кадрів»;

24.  вiд 10.03.2010 № 257 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких
постанов Кабінету Міністрів України»;

25.  вiд 01.03.2010 № 261 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 14 вересня 2005 р. № 902»;

26.  вiд 02.03.2010 № 263 «Питання використання бюджетних коштів для
придбання продуктів харчування»;

27.  вiд 17.03.2010 № 267 «Про внесення змін до Регламенту Кабінету Міністрів
України»;

28.  вiд 17.03.2010 № 270 «Про зміни в структурі Секретаріату Кабінету Міністрів
України»;

29.  вiд 12.04.2010 № 303 «Деякі питання формування кадрового резерву на посади
державних службовців першої-третьої категорії, призначення на які здійснюється
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Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України та Кабінетом Міністрів
України, на 2010 рік»;

30.  від 19.04.2010 № 315 «Про схвалення Декларації цілей та завдань бюджету на
2011 рік (Бюджетної декларації)»;

31.  вiд 19.05.2010 № 367 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів
України від 27 грудня 2001 р. № 1764 і від 9 жовтня 2006 р. № 1404»;

32.  вiд 26.05.2010 № 362 «Питання організації діяльності міністрів, керівників
інших центральних органів виконавчої влади в регіонах»;

33.  вiд 02.06.2010 № 397 «Про ліквідацію деяких консультативних, дорадчих та
інших допоміжних органів, утворених Кабінетом Міністрів України»;

34. вiд 02.06.2010 № 399 «Про внесення зміни до пункту 3 постанови Кабінету
Міністрів України від 12 квітня 2010 р. № 303»;

35. вiд 09.06.2010 № 408 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 29 грудня 2009 р. № 1417»;

36.  вiд 17.05.2010 № 415 «Про Комісію з координації здійснення заходів,
пов’язаних з реалізацією інвестиційних проектів»;

37.  вiд 02.06.2010 № 419 «Питання фінансування у 2010 році Державної цільової
програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи
2012 року з футболу за рахунок коштів Стабілізаційного фонду»;

38.  вiд 07.06.2010 № 422 «Про затвердження Порядку використання у 2010 році
субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний
розвиток регіонів»;

39.  вiд 09.06.2010 № 402 «Про внесення зміни до пункту 6 Порядку погодження
продовження терміну перебування на державній службі»;

40.  вiд 16.06.2010 № 455 «Про скасування постанови Кабінету Міністрів України
від 3 лютого 2010 р. № 81»;

41.  вiд 16.06.2010 № 468 «Про затвердження "Порядку використання у 2010 році
коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів державної
політики з питань молоді, жінок та сім’ї"»;

42.  вiд 23.06.2010 № 479 «Про внесення змін до Положення про Комісію з питань
гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України»;

43.  вiд 23.06.2010 № 480 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 1 березня 2007 р. № 309»;

44.  вiд 23.06.2010 № 478 «Про порядок використання у 2010 році коштів,
передбачених у державному бюджеті для підтримки розвитку інфраструктури наукової
діяльності у сфері інформатизації»;

45.  вiд 23.06.2010 № 505 «Про порядок використання у 2010 році коштів,
передбачених у державному бюджеті для інформаційного та організаційного
забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках»;

46.  вiд 23.06.2010 № 507 «Про внесення змін до Порядку присвоєння вченого
звання професора і доцента»;

47.  вiд 30.06.2010 № 517 «Про внесення зміни до пункту 5 Положення про
Національне агентство з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу»;

48.  вiд 30.06.2010 № 518 «Про внесення зміни у додаток 1 до постанови Кабінету
Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298»;
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49. вiд 14.07.2010 № 588 «Про фінансування у 2010 році заходів з літнього
оздоровлення та відпочинку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування,
дітей-інвалідів, дітей з малозабезпечених і багатодітних сімей»;

50. вiд 14.07.2010 № 592 «Про внесення змін до Положення про Раду у справах
інвалідів при Кабінеті Міністрів України»;

51. вiд 14.07.2010 № 613 «Про внесення зміни до пункту 84 Положення про
закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти»;

52. вiд 14.07.2010 № 621 «Про посилення соціального захисту населення під час
оплати житлово-комунальних послуг»;

53. вiд 14.07.2010 № 623 «Про порядок використання у 2010 році коштів,
передбачених у державному бюджеті для поліпшення медичного обслуговування дітей,
які постраждали внаслідок Чорнобильської та інших екологічних катастроф»;

54. вiд 19.07.2010 № 597 «Деякі питання виконання Закону України «Про
Державний бюджет України на 2010 рік»;

55. вiд 21.07.2010 № 608 «Про затвердження Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для забезпечення діяльності Всеукраїнського
центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»;

56. вiд 28.07.2010 № 630 «Про внесення змін у додатки 1 і 2 до постанови Кабінету
Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 791»;

57. вiд 28.07.2010 № 666 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких
актів Кабінету Міністрів України»;

58. вiд 28.07.2010 № 632 «Про використання у 2010 році коштів, передбачених у
державному бюджеті для виробництва та розповсюдження соціальної реклами про
шкоду тютюнокуріння та зловживання алкоголем»;

59. вiд 30.07.2010 № 683 «Деякі питання виконання Закону України «Про
Державний бюджет України на 2010 рік»;

60. вiд 18.08.2010 № 752 «Про внесення змін до Положення про медико-соціальну
експертизу»;

61. вiд 28.07.2010 № 773 «Про встановлення розміру плати за подання скарги
відповідно до статті 18 Закону України «Про здійснення державних закупівель»;

62. вiд 27.08.2010 № 776 «Про внесення зміни до Державного стандарту базової і
повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 14 січня 2004 р. № 24»;

63. вiд 27.08.2010 № 780 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 23 квітня 2003 р. № 585»;

64. вiд 27.08.2010 № 786 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 17 лютого 2010 р. № 163»;

65.  вiд 27.08.2010 № 787 «Про затвердження переліку спеціальностей, за якими
здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-
кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра», Перелік;

66. вiд 27.08.2010 № 788 «Про внесення зміни до пункту 4 Порядку здійснення
медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів»;

67. вiд 11.08.2010 № 790 «Деякі питання діяльності Українсько-польського
комітету у справах підготовки та проведення фінального турніру чемпіонату Європи з
футболу УЄФА Євро-2012»;

68. вiд 02.09.2010 № 797 «Про внесення зміни до пункту 2 постанови Кабінету
Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731»;
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69. вiд 18.08.2010 № 829 «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови
Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. № 33»;

70. вiд 08.09.2010 № 831 «Про затвердження Основних напрямів реалізації
державної політики зайнятості на 2010-2011 роки»;

71. вiд 13.09.2010 № 835 «Про внесення змін до Положення про Раду підприємців
при Кабінеті Міністрів України»;

72. від 15.09.2010 № 836 «Про внесення зміни до пункту 5 постанови Кабінету
Міністрів України від 5 травня 2010 р. № 334»;

73. вiд 15.09.2010 № 844 «Про затвердження Порядку проведення перевірки стану
виконавської дисципліни в органах виконавчої влади» ;

74. вiд 15.09.2010 № 849 «Питання забезпечення реалізації статті 19 Закону
України «Про засади запобігання та протидії корупції»;

75.  вiд 13.09.2010 № 860 «Питання підготовки та відбору інвестиційних проектів,
для реалізації яких у реальному секторі економіки надається державна підтримка»;

76. від 29.09.2010 № 875 «Про встановлення надбавки окремим працівникам
установ соціального захисту населення»;

77. від 29.09.2010 № 877 «Про внесення змін до заходів щодо економного та
раціонального використання бюджетних коштів, передбачених для утримання органів
державної влади та інших державних органів»;

78. вiд 29.09.2010 № 878 «Про здійснення розрахунків за продані товари (надані
послуги) з використанням спеціальних платіжних засобів»;

79. вiд 29.09.2010 № 879 «Про внесення зміни до пункту 2 Порядку подання
фінансової звітності»;

80. вiд 29.09.2010 № 891 «Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету
Міністрів України від 30 липня 2010 р. № 683»;

81. вiд 29.09.2010 № 884 «Деякі питання використання у 2010 році коштів
Стабілізаційного фонду»;

82. вiд 29.09.2010 № 903 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів
України від 4 березня 1996 р. № 295 і від 25 червня 2001 р. № 702»;

83. вiд 11.10.2010 № 915 «Деякі питання надання адміністративних послуг»;
84. вiд 11.10.2010 № 947 «Про запровадження електронної соціальної картки»;
85. вiд 12.10.2010 № 919 «Питання забезпечення реалізації статті 7 Закону України

«Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та
використанні генетично модифікованих організмів»;

86. вiд 12.10.2010 № 929 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету
Міністрів України»;

87.  вiд 03.11.2010 № 1015 «Про внесення змін у додатки 1-3 до Державної
цільової соціальної програми "Молодь України" на 2009-2015 роки»;

88. вiд 03.11.2010 № 1015 «Про внесення змін у додатки 1-3 до Державної цільової
соціальної програми «Молодь України» на 2009-2015 роки»;

89. вiд 10.11.2010 № 1027 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів
України від 9 серпня 2001 р. N 961 і від 15 лютого 2006 р. N 147»;

90.  вiд 03.11.2010 № 1045 «Про внесення змін до Порядку провадження діяльності
з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей»;

91.  вiд 10.11.2010 № 1038 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів
України від 13 травня 1993 р. N 343 і від 15 лютого 2006 р. N 147»;

92. вiд 22.11.2010 № 1065 «Деякі питання, пов’язані з підготовкою і внесенням
подань щодо осіб, призначення на посаду та звільнення з посади яких здійснюється



29

Президентом України або Кабінетом Міністрів України чи погоджується з Кабінетом
Міністрів України»;

93. вiд 01.12.2010 № 1088 «Про затвердження Державної програми розвитку
транскордонного співробітництва на 2011-2015 роки»;

94. вiд 29.11.2010 № 1090 «Про затвердження Державної цільової програми
підтримки соціально-економічного розвитку малих міст на 2011-2015 роки»;

95. вiд 06.12.2010 № 1129 «Про перерозподіл коштів державного бюджету в 2010
році»;

96. вiд 08.12.2010 № 1116 «Про внесення змін до Порядку ведення Державного
реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку»;

97. вiд 08.12.2010 № 1122 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 21 травня 2009 р. N 526»;

98. вiд 08.12.2010 № 1126 «Про схвалення проекту Закону України «Про
Державний бюджет України на 2011 рік»;

99. вiд 10.12.2010 № 1128 «Деякі заходи щодо забезпечення виконання Указу
Президента України від 9 грудня 2010 р. № 1085» (Указ  Президента України від
09.12.10 № 1085/2010 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої
влади»);

100. вiд 08.12.2010 № 1146 «Деякі питання проведення перевірки ефективності
використання бюджетних коштів у 2008-2009 роках і I кварталі 2010 року»;

101. вiд 13.12.2010 № 1139 «Про внесення зміни до пункту 1 заходів щодо
економного та раціонального використання бюджетних коштів, передбачених для
утримання органів державної влади та інших державних органів»;

102. вiд 27.12.2010 № 1236 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких
актів Кабінету Міністрів України»;

103. вiд 29.12.2010 № 1212 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів
України від 30 серпня 2002 р. N 1298 і від 25 жовтня 2008 р. N 939»;

104. вiд 29.12.2010 № 1216 «Про внесення змін до Положення про дозвільну
систему»;

105. вiд 29.12.2010 № 1249 «Про державне замовлення на закупівлю товарів,
виконання робіт, надання послуг для державних потреб у 2010 році»;

106. вiд 15.12.2010 № 1159 «Про внесення зміни у додаток до постанови Кабінету
Міністрів України від 13 травня 2009 р. N 464».
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РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
З основної діяльності у сфері охорони здоров’я

1. Вiд вiд 13.01.2010 № 29-р «Про внесення змін до пункту 1 розпорядження
Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 р. № 1616»;

2. від 19.05.2010 № 1077-р «Про затвердження плану першочергових заходів щодо
реформування державної системи санітарного та фітосанітарного контролю»;

3. вiд 09.06.2010 № 1190-р «Питання використання лікарських засобів і виробів
медичного призначення»;

4. вiд 09.06.2010 № 1196-р «Про затвердження плану заходів щодо виконання у
2010 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до
законодавства Європейського Союзу»;

5. вiд 07.07.2010 № 1349-р «Про здійснення у 2010 році попередньої оплати
медичного обладнання, необхідного для оснащення корпусу № 2 державної установи
«Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії
Міністерства охорони здоров’я України»;

6. вiд 14.07.2010 № 1506-р «Про виділення коштів для проведення першочергових
профілактичних та протиепідемічних заходів»;

7. вiд 28.07.2010 № 1583-р «Про перерозподіл деяких бюджетних призначень,
передбачених Міністерству охорони здоров’я на 2010 рік»;

8. вiд 23.06.2010 № 1724-р «Про виконання Програми економічних реформ на
2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна
влада»;

9. вiд 23.06.2010 № 1725-р «Про першочергові заходи на 2010 рік щодо реалізації
основних положень Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне
суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна влада»;

10. вiд 08.09.2010 № 1796-р «Про передачу цілісного майнового комплексу
державної установи «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені
Л.В. Громашевського Академії медичних наук України» до сфери управління
Міністерства охорони здоров’я»;

11. вiд 13.09.2010 № 1808-р «Про схвалення Концепції реалізації державної
політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом
наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки»;

12. вiд 15.09.2010 № 1855-р «Про закупівлю імунобіологічних препаратів
(вакцин) для здійснення заходів щодо імунопрофілактики дітей»;

13. вiд 04.10.2010 № 1930-р «Про виділення у 2010 році коштів для здійснення
заходів, спрямованих на забезпечення належної якості лікарських засобів, медичної
техніки і виробів медичного призначення»;

14. вiд 17.11.2010 № 2110-р «Про передачу цілісних майнових комплексів
санітарно-епідеміологічних станцій Київської області у державну власність»;

15. вiд 01.12.2010 № 2183-р «Про затвердження скоригованого проекту
будівництва Всеукраїнського центру радіохірургії»;

16. вiд 06.12.2010 № 2222-р «Про перерозподіл деяких бюджетних призначень,
передбачених Міністерству охорони здоров’я на 2010 рік»;

17. вiд 13.12.2010 № 2244-р «Про перерозподіл деяких бюджетних призначень,
передбачених Міністерству охорони здоров’я на 2010 рік»;

18. вiд 06.12.2010 № 2245-р «Про схвалення Концепції Державної цільової
науково-технічної програми створення та проведення доклінічних випробувань
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вітчизняних лікарських засобів для забезпечення охорони здоров’я людини та
задоволення потреб ветеринарної медицини на 2011-2015 роки»;

19. вiд 15.12.2010 № 2248-р «Про затвердження проекту «Будівництво
лікувального корпусу на 297 ліжок Одеської обласної дитячої клінічної лікарні по вул.
Академіка Воробйова, 3, житловий район «Слобідка-2», Суворовський район м.
Одеси»;

20. вiд 15.12.2010 № 2249-р «Про затвердження проекту «Реконструкція будівель
комунальної установи «Міська клінічна інфекційна лікарня» з інженерними мережами
за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 5/7»;

21. вiд 20.12.2010 № 2275-р «Про перерозподіл деяких бюджетних призначень,
передбачених Міністерству охорони здоров’я на 2010 рік»;

22. вiд 22.12.2010 № 2290-р «Про придбання витратних матеріалів одноразового
використання для закладів охорони здоров’я»;

23. вiд 29.12.2010 № 2362-р «Про передачу майна у м. Києві до сфери управління
Міністерства охорони здоров’я».

Що регулюють окремі питання діяльностічя у сфері охорони здоров’я
1. Вiд 27.01.2010 № 150-р «Про затвердження плану заходів з реалізації

Концепції державної системи професійної орієнтації населення на період до 2011
року»;

2. вiд 27.01.2010 № 151-р «Про проведення перевірок на продовольчих,
непродовольчих та змішаних ринках»;

3. вiд 27.01.2010 № 163-р «Про внесення змін до розпорядження Кабінету
Міністрів України від 9 вересня 2009 р. № 1087»;

4. вiд 03.02.2010 № 192-р «Про доповнення плану заходів щодо реалізації
Концепції подолання корупції в Україні «На шляху до доброчесності» та державної
антикорупційної політики на період до 2011 року»;

5. від 31.03.2010 № 690-р «Про забезпечення взаємодії Кабінету Міністрів
України з комітетами та Спеціальною контрольною комісією з питань приватизації
Верховної Ради України»;

6. вiд 14.04.2010 № 873-р «Питання проведення невідкладних заходів з ліквідації
наслідків надзвичайної ситуації, що виникла 18 січня 2010 р. у Луганській міській
лікарні № 7»;

7. вiд 14.04.2010 № 892-р «Про схвалення проекту Державної програми
економічного і соціального розвитку України на 2010 рік»;

8. вiд 19.05.2010 № 1072-р «Про підготовку та відзначення 200-річчя від дня
народження М.І. Пирогова»;

9.  вiд 31.05.2010 № 1108-р «Про підписання Дворічних планів співпраці
Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та Уряду України на 2010-2011 роки»;

10.  вiд 02.06.2010 № 1164-р «Про затвердження плану заходів на 2010 рік щодо
удосконалення дозвільної системи у сфері господарської діяльності», План, Заходи;

11.  від 9 червня 2010 р. № 1196-р «Про затвердження плану заходів щодо
виконання у 2010 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до
законодавства Європейського Союзу»;

12.  вiд 09.06.2010 № 1198-р «Про додаткові заходи, спрямовані на розвиток
державного підприємства «Міжнародний дитячий центр «Артек» і відзначення 85-ї
річниці його утворення»;

13.  вiд 14.06.2010 № 1228-р «Про затвердження плану заходів щодо виконання
Річної національної програми співробітництва Україна – НАТО на 2010 рік»;
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14.  вiд 23.06.2010 № 1250-р «Про внесення змін у додаток до розпорядження
Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2009 р. № 1286»;

15.  вiд 30.06.2010 № 1277-р «Про внесення зміни у додаток 9 до розпорядження
Кабінету Міністрів України від 17 березня 2010 р. № 460»;

16. вiд 07.07.2010 № 1352-р «Про уповноваження на представництво інтересів
Кабінету Міністрів України з остаточного врегулювання колективного трудового спору
між Федерацією професійних спілок України та Кабінетом Міністрів України»;

17. вiд 14.07.2010 № 1395-р «Про передачу цілісних майнових комплексів
санітарно-епідеміологічних станцій Вінницької області у державну власність»;

18. вiд 14.07.2010 № 1481-р «Про затвердження плану заходів щодо поліпшення
медичного обслуговування дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської та інших
екологічних катастроф, на 2010-2012 роки»;

19. вiд 14.07.2010 № 1474-р «Про внесення зміни до розпорядження Кабінету
Міністрів України від 17 вересня 2008 р. № 1250»;

20. вiд 28.07.2010 № 1551-р «Про орієнтовний план підготовки пріоритетних
питань для розгляду на засіданнях Кабінету Міністрів України у другому півріччі 2010
року»;

21. вiд 11.08.2010 № 1671-р «Питання надходження в Україну у 2010 році вантажів
гуманітарної допомоги згідно з проектом Державного департаменту США «Розподіл
основних медичних речей споживання для внутрішньо переміщених осіб, раніше
депортованих осіб та інших уразливих верств населення у Вірменії, Грузії та Україні» в
межах програми «Акція: Дай надію»;

22. вiд 18.08.2010 № 1690-р «Про внесення змін у додаток 2 до розпорядження
Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2002 р. № 685»;

23.  вiд 18.08.2010 № 1695-р «Про схвалення Концепції Державної цільової
програми підтримки соціально-економічного розвитку малих міст на 2011-2015 роки»;

24. вiд 08.09.2010 № 1794-р «Про затвердження плану заходів на 2011 рік щодо
реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року»;

25. вiд 15.09.2010 № 1840-р «Про визнання таким, що втратило чинність,
розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2009 р. № 1083»;

26. від 29.09.2010 № 1912-р «Деякі питання удосконалення роз’яснювальної
роботи органами виконавчої влади»;

27. вiд 12.10.2010 № 1956-р «Про здійснення контролю за виконанням Генеральної
угоди між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об’єднаннями організацій
роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями на
2008-2009 роки»;

28. від 12.10.2010 № 1977-р «Про перерозподіл бюджетних призначень,
передбачених Міністерству охорони здоров’я на 2010 рік»;

29.  вiд 20.10.2010 № 2011-р «Про затвердження плану заходів з відзначення у
2010 році 60-ї річниці з дня підписання Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод 1950 року»;

30. вiд 03.11.2010 № 2056-р «Про схвалення Концепції Державної цільової
соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2011-2015 роки»;

31. вiд 22.11.2010 № 2140-р «Про затвердження плану заходів щодо виконання
Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії,
боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та
прекурсорів на 2011-2015 роки»;
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32. вiд 06.12.2010 № 2189-р «Про виділення коштів для проведення
першочергових аварійно-відбудовних робіт на об’єктах закладів освіти та охорони
здоров’я, пошкоджених унаслідок стихійного лиха, що сталося 7 липня 2010 р. на
території Івано-Франківської області»;

33. вiд 20.12.2010 № 2278-р «Про перерозподіл деяких бюджетних призначень,
передбачених Національній академії медичних наук на 2010 рік»;

34. вiд 15.12.2010 № 2311-р «Про проведення публічного громадського
обговорення системних соціально-економічних реформ»;

35. вiд 15.12.2010 № 2315-р «Про перерозподіл обсягу субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим
сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям
у 2010 році»;

36. вiд 15.12.2010 № 2257-р «Про схвалення Концепції проекту Закону України
«Про протидію торгівлі людьми»;

37. вiд 22.12.2010  № 2296-р «Про схвалення Концепції Державної цільової
екологічної програми розвитку Криму («Екологічно безпечний Крим») на 2011-2015
роки»;

38. вiд 29.12.2010  № 2346-р «Про внесення зміни до орієнтовного плану
законопроектних робіт на 2010 рік».

З кадрових питань
1. Вiд 12.03.2010 № 411-р «Про звільнення Митника З.М. з посади заступника

Міністра охорони здоров’я України»;
2. вiд 17.03.2010 № 425-р «Про звільнення Падалка Г.В. з посади Голови

Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів, Головного державного
інспектора України з контролю якості лікарських засобів»;

3. вiд 17.03.2010 № 426-р «Про призначення Соловйова О.С. Головою Державної
інспекції з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров’я України,
Головним державним інспектором України з контролю якості лікарських засобів»;

4. вiд 17.03.2010 № 453-р «Про призначення Богдана А.Й. заступником Міністра
Кабінету Міністрів України – Урядовим уповноваженим з питань антикорупційної
політики»;

5. вiд 17.03.2010 № 456-р «Про визначення питань, що належать до компетенції
Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів та Міністра Кабінету
Міністрів України»;

6. вiд 17.03.2010 № 460-р «Про перелік урядових комітетів та їх посадовий склад»;
7. вiд 17.03.2010 № 476-р «Про звільнення Захараша А.Д. з посади заступника

Голови Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів»;
8. вiд 17.03.2010 № 523-р «Про звільнення Курищука К.В. з посади заступника

Міністра охорони здоров’я України»;
9. вiд 17.03.2010 № 524-р «Про звільнення Сірмана В.М. з посади заступника

Міністра охорони здоров’я України»;
10. вiд 17.03.2010 № 525-р «Про звільнення Юрченка В.Д. з посади заступника

Міністра охорони здоров’я України»;
11. вiд 17.03.2010 № 526-р «Про звільнення Яковенка І.В. з посади заступника

Міністра охорони здоров’я України»;
56.  вiд 17.03.2010 № 527-р «Про призначення Гудзенка О.П. заступником

Міністра охорони здоров’я України»;
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57.  вiд 17.03.2010 № 528-р «Про призначення Мусієнка А.В. заступником
Міністра охорони здоров’я України»;

58.  вiд 17.03.2010 № 529-р «Про звільнення Косяченка К.Л. з посади заступника
Голови Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів»;

59.  вiд 17.03.2010 № 530-р «Про звільнення Постольника В.В. з посади заступника
Голови Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів»;

60.  вiд 17.03.2010 № 531-р «Про призначення Кропивного О.О. заступником
Голови Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони
здоров’я України»;

61.  вiд 17.03.2010 № 542-р «Про звільнення Біловола О.М. з посади першого
заступника Міністра охорони здоров’я України – головного державного санітарного
лікаря України»;

62.  вiд 17.03.2010 № 543-р «Про призначення Рожкова Г.С. першим заступником
Міністра охорони здоров’я України – головним державним санітарним лікарем
України»;

63.  вiд 24.03.2010 № 590-р «Про керівника групи повноважних представників
Сторони власників, які об’єдналися для ведення переговорів щодо укладення
Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України, спільним представницьким
органом сторони роботодавців на національному рівні та всеукраїнськими
профспілками і профоб’єднаннями на новий строк»;

64. вiд 24.03.2010 № 605-р «Про внесення зміни до розпорядження Кабінету
Міністрів України від 17 березня 2010 р. № 525»;

65.  від 31.03.10 № 743-р «Про призначення Буніної С.С. заступником Міністра
охорони здоров’я України»;

66.  вiд 17.05.2010 № 1048-р «Про присвоєння рангів державним службовцям»;
67. вiд 26.05.2010 № 1095-р «Про підготовку та відзначення 110-річчя заснування

Одеського державного медичного університету»;
68.  вiд 07.06.2010 № 1175-р «Про присвоєння рангів державним службовцям»;
69.  вiд 16.06.2010 № 1211-р «Про призначення Мостовенко Р.В. заступником

Міністра охорони здоров’я України»;
70.  вiд 16.06.2010 № 1225-р «Про присвоєння рангів державним службовцям»;
71.  вiд 23.06.2010 № 1248-р «Про голову Організаційного комітету з підготовки та

відзначення 100-річчя Українського лікарського товариства»;
72.  вiд 30.06.2010 № 1284-р «Про звільнення Тимошенка В.А. з посади голови

Комітету з контролю за наркотиками»;
73.  вiд 30.06.2010 № 1285-р «Про призначення Тимошенка В.А. Головою

Державного комітету України з питань контролю за наркотиками»;
74. вiд 21.07.2010 № 1503-р «Про звільнення Мусієнка А.В. з посади заступника

Міністра охорони здоров’я України»;
75. вiд 21.07.2010 № 1504-р «Про призначення Лисака В.П. заступником Міністра

охорони здоров’я України»;
76. вiд 28.07.2010 № 1554-р «Про звільнення Рожкова Г.С. з посади першого

заступника Міністра охорони здоров’я України – головного державного санітарного
лікаря України»;

77. вiд 28.07.2010 № 1555-р «Про призначення Риженка С.А. першим заступником
Міністра охорони здоров’я України – головним державним санітарним лікарем
України»;
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78.  вiд 27.08.2010 № 1722-р «Про схвалення Концепції Державної цільової
програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних
закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015
року»;

79.  вiд 27.08.2010 № 1723-р «Про схвалення Концепції Державної цільової
програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки»;

80. вiд 27.08.2010 № 1726-р «Про підвищення рівня працевлаштування
випускників вищих навчальних закладів»;

81.  вiд 27.08.2010 № 1727-р «Деякі питання розроблення Національної рамки
кваліфікацій»;

82. вiд 27.08.2010 № 1728-р «Про затвердження плану заходів щодо розвитку
вищої освіти на період до 2015 року»;

83. вiд 08.09.2010 № 1795-р «Про підготовку та відзначення 170-річчя заснування
Національного медичного університету імені О.О. Богомольця»;

84. вiд 15.09.2010 № 1812-р «Про призначення Гошовського В.С. першим
заступником Голови Державного комітету України з питань контролю за
наркотиками»;

85. вiд 15.09.2010 № 1813-р «Про призначення Дегтярьова Е.С. заступником
Голови Державного комітету України з питань контролю за наркотиками»;

86. вiд 15.09.2010 № 1815-р «Про призначення Ященка В.А. заступником Голови
Державного комітету України з питань контролю за наркотиками»;

87. вiд 13.09.2010 № 1828-р «Про затвердження складу Ради підприємців при
Кабінеті Міністрів України»;

88. вiд 15.09.2010 № 1836-р «Про внесення змін до розпорядження Кабінету
Міністрів України від 28 травня 2008 р. № 770»;

89. вiд 18.08.2010 № 1849-р «Про затвердження складу ради Державного фонду
фундаментальних досліджень»;

90.  від 27.09.2010 № 1885-р «Про звільнення Лазоришинця В.В. з посади
першого заступника Міністра охорони здоров’я України»;

91. від 27.09.2010 № 1886-р «Про призначення Лисака В.П. першим заступником
Міністра охорони здоров’я України;

92. від 27.09.2010 № 1887-р «Про призначення Дубініної В.Г. заступником
Міністра охорони здоров’я України»;

93. від 27.09.2010 № 1888-р «Про звільнення Стасюка І.Є. з посади заступника
голови Комітету з контролю за наркотиками»;

94. від 27.09.2010 № 1889-р «Про звільнення Матюшко Є.М. з посади заступника
голови Комітету з контролю за наркотиками»;

95. вiд 12.10.2010 № 1951-р «Про утворення Урядової комісії з розслідування
причин дорожньо-транспортної пригоди, що сталася у Дніпропетровській області»;

96. вiд 01.11.2010 № 2071-р «Про затвердження переліку урядових комітетів та їх
посадового складу»;

97. вiд 22.11.2010 № 2149-р «Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань
оснащення медичним обладнанням, проектування, будівництва та реконструкції
Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» та лікарні Донецького
обласного клінічного територіально-медичного об’єднання»;
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98. вiд 10.12.2010 № 2219-р «Про утворення комісій з проведення реорганізації та
ліквідації деяких центральних органів виконавчої влади».
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МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ;

НАКАЗИ

1.  Від 11.01.2010 № 1 (спільно з МВС № 1)  «Про внесення змін до наказу МОЗ
від 05.07.96 № 194» (зареєстровано в Мін’юсті від 22.03.2010 № 235/17530);

2. від 11.01.2010 № 1 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 05.07.96 № 194»;
3.  від 11.01.2010 № 2 «Про внесення змін та доповнень до Інструкції з діловодства

Міністерства охорони здоров’я України та Класифікатора звернень громадян»;
4.  від 13.01.2010 № 3 «Про затвердження Обов’язкового мінімального

асортименту лікарських засобів і виробів медичного призначення для аптек та аптечних
пунктів на період загрози епідемії грипу A/Н1№ 1/» (зареєстровано в Мін’юсті від
02.02.2010 № 122/17417);

5.  від 14.01.2010 № 4 «Про затвердження змін до наказу МОЗ від 06.12.2001
№ 486 «Про затвердження нормативно-правових актів з питань контролю за якістю
медичних імунобіологічних препаратів» (зареєстровано в Мін’юсті від 18.02.2010 №
167/17462);

6.  від 14.01.2010 № 5 «Про скасування наказу МОЗ від 23.11.2009 №857 «Про
затвердження стандартів якості соціальних послуг у сфері протидії ВІЛ-
інфекції/СНІДу»;

7.  від 18.01.2010 № 6 «Про забезпечення охорони праці при використанні кисню,
азоту та інших вибухово-небезпечних речовин»;

8.  від 18.01.2010 № 7 «Про затвердження навчальних баз кафедр гігієнічних
дисциплін та епідеміології Харківського національного медичного університету та
Харківської медичної академії післядипломної освіти зі змінами наказ МОЗ від
15.02.2010 № 111»;

9. від 18.01.2010 № 8 «Про внесення змін до Плану діяльності Міністерства
охорони здоров’я України з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік»;

10. від 18.01.2010 № 9 «Про внесення змін до Плану діяльності
Міністерства охорони здоров’я України з підготовки проектів регуляторних актів на
2010 рік»;

11.  від 19.01.2010 № 10 «Про створення робочої групи МОЗ з питань
лабораторного моніторингу резистентності ВІЛ до антиретровірусних препаратів»;

12.  від 21.01.2010 № 11 «Про затвердження Порядку обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин та прекурсорів у закладах охорони здоров’я України»
(зареєстровано в Мін’юсті від 27.05.2010 № 347/17462);

13.  від 21.01.2010 № 12 «Про затвердження складу робочої групи з розгляду
питань щодо просування лікарських засобів фармацевтичними компаніями»;

14.  від 21.01.2010 № 13 «Про розподіл автомобілів швидкої допомоги обладнаних
медичною апаратурою для забезпечення надання медичних послуг у містах проведення
Євро 2012, закупленого у централізованому порядку за кошти Державного бюджету
України на 2009 рік»;

15.  від 21.01.2010 № 14 «Про списання з бухгалтерського обліку основних
засобів»;

16.  від 21.01.2010 № 15 «Про заходи щодо дотримання фінансової дисципліни,
економії бюджетних коштів, скорочення дебіторської та кредиторської заборгованості,
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недопущення утворення простроченої заборгованості, підпорядкованими МОЗ
закладами, установками»;

17.  від 21.01.2010 № 16 «Про списання з бухгалтерського обліку основних
засобів»;

18.  від 21.01.2010 № 17 «Про списання з бухгалтерського обліку основних
засобів»;

19.  від 21.01.2010 № 18 «Про списання з бухгалтерського обліку основних
засобів»;

20.  від 21.01.2010 № 19 «Про списання з бухгалтерського обліку основних
засобів»;

21.  від 21.01.2010 № 20 «Про розподіл лікарських засобів та виробів медичного
призначення, які надійшли як гуманітарна допомога для боротьби з грипом та гострими
респіраторними захворюваннями в Україні»;

22.  від 21.01.2010 № 21 «Про розподіл устаткування для моделювання та
відпрацювання надання невідкладної медичної допомоги хворим та постраждалим в
надзвичайних ситуаціях для навчання/тренування медичних та немедичних працівників
закладів охорони здоров’я, закупленого у централізованому порядку за кошти
Державного бюджету України на 2009 рік»;

23.  від 21.01.2010 №22 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських
засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;

24.  від 21.01.2010 № 23 «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони
здоров’я України від 10.11.2009 р. № 829 втратив чинність наказ МОЗ від 11.05.2010 №
390»;

25.  від 21.01.2010 № 24;
26.  від 21.01.2010 № 25;
27.  від 21.01.2010 № 26;
28.  від 21.01.2010 № 27;
29.  від 21.01.2010 № 28;
30.  від 21.01.2010 № 29 «Про списання з бухгалтерського обліку основних

засобів»;
31.  від 21.01.2010 № 30 «Про розподіл та раціональне використання

імунобіологічних препаратів в Україні, закуплених за державні кошти у 2009 році";
32.  від 21.01.2010 № 31 «Про розподіл медичного обладнання – нерозподілений

резерв, закупленого за кошти резервного фонду Державного бюджету на 2009 рік»;
33.  від 21.01.2010 № 32 «Про розподіл медичного обладнання – нерозподілений

резерв, закупленого за кошти резервного фонду Державного бюджету на 2009 рік»;
34.  від 21.01.2010 № 33 «Про розподіл медичного обладнання – нерозподілений

резерв, закупленого за кошти резервного фонду Державного бюджету на 2009 рік»;
35.  від 21.01.2010 № 34 «Про розподіл медичного обладнання – нерозподілений

резерв, закупленого за кошти резервного фонду Державного бюджету на 2009 рік»;
36.  від 21.01.2010 № 35 «Про розподіл медичного обладнання – нерозподілений

резерв, закупленого за кошти резервного фонду Державного бюджету на 2009 рік»;
37.  від 21.01.2010 № 36 «Про розподіл медичного обладнання – нерозподілений

резерв, закупленого за кошти резервного фонду Державного бюджету на 2009 рік»;
38.  від 21.01.2010 № 37 «Про розподіл медичного обладнання – нерозподілений

резерв, закупленого за кошти резервного фонду Державного бюджету на 2009 рік»;
39.  від 21.01.2010 № 38 «Про розподіл медичного обладнання – нерозподілений

резерв, закупленого за кошти резервного фонду Державного бюджету на 2009 рік»;
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40.  від 21.01.2010 № 39 «Про розподіл медичного обладнання – нерозподілений
резерв, закупленого за кошти резервного фонду Державного бюджету на 2009 рік»;

41.  від 21.01.2010 № 40 "Про розподіл медичного обладнання – нерозподілений
резерв, закупленого за кошти резервного фонду Державного бюджету на 2009 рік";

42.  від 21.01.2010 № 41 «Про розподіл медичного обладнання – нерозподілений
резерв, закупленого за кошти резервного фонду Державного бюджету на 2009 рік»;

43.  від 21.01.2010 № 42 «Про розподіл медичного обладнання – нерозподілений
резерв, закупленого за кошти резервного фонду Державного бюджету на 2009 рік»;

44.  від 21.01.2010 № 43 2Про розподіл медичного обладнання – нерозподілений
резерв, закупленого за кошти резервного фонду Державного бюджету на 2009 рік»;

45.  від 21.01.2010 № 44 «Про розподіл медичного обладнання – нерозподілений
резерв, закупленого за кошти резервного фонду Державного бюджету на 2009 рік»;

46.  від 21.01.2010 № 45 «Про розподіл медичного обладнання – нерозподілений
резерв, закупленого за кошти резервного фонду Державного бюджету на 2009 рік»;

47.  від 21.01.2010 № 46 «Про розподіл медичного обладнання – нерозподілений
резерв, закупленого за кошти резервного фонду Державного бюджету на 2009 рік»;

48.  від 21.01.2010 № 47 «Про розподіл медичного обладнання – нерозподілений
резерв, закупленого за кошти резервного фонду Державного бюджету на 2009 рік»»;

49.  від 21.01.2010 № 48 «Про розподіл медичного обладнання – нерозподілений
резерв, закупленого за кошти резервного фонду Державного бюджету на 2009 рік»;

50.  від 21.01.2010 № 49 «Про розподіл медичного обладнання – нерозподілений
резерв, закупленого за кошти резервного фонду Державного бюджету на 2009 рік»;

51.  від 21.01.2010 № 50 «Про розподіл медичного обладнання – нерозподілений
резерв, закупленого за кошти резервного фонду Державного бюджету на 2009 рік»;

52.  від 21.01.2010 № 51 «Про розподіл медичного обладнання – нерозподілений
резерв, закупленого за кошти резервного фонду Державного бюджету на 2009 рік»;

53.  від 21.01.2010 № 52 «Про розподіл медичного обладнання – нерозподілений
резерв, закупленого за кошти резервного фонду Державного бюджету на 2009 рік»;

54.  від 21.01.2010 № 53 «Про розподіл медичного обладнання – нерозподілений
резерв, закупленого за кошти резервного фонду Державного бюджету на 2009 рік»;

55.  від 21.01.2010 № 54 «Про затвердження форми подання відомостей за
результатами моніторингу стану здоров’я населення, діяльності та ресурсного
забезпечення закладів охорони здоров’я Автономної Республіки Крим та області»;

56.  від 26.01.2010 № 55 «Про затвердження Порядку проведення експертизи
матеріалів на лікарські засоби обмеженого застосування, що подаються на державну
реєстрацію (перереєстрацію)» (зареєстровано в Мін’юсті від 13.02.2010 № 156/17451);

57.  від 26.01.2010 № 56 «Про внесення змін до Плану діяльності Міністерства
охорони здоров’я України з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік»;

58.  від 27.01.2010 № 57 «Про затвердження рішення Головної акредитаційної
комісії МОЗ України»;

59.  від 28.01.2010 № 58 «Про затвердження складу Центрального формулярного
комітету МОЗ України»;

60.  від 28.01.2010 № 59 «Про затвердження другого випуску Державного
формуляру лікарських засобів та забезпечення його доступності»;

61.  від 28.01.2010 № 60 «Про скорочення терміну дії реєстраційного посвідчення»;
62.  від 28.01.2010 № 61 «Про розподіл медичного обладнання для забезпечення

надання медичних послуг у містах проведення Євро 2012, закупленого у
централізованому порядку за кошти Державного бюджету України на 2009 рік»;
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63.  від 29.01.2010 № 62 (cпільно з МНС № 45 та АМН України № 5) «Про
вдосконалення ендокринологічної допомоги потерпілим внаслідок Чорнобильської
катастрофи»;

64.  від 29.01.2010 № 63 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських
засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;

65.  від 30.01.2010 № 64 «Про документообіг між Держлікінспекцією та МОЗ»;
66.  від 30.01.2010 № 65 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 05.12.2003р. №567

«Про затвердження положення про Колегію Міністерства охорони здоров’я України»;
67.  від 02.02.2010 № 66 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження

господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I Переліку
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом
Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення,
придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території
України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів, включених до зазначеного Переліку» (зареєстровано в Мін’юсті
від 12.03.2010 213/17508);

68.  від 02.02.2010 № 67 «Про затвердження Cтратегії інформаційно-
профілактичної діяльності щодо протидії поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу серед
населення»;

69.  від 02.02.2010 № 68 «Про затвердження вимог до нормопроектувальної
техніки при розробці наказів у Міністерстві охорони здоров’я України»;

70.  від 02.02.2010 № 69 «Про клініко-експертну оцінку надання медичної
допомоги при інфекційних захворюваннях»;

71.  від 02.02.2010 № 70 «Про заходи щодо розвитку будинків дитини»;
72.  від 04.02.2010 № 71 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію) медичних

імунобіологічних препаратів»;
73.  від 04.02.2010 № 72 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 31.03.2009 №198

"Про введення в дію Номенклатури справ МОЗ України на 2009 рік»;
74.  від 04.02.2010 № 73 «Про усунення недоліків у сфері державних закупівель

лікарських засобів та виробів медичного призначення»;
75. від 04.02.2010 № 74;
76.  від 04.02.2010 № 75 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 16.09.2009 № 673»;
77.  від 04.02.2010 № 76 «Про затвердження стандартів надання адміністративних

послуг в Міністерстві охорони здоров’я України у сфері обігу медичних виробів та
імунобіологічних препаратів»;

78.  від 05.02.2010 № 77 «Щодо проведення колегії МОЗ України з оптимізації
ПМСД»;

79.  від 08.02.2010 № 78 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 10.08.09 № 582 (у
редакції наказу МОЗ від 19.10.09 № 747)»;

80. від 08.02.2010 № 79;
81.  від 09.02.2010 № 80 «Про визначення одержувачів бюджетних коштів на 2010

рік зі змінами наказ МОЗ від 31.05.2010 № 452 втратив чинність наказ МОЗ від
19.08.2010 № 704»;

82.  від 09.02.2010 № 81 «Про списання з бухгалтерського обліку основних
засобів»;

83. від 09.02.2010 № 82 «Про створення робочої групи»;
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84.  від 09.02.2010 № 83 «Про розподіл медичного обладнання із нерозподіленого
резерву МОЗ, закупленого за кошти резервного фонду Державного бюджету на 2009
рік»;

85.  від 09.02.2010 № 84 «Про розподіл медичного обладнання із нерозподіленого
резерву МОЗ, закупленого за кошти резервного фонду Державного бюджету на 2009
рік»;

86.  від 09.02.2010 № 85 «Про розподіл медичного обладнання із нерозподіленого
резерву МОЗ, закупленого за кошти резервного фонду Державного бюджету на 2009
рік»;

87.  від 09.02.2010 № 86 «Про розподіл медичного обладнання із нерозподіленого
резерву МОЗ, закупленого за кошти резервного фонду Державного бюджету на 2009
рік»;

88.  від 09.02.2010 № 87 «Про розподіл медичного обладнання із нерозподіленого
резерву МОЗ, закупленого за кошти резервного фонду Державного бюджету на 2009
рік»;

89.  від 09.02.2010 № 88 «Про розподіл медичного обладнання із нерозподіленого
резерву МОЗ, закупленого за кошти резервного фонду Державного бюджету на 2009
рік»;

90.  від 09.02.2010 № 89 «Про розподіл медичного обладнання із нерозподіленого
резерву МОЗ, закупленого за кошти резервного фонду Державного бюджету на 2009
рік»;

91.  від 09.02.2010 № 90 «Про розподіл медичного обладнання із нерозподіленого
резерву МОЗ, закупленого за кошти резервного фонду Державного бюджету на 2009
рік»;

92.  від 09.02.2010 № 91 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 31.12.2009
№ 1085»;

93. від 09.02.2010 № 92 «Про розподіл обладнання, що закуповується відповідно
до інвестиційного проекту у 2009 році»;

94.  від 10.02.2010 № 93 (спільно з Національним космічним агентством
України № 31) «Про надання медико-санітарної допомоги працівникам Національного
космічного агентства України»;

95.  від 10.02.2010 № 94 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 04.02.2009
№ 61 «Про забезпечення профільного супроводу державних централізованих
закупівель на виконання державних цільових програм і заходів»;

96.  від 10.02.2010 № 95 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію) медичних
виробів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;

97.  від 10.02.2010 № 96 «Питання організації лабораторної служби»;
98.  від 10.02.2010 № 97 «Про розподіл медичного обладнання із нерозподіленого

резерву МОЗ, закупленого за кошти резервного фонду Державного бюджету на 2009
рік»;

99.  від 10.02.2010 № 98 «Про розподіл медичного обладнання із нерозподіленого
резерву МОЗ, закупленого за кошти резервного фонду Державного бюджету на 2009
рік»;

100.  від 11.02.2010 № 99;
101.  від 11.02.2010 № 100 «Про списання з бухгалтерського обліку основних

засобів»;
102.  від 11.02.2010 № 101 «Про внесення змін до Плану діяльності Міністерства

охорони здоров’я України з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік»;
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103.  від 11.02.2010 № 102 «Про затвердження планів заходів МОЗ України щодо
сприяння розвитку громадянського суспільства у 2010 році»;

104.  від 12.02.2010 № 103 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 18.08.2009
№ 611»;

105.  від 12.02.2010 № 104 «Про затвердження складів постійних робочих груп
МОЗ з питань профільного супроводу державних закупівель»;

106.  від 12.02.2010 № 105 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 18.09.2008 року
№ 531»;

107.  від 15.02.2010 № 106 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 22.10.2009
№ 762»;

108.  від 15.02.2010 № 107 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;

109. від 15.02.2010 № 108 «Про затвердження клінічних протоколів»;
110.  від 15.02.2010 № 109 «Про визнання таким, що втратив чинність наказу МОЗ

від 27.08.99 № 217»;
111.  від 15.02.2010 № 110 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)

лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;
112.  від 15.02.2010 № 111 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 18.01.2010

№ 7»;
113.  від 15.02.2010 № 112 «Про скасування наказу МОЗ № 773 від 26.10.2009»;
114.  від 15.02.2010 № 113 «Деякі питання взаємодії Департаменту регуляторної

політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції у системі охорони здоров’я та
ДП «Державний фармакологічний центр»;

115.  від 15.02.2010 № 114 «Про розподіл медичного обладнання із
нерозподіленого резерву МОЗ, закупленого за кошти резервного фонду Державного
бюджету України на 2009 рік»,

116.  від 15.02.2010 № 115 «Про розподіл медичного обладнання із
нерозподіленого резерву МОЗ, закупленого за кошти резервного фонду Державного
бюджету України на 2009 рік»;

117.  від 16.02.2010 № 116 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
28.08.2009 № 652»;

118. від 16.02.2010 № 117 (спільно з Держпідприємництвом № 26) «Про втрату
чинності наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та
підприємництва та Міністерства охорони здоров ‘  я України від 20.02.2001 № 39/66»
(зареєстровано в Мін’юсті від 12.03.2010 № 215/17510);

119.  від 16.02.2010 № 118 «Про внесення змін до наказів МОЗ від 05.04.06 № 200
(зі змінами) та від12.06.2008 №314 (у редакції наказу МОЗ від 03.04.09 № 216)»;

120.  від 16.02.2010 № 119 «Про розподіл транспортних засобів для
Тернопільської області, що закуповуються відповідно до інвестиційного проекту у 2009
році» (зі змінами наказ МОЗ від 20.04.2010 № 350);

121.  від 16.02.2010 № 120 «Про розподіл транспортних засобів для Чернівецької
області, що закуповуються відповідно до інвестиційного проекту у 2009 році» (зі
змінами наказ МОЗ від 20.04.2010 № 350);

122.  від 16.02.2010 № 121 «Про розподіл транспортних засобів для Чернігівської
області, що закуповуються відповідно до інвестиційного проекту у 2009 році» (зі
змінами наказ МОЗ від 20.04.2010 № 350);
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123.  від 16.02.2010 № 122 «Про розподіл транспортних засобів для Львівської
області, що закуповуються відповідно до інвестиційного проекту у 2009 році» (зі
змінами наказ МОЗ від 20.04.2010 № 350);

124.  від 16.02.2010 № 123 «Про розподіл транспортних засобів для Закарпатської
області, що закуповуються відповідно до інвестиційного проекту у 2009 році» (зі
змінами наказ МОЗ від 20.04.2010 № 350);

125.  від 16.02.2010 № 124 «Про розподіл транспортних засобів для Івано-
Франківської області, що закуповуються відповідно до інвестиційного проекту у 2009
році» (зі змінами наказ МОЗ від 20.04.2010 № 350);

126.  від 16.02.2010 № 125 «Про розподіл транспортних засобів для Волинської
області, що закуповуються відповідно до інвестиційного проекту у 2009 році» (зі
змінами наказ МОЗ від 20.04.2010 № 350);

127.  від 16.02.2010 № 126 «Про розподіл транспортних засобів для Черкаської
області, що закуповуються відповідно до інвестиційного проекту у 2009 році» (зі
змінами наказ МОЗ від 20.04.2010 № 350);

128.  від 16.02.2010 № 127 «Про скасування наказу Міністерства охорони здоров’я
України від 30.01.2010 № 64»;

129.  від 16.02.2010 № 128 «Про розподіл транспортних засобів для Одеської
області, що закуповуються відповідно до інвестиційного проекту у 2009 році» (зі
змінами наказ МОЗ від 20.04.2010 № 350);

130.  від 16.02.2010 № 129 «Про розподіл транспортних засобів для Полтавської
області, що закуповуються відповідно до інвестиційного проекту у 2009 році» (зі
змінами наказ МОЗ від 20.04.2010 № 350);

131.  від 16.02.2010 № 130 «Про розподіл транспортних засобів для Вінницької
області, що закуповуються відповідно до інвестиційного проекту у 2009 році» (зі
змінами наказ МОЗ від 20.04.2010 № 350);

132.  від 16.02.2010 № 131 «Про розподіл транспортних засобів для Житомирської
області, що закуповуються відповідно до інвестиційного проекту у 2009 році» (зі
змінами наказ МОЗ від 20.04.2010 № 350);

133.  від 16.02.2010 № 132 «Про розподіл транспортних засобів для Київської
області, що закуповуються відповідно до інвестиційного проекту у 2009 році» (зі
змінами наказ МОЗ від 20.04.2010 № 350);

134.  від 16.02.2010 № 133 «Про розподіл транспортних засобів для
Кіровоградської області, що закуповуються відповідно до інвестиційного проекту у
2009 році» (зі змінами наказ МОЗ від 20.04.2010 № 350);

135.  від 16.02.2010 № 134 «Про розподіл транспортних засобів для Миколаївської
області, що закуповуються відповідно до інвестиційного проекту у 2009 році» (зі
змінами наказ МОЗ від 20.04.2010 № 350);

136.  від 16.02.2010 № 135 «Про розподіл транспортних засобів для Херсонської
області, що закуповуються відповідно до інвестиційного проекту у 2009 році» (зі
змінами наказ МОЗ від 20.04.2010 № 350);

137.  від 16.02.2010 № 136 «Про розподіл транспортних засобів для Рівненської
області, що закуповуються відповідно до інвестиційного проекту у 2009 році» (зі
змінами наказ МОЗ від 20.04.2010 № 350);

138.  від 16.02.2010 № 137 «Про розподіл транспортних засобів для Хмельницької
області, що закуповуються відповідно до інвестиційного проекту у 2009 році» (зі
змінами наказ МОЗ від 20.04.2010 № 350);
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139.  від 17.02.2010 № 138 «Про розподіл транспортних засобів для Сумської
області, що закуповуються відповідно до інвестиційного проекту у 2009 році» (зі
змінами наказ МОЗ від 20.04.2010 № 350);

140.  від 17.02.2010 № 139 «Про розподіл транспортних засобів для Запорізької
області, що закуповуються відповідно до інвестиційного проекту у 2009 році» (зі
змінами наказ МОЗ від 20.04.2010 № 350);

141.  від 17.02.2010 № 140 «Про розподіл транспортних засобів для Автономної
Республіки Крим, що закуповуються відповідно до інвестиційного проекту у 2009 році»
(зі змінами наказ МОЗ від 20.04.2010 № 350);

142.  від 17.02.2010 № 141 «Про розподіл транспортних засобів для
Дніпропетровської області, що закуповуються відповідно до інвестиційного проекту у
2009 році» (зі змінами наказ МОЗ від 20.04.2010 № 350);

143.  від 18.02.2010 № 142 «Про розподіл транспортних засобів для Донецької
області, що закуповуються відповідно до інвестиційного проекту у 2009 році» (зі
змінами наказ МОЗ від 20.04.2010 № 350);

144.  від 18.02.2010 № 143 «Про розподіл транспортних засобів для Харківської
області, що закуповуються відповідно до інвестиційного проекту у 2009 році» (зі
змінами наказ МОЗ від 20.04.2010 № 350);

145.  від 18.02.2010 № 144 «Про розподіл транспортних засобів для Луганської
області, що закуповуються відповідно до інвестиційного проекту у 2009 році» (зі
змінами наказ МОЗ від 20.04.2010 № 350);

146.  від 18.02.2010 № 145 «Про розподіл транспортних засобів для м.
Севастополь, що закуповуються відповідно до інвестиційного проекту у 2009 році» (зі
змінами наказ МОЗ від 20.04.2010 № 350);

147.  від 18.02.2010 № 146 «Про розподіл і раціональне використання препарату
«Глівек», який надійшов по лінії гуманітарної допомоги у 2010 році»;

148.  від 18.02.2010 № 147 «Про внесення змін до Складу міжвідомчої робочої
групи МОЗ з питань замісної підтримуючої терапії»;

149.  від 18.02.2010 № 148 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 15.12.2009
№ 953»;

150.  від 18.02.2010 № 149 «Про внесення змін до Плану діяльності Міністерства
охорони здоров’я України з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік»;

151.  від 18.02.2010 № 150 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 30.03.04 № 88-
Адм»;

152.  від 19.02.2010 № 151 «Про розподіл медичного обладнання із
нерозподіленого резерву МОЗ, закупленого за кошти резервного фонду Державного
бюджетуУкраїни на 2009 рік»;

153.  від 19.02.2010 № 152 «Про розподіл апаратів штучної вентиляції легенів
Ive№ t 201 («VersaMed» (Ізраїль)) із нерозподіленого резерву МОЗ, закуплених за
кошти резервного фонду Державного бюджету України на 2009 рік» (зі змінами наказ
МОЗ від 05.03.2010 № 209);

154.  від 22.02.2010 № 153 «Про списання основних засобів, ДП «Центр реєстрів
державної санітарно – епідеміологічної служби України» станом на 18.12.2009»;

155.  від 22.02.2010 № 154 «Про затвердження Меморандуму про
взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері охорони здоров’я між Міністерством
охорони здоров’я України та Головним народним комітетом охорони здоров’я і
навколишнього середовища Великої Соціалістичної Народної Лівійської Арабської
Джамагирії»;



45

156.  від 22.02.2010 № 155 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;

157.  від 22.02.2010 № 156;
158.  від 22.02.2010 № 157;
159.  від 22.02.2010 № 158 «Про затвердження протоколів провізора

(фармацевта)»;
160.  від 22.02.2010 № 159 «Про визнання наказу МОЗ України від 14.12.2002

№ 469 таким, що втратив чинність»;
161.  від 22.02.2010 № 160 «Про впровадження рішення апаратної наради від

01.02.2010 року»;
162.  від 22.02.2010 № 161 «Про створення Українського медичного центру

хірургічного лікування гриж живота»;
163.  від 24.02.2010 № 162 (спільно з Держмитслужбою № 149,

Мінагрополітики № 82, Мінприроди № 97) «Про встановлення єдиної форми обліку
укомплектованості місць розташування підрозділів митних органів спеціалістами, які
здійснюють санітарно-епідеміологічний, ветеринарний, фітосанітарний, радіологічний
та екологічний контроль за принципом «єдиного офісу»;

164.  від 24.02.2010 № 163 «Про управління якістю медичної допомоги»;
165.  від 24.02.2010 № 164 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від

03.06.2009 № 393»;
166.  від 24.02.2010 № 165 «Про передачу цілісного майнового комплексу

комунального закладу «Львівська обласна державна стоматологічна поліклініка» у
державну власність»;

167.  від 24.02.2010 № 166 «Про внесення змін до наказу України від 28.07.09
№555 «Про затвердження складу Головної акредитаційної комісії МОЗ України,
Положення про Головну акредитаційну комісію МОЗ України»;

168.  від 24.02.2010 № 167 «Про затвердження рішення Головної акредитаційної
комісії МОЗ України»;

169.  від 24.02.2010 № 168 «Про розподіл лікарських засобів та виробів медичного
призначення, які надійшли як гуманітарна допомога для боротьби з грипом та гострими
респіраторними захворюваннями в Україні»;

170.  від 25.02.2010 № 169 «Про скасування наказу МОЗ від 21.12.2009 № 976»;
171.  від 25.02.2010 № 170;
172.  від 25.02.2010 № 171 «Про списання основних засобів ДУ «Український

інститут стратегічних досліджень» станом на 02.11.2009»;
173.  від 26.02.2010 № 172 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 16.07.2009

№ 514» (зареєстровано в Мін’юсті від 15.03.2010 № 219/17514);
174. від 26.02.2010 № 173 «Про затвердження Положення для установи

переливання крові щодо організації управління системою якості та безпеки донорської
крові та її компонентів» (наказ Мін’юсту від 19.03.2010 № 554/5 «Про відмову в
державній реєстрації нормативно-правового акта»);

175.  від 26.02.2010 № 174 «Про внесення змін до Плану діяльності Міністерства
охорони здоров’я України з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік»;

176.  від 27.02.2010 № 175 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
28.11.97 № 339» (зареєстровано в Мін’юсті від 22.03.2010 № 236/17531);

177.  від 01.03.2010 № 176 «Про затвердження складу Експертних груп з
формування, внесення змін до Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного
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виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров’я, що
повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів»;

178.  від 01.03.2010 № 177 «Про затвердження складу Експертної ради з
формування, внесення змін до Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного
виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров’я, що
повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів» (зі змінами
наказ МОЗ від 30.03.2010 № 277, зі змінами наказ МОЗ від 29.11.2010 № 1041);

179.  від 01.03.2010 № 178 «Про опрацювання змін до наказу від 23.02.2000 №33
«Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров’я» (зі змінами наказ
МОЗ від 18.03.2010 № 239);

180.  від 01.03.2010 № 179 «Про внесення зміни до складу комісії»;
181. від 01.03.2010 № 180 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію) медичних

виробів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;
182.  від 02.03.2010 № 181 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)

лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;
183.  від 02.03.2010 № 182 (спільно з Міноборони № 95 та МОН № 161) «Про

організацію військової підготовки студентів вищих медичних (фармацевтичного)
навчальних закладів Міністерства охорони здоров’я України за програмою офіцерів
запасу в 2009-2010 навчальному році»;

184.  від 02.03.2010 № 183 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 14.08.2008
№ 460»;

185.  від 03.03.2010 № 184 «Про доповнення переліку лікувально-Профілактичних
закладів, яким надається статус клінічних лікувально-профілактичних закладів охорони
здоров’я»;

186.  від 03.03.2010 № 185 «Про затвердження результатів конкурсного відбору
проектів наукових робіт»;

187. від 03.03.2010 № 186 (спільно з Мінпраці № 39) «Про проведення у 2010
році експерименту із введення даних до Централізованого банку даних з проблем
інвалідності медико-соціальними експертними комісіями та лікувально-
консультативними комісіями лікувально-профілактичних закладів м. Вінниці щодо
видачі інвалідам, дітям-інвалідам індивідуальних програм реабілітації»;

188.  від 03.03.2010 № 187 «Про затвердження Положення про експертну комісію
з питань встановлення та зміни розмірів санітарно-захисних зон при головному
державному санітарному лікарі України»;

189.  від 03.03.2010 № 188 «Про списання основних засобів ДУ «Український
науково-дослідний інститут дитячої курортології та фізіотерапії» станом на
29.10.2009»;

190.  від 03.03.2010 № 189 «Про списання основних засобів НПО «Реабілітація»
станом на 05.01.2010»;

191.  від 03.03.2010 № 190 «Щодо затвердження Примірного табелю основного
технічного оснащення лабораторій закладів державної санітарно-епідеміологічної
служби»;

192.  від 03.03.2010 № 191 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 31.03.2009
№ 198 «Про введення в дію Номенклатури справ МОЗ України на 2009 рік»;

193. від 04.03.2010 № 192 «Про затвердження інструкцій щодо обігу бланків
суворого обліку»;
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194. від 04.03.2010 № 193 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових
актів МОЗ України, затверджених наказами МОЗ України від 28.11.97 № 399, від
20.10.99 № 252, від 17.01.2002 № 12»;

195. від 05.03.2010 № 194 «Про організацію медико-санітарного забезпечення
заходів за участю осіб, щодо яких здійснюється державна охорона»;

196.  від 05.03.2010 № 195 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;

197. від 05.03.2010 № 196 (спільно з МОН № 186) «Щодо визнання наказу від
25.02.2008 № 124/95 «Про затвердження Переліку захворювань, що можуть бути
перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання»
(наказ Мін’юста від 26.03.2010 № 635/5 «Про відмову в державній реєстрації
нормативно-правового акта»);

198.  від 05.03.2010 № 197 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію) медичних
імунобіологічних препаратів»,

199.  від 05.03.2010 № 198 «Про списання основних засобів Чернігівської
обласної санітарно-епідеміологічної станції станом на 01.11.2009»;

200.  від 05.03.2010 № 199 «Про списання основних засобів Вінницької обласної
санітарно-епідеміологічної станції станом на 01.12.2009»;

201.  від 05.03.2010 № 200 «Про відчуження основних засобів, які знаходяться на
балансі Державного закладу «Київська обласна санітарно-епідеміологічна станція»;

202.  від 05.03.2010 № 201 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
05.10.2009 №710»;

203.  від 05.03.2010 № 202 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 24.02.2010
№ 165 «Про передачу цілісного майнового комплексу комунального закладу
«Львівська обласна державна стоматологічна поліклініка» у державну власність»;

204.  від 05.03.2010 № 203 «Про розподіл медичного обладнання із
нерозподіленого резерву МОЗ, закупленого за кошти резервного фонду Державного
бюджету України на 2009 рік»;

205.  від 05.03.2010 № 204 «Про розподіл апаратів штучної вентиляції легенів
«HT50H1» № ewport (США) та апаратів штучної вентиляції легенів Ive№ t 201
(«VersaMed» (Ізраїль)) із нерозподіленого резерву МОЗ, закупленого за кошти
резервного фонду Державного бюджету України на 2009 рік»;

206.  від 05.03.2010 № 205 «Про списання основних засобів, ДП «Український
науково-дослідний інститут медицини транспорту» станом на 20.01.2010»;

207.  від 05.03.2010 № 206 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 08.04.2009
№ 222»;

208. від 05.03.2010 № 207 «Про затвердження складу Ліцензійної комісії МОЗ
України втратив чинність наказ МОЗ від 09.08.2010 № 664»;

209.  від 05.03.2010 № 208 «Про скасування наказів МОЗ»;
210.  від 05.03.2010 № 209 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від

19.02.2010 № 152»;
211.  від 05.03.2010 № 210 «Про розподіл діагностичних тест-систем для

проведення скринінгових досліджень, закуплених у централізованому порядку у 2009
році»;

212.  від 11.03.2010 № 211 «Про затвердження Порядку підготовки нормативно-
правових актів в Міністерстві охорони здоров’я України» (зареєстровано в Мін’юсті
від 08.06.2010 № 368/17663);
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213.  від 11.03.2010 № 212 «Про затвердження Порядку підготовки нормативно-
правових актів в Міністерстві охорони здоров’я України»;

214.  від 11.03.2010 № 213 «Про внесення зміни до складу комісії»;
215.  від 11.03.2010 № 214 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від

01.12.09. № 891»;
216.  від 11.03.2010 № 215 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від

27.08.09 № 638»;
217.  від 11.03.2010 № 216 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від

26.06.09 №460»;
218.  від 11.03.2010 № 217 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від

31.12.09 №1089»;
219. ; від 11.03.2010 № 218 «Про затвердження рішення Ліцензійної комісії від

11.03.2010 р. та скасування пункту 1.1 наказу МОЗ від 06.07.09 № 480»;
220.  від 11.03.2010 № 219 (спільно з АМН України № 12) «Про проблемні

комісії МОЗ та АМН України»;
221.  від 12.03.2010 № 220 «Про розподіл виробів медичного призначення для

діагностики туберкульозу у ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД, закуплених за кошти
Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією»;

222.  від 12.03.2010 № 221 «Про затвердження Методичних рекомендацій
«Очищення, дезінфекція та стерилізація наркозно-дихальної апаратури»;

223.  від 12.03.2010 № 222 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
25.08.2009 № 624»;

224.  від 12.03.2010 № 223 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
15.12.2010 № 958»;

225. від 12.03.2010 № 224 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
08.10.2010 № 725»;

226.  від 13.03.2010 № 225 «Про затвердження методичних рекомендацій
«Профілактика, клініка, діагностика, лікування гострих отруєнь гербіцидами на основі
2,4-діхлорфеноксиоцтової кислоти у робітників сільського господарства»;

227.  від 13.03.2010 № 226 «Про затвердження методичних рекомендацій
«Санітарно-мікологічні дослідження питної води»;

228. від 15.03.2010 № 227 (спільно з АМН України № 14) «Про затвердження
заходів МОЗ та АМН України щодо виконання у 2010 році Загальнодержавної
програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини»
на період до 2016 року»;

229. від 16.03.2010 № 228;
230.  від 16.03.2010 № 229 «Про доповнення Плану підготовки та проведення

навчальних тренінгів з розділів «Епідеміологія, мікробіологія та клінічне розпізнання
особливо небезпечних інфекцій» на 2009-2010 роки»;

231.  від 16.03.2010 № 230 «Про створення Міжвідомчої комісії з питань медичної
реабілітації інвалідів»;

232.  від 16.03.2010 № 231 «Про затвердження Плану заходів»;
233.  від 17.03.2010 № 232 «Про затвердження плану заходів щодо передачі ДП

«Укрвакцина» вакцини проти кору та краснухи та проведення її знищення»;
234.  від 17.03.2010 № 233 «Про розподіл та раціональне використання

імунобіологічних препаратів в Україні, закуплених за кошти резервного фонду
державного бюджету у 2009 році»;
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235.  від 17.03.2010 № 234 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;

236.  від 17.03.2010 № 235 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;

237. від 17.03.2010 № 236 «Про затвердження Порядку проведення перевірки
виробництва лікарських засобів, що подаються на державну реєстрацію»
(зареєстровано в Мін’юсті від 13.05.2010 № 323/17618);

238.  від 17.03.2010 № 237 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 25.07.2008
№407»;

239.  від 17.03.2010 № 238 «Про заходи щодо проведення гігієнічного навчання
закладами санітарно – епідеміологічної служби»;

240.  від 18.03.2010 № 239 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 01.03.2010
№178»;

241. від 18.03.2010 № 240;
242.  від 18.03.2010 № 241 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 18.12.2008

№ 759»;
243.  від 18.03.2010 № 242 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 27.08.2009

№ 640»;
244.  від 18.03.2010 № 243 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 13.11.2007

№ 707»;
245.  від 18.03.2010 № 244 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 10.08.09

№ 582»;
246.  від 22.03.2010 № 245 «Про проведення семінару-тренінгу з питань

планування заходів у сфері протидії поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу»;
247.  від 22.03.2010 № 246 «Про затвердження Плану заходів МОЗ на 2010 рік

щодо виконання рішення Міжвідомчої комісії з питань подолання демографічної кризи
та розвитку трудоресурсного потенціалу при РНБО України»;

248.  від 22.03.2010 № 247 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
13.05.09 №319 «Про склад експертів Головної акредитаційної комісії МОЗ України»;

249.  від 22.03.2010 № 248 «Про затвердження Плану заходів МОЗ щодо питань
медичної реабілітації інвалідів»;

250.  від 23.03.2010 № 249 «Про розподіл та раціональне використання
імунобіологічних препаратів в Україні, закуплених за державні кошти у 2010 році»;

251.  від 23.03.2010 № 250 «Про затвердження стандартів надання
адміністративних послуг Комітетом з питань гігієнічного регламентування»;

252.  від 23.03.2010 № 251 «Про забезпечення виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 17.02.2010 № 208»;

253.  від 24.03.2010 № 252 «Про розподіл лікарських засобів із нерозподіленого
резерву МОЗ, закуплених за кошти резервного фонду Державного бюджету на 2009
рік»;

254.  від 24.03.2010 № 253 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію) медичних
виробів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;

255.  від 24.03.2010 № 254 «Про проведення диспансеризації населення територій
міста Калуш та сіл Кропивник і Сівка-Калуська Калуського району Івано-Франківської
області, оголошених зоною надзвичайної екологічної ситуації»;

256. від 24.03.2010 № 255 «Про внесення змін до складу Ліцензійної комісії МОЗ
України втратив чинність наказ МОЗ від 09.08.2010 № 664»;
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257. від 24.03.2010 № 256 «Про затвердження плану заходів на виконання
рішення Колегії МОЗ від 26.02.2010 «Про впровадження державної політики протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу у 2009 році»;

258.  від 24.03.2010 № 257 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію) медичних
імунобіологічних препаратів»;

259. від 25.03.2010 № 258;
260.  від 25.03.2010 № 259 «Про затвердження Порядку особистого прийому

громадян у Міністерстві охорони здоров’я»;
261.  від 26.03.2010 № 260 «Про затвердження плану перевірок додержання

суб’єктами господарювання Ліцензійних умов на IІ квартал 2010 року»;
262.  від 26.03.2010 № 261 «Про впровадження телемедицини в закладах охорони

здоров’я»;
263. від 26.03.2010 № 262 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 12.06.2008

№ 314»;
264.  від 26.03.2010 № 263 «Про затвердження заходів МОЗ України по

виконанню постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. № 1301 «Про
затвердження Порядку забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими
засобами»;

265.  від 29.03.2010 № 264 «Про затвердження складу Головної акредитаційної
комісії МОЗ України»;

266.  від 29.03.2010 № 265 «Про проведення заходів з нагоди Всесвітнього дня
охорони праці»;

267.  від 30.03.2010 № 266 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;

268.  від 30.03.2010 № 267 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;

269.  від 30.03.2010 № 268 «Про скорочення терміну дії реєстраційного
посвідчення»;

270. від 30.03.2010 № 269 «Про затвердження рішення Головної акредитаційної
комісії МОЗ України»;

271.  від 30.03.2010 № 270 «Про проведення наради головних позаштатних
спеціалістів із спеціальності «нейрохірургія» і «дитяча нейрохірургія», «Актуальні
питання розвитку нейрохірургічної служби в умовах реформування галузі і економічної
кризи»;

272.  від 30.03.2010 № 271 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 03.12.2009 № 921»;

273. від 30.03.2010 № 272 «Про розподіл протитуберкульозних препаратів І та ІІ
ряду, закуплених за рахунок коштів Державного бюджету України на 2010 рік» (зі
змінами наказ МОЗ від 13.12.10 № 1090);

274.  від 30.03.2010 № 273 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 21.10.09
№ 759»;

275.  від 30.03.2010 № 274 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 21.05.09 №341»;
276.  від 30.03.2010 № 275 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 03.06.09

№ 390»;
277.  від 30.03.2010 № 276 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від

21.09.2009 № 684»;
278.  від 30.03.2010 № 277 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від

01.03.2010 № 177»;
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279.  від 30.03.2010 № 278 «Про списання основних засобів з бухгалтерського
обліку Державного закладу «Клінічний реабілітаційний медичний центр» Міністерства
охорони здоров’я України»;

280.  від 30.03.2010 № 279 «Про списання основних засобів з бухгалтерського
обліку Спеціалізованої медико-санітарної частини № 8, Іллічівської стоматологічної
поліклініки Іллічівської басейнової лікарні на водному транспорті МОЗ України»,
Державних закладів «Спеціалізована медико-санітарна частина №6» та «Спеціалізована
медико-санітарна частина №4»;

281.  від 30.03.2010 № 280 «Про надання права підпису договорів МОЗ та
визнання такими, що втратили чинність наказів МОЗ»;

282.  від 30.03.2010 № 281 «Про внесення змін до Плану діяльності Міністерства
охорони здоров’я України з підготовки проектів регулюторних актів на 2010 рік»;

283. від 31.03.2010 № 282 «Про затвердження рішення Ліцензійної комісії від
31.03.2010 р.»;

284.  від 31.03.2010 № 283 «Про затвердження заходів МОЗ України щодо
вдосконалення організації медичної допомоги особам з психічними розладами на рівні
первинної медико-санітарної допомоги на 2010-2012 роки»;

285.  від 31.03.2010 № 284 «Щодо проведення заходів з нагоди Всесвітнього дня
здоров’я на тему «Урбанізація і здоров’я»;

286.  від 31.03.2010 № 285 «Про внесення змін до Плану діяльності Міністерства
охорони здоров’я України з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік»;

287.  від 31.03.2010 № 286 «Про внесення змін до наказів МОЗ від 05.04.06 № 200
(зі змінами), від 25.06.2005 №317(зі змінами) та від 20.10.2005 № 542»;

288.  від 31.03.2010 № 287 «Про внесення змін до Плану діяльності Міністерства
охорони здоров’я України з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік»;

289.  від 31.03.2010 № 288 «Про скасування наказу МОЗ України від 26.02.2010
№ 173»;

290.  від 01.04.2010 № 289 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
04.04.2005 №152»;

291.  від 01.04.2010 № 290 «Про забезпечення виконання спільних заходів з
реалізації пріоритетів Порядку денного асоціації Україна-ЄС у 2010 році»;

292.  від 01.04.2010 № 291 «Про списання основних засобів ДЗ «Луганська
обласна санітарно-епідеміологічна станція» станом на 01.02.2010»;

293.  від 01.04.2010 № 292 «Про списання основних засобів Севастопольської
міської санітарно-епідеміологічної станції станом на 30.01.2010»;

294.  від 01.04.2010 № 293 «Про списання основних засобів ДЗ «Херсонська
обласна санітарно-епідеміологічна станція» станом на 30.12.2009»;

295.  від 01.04.2010 № 294 «Про списання основних засобів Чернігівської
обласної санітарно-епідеміологічної станції станом на 01.02.2010»;

296.  від 01.04.2010 № 295 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 27.11.2009
№882»;

297.  від 02.04.2010 № 296 «Про визнання такими, що втратили чинність деяких
наказів МОЗ з питань експертизи матеріалів на медичні вироби, що подаються на
державну реєстрацію»;

298.  від 02.04.2010 № 297 «Про затвердження стандартів та клінічних протоколів
надання медичної допомоги зі спеціальності «Хірургія»;

299.  від 07.04.2010 № 298 «Про затвердження складу Постійного тендерного
комітету МОЗ України»;
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300. від 07.04.2010 № 299 «Про забезпечення охорони праці під час експлуатації
посудин, працюючих під тиском»;

301.  від 07.04.2010 № 300 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;

302.  від 07.04.2010 № 301 «Про списання з бухгалтерського облiку основних
засобiв Державного закладу «Дитячий спецiалiзований (спецiальний) санаторiй
«Хвиля»;

303.  від 07.04.2010 № 302 «Про списання з бухгалтерського обліку основних
засобів Державного закладу «Дитячий спецiалiзований (спецiальний) клiнiчний
санаторiй «Здравниця»;

304.  від 07.04.2010 № 303 «Про списання з бухгалтерського обліку основних
засобів Кримського державного медичного унiверситету iм. С.I.Георгiєвського»;

305.  від 07.04.2010 № 304 «Про списання з бухгалтерського облiку основних
засобiв Державного закладу «Дитячий спецiалiзований (спецiальний) клiнiчний
санаторiй «Iскра»;

306.  від 07.04.2010 № 305 «Про списання з бухгалтерського облiку основних
засобiв Нацiонального медичного унiверситету iм. О.О.Богомольця»;

307.  від 07.04.2010 № 306 «Про заходи щодо реорганізації Державної інспекції з
контролю якості лікарських засобів»;

308.  від 07.04.2010 № 307 «Про призначення академічних стипендій Президента
України студентам вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІV рівнів
акредитації та аспірантам»;

309.  від 07.04.2010 № 308 «Про призначення академічних стипендій імені
М.С.Грушевського студентам вищих медичних навчальних закладів ІV рівня
акредитації та аспірантам»;

310.  від 07.04.2010 № 309 «Про списання основних засобів Вінницької обласної
санітарно-епідеміологічної станції станом на 15.03.2009»;

311.  від 07.04.2010 № 310 «Про списання з бухгалтерського облiку основних
засобiв Запорiзької медичної академiї пiслядипломної освiти»;

312.  від 07.04.2010 № 311 «Про списання з бухгалтерського облiку основних
засобiв Донецького нацiонального медичного унiверситету iм. М. Горького»;

313. від 08.04.2010 № 312;
314.  від 08.04.2010 № 313 «Про списання з бухгалтерського облiку основних

засобiв Державного закладу «Дитячий спецiалiзований (спецiальний) клiнiчний
санаторiй «Ювiлейний»;

315.  від 08.04.2010 № 314 «Про списання з бухгалтерського облiку основних
засобiв Центрального методичного кабiнету пiдготовки молодших спецiалiстiв МОЗ
України»;

316.  від 08.04.2010 № 315 «Про списання з бухгалтерського облiку основних
засобiв Державного закладу «Спецiалiзований (спецiальний) санаторiй «Аркадiя»;

317.  від 08.04.2010 № 316 «Про розподіл швидких тестів для діагностики ВІЛ в
уразливих груп населення, закуплених за кошти гранту Глобального фонду боротьби із
СНІДом, туберкульозом та малярією у 2010 році»;

318.  від 08.04.2010 № 317 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 04.03.09 №137
(у редакції наказу МОЗ від 06.07.09 № 478)»;

319.  від 12.04.2010 № 318 «Про робочу групу з реалізації пілотних проектів»;
320.  від 13.04.2010 № 319 «Про стан виконавської дисципліни щодо розгляду

актів законодавства, запитів та звернень народних депутатів України за 2009 рік»;
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321. від 13.04.2010 № 320 «Про роподіл тест-наборів для скринінгу
новонароджених на фенілкетонурію та вроджений гіпотиреоз, закуплених у 2010 року
за кошти державного бюджету»;

322. від 13.04.2010 № 321 «Про розподіл лікарських засобів для надання медичної
допомоги хворим, які потребують трансплантації органів чи інших анатомічних
матеріалів або перенесли трансплантацію, закуплених у 2010 році за кошти державного
бюджету» (зі змінами наказ МОЗ від 17.11.2010 № 1000);

323.  від 13.04.2010 № 322 «Про списання з бухгалтерського облiку основних
засобiв Державного закладу «Спецiалiзований (спецiальний) санаторiй «Iрпiнь» МОЗ
України»;

324.  від 13.04.2010 № 323 «Про списання з бухгалтерського облiку основних
засобiв Кримського державного медичного унiверситету iм. С.I.Георгiєвського»;

325.  від 13.04.2010 № 324 «Про внесення змін до Плану діяльності Міністерства
охорони здоров’я України з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік»;

326. від 13.04.2010 № 325 «Про розподіл лікарських засобів для лікування хворих
на розсіяний склероз, закуплених за кошти Державного бюджету у 2010 році»;

327. від 13.04.2010 № 326 «Про розподіл препаратів факторів зсідання крові для
лікування хворих (у тому числі і дітей) на гемофілію, закуплених за кошти Державного
бюджету у 2010 році» (зі змінами наказ МОЗ від 14.05.2010 № 412);

328. від 13.04.2010 № 327 «Про розподіл витратних матеріалів для амбулаторного
перитонеального діалізу для лікування хворих з хронічною нирковою недостатністю,
закуплених за кошти Державного бюджету у 2010 році»;

329. від 14.04.2010 № 328 «Про розподіл лікарських засобів для лікування дітей,
хворих на хворобу Гоше, закуплених у централізованому порядку за кошти Державного
бюджету України на 2010 рік»;

330. від 14.04.2010 № 329 «Про внесення змін до наказів МОЗ від 11.06.2007
№ 319 (зі змінами), від 17.08.2007 № 493 (зі змінами), від 12.06.2008 №315 (зі
змінами)»;

331.  від 14.04.2010 № 330 «Про внесення змін у галузеві стандарти вищої освіти
напрямів підготовки 1101 «Медицина» та 1102 «Фармація»;

332.  від 15.04.2010 № 331 «Про скорочення терміну дії реєстраційних
посвідчень»;

333.  від 15.04.2010 № 332 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 13.08.2008
№ 450»;

334.  від 15.04.2010 № 333 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 31.12.2009
№ 1090»;

335.  від 15.04.2010 № 334 «Про тимчасову заборону на застосування лікарських
засобів, що містять діючу речовину сибутрамін»;

336. від 15.04.2010 № 335 «Про розподіл одноразових комплектів для апаратного
плазмаферезу закуплених у 2010 році за кошти Державного бюджету України»;

337.  від 15.04.2010 № 336 «Про розподіл діагностичних тест-систем для
проведення скринінгових досліджень донорської крові на наявність антитіл до вірусу
гепатиту С, антитіл до Tr. Pallіdum, антигену гепатиту В, закуплених у 2010 році за
кошти Державного бюджету України»;

338.  від 15.04.2010 № 337 «Про розподіл пульсоксиметрів та фібробронхоскопу
BFTE2 із нерозподіленого резерву МОЗ, закупленого за кошти резервного фонду
Державного бюджету України на 2009 рік»;
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339.  від 15.04.2010 № 338 «Про заходи з передачі Державного реєстру медичної
техніки та виробів медичного призначення»;

340. від 15.04.2010 № 339;
341.  від 16.04.2010 № 340 «Про внесення змін до наказу МОЗ від12.01.2009 №2»;
342.  від 16.04.2010 № 341;
343. від 19.04.2010 № 342 (спільно з МОН № 328, Мінфіном № 204, Мінпраці

№ 67) «Про затвердження Положення про академічну стипендію Кабінету Міністрів
України обдарованим студентам з числа інвалідів» (зареєстровано в Мін’юсті від
14.05.2010 № 325/17620);

344.  від 19.04.2010 № 343 «Про підсумки роботи з питань охорони праці,
безпеки руху автотранспорту та протипожеж ного захисту об’єктів в системі МОЗ
України за 2009 рік»;

345.  від 19.04.2010 № 344 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 18.08.2009
№ 612»;

346.  від 19.04.2010 № 345 «Про затвердження Порядку погодження призначення
на посаду керівника юридичної служби в системі МОЗ та підприємств, установ ,
організацій, що належать до сфери його управління»;

347. від 20.04.2010 № 346 (спільно з Адміністрацією Державної прикордонної
служби України № 280) «Про внесення змін до наказу Адміністрації Державної
прикордонної служби України та Міністерства охорони здоров’я України від
18.08.2004 № 610/415» (зареєстровано в Мін’юсті від 11.05.2010 № 320/17615);

348. від 20.04.2010 № 347 «Про призначення голів державних екзаменаційних
комісій у 2010 році зі змінами наказ МОЗ від 21.05.2010 № 424»;

349.  від 20.04.2010 № 348 «Про затвердження Заходів МОЗ України щодо
виконання постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 року № 1317»;

350.  від 20.04.2010 № 349 «Про закупівлю дезінфекційних засобів для
проведення першочергових заходів з дезінфекції підтоплених об’єктів, очищення
питної води та місць зберігання побутових відходів»;

351.  від 20.04.2010 № 350 «Про внесення змін до наказів МОЗ від 16.02.2010
№ 119, № 120, № 121, № 122, № 123, № 124, № 125, № 126, № 128, № 129, № 130,
№ 131, № 132, № 133, № 134, № 135, № 136, № 137, від 17.02.2010 № 138, № 139,
№ 140, № 141, від 18.02.2010 № 142, № 143, № 144, № 145»;

352. від 20.04.2010 № 351 «Про розподіл лікарських засобів для лікування
дітей, хворих на гiпофiзарний нанiзм, закуплених у 2010 році в централізованому
порядку за кошти державного бюджету»;

353. від 20.04.2010 № 352 «Про розподіл витратних матеріалів для
перитонеального діалізу у дітей та лікарських засобів для лікування хворих дітей з
гострою та хронічною нирковою недостатністю, закуплених у 2010 році за кошти
державного бюджету»;

354. від 20.04.2010 № 353 «Про впровадження пілотного проекту «Забезпечення
доступу дискордантних щодо ВІЛ-інфекції пар до послуг із реалізації репродуктивних
прав ВІЛ-інфікованих в Україні у 2010 – 2011 роках»»;

355. від 21.04.2010 № 354 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;

356. від 22.04.2010 № 355;
357. від 22.04.2010 № 356 «Про розподіл лікарських засобів та виробів

медичного призначення для лікування дітей, хворих на онкологічні та
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онкогематологічні захворювання, закуплених у 2010 році за кошти державного
бюджету»;

358.  від 22.04.2010 № 357 «Про організацію медичного забезпечення
відпочинку та оздоровлення дітей влітку 2010 року»;

359.  від 22.04.2010 № 358 «Про призначення Національного координатора з
питань Міжнародних медико-санітарних правил»;

360.  від 22.04.2010 № 359 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 19.10.2009
№748»;

361. від 22.04.2010 № 360 «Про розподіл лікарських засобів для лікування
онкологічних хворих, закуплених у 2010 році за кошти державного бюджету»;

362.  від 22.04.2010 № 361 «Про проведення атестації лікарів (провізорів) –
інтернів на визначення знань та практичних навиків у 2010/2011 навчальному році»;

363.  від 22.04.2010 № 362 «Про затвердження рішення Головної акредитаційної
комісії МОЗ України»;

364.  від 27.04.2010 № 363 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
медичних імунобіологічних препаратів»;

365.  від 27.04.2010 № 364 «Про розподіл фібробронхоскопу BFTE2 із
нерозподіленого резерву МОЗ, закупленого за кошти резервного фонду Державного
бюджету України на 2009 рік»;

366. від 27.04.2010 № 365 «Про розподіл лікарських засобів для лікування
онкогематологічних хворих, закуплених у 2010 році за кошти державного бюджету»;

367.  від 27.04.2010 № 366 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
06.03.2007 № 110 та визнання таким, що втратив чинність, наказу МОЗ України від
01.07.2008 № 346»;

368.  від 27.04.2010 № 367 «Про визнання наказу МОЗ України від 07.11.2009
№ 815 (із змінами) таким, що втратив чинність»;

369.  від 27.04.2010 № 368 «Про затвердження списків жінок, які направляються
на лікування безплідності методами допоміжних репродуктивних технологій за
бюджетні кошти»;

370.  від 27.04.2010 № 369 «Про внесення змін до Плану діяльності
Міністерства охорони здоров’я України з підготовки проектів регуляторних актів на
2010 рік»;

371. від 29.04.2010 № 370 «Про внесення змін до наказів МОЗ від 17.08.2007 №
493 (зі змінами), від 12.06.2008 № 314 (зі змінами) та від 04.03.2009 № 137 (зі мінами)»;

372.  від 29.04.2010 № 371 «Про внесення змін до наказів МОЗ від 12.06.2008
№ 314 (зі змінами), від 12.06.2008 №315 (зі змінами)»;

373.  від 29.04.2010 № 372 «Про передачу нежитлового будинку по просп.
Перемоги, 120 у м. Києві»;

374.  від 29.04.2010 № 373 «Про проведення щорічної всеукраїнської акції з
благоустрою «За чисте довкілля»;

375.  від 30.04.2010 № 374 «Про забезпечення виконання розпорядження
Кабінету Міністрів України від 07.04.2010 р. № 891-р»;

376.  від 30.04.2010 № 375 «Про списання з бухгалтерського облiку основних
засобiв Кримського державного медичного унiверситету iм. С.I.Георгiєвського»;

377. від 30.04.2010 № 376 «Про затвердження рішення Ліцензійної комісії від
29.04.2010р»;

378.  від 30.04.2010 № 377 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;
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379.  від 30.04.2010 № 378 «Про списання з бухгалтерського облiку основних
засобiв Львiвського нацiонального медичного унiверситету iменi Данила Галицького»;

380.  від 30.04.2010 № 379 «Про списання основних засобів з бухгалтерського
обліку Іллічівської басейнової лікарні на водному транспорті МОЗ України»;

381.  від 30.04.2010 № 380 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 27.07.09
№ 539»;

382. від 05.05.2010 № 381 «Про розподіл дезінфекційних засобів для
проведення робіт з дезінфекції підтоплених об’єктів, очищення питної води та місць
зберігання побутових відходів, закуплених у централізованому порядку за кошти
резервного фонду державного бюджету зі змінами наказ МОЗ від 28.05.2010 № 445 зі
змінами наказ МОЗ від 17.08.2010 № 692»;

383.  від 05.05.2010 № 382 «Про організацію та підготовку VII Національного
з’їзду фармацевтів України та святкування Дня фармацевтичного працівника»;

384.  від 05.05.2010 № 383 «Про внесення змін до наказів МОЗ від 12.06.2008
№ 314 (зі змінами), від 12.06.2008 №315 (зі змінами)»;

385. від 06.05.2010 № 384 «Про визнання такими, що втратили чинність
деяких наказів МОЗ з питань державної реєстрації медичної техніки та виробів
медичного призначення» (зареєстровано в Мін’юсті від 20.05.2010 № 338/17633);

386.  від 06.05.2010 № 385 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;

387. від 06.05.2010 № 386 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;

388.  від 06.05.2010 № 387 «Про розподіл витратних матеріалів із
нерозподіленого резерву Міністерства охорони здоров’я, закуплених за кошти
резервного фонду Державного бюджету України на 2009 рік»;

389. від 11.05.2010 № 388 «Про удосконалення діагностики ВІЛ-інфекції»
(зареєстровано в Мін’юсті від 09.07.2010 № 499/17794);

390.  від 11.05.2010 № 389 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
14.03.2008 № 137»;

391. від 11.05.2010 № 390 «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони
здоров’я України від 10.11.2009 р. № 829»;

392. від 12.05.2010 № 391 «Про затвердження Критеріїв заборони чи суворого
обмеження використання окремих небезпечних хімічних речовин, у тому числі
пестицидів, за показниками їх небезпечності для здоров’я людини та навколишнього
природного середовища» (зареєстровано в Мін’юсті від 29.09.2010 № 868/18163);

393. від 12.05.2010 № 392;
394. від 12.05.2010 № 393 «Про затвердження Вимог до кваліфікації експертів з

питань реєстрації лікарських засобів, Порядку їх атестації та Положення про Комісію з
атестації експертів з питань реєстрації лікарських засобів» (зареєстровано в Мін’юсті
від 30.07.2010 № 576/17871);

395.  від 12.05.2010 № 394 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
29.12.03 № 624 «Про затвердження Протоколів лікування дітей зі спеціальності
«Дитяча урологія»;

396.  від 12.05.2010 № 395 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 24.02.2010
№ 168»;

397.  від 12.05.2010 № 396 «Про списання з бухгалтерського облiку основних
засобiв Кримського державного медичного унiверситету iм. С.I.Георгiєвського»;
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398.  від 12.05.2010 № 397 «Про списання з бухгалтерського облiку основних
засобiв Державного закладу «Дитячий спецiалiзований (спецiальний) клiнiчний
санаторiй «Iскра»;

399.  від 12.05.2010 № 398 «Про списання з бухгалтерського облiку основних
засобiв Буковинського державного медичного унiверситету»;

400.  від 12.05.2010 № 399 «Про списання з бухгалтерського облiку основних
засобiв Полтавської обласної санiтарно-епiдемiологiчної станцiї»;

401. від 12.05.2010 № 400 «Про затвердження Державних санітарних норм та
правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»;

402.  від 12.05.2010 № 401 «Про списання з бухгалтерського облiку основних
засобiв Iвано-Франкiвського нацiонального медичного унiверситету» (зареєстровано в
Мін’юсті від 01.07.2010 № 452/17747);

403.  від 12.05.2010 № 402 «Про списання з бухгалтерського облiку основних
засобiв Державного закладу «Дитячий спецiалiзований (спецiальний) клiнiчний
санаторiй «Хаджибей»;

404.  від 12.05.2010 № 403 «Про списання з бухгалтерського облiку основних
засобiв Кримського державного медичного унiверситету iм. С.I.Георгiєвського»;

405.  від 12.05.2010 № 404 «Про списання з бухгалтерського облiку основних
засобiв Вищого державного навчального закладу України «Українська медична
стоматологiчна академiя»;

406.  від 12.05.2010 № 405 «Про розподіл лікарських засобів та виробів
медичного призначення, які надійшли як гуманітарна допомога для боротьби з грипом
та гострими респіраторними захворюваннями в Україні»;

407.  від 14.05.2010 № 406 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;

408.  від 14.05.2010 № 407 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 30.03.10
№ 272»;

409. від 14.05.2010 № 408 «Про відчуження основних засобів, які знаходяться
на балансі Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії,
трансплантації ендокринних органів і тканин Міністерства охорони здоров’я України»;

410. Наказ від 14.05.2010 № 409 (спільно з НАНУ № 36) «Про виконання
завдань та заходів Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними
захворюваннями на період до 2016 року»;

411.  від 14.05.2010 № 410 «Про розподіл та раціональне використання
імунобіологічних препаратів в Україні, закуплених за кошти Державного бюджету
України на 2010 рік»;

412.  від 14.05.2010 № 411 «Про розподіл лікувального харчування для дітей,
хворих на фенілкетонурію, закупленого у централізованому порядку за кошти
Державного бюджету України на 2010 рік»;

413.  від 14.05.2010 № 412 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 13.04.2010
№ 326»;

414. від 14.05.2010 № 413 «Про розподіл медичного обладнання, яке закуплено
відповідно до інвестиційного проекту у 2009 роц»;

415.  від 14.05.2010 № 414 «Про списання основних засобів з балансу
Українського госпіталю для воїнів-інтернаціоналістів «Лісова поляна», Державного
закладу «Спеціалізована медико-санітарна частина № 4», Спеціалізованої медико-
санітарної частини № 8, Спеціалізованої медико-санітарної частини № 9»;
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416.  від 17.05.2010 № 415 «Про забезпечення належного функціонування палат
для ветеранів війни у закладах охорони здоров’я»;

417. від 17.05.2010 № 416;
418. від 18.05.2010 № 417 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)

лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;
419. від 19.05.2010 № 418 «Про проведення XI Всеукраїнського конкурсу

професійної майстерності студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних
закладів І-ІІ рівнів акредитації за спеціальністю «Фармація» PANACEA»;

420. від 19.05.2010 № 419 «Про проведення III Всеукраїнського конкурсу
професійної майстерності студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних
закладів І-ІІ рівнів акредитації за спеціальністю «Лабораторна діагностика»;

421.  від 20.05.2010 № 420 (спільно з АМН України № 39) «Про внесення змін
до наказу АМН та МОЗ України від 30.09.2003 №65/462 до вимог наказу МОЗ України
від 23 лютого 2000 року № 33 «Про штатні нормативи та типові штати закладів
охорони здоров’я»;

422. від 20.05.2010 № 421;
423.  від 20.05.2010 № 422 «Про затвердження Складу робочої групи з питань

розроблення переліку лікарських засобів, вартість яких буде відшкодовуватись при
амбулаторному лікуванні певних категорій захворювань (реімбурсація)»;

424. від 21.05.2010 № 423 (спільно з МОН № 470) «Про скасування наказу
від 05.03.2010 № 186/196 «Щодо визнання наказу від 25.02.2008 № 124/95 «Про
затвердження Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження
громадянами зовнішнього незалежного оцінювання" таким, що втратив чинність»;

425.  від 21.05.2010 № 424 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
20.04.2010 р. № 347»;

426.  від 21.05.2010 № 425 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
медичних імунобіологічних препаратів»;

427.  від 21.05.2010 № 426 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
24.04.09. № 272»;

428.  від 21.05.2010 № 427 «Про розподіл виробів кардіохірургічного
призначення, закуплених у 2010 році за кошти державного бюджету»;

429.  від 21.05.2010 № 428 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 18.08.2009
№ 615»;

430.  від 21.05.2010 № 429 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 18.09.2008
№ 531»

431.  від 25.05.2010 № 430 «Про затвердження рішення Головної акредитаційної
комісії МОЗ України»;

432.  від 25.05.2010 № 431 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;

433.  від 25.05.2010 № 432 «Про заходи МОЗ за результатами перевірки
Міністерством юстиції України дотримання законодавства про державну реєстрацію
нормативно-правових актів МОЗ»;

434.  від 25.05.2010 № 433 «Про організацію медичного забезпечення у 2010
році учасників зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень
випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти»;

435.  від 25.05.2010 № 434 «Про організаційні заходи МОЗ щодо виконання
доручення Уряду України від 07.05.2010 № 24710/1/1-10 до Закону України «Про
Державний бюджет України на 2010 рік» від 27.04.2010 № 2154-VI»;
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436. від 26.05.2010 № 435 «Про затвердження переліку санаторно-курортних
закладів, при яких створюються центри медико-психологічної реабілітації» (спільно з
МНС № 386);

437.  від 26.05.2010 № 436 «Про внесення змін до Плану діяльності
Міністерства охорони здоров’я України з підготовки проектів регуляторних актів на
2010 рік»;

438. від 26.05.2010 (спільно з Мінфіном № 283) № 437 «Про затвердження
Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для
місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я» (зареєстровано в Мін’юсті від
17.06.2010 № 403/17698);

439.  від 26.05.2010 № 438 «Про затвердження протоколів діагностики та
лікування захворювань органів травлення у дітей»;

440.  від 26.05.2010 № 439 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 05.04.06
№ 200 (зі змінами)»;

441.  від 26.05.2010 № 440 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 27.08.2009
№ 640»;

442.  від 26.05.2010 № 441 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 18.12.2008
№ 759»;

443.  від 26.05.2010 № 442 (спільно з АМН України № 44) «Про внесення змін
до переліку проблемних комісій МОЗ та АМН України та їх голів»;

444. від 26.05.2010 № 443 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
07.09.2009 № 661 «Про утворення, затвердження складу постійно діючої комісії та
порядку розгляду документів стосовно питань оренди державного майна»;

445. від 28.05.2010 № 444 «Про підготовку та відзначення 200-річчя від дня
народження М.І. Пирогова»;

446. від 28.05.2010 № 445 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 05.05.2010 № 381»;

447. від 28.05.2010 № 446 «Про списання з бухгалтерського облiку основних
засобiв Державного закладу «Дитячий спецiалiзований (спецiальний) клiнiчний
санаторiй iм.Н.К.Крупської»;

448.  від 28.05.2010 № 447 «Про затвердження Складу міжвідомчої робочої
групи з питань підготовки проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо
Порядку реєстрації цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення, які
закуповуються за бюджетні кошти» (зі змінами наказ МОЗ № 517 від 29.06.2010);

449.  від 28.05.2010 № 448 «Про підготовку установ, закладів та підприємств
системи охорони здоров’я до роботи в осінньо-зимовий період 2010/11 року»;

450.  від 28.05.2010 № 449 «Про заходи щодо усунення порушень та недоліків
за результатами ревізій»;

451. від 31.05.2010 № 450 (спільно з Мінпраці № 116) «Про внесення змін до
Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального
захисту населення» (зареєстровано в Мін’юсті від 17.06.2010 № 999/17694);

452. від 31.05.2010 № 451;
453. від 31.05.2010 № 452 «Про внесення змін до наказу МОЗ України

від 09.02.2010 № 80»;
454.  від 31.05.2010 № 453 «Про інвентаризацію невведеного в експлуатацію

медичного обладнання, закупленого у централізованому порядку»;
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455.  від 31.05.2010 № 454 «Про розподіл пульсоксиметрів «№ A№ OXeco»
та фібробронхоскопів BFTE2 із нерозподіленого резерву МОЗ, закупленого за кошти
резервного фонду Державного бюджету України на 2009 рік»;

456. від 31.05.2010 № 455 «Про розподіл комплектів для діалізу для надання
медичної допомоги хворим, які готуються до трансплантації закуплених за державні
кошти у 2010 році»;

457.  від 31.05.2010 № 456 «Про розподіл медичного обладнання для закладів
державного підпорядкування МОЗ України, яке закуплено відповідно до
інвестиційного проекту у 2009 році»;

458.  від 01.06.2010 № 457 «Про розподіл лікарських засобів та виробів
медичного призначення із нерозподіленого резерву МОЗ, закуплених за кошти
Державного бюджету України на 2009 рік»;

459.  від 02.06.2010 № 458 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 08.04.2009
№ 222»;

460. від 03.06.2010 № 459;
461.  від 03.06.2010 № 460 «Про затвердження рішення атестаційної комісії

МОЗ з атестації педагогічних працівників закладів охорони здоров’я від 19 травня 2010
р.»;

462.  від 04.06.2010 № 461 «Про затвердження Комплексного плану розширення
доступу населення до профілактики ВІЛ-інфекції, діагностики, лікування, догляду та
підтримки хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні в ІІ – ІV кварталі 2010 року – І
кварталі 2011 року»;

463. від 04.06.2010 № 462 «Про розподіл лікарського засобу «куросурф» для
лікування дихальних розладів у новонароджених, закупленого у централізованому
порядку за кошти Державного бюджету України на 2010 рік»;

464. від 04.06.2010 № 463 «Про розподіл лікарського засобу «НОВОСЕВЕН»
для забезпечення акушерських відділень з метою надання невідкладної медичної
допомоги у разі кровотечі, закупленого у централізованому порядку за кошти
Державного бюджету України на 2010 рік»;

465.  від 07.06.2010 № 464 «Про скасування наказів МОЗ»;
466.  від 07.06.2010 № 465 «Про затвердження складу Постійного тендерного

комітету МОЗ України»;
467.  від 07.06.2010 № 466 «Про виконання рішення Колегії МОЗ України від

29.04.2010»;
468. від 07.06.2010 № 467 «Про розподіл витратних матеріалів для

амбулаторного перитонеального діалізу для лікування хворих з хронічною нирковою
недостатністю, закуплених за кошти Державного бюджету України у 2010 році»;

469. від 08.06.2010 № 468 (спільно з Мінсім’ямолодьспорт № 1691, МОН
№ 539, Мінтранс № 345, МНС № 440, МВС) «Про міжвідомчу координацію роботи з
підготовки та проведення літньої оздоровчої кампанії 2010 року»;

470.  від 08.06.2010 № 469 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 16.09.2009
№ 673»;

471.  від 09.06.2010 № 470 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;

472.  від 09.06.2010 № 471 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;

473. від 09.06.2010 № 472 «Про затвердження Плану заходів МОЗ України
щодо усунення виявлених порушень, зазначених у висновку колегії Рахункової палати
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України до Звіту про результати аудиту використання МОЗ України коштів Державног
бюджету України та матеріальних цінностей на забезпечення недопущення та
подолання поширення на території України грипу A/H1N1 та гострих респіраторних
захворювань»;

474.  від 09.06.2010 № 473 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 13.11.2007
№ 707»;

475. від 10.06.2010 № 474;
476.  від 10.06.2010 № 475 «Про забезпечення виконання бюджетної програми

«Централізована закупівля високовартісного обладнання для закладів охорони
здоров’я» КПКВК 2301290 та Державної програми створення єдиної системи надання
екстреної медичної допомоги на період до 2010 року, які передбачають централізовану
закупівлю медичного обладнання у 2010 році»;

477.  від 10.06.2010 № 476 «Про підготовку та відзначення 110-річчя заснування
Одеського державного медичного університету»;

478.  від 10.06.2010 № 477 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 07.04.2010
№ 306»;

479.  від 10.06.2010 № 478 «Про реорганізацію лабораторної мережі з
мікробіологічної діагностики туберкульозу»;

480.  від 10.06.2010 № 479 «Про списання з бухгалтерського обліку основних
засобів»;

481.  від 11.06.2010 № 480 «Про списання з бухгалтерського облiку основних
засобiв Кримського державного медичного унiверситету iм. С.I.Георгiєвського»;

482.  від 11.06.2010 № 481 «Про списання з бухгалтерського облiку основних
засобiв Державного закладу «Дитячий спецiалiзований(спецiальний) клiнiчний
санаторiй «ЗМIНА»;

483.  від 11.06.2010 № 482 «Про списання з бухгалтерського облiку основних
засобiв Нацiонального медичного унiверситету iм. О.О.Богомольця»;

484.  від 11.06.2010 № 483 «Про затвердження Примірного положення про
лікарню «Хоспіс» (відділення, палату паліативного лікування) для хворих на
туберкульоз»;

485.  від 14.06.2010 № 484 «Про внесення змін до Плану діяльності
Міністерства охорони здоров’я України з підготовки проектів регуляторних актів на
2010 рік»;

486.  від 14.06.2010 № 485 «Про передачу комп’ютерної техніки з балансу
Міністерства охорони здоров’я України на баланс Державного закладу «Київська
центральна басейнова клінічна лікарня МОЗ України»;

487.  від 14.06.2010 № 486 «Про впровадження рішення колегії МОЗ України
від 29.04.2010 року № 2/1 «Про затвердження плану працевлаштування випускників
державних вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів IV рівня
акредитації, медичного інституту Сумського державного університету, медичних
факультетів Ужгородського, Харківського національних університетів 2011 року, які
навчаються за державним замовленням»;

488.  від 14.06.2010 № 487 «Про розподіл пульсоксиметрів «№ A№ OXeco» і
«Rad 8» та фібробронхоскопу BFTE2 із нерозподіленого резерву МОЗ, закупленого за
кошти резервного фонду Державного бюджету України на 2009 рік»;

489.  від 14.06.2010 № 488 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 09.02.2010
№ 92»;

490. від 16.06.2010 № 489;
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491.  від 17.06.2010 № 490 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на
2010 рік зі змінами наказ МОЗ від 04.10.2010 № 832/1155 зі змінами наказ МОЗ від
27.12.2010 № 1170/1662 зі змінами наказ МОЗ від 31.12.10 № 1176/1751» (спільно з
Мінфіном № 473);

492. від 17.06.2010 № 491 (спільно з Мінфіном № 480) «Про затвердження
паспортів бюджетних програм на 2010 рік»;

493.  від 17.06.2010 № 492 «Про внесення зміни до Плану діяльності
Міністерства охорони здоров’я України з підготовки проектів регуляторних актів на
2010 рік»;

494.  від 17.06.2010 № 493 «Про внесення змін до Плану діяльності
Міністерства охорони здоров’я України з підготовки проектів регуляторних актів на
2010 рік»;

495.  від 21.06.2010 № 494 (спільно з Мінфіном № 513) «Про затвердження
паспортів бюджетних програм на 2010 рік»;

496. від 21.06.2010 № 495 «Про розподіл тест-систем для скринінгу
новонароджених на фенілкетонурію та вроджений гіпотиреоз, закуплених у
централізованому порядку за кошти Державного бюджету України на 2010 рік»;

497.  від 21.06.2010 № 496 «Про розподіл препаратів факторів згортання крові
для лікування хворих (у тому числі і дітей) на гемофілію, закуплених за кошти
Державного бюджету України на 2010 рік»;

498.  від 21.06.2010 № 497 «Про затвердження клінічних протоколів надання
медичної допомоги зі спеціальності «Рефлексотерапія»;

499.  від 22.06.2010 № 498 «Про створення робочої групи з розроблення
Технічного регламенту щодо безпеки косметичної продукції»;

500.  від 22.06.2010 № 499 «Про утворення наукової ради з питань забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення»;

501.  від 22.06.2010 № 500 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;

502. від 22.06.2010 № 501 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
16.06.2010 № 230»;

503.  від 22.06.2010 № 502 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;

504.  від 22.06.2010 № 503 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;

505.  від 23.06.2010 № 504 «Про списання з бухгалтерського облiку основних
засобiв Кримського державного медичного унiверситету iм. С.I. Георгiєвського»;

506.  від 23.06.2010 № 505 «Про списання з бухгалтерського облiку основних
засобiв Кримського державного медичного унiверситету iм. С.I.Георгiєвського»;

507.  від 23.06.2010 № 506 «Про списання з бухгалтерського облiку основних
засобiв Кримського державного медичного унiверситету iм. С.I.Георгiєвського»;

508. від 25.06.2010 № 507;
509. від 25.06.2010 № 508 «Про скорочення терміну дії реєстраційного

посвідчення»;
510. від 25.06.2010 № 509 «Про скорочення терміну дії реєстраційного

посвідчення»;
511. від 25.06.2010 № 510 «Про затвердження паспорта бюджетної програми на

2010 рік» (спільно з Мінфіном № 571);
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512.  від 25.06.2010 № 511 «Про затвердження плану перевірок додержання
суб’єктами господарювання Ліцензійних умов на IІІ квартал 2010 року»;

513.  від 25.06.2010 № 512 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 11
липня 2000 року № 160 «Про затвердження форм облікової статистичної документації,
що використовується в санітарно-епідеміологічних закладах»;

514. від 25.06.2010 № 513;
515.  від 29.06.2010 № 514 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від

29.03.10 №264 «Про затвердження складу Головної акредитаційної комісії МОЗ
України»;

516. від 29.06.2010 № 515 «Про затвердження рішення Головної акредитаційної
комісії МОЗ України»;

517.  від 29.06.2010 № 516 «Про створення міжвідомчої комісії з перевірки
стану охорони установ, що утримують спеціалізовані колекції мікроорганізмів»;

518.  від 29.06.2010 № 517 «Про внесення змін до наказів МОЗ від 28.05.2010 р.
№ 447 та від 20.05.2010 р. № 422»;

519.  від 29.06.2010 № 518 «Про внесення змін до Плану діяльності
Міністерства охорони здоров’я України з підготовки проектів регуляторних актів на
2010 рік»;

520. від 29.06.2010 № 519;
521. від 29.06.2010 № 520;
522. від 29.06.2010 № 521;
523. від 29.06.2010 № 522;
524.  від 30.06.2010 № 523 «Щодо подання документів для виділення коштів на

капітальний ремонт»;
525. від 02.07.2010 № 524 «Про затвердження паспорта бюджетної програми на

2010 рік»;
526. від 02.07.2010 № 525 «Про розподіл тестів для ідентифікації культур

мікобактерій туберкульозу, закуплених за рахунок коштів Державного бюджету
України на 2010 рік»;

527. від 02.07.2010 № 526 «Про розподіл лікарських засобів та виробів
медичного призначення для лікування дітей, хворих на онкологічні та
онкогематологічні захворювання, закуплених за кошти Державного бюджету України у
2010 році»;

528. від 02.07.2010 № 527 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
05.10.2009 №710»;

529. від 02.07.2010 № 528 «Про розподіл пульсоксиметрів "Rad 8" із
нерозподіленого резерву МОЗ, закупленого за кошти резервного фонду Державного
бюджету України на 2009 рік»;

530. від 02.07.2010 № 529 «Про списання з бухгалтерського облiку основних
засобiв Державного закладу «Запорiзька обласна санiтарно-епiдемiологiчна станцiя»;

531. від 02.07.2010 № 530 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 04.12.2009
№ 922 «Про організацію вірусологічних досліджень на грип та гострі респіраторні
вірусні інфекції в Україні в період пандемії»;

532. від 02.07.2010 № 531 «Про створення робочої групи з питань
удосконалення нормативно-правових актів щодо збільшення доступності паліативних
пацієнтів з хронічним больовим синдромом в термальній стадії життя до сучасних
високоефективних анальгетичних засобів, включаючи опіоїдні анальгетики»;
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533. від 05.07.2010 № 532 «Про внесення змін до додатків до наказу
Міністерства охорони здоров’я від 23.02.2000 № 33»;

534. від 05.07.2010 № 533 «Про впровадження в життя рішення Колегії МОЗ від
25.12.2009 р. (Протокол № 11) «Про затвердження Плану основних організаційних
заходів Міністерства охорони здоров’я України на 2010 рік»;

535. від 06.07.2010 № 534 «Про державну реєстрацію ( перереєстрацію)
медичних імунобіологічних препаратів»;

536. від 06.07.2010 № 535 «Про робочу групу щодо нормативно-правового
упорядкування обігу досліджуваних лікарських засобів та супутніх матеріалів для
проведення клінічних випробувань»;

537. від 06.07.2010 № 536;
538. від 07.07.2010 № 537 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від

11.02.2004 № 83»;
539. від 08.07.2010 № 538 (спільно з Мінфіном № 668) «Про затвердження

Порядку спрямування у 2010 році субвенції з державного бюджету міському бюджету
м. Калуша Івано-Франківської області на забезпечення медичних закладів, що
здійснюють медичне обслуговування населення, яке проживає в зоні надзвичайної
екологічної ситуації, необхідним медичним обладнанням» (зареєстровано в Мін’юсті
№ 538/17833 від 16.07.2010);

540. від 08.07.2010 № 539 «Про внесення змін до навчального плану підготовки
фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» кваліфікації «лікар» у вищих
навчальних закладах ІV рівня акредитації за спеціальностями «лікувальна справа»,
«педіатрія», «медико-профілактична справа», затвердженого наказом МОЗ від
19.10.2009 № 749»;

541. від 08.07.2010 № 540 «Про внесення змін до Навчального плану підготовки
фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» кваліфікації «лікар-психолог» у
вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації за спеціальністю «медична
психологія», затвердженого наказом МОЗ від 19.10.2009 № 750»;

542. від 08.07.2010 № 541 «Про внесення змін до Навчального плану підготовки
фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» кваліфікації «лікар-стоматолог»
у вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації за спеціальністю «стоматологія»,
затвердженого наказом МОЗ від 07.12.2009 № 929»;

543. від 08.07.2010 № 542 «Про внесення змін до Навчального плану підготовки
фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» кваліфікації «провізор» у вищих
навчальних закладах ІV рівня акредитації за спеціальністю «фармація», затвердженого
наказом МОЗ від 07.12.2009 № 930»;

544. від 08.07.2010 № 543 «Про внесення змін до Навчального плану підготовки
фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» кваліфікації «клінічний
провізор» у вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації за спеціальністю
«клінічна фармація», затвердженого наказом МОЗ від 07.12.2009 № 931»;

545. від 08.07.2010 № 544 «Про внесення змін до Навчального плану підготовки
фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» кваліфікації «провізор-
косметолог» у вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації за спеціальністю
«технологія парфумерно-косметичних засобів», затвердженого наказом МОЗ від
07.12.2009 № 932»;

546. від 08.07.2010 № 545 «Про внесення змін до Навчального плану підготовки
фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» кваліфікації «інженер-технолог»
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у вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації за спеціальністю «технологія
фармацевтичних препаратів», затвердженого наказом МОЗ від 07.12.2009 № 933»;

547. від 08.07.2010 № 546 «Про затвердження рішення Ліцензійної комісії від
08.07.2010 р»;

548. від 09.07.2010 № 547 «Про розподіл медичного обладнання для Служби
безпеки України закупленого у 2009 році»;

549. від 09.07.2010 № 548 «Про розподіл розхідних матеріалів для визначення
мікобактерій туберкульозу та чутливості до протитуберкульозних препаратів на
аналізаторі мікробіологічному BD BACTEC™ MGIT™ 960, закуплених за рахунок
коштів Державного бюджету України на 2010 рік»;

550. від 09.07.2010) № 549 (спільно з з Мінфіном № 678) «Про списання з
бухгалтерського обліку основних засобів»;

551. від 09.07.2010 № 550 «Про затвердження Плану заходів Міністерства
охорони здоров’я України, спрямованих на забезпечення виконання Протоколу наради
під головуванням Прем’єр – міністра України Азарова М.Я. від 16.06.2010 «Про
забезпечення доступності для населення якісних лікарських засобів, медичних виробів і
медичного обладнання»;

552. від 12.07.2010 № 551 «Про затвердження клінічного протоколу
антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків зі змінами наказ МОЗ
від 10.09.2010 № 766» (наказ Мін’юста від 20.07.2010 № 1617/5 «Про визнання акта
таким, що не підлягає державній реєстрації»);

553. від 12.07.2010 № 552 (спільно з з Мінфіном № 684) «Про затвердження
паспорта бюджетної програми на 2010 рік»;

554. від 12.07.2010 № 553 «Про списання з бухгалтерського облiку основних
засобiв Кримського державного медичного унiверситету iм.С.I.Георгiєвського»;

555. від 12.07.2010 № 554 «Про списання з бухгалтерського облiку основних
засобiв Кримського державного медичного унiверситету iм.С.I.Георгiєвського»;

556. від 12.07.2010 № 555 «Про розподіл лікарських засобів для лікування
гематологічних хворих дорослого віку або хворих на захворювання крові, кровотворної
та лімфоїдної тканин, закуплених за кошти Державного бюджету України у 2010 році»;

557. від 12.07.2010 № 556 «Про розподіл лікарських засобів для лікування
хворих на розсіяний склероз, закуплених за кошти Державного бюджету України у
2010 році зі змінами наказ МОЗ від 23.09.2010 № 807»;

558. від 12.07.2010 № 557 «Про розподіл лікарських засобів для лікування
онкологічних хворих, закуплених за кошти Державного бюджету України у 2010 році»;

559. від 12.07.2010 № 558 «Про розподіл витратних матеріалів для
автоматичного плазмаферезу закуплених за кошти Державного бюджету України у
2010 році»;

560. від 12.07.2010 № 559 «Про Координаційну раду з питань надання медичної
допомоги хворим на цукровий діабет»;

561. від 12.07.2010 № 560 «Про реалізацію пілотного проекту із впровадження
«Пакету перинатальних послуг»»;

562. від 13.07.2010 № 561 (спільно з Мінсім’ямолодьспортом № 2247, МОН
№ 697) «Про визнання таким, що втратив чинність, Наказу Міністерства України у
справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства
освіти і науки України від 27.04.2007 № 1339/209/341» (зареєстровано в Мін’юсті
№ 28.07.2010 566/17861);
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563. від 13.07.2010 № 562 «Про внесення змін до наказів МОЗ від 16.02.2010
№132 та №135»;

564. від 13.07.2010 № 563 «Про внесення змін до Плану діяльності Міністерства
охорони здоров’я України з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік»;

565. від 13.07.2010 № 564 «Про виділення коштів на проведення
профілактичних заходів зі змінами наказ МОЗ від 17.08.2010 № 691»;

566. від 13.07.2010 № 565 «Про виділення коштів з епідфонду для Чернівецької
області»;

567. від 13.07.2010 № 566 «Про розподіл протитуберкульозних препаратів І та
ІІ ряду, закуплених за рахунок коштів Державного бюджету України на 2010 рік зі
змінами наказ МОЗ від 27.08.2010 № 731»;

568. від 13.07.2010 № 567 «Про внесення змін до наказів МОЗ від 12.06.2008 №
314 (зі змінами ) та від 05.04.2006 № 200 (зі змінами)»;

569. від 13.07.2010 № 568 «Про внесення зміни до Плану діяльності
Міністерства охорони здоров’я України з підготовки проектів регуляторних актів на
2010 рік»;

570. від 14.07.2010 № 569 «Про заходи щодо припинення Комітету з контролю
за наркотиками»;

571. від 14.07.2010 № 570 «Про розподіл лікарських засобів, закуплених за
кошти Державного бюджету України у 2010 році»;

572. від 14.07.2010 № 571 «Про створення робочої групи з підготовки
пропозицій щодо подальшого розвитку національної телемедичної системи»;

573. від 14.07.2010 № 572 «Про списання з бухгалтерського облiку основних
засобiв Українського науково-дослiдного iнституту соцiальної i судової психiатрiї та
наркологiї МОЗ України»;

574. від 14.07.2010 № 573 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
24.03.2010 № 252»;

575. від 14.07.2010 № 574 «Про розподіл медичного обладнання для Академії
медичних наук України закупленого у 2009 році зі змінами наказ МОЗ від 15.10.2010
№ 882»;

576. від 15.07.2010 № 575 (спільно з Мінфіном № 721) «Про затвердження
паспорта бюджетної програми на 2010 рік»;

577. від 15.07.2010 № 576 (спільно з Мінфіном № 720) «Про затвердження
паспорта бюджетної програми на 2010 рік»;

578. від 15.07.2010 № 577 «Про розподіл медичного обладнання для
Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» закупленого у 2009 році зі
змінами наказ МОЗ від 14.10.2010 № 872»;

579. від 15.07.2010 № 578 (спільно з Фондом держмайна № 1005) «Про
скасування спільного наказу ФДМУ та МОЗ від 06.08.2008 № 1166/571»;

580. від 15.07.2010 № 579 «Про затвердження складів постійних робочих груп
МОЗ з питань профільного супроводу державних закупівель зі змінами наказ МОЗ від
27.07.2010 № 625»;

581. від 15.07.2010 № 580 «Про зміну назви та затвердження Статуту
Державного закладу «Центр медичної статистики Міністерства охорони здоров’я
України» (нова редакція)»;

582. від 15.07.2010 № 581 «Про впровадження стратегії інтегрованого ведення
хвороб дитячого віку»;
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583. від 15.07.2010 № 582 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;

584. від 15.07.2010 № 583 «Про скорочення терміну дії реєстраційного
посвідчення»;

585. від 15.07.2010 № 584 «Про розподіл пульсоксиметрів «Rad 8» та
пульсоксиметрів «NANOXeco» із нерозподіленого резерву МОЗ, закупленого за кошти
резервного фонду Державного бюджету України на 2009 рік»;

586. від 16.07.2010 № 585 «Про затвердження стандарту надання в МОЗ
України адміністративної послуги з видачі посвідчення про державну реєстрацію
лікарських засобів»;

587. від 16.07.2010 № 586 «Про створення у Міністерстві охорони здоров’я
України оперативного штабу з питань вступної кампанії 2010 року у вищих медичних
та фармацевтичних навчальних закладах I-IV рівнів акредитації»;

588. від 20.07.2010 № 587 «Про затвердження заходів МОЗ України по
виконанню Плану заходів із протидії проявам ксенофобії, расової та етнічної
дискримінації в українському суспільстві на 2010-2012 роки»;

589. від 20.07.2010 № 588 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
12.06.2008 № 314 (зі змінами)»;

590. від 20.07.2010 № 589 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
04.03.2009 № 137 (зі змінами)»;

591. від 20.07.2010 № 590 «Про затвердження рекомендованих табелів
оснащення виробами медичного призначення спеціалізованих закладів охорони
здоров’я та структурних підрозділів закладів охорони здоров’я, які здійснюють клініко
- діагностичні дослідження та надають лікувально-профілактичну допомогу хворим на
ВІЛ-інфекцію/СНІД»;

592. від 20.07.2010 № 591 «Про внесення змін до Плану діяльності Міністерства
охорони здоров’я України з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік»;

593. від 20.07.2010 № 592 «Про розподіл імунобіологічних препаратів в
Україні, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2010 рік»;

594. від 20.07.2010 № 593 «Про внесення змін до Плану діяльності Міністерства
охорони здоров`я України з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік»;

595. від 20.07.2010 № 594 (спільно з АМН України № 71) «Про внесення змін
до наказів МОЗ України та АМН України від 19.02.2009 № 102/18 та від 03.11.2009 №
798/75» (лист Мін’юста від 30.06.2010 «Мін’юст оприлюднив перелік незаконних
нормативних актів, що застосовуються без державної реєстрації»);

596. від 20.07.2010 № 595 «Про розподіл медичного обладнання для Головного
управління охорони здоров’я Чернівецької обласної державної адміністрації з метою
забезпечення Герцаївської центральної районної лікарні, закупленого у 2009 році зі
змінами наказ МОЗ від 15.10.2010 № 880»;

597. від 21.07.2010 № 596 «Про державну реєстрацію ( перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;

598. від 21.07.2010 № 597;
599. від 21.07.2010 № 598;
600. від 21.07.2010 № 599;
601. від 21.07.2010 № 600;
602. від 21.07.2010 № 601;
603. від 21.07.2010 № 602;
604. від 21.07.2010 № 603;
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605. від 21.07.2010 № 604;
606. від 21.07.2010 № 605 «Про списання з бухгалтерського облiку основних

засобiв Державного закладу «Херсонська обласна санiтарно-епiдемiологiчна станцiя»;
607. від 21.07.2010 № 606 «Про списання з бухгалтерського облiку основних

засобiв Севастопольської мiської санiтарно-епiдемiологiчної станцiї»;
608. від 21.07.2010 № 607 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від

27.11.2009 №878»;
609. від 21.07.2010 № 608 «Про розподіл лікарських засобів для лікування

онкологічних хворих, закуплених за кошти Державного бюджету України у 2010 році»;
610. від 21.07.2010 № 609 «Про розподіл лікарських засобів та виробів

медичного призначення для лікування дітей, хворих на онкологічні та
онкогематологічні захворювання, закуплених за кошти Державного бюджету України у
2010 році»;

611. від 21.07.2010 № 610 «Про внесення змін до Положення про колегію
Міністерства охорони здоров’я України»;

612. від 22.07.2010 № 611 «Про затвердження Порядку використання
лікарських засобів і виробів медичного призначення, закуплених за рахунок бюджетних
коштів, виділених у 2009 році для запобігання поширенню грипу, в тому числі типу
A/H1N1/Каліфорнія/04/09, і гострих респіраторних захворювань серед населення, для
надання медичної допомоги у разі інших захворювань» (зареєстровано в Мін’юсті від
03.08.2010 № 595/17890);

613. від 22.07.2010 № 612 «Про затвердження рішення Ліцензійної комісії від
22.07.2010 р.»;

614. від 22.07.2010 № 613 «Про створення робочої групи»;
615. від 22.07.2010 № 614 «Про затвердження Примірного Табелю основного

технічного оснащення лабораторій ДУ «Український центр грипу та гострих
респіраторних інфекцій» МОЗ України»;

616. від 23.07.2010 № 615 «Про державне замовлення на підготовку фахівців,
науково-педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації лікарів та провізорів
(післядипломна освіта) у 2010 році»;

617. від 23.07.2010 № 616 «Про виділення коштів на проведення
протиепідемічних заходів»;

618. від 23.07.2010 № 617 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 20.07.2005 №
364 «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги дітям за спеціальністю
«Дитяча гематологія»;

619. від 23.07.2010 № 618 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 28.08.2009
№ 649 «Про затвердження клінічних протоколів лікування дітей з солідними
новоутвореннями»;

620. від 23.07.2010 № 619 «Про затвердження клінічного протоколу «Алогенна
та аутологічна трансплантація стовбурових гемопоетичних клітин у дітей. Показання та
протипоказання»;

621. від 23.07.2010 № 620 (спільно з Мінагрополітики № 443, Держ.
комітетом ветеринарної медицини № 298, Держспоживстандартом № 315) «Про
здійснення державного нагляду на всіх етапах виробництва харчових продуктів та їх
обігу» (наказ Мін’юста від 30.07.2010  № 1712/5 «Про визнання акта таким, що не
підлягає державній реєстрації»);

622. від 26.07.2010 № 621 (спільно з Мінприроди № 296) «Про визнання
таким, що втратив чинність, спільний наказ Міністерства охорони навколишнього
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природного середовища та ядерної безпеки України, Міністерства охорони здоров’я
України від 17.11.1997р. № 183/331» (зареєстровано в Мін’юсті від 20.08.2010
№ 717/18012);

623. від 26.07.2010 № 622 «Про списання з бухгалтерського облiку основних
засобiв Луганського державного медичного унiверситету зі змінами наказ МОЗ від
01.09.2010 № 748»;

624. від 26.07.2010 № 623 «Про розподіл ізоніазиду, таблетки по 0,1 г,
закупленого за рахунок коштів Державного бюджету України на 2010 рік»;

625. від 26.07.2010 № 624 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 30.03.2010 р.
№ 280»;

626. від 26.07.2010 № 625 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 15.07.2010
№579»;

627. від 26.07.2010 № 626 «Про затвердження рішення Головної акредитаційної
комісії МОЗ України»;

628. від 27.07.2010 № 627 «Про розподіл лікарських засобів та виробів
медичного призначення, які надійшли як гуманітрана допомога для боротьби з грипом
та гострими респіраторними захворюваннями в Україні»;

629. від 27.07.2010 № 628 «Про затвердження Методичних рекомендацій
«Фенотипові характеристики недифтерійних коринебактерій та їх клініко-
епідеміологічне значення»;

630. від 28.07.2010 № 629 «Про списання з бухгалтерського облiку основних
засобiв Житомирської обласної санiтарно-епiдемiологiчної станцiї»;

631. від 28.07.2010 № 630 «Про списання з бухгалтерського облiку основних
засобiв Волинської обласної санiтарно-епiдемiологiчної станцiї»;

632. від 29.07.2010 № 631 «Про затвердження Змін та доповнень до Переліку
лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати
заклади й установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з
державного та місцевих бюджетів» (зареєстровано в Мін’юсті від 11.08.2010
№672/17967);

633. від 29.07.2010 № 632 «Про затвердження Порядку навчання методам
проведення щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв
транспортних засобів»;

634. від 29.07.2010 № 633 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 02.12.2009
№907»;

635. від 29.07.2010 № 634 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 01.08.2000 №
188» (зареєстровано в Мін’юсті від 07.10.2010 № 900/18195);

636. від 29.07.2010 № 635 «Про списання з бухгалтерського облiку основних
засобiв Одеського державного медичного унiверситету»;

637. від 29.07.2010 № 636 «Про списання з бухгалтерського облiку основних
засобiв Державного закладу «Тернопiльська обласна санiтарно-епiдемiологiчна
станцiя»;

638. від 29.07.2010 № 637 «Про відчуження основних засобів, які знаходяться
на балансі Державного закладу «Львівська обласна санітарно-епідеміологічна станція»;

639. від 29.07.2010 № 638;
640. від 29.07.2010 № 639;
641. від 29.07.2010 № 640 (спільно з Мінфіном № 784) «Про затвердження

паспорта бюджетної програми на 2010 рік»;
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642. від 29.07.2010 № 641 «Про офіційний веб-сайт Міністерства охорони
здоров’я України»;

643. від 29.07.2010 № 642 «Про розподіл медичного обладнання для
Управління охорони здоров’я Івано-Франківської обласної державної адміністрації з
метою забезпечення Івано-Франківської обласної клінічної лікарні, закупленого у 2009
році»;

644. від 30.07.2010 № 643 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;

645. від 30.07.2010 № 644 «Про розподіл клофазаму, капсули по 100 мг,
закупленого за рахунок коштів Державного бюджету України на 2010 рік»;

646. від 30.07.2010 № 645 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
17.09.2007 № 554 «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за
спеціальністю «онкологія»;

647. від 30.07.2010 № 646 «Про розподіл лікарських засобів, закуплених за
кошти Державного бюджету України у 2010 році»;

648. від 30.07.2010 № 647 «Про затвердження клінічних протоколів надання
мединої допомоги хворим зі спеціальності «Гематологія»;

649. від 30.07.2010 № 648 «Про інвентаризацію майна ДАК «Укрмедпром» зі
змінами наказ МОЗ від 11.08.2010 № 665»;

650. від 03.08.2010 № 649 (спільно з Мінсім"ямолодьспорт № 2580, МОН
№ 786) «Про внесення змін до наказу Міністерства України у справах сім’ї, молоді та
спорту, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України
від 02.02.2007 № 302/80/49»;

651. від 04.08.2010 № 650 «Про створення Комітету з конкурсних торгів МОЗ
України» (зі змінами накази МОЗ від 13.09.2010 № 770; від 23.11.2010 № 1031;

652. від 04.08.2010 № 651 «Про скорочення терміну дії реєстраційного
посвідчення»;

653. від 04.08.2010 № 652 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;

654. від 05.08.2010 № 653 «Про організацію заходів щодо запобігання
можливим загрозам здоров’ю населення у зв’язку з встановленням спекотної погоди на
території України»;

655. від 05.08.2010 № 654 «Про спеціальне позначення лікарських засобів та
медичних імунобіологічних препаратів, що закуповуються за рахунок бюджетних
коштів»;

656. від 06.08.2010 № 655 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;

657. від 06.08.2010 № 656 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;

658. від 06.08.2010 № 657 «Про розподіл і раціональне використання препарату
«Глівек», який надійшов по лінії гуманітарної допомоги у 2010 році»;

659. від 06.08.2010 № 658 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 23.03.2010 №
251»;

660. від 06.08.2010 № 659 «Про затвердження рішення Ліцензійної комісії від
05.08.2010р.»;

661. від 06.08.2010 № 660 «Про скасування наказів МОЗ, які підлягали
державній реєстрації, але не зареєстровані в Міністерстві юстиції України»;
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662. від 09.08.2010 № 661 (спільно з Мінпраці № 225) «Про внесення зміни до
Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального
захисту населення» (зареєстровано в Мін’юсті від 31.08.2010 № 751/18046);

663. від 09.08.2010 № 662 «Про затвердження Розподілу комбінованих
протитуберкульозних препаратів з фіксованими дозами для закладів охорони здоров’я
зі змінами наказ МОЗ від 27.08.2010 № 730 зі змінами наказ МОЗ від 18.01.2011 № 13»;

664. від 09.08.2010 № 663 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
27.09.2005 № 487 «Про склад Вченої медичної ради Міністерства охорони здоров’я
України, Положення про Вчену медичну раду Міністерства охорони здоров’я України»;

665. від 09.08.2010 № 664 «Про затвердження складу Ліцензійної комісії МОЗ
України»;

666. від 11.08.2010 № 665 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 30.07.2010 №
648»;

667. від 12.08.2010 № 666 «Про розподіл антиретровірусного препарату для
лікування дітей, хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, та профілактики ВІЛ-інфікування,
закупленого за рахунок коштів Державного бюджету на 2010 рік»;

668. від 12.08.2010 № 667 «Про координацію реформування»;
669. від 13.08.2010 № 668 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)

медичних імунобіологічних препаратів»;
670. від 13.08.2010 № 669 «Про списання з бухгалтерського облiку основних

засобiв Державного закладу «Клiнiчний реабiлiтацiйний медичний центр» МОЗ
України»;

671. від 13.08.2010 № 670 (спільно з Мінфіном № 873) «Про списання з
бухгалтерського облiку основних засобiв Державного закладу «Спецiалiзована медична
частина № 3»;

672. від 16.08.2010 № 671 «Про внесення змін до паспорта бюджетної програми
на 2010 рік»;

673. від 16.08.2010 № 672 «Про списання з бухгалтерського облiку основних
засобiв Державного закладу «Дитячий спецiалiзований (спецiальний) клiнiчний
санаторiй «Здравниця»;

674. від 16.08.2010 № 673 «Про списання з бухгалтерського облiку основних
засобiв Харкiвської обласної санiтарно-епiдемiологiчної станцiї»;

675. від 16.08.2010 № 674 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
07.04.2010 № 306»;

676. від 16.08.2010 № 675 «Про поліпшення медичного обслуговування дітей,
які постраждали внаслідок Чорнобильської та інших екологічних катастроф на 2010-
2012 роки зі змінами наказ МОЗ від 23.11.2010 № 1032»;

677. від 16.08.2010 № 676 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 29.12.2009 №
1054»;

678. від 16.08.2010 № 677 «Про розподіл лікарського засобу «ЛІПІН» для
лікування дихальних розладів у новонароджених, закупленого у централізованому
порядку за кошти Державного бюджету України на 2010 рік»;

679. від 16.08.2010 № 678 «Про розподіл лікарських засобів для лікування
дітей, хворих на гiпофiзарний нанiзм, закуплених за кошти Державного бюджету
України у 2010 році зі змінами наказ МОЗ від 21.12.10 № 1140»;

680. від 16.08.2010 № 679 «Про розподіл лікарського засобу «Весаноїд» для
лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання,
закупленого за кошти Державного бюджету України у 2010 році»;
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681. від 16.08.2010 № 680 «Про розподіл лікарських засобів та виробів
медичного призначення для лікування дітей, хворих на онкологічні та
онкогематологічні захворювання, закуплених за кошти Державного бюджету України у
2010 році»;

682. від 16.08.2010 № 681 «Про розподіл лікарських засобів для лікування
онкологічних хворих, закуплених за кошти Державного бюджету України у 2010
році»;

683. від 16.08.2010 № 682 «Про удосконалення медичного обслуговування
учнів загальноосвітніх навчальних закладів» (зареєстровано в Мін’юсті
від 10.09.2010 № 794/18089);

684. від 16.08.2010 № 683 «Про списання з бухгалтерського облiку основних
засобiв Державного закладу «Клiнiчний реабiлiтацiйний медичний центр» МОЗ
України»;

685. від 16.08.2010 № 684 «Про затвердження Стандарту інфекційного
контролю за туберкульозом в лікувально-профілактичних закладах, місцях
довгострокового перебування людей та проживання хворих на туберкульоз»
(зареєстровано в Мін’юсті від  від 10.09.2010 № 803/18098);

686. від 17.08.2010 № 685 «Про розподіл лікарського засобу «НОВОСЕВЕН»
для забезпечення акушерських відділень з метою надання невідкладної медичної
допомоги у разі кровотечі, закупленого у централізованому порядку за кошти
Державного бюджету України на 2010 рік»;

687. від 17.08.2010 № 686 «Про розподіл лікарських засобів для лікування
гематологічних хворих дорослого віку або хворих на захворювання крові,
кровотворної та лімфоїдної тканин, закуплених за кошти Державного бюджету
України у 2010 році»;

688. від 17.08.2010 № 687 «Про розподіл лікарських засобів для лікування
онкологічних хворих, закуплених за кошти Державного бюджету України у 2010
році»;

689. від 17.08.2010 № 688 «Про розподіл витратних матеріалів для
перитонеального діалізу у дітей з гострою та хронічною нирковою недостатністю,
закуплених за кошти Державного бюджету України на 2010 рік»;

690. від 17.08.2010 № 689 «Про розподіл витратних матеріалів для
перитонеального діалізу у дітей та лікарських засобів для лікування хворих дітей з
гострою та хронічною нирковою недостатністю, закуплених за кошти Державного
бюджету України на 2010 рік»;

691. від 17.08.2010 № 690 «Про проведення атестації науково-дослідних
установ зі змінами наказ МОЗ від 22.11.2010 № 1017»;

692. від 17.08.2010 № 691 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 13.07.2010 №
564»;

693. від 17.08.2010 № 692 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
05.05.2010 № 381»;

694. від 17.08.2010 № 693 «Про підготовку до святкування 100-річчя
Українського лікарського товариства»;

695. від 18.08.2010 № 694 «Про розподіл лікарських засобів для лікування
дітей, хворих на хворобу Гоше, закуплених у централізованому порядку за кошти
Державного бюджету України на 2010 рік»;
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696. від 18.08.2010 № 695 «Про підготовку до 2010/2011 навчального року у
вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладах I-IV рівнів акредитації та
закладах післядипломної освіти МОЗ України»;

697. від 18.08.2010 № 696 «Про затвердження Концепції управління якістю
клінічних лабораторних досліджень на період до 2015 року»;

698. від 18.08.2010 № 697 «Про зупинення дії наказів МОЗ України від
05.03.2007 № 103, від 11.07.2007 № 392, від 04.04.2007 № 161, від 15.12.2006 № 835,
від 30.03.2010 № 266»;

699. від 18.08.2010 № 698;
700. від 18.08.2010 № 699;
701. від 18.08.2010 № 700;
702. від 18.08.2010 № 701;
703. від 18.08.2010 № 702;
704. від 19.08.2010 № 703 (спільно з Мінфіном № 889) «Про внесення змін до

паспорта бюджетної програми на 2010 рік»;
705. від 19.08.2010 № 704 «Деякі питання організації виконання державних

цільових  програм і комплексних заходів з охорони здоров’я»;
706. від 19.08.2010 № 705 «Про попередню оплату будівельно-монтажних робіт

і закупівлі обладнання для Клінічної лікарні «Феофанія» Державного управління
справами»;

707. від 19.08.2010 № 706 «Про розподіл лікарського засобу «Авонекс» для
лікування хворих на розсіяний склероз, закупленого за кошти Державного бюджету
України у 2010 році зі змінам наказ МОЗ від 21.09.2010 № 797»;

708. від 19.08.2010 № 707 «Про розподіл комп’ютерної техніки, закупленої за
кошти гранту Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та
малярією у 2010 році»;

709. від 19.08.2010 № 708 «Про розподіл медичного обладнання для Головного
управління охорони здоров’я та медичного забезпечення Київської міської державної
адміністрації з метою забезпечення Київської міської клінічної офтальмологічної
лікарні «Центр мікрохірургії ока», закупленого у 2009 році»;

710. від 20.08.2010 № 709 «Про затвердження складу постійної робочої групи
МОЗ України з питань профільного супроводу державних закупівель»;

711. від 20.08.2010 № 710 «Про провадження рішення колегії МОЗ України від
5 серпня 2010 року «Підсумки діяльності у сфері охорони здоров’я України за І
півріччя 2010 року, завдання та перспективи подальшого розвитку»;

712. від 20.08.2010 № 711 «Про списання з бухгалтерського облiку основних
засобiв Державного закладу «Кiровоградська обласна санiтарно-епiдемiологiчна
станцiя»;

713. від 20.08.2010 № 712 «Про списання з бухгалтерського облiку основних
засобiв Севастопольської мiської санiтарно-епiдемiологiчної станцiї»;

714. від 20.08.2010 № 713 «Про списання з бухгалтерського облiку основних
засобiв Донецької обласної санiтарно - епiдемiологiчної станцiї»;

715. від 20.08.2010 № 714 «Про внесення змін до Плану діяльності Міністерства
охорони здоров’я України з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік»;

716. від 25.08.2010 № 715 «Про внесення змін до Плану діяльності Міністерства
охорони здоров`я України з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік»;

717. від 25.08.2010 № 716 «Про забезпечення хворих на цукровий діабет
лікарськими засобами та виробами медичного призначення»;
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718. від 25.08.2010 № 717 «Про затвердження Методики визначення
бактерицидності рідких природних лікувальних ресурсів та преформованих засобів»;

719. від 25.08.2010 № 718;
720. від 25.08.2010 № 719 «Про реалізацію плану заходів щодо виконання у

2010 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до
законодавства Європейського Союзу»;

721. від 25.08.2010 № 720 «Про визначення представника МОЗ в експертній
комісії»;

722. від 25.08.2010 № 721 «Про розподіл лікарського засобу для запобігання
гемолітичної хвороби у новонароджених, закупленого у централізованому порядку за
кошти Державного бюджету України на 2010 рік»;

723. від 25.08.2010 № 722 «Про затвердження Порядку маркування лікарських
засобів шрифтом Брайля» (зареєстровано в Мін’юсті від 05.11.2010 № 1044/18339);

724. від 01.09.2010 № 723 «Про розподіл комплектів для діалізу, закуплених у
централізованому порядку за кошти Державного бюджету України на 2010 рік»;

725. від 26.08.2010 № 724 «Про розподіл імунобіологічних препаратів в
Україні, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2010 рік»;

726. від 26.08.2010 № 725 «Про створення робочої групи з питань оцінки
фінансових ресурсів для реалізації Заходів з реформування охорони здоров’я
протягом 2010-2014 років»;

727. від 26.08.2010 № 726 «Про розподіл антиретровірусного препарату Калетра
для лікування дітей, хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, та профілактики ВІЛ-
інфікування, наданого в якості благодійної допомоги в 2010 році»;

728. від 26.08.2010 № 727 «Про закупівлю лікувального харчування для дітей,
хворих на фенілкетонурію»;

729. від 27.08.2010 № 728 «Про диспансеризацію населення» (зареєстровано в
Мін’юсті від 29.12.2010 № 1396/18691);

730. від 27.08.2010 № 729;
731. від 27.08.2010 № 730 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 09.08.2010 №

662»;
732. від 27.08.2010 № 731 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 13.07.2010 №

566»;
733. від 30.08.2010 № 732 «Про розподіл лікувального харчування для дітей,

хворих на фенілкетонурію, закупленого за кошти резервного фонду державного
бюджету зі змінами наказ МОЗ від 13.10.2010»;

734. від 30.08.2010 № 733 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
29.03.10 №264 «Про затвердження складу Головної акредитаційної комісії МОЗ
України»;

735. від 30.08.2010 № 734 «Про затвердження Примірного статуту закладу
охорони здоров’я - комунального некомерційного підприємства та Примірного
договору про надання медичних послуг»;

736. від 30.08.2010 № 735 «Про затвердження примірних етапів реформування
первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги»;

737. від 31.08.2010 № 736 «Про заходи щодо впровадження моніторингу
безпеки та ефективності лікарських засобів у стаціонарах закладів охорони здоров’я»;

738. від 31.08.2010 № 737 «Про затвердження Державних санітарних норм та
правил «Підприємства та організації поліграфічної промисловості»;
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739. від 31.08.2010 № 738 «Про затвердження рішення Головної акредитаційної
комісії МОЗ України»;

740. від 01.09.2010 № 739 «Про внесення змін до Плану діяльності Міністерства
охорони здоров`я України з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік»;

741. від 01.09.2010 № 739 «Про затвердження Порядку визначення обсягу та
вартості медичних послуг по рівнях надання медичної допомоги скасовано наказ МОЗ
від 06.12.2010 № 1079»;

742. від 01.09.2010 № 740;
743. від 01.09.2010 № 741;
744. від 01.09.2010 № 742;
745. від 01.09.2010 № 743;
746. від 01.09.2010 № 744;
747. від 01.09.2010 № 745;
748. від 01.09.2010 № 746;
749. від 01.09.2010 № 747;
750. від 01.09.2010 № 748 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від

26.07.2010 № 622»;
751. від 01.09.2010 № 749 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)

лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;
752. від 01.09.2010 № 750 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)

лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;
753. від 01.09.2010 № 751 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)

лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;
754. від 01.09.2010 № 752 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)

лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;
755. від 02.09.2010 № 753;
756. від 02.09.2010 № 754 «Про створення робочої групи»;
757. від 06.09.2010 № 755 «Про списання з бухгалтерського облiку основних

засобiв Державного закладу «Дитячий спецiалiзований (спецiальний) клiнiчний
санаторiй «Iскра»;

758. від 06.09.2010 № 756 «Про внесення змін до Плану діяльності Міністерства
охорони здоров’я України з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік»;

759. від 07.09.2010 № 757 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
16.02.2009 № 95»;

760. від 07.09.2010 № 758 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;

761. від 08.09.2010 № 759 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 27.08.2009 №
640»;

762. від 08.09.2010 № 760 «Про розподіл протитуберкульозних препаратів І та
ІІ ряду, закуплених за рахунок коштів Державного бюджету України на 2010 рік зі
змінами наказ МОЗ від 19.01.2011 № 19»;

763. від 08.09.2010 № 761 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 18.12.2008 №
759»;

764. від 08.09.2010 № 762 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 08.04.2009 №
222»;

765. від 08.09.2010 № 763 «Про виконання протоколів нарад у Прем’єр-міністра
України Азарова М.Я від 16.06.2010 та 22.07.2010»;
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766. від 09.09.2010 № 764 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 12.04.2010 р.
№ 318»;

767. від 09.09.2010 № 765 «Про порядок проведення профілактичних щеплень в
Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів»;

768. від 10.09.2010 № 766 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 12.07.2010 №
551»;

769. від 10.09.2010 № 767;
770. від 10.09.2010 № 768;
771. від 13.09.2010 № 769 «Про затвердження Концепції розвитку

фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я України на 2011-2020 роки»;
772. від 13.09.2010 № 770 (спільно з Мінсім"ямолодьспорт № 3123, Мінпраці

№ 275) «Про затвердження стандартів надання соціальних послуг представникам груп
ризику» (зареєстровано в Мін’юсті від 08.10.2010 № 903/18198);

773. від 13.09.2010 № 770 «Про внесення змін до складу Комітету з конкурсних
торгів МОЗ України зі змінами наказ МОЗ від 23.11.2010 № 1031»;

774. від 13.09.2010 № 771 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу
Міністерства охорони здоров’я України від 16.12.2002 № 472»;

775. від 13.09.2010 № 772 (спільно з Мінфіном № 1017) «Про затвердження
Порядку спрямування у 2010 році субвенції з державного бюджету обласному
бюджету Донецької області на закупівлю гама-камери та багатозрізного
комп’ютерного томографа для Донецького обласного протипухлинного центру»
(зареєстровано в Мін’юсті від 27.10.2010 № 987/18282);

776. від 13.09.2010 № 773 (спільно з Мінфіном № 1018) «Про затвердження
Порядку використання у 2010 році субвенції з державного бюджету міському
бюджету м. Івано-Франківська для придбання медичного обладнання для закладів
охорони здоров’я» (зареєстровано в Мін’юсті від 28.10.2010 № 1001/18296);

777. від 13.09.2010 № 774 (спільно з Мінфіном № 1019) «Про затвердження
Порядку використання у 2010 році субвенції з державного бюджету обласному
бюджету Донецької області для забезпечення лікування інвалідів-спинальників у
Донецькій обласній лікарні відновного лікування» (зареєстровано в Мін’юсті від
27.10.2010 № 996/18291);

778. від 13.09.2010 № 775 «Про затвердження Порядку використання у 2010
році субвенції з державного бюджету обласному бюджету Чернівецької області для
придбання обладнання для закладів охорони здоров’я» (зареєстровано в Мін’юсті
від 10.11.2010 № 1069/18364);

779. від 14.09.2010 № 776 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
28.11.97 № 339» (зареєстровано в Мін’юсті від 29.09.2010 № 872/19167);

780. від 14.09.2010 № 777 «Про проведення місії з Комплексної зовнішньої
оцінки національних заходів з протидії туберкульозу в Україні»;

781. від 14.09.2010 № 778 «Про внесення змін до наказів МОЗ» (зареєстровано
в Мін’юсті від 06.10.2010 №  895/18190);

782. від 14.09.2010 № 779 «Про списання з бухгалтерського облiку основних
засобiв Державного закладу «Рiвненська обласна санiтарно -епiдемiологiчна станцiя»;

783. від 15.09.2010 № 780 «Про розподіл лікувального харчування для дітей,
хворих на фенілкетонурію, закупленого у централізованому порядку за кошти
Державного бюджету України на 2010 рік»;

784. від 16.09.2010 № 781 «Про списання з бухгалтерського облiку основних
засобiв Харкiвського нацiонального медичного унiверситету»;
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785. від 16.09.2010 № 782 «Про списання з бухгалтерського облiку основних
засобiв Нацiональної медичної академiї пiслядипломної освiти iм. П.Л.Шупика»;

786.  від 16.09.2010 № 783 «Про списання з бухгалтерського облiку основних
засобiв Одеського державного медичного унiверситету»;

787. від 16.09.2010 № 784;
788. від 16.09.2010 № 785 «Про направлення дітей на лікування та українських

спеціалістів на роботу в лікувально-оздоровчий центр «Тарара» (Республіка Куба) та
перевезення громадян за маршрутом Київ-Гавана-Київ»;

789. від 16.09.2010 № 786 «Про списання з бухгалтерського облiку основних
засобiв Одеського державного медичного унiверситету»;

790. від 16.09.2010 № 787 (спільно з Національною академією правових
наук України №130) «Про утворення спільної Робочої групи з питань
інтелектуальної власності та доступу до лікарських засобів»;

791. від 20.09.2010 № 788 (спільно з Мінфіном № 1043) «Про внесення змін до
паспорта бюджетної програми на 2010 рік»;

792. від 20.09.2010 № 789 «Про розподіл лікарських засобів для лікування
дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання, закуплених за
кошти Державного бюджету України у 2010 році»;

793. від 20.09.2010 № 790 «Про розподіл лікарських засобів для лікування
дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання, закуплених за
кошти Державного бюджету України у 2010 році»;

794. від 20.09.2010 № 791 «Про внесення змін до Плану діяльності Міністерства
охорони здоров’я України з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік»;

795. від 20.09.2010 № 792 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
06.10.1993 № 212»;

796. від 21.09.2010 № 793 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;

797. від 21.09.2010 № 794 «Про внесення змін та доповнень до Кваліфікаційної
характеристики спеціаліста зі спеціальності «Гастроентерологія», затвердженої
наказом МОЗ від 28.12.2009 № 1051»;

798. від 21.09.2010 № 795 «Про розподіл антиретровірусних препаратів для
лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД та профілактики ВІЛ-інфікування,
закуплених за рахунок коштів Державного бюджету на 2010 рік зі змінами наказ МОЗ
від 17.11.2010 № 997»;

799. від 21.09.2010 № 796 «Про розподіл лікарських засобів для лікування
хворих на розсіяний склероз, закуплених за кошти Державного бюджету України у
2010 році»;

800. від 21.09.2010 № 797 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
19.08.10. № 706»;

801. від 21.09.2010 № 798 «Про затвердження методичних рекомендацій
«Хірургічна та гігієнічна обробка рук медичного персоналу»;

802. від 21.09.2010 № 799 «Про розподіл препаратів факторів згортання крові
для лікування дітей, хворих на гемофілію, закуплених за кошти Державного бюджету
України на 2010 рік зі змінами наказ МОЗ від 31.12.10 № 1190»;

803. від 21.09.2010 № 800 «Про реалізацію другого етапу пілотного проекту
щодо переробки самоблокуючих шприців та створення безпечної системи утилізації
ін’єкційних, лабораторних та біологічних медичних відходів»;
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804. від 23.09.2010 № 801 «Про реалізацію другого етапу пілотного проекту
щодо переробки самоблокуючих шприців та створення безпечної системи утилізації
ін’єкційних, лабораторних та біологічних медичних відходів зі змінами наказ МОЗ від
26.10.2010 № 914»;

805. від 23.09.2010 № 802 «Про розподіл медичного обладнання для пологового
відділення Бердичівської центральної міської лікарні Житомирської області,
закупленого у 2009 році»;

806. від 23.09.2010 № 803 «Про розподіл медичного обладнання для Новоград-
Волинського міськрайонного територіального медичного об’єднання Житомирської
області, закупленого у 2009 році»;

807. від 23.09.2010 № 804 «Про розподіл діагностичних тест-систем для
проведення скринінгових досліджень донорської крові на наявність антитіл до вірусу
гепатиту С, антитіл до Tr.Pallіdum, антигену гепатиту В закуплених за кошти
Державного бюджету України на 2010 рік»;

808. від 23.09.2010 № 805 «Про передачу майна»;
809. від 23.09.2010 № 806;
810. від 23.09.2010 № 807 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від

12.07.10 № 556»;
811. від 23.09.2010 № 808 «Про затвердження Складу робочої групи з розробки

навчальної програми з курсу «Медичне право» для студентів вищих навчальних
закладів, які готують професіоналів за напрямом «Правознавство»;

812. від 24.09.2010 № 809 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 16.02.2009
№ 95»;

813. від 27.09.2010 № 810 «Про затвердження переліку тем клінічних настанов
та уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги для опрацювання в 2010-
2011 роках»;

814. від 27.09.2010 № 811;
815. від 27.09.2010 № 812;
816. від 27.09.2010 № 813 «Про запровадження системи стандартизації МОЗ

України»;
817. від 27.09.2010 № 814 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від

02.12.2005 № 669»;
818. від 27.09.2010 № 815 «Про проведення пілотного проекту з впровадження

Електронного реєстру пацієнтів та Єдиного електронного реєстру листків
непрацездатності в закладах охорони здоров’я»;

819. від 27.09.2010 № 816 «Про списання з бухгалтерського облiку основних
засобiв Запорiзького державного медичного унiверситету»;

820. від 27.09.2010 № 817 «Про списання з бухгалтерського облiку основних
засобiв Запорiзького державного медичного унiверситету»;

821. від 27.09.2010 № 818;
822. від 27.09.2010 № 819 «Про розробку, апробацію та впровадження медико-

технологічних стандартів та нормативів у галузі охорони здоров’я»;
823. від 28.09.2010 № 820 «Про затвердження рішення Головної акредитаційної

комісії МОЗ України від 28 вересня 2010 року»;
824. від 28.09.2010 № 821 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 13.04.2009

№ 243»;
825. від 28.09.2010 № 822 «Про запровадження у Донецькій, Львівській

областях та у м.Києві, пілотного проекту щодо спеціального позначення лікарських
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засобів, в тому числі медичних імунобіологічних препаратів, що закуповуються за
рахунок бюджетних коштів» (зареєстровано в Мін’юсті від 17.11.2010
№ 1127/18422);

826. від 29.09.2010 № 823 (спільно з Мінфіном № 1115) «Про затвердження
паспорта бюджетної програми на 2010 рік зі змінами наказ МОЗ від 31.12.10
№ 1176/1751»;

827. від 29.09.2010 № 824 (спільно з Мінфіном № 1116) «Про внесення змін до
паспортів бюджетних програм на 2010 рік»;

828. від 29.09.2010 № 825 «Про подальші заходи щодо забезпечення реалізації
Проекту «Разом до здоров’я», що фінансується Агентством США з Міжнародного
розвитку (USAID)»;

829. від 29.09.2010 № 826 «Про додаткові заходи, щодо реалізації Проекту
«Разом до здоров’я», що фінансується Агентством США з Міжнародного розвитку
(USAID)»;

830. від 29.09.2010 № 827 «Про розподіл лікарських засобів для надання
медичної допомоги хворим, які потребують трансплантації органів чи інших
анатомічних матеріалів або перенесли трансплантацію, закуплених у
централізованому порядку за кошти Державного бюджету України на 2010 рік зі
змінами наказ МОЗ від 17.11.2010 № 1001»;

831. від 29.09.2010 № 828 «Про розподіл реагентів для проведення біохімічних
досліджень хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД, закуплених за рахунок коштів
Державного бюджету на 2010 рік»;

832. від 30.09.2010 № 829 (спільно з Мінфіном № 1135) «Про внесення змін до
паспорта бюджетної програми на 2010 рік» ;

833. від 30.09.2010 № 830;
834. від 30.09.2010 № 831 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 30.03.2010 р.

№ 280»;
835. від 04.10.2010 № 832 (спільно з Мінфіном № 1155) «Про внесення змін до

паспортів бюджетних програм на 2010 рік»;
836. від 04.10.2010 № 833 «Про передачу цілісного майнового комплексу

«Керченська портова лікарня на водному транспорті» до сфери управління Ради
міністрів Автономної Республіки Крим»;

837. від 04.10.2010 № 834 (спільно з Державним департаментом з питань
виконання покарань № 365, МВС № 474, Мінпраці № 304,
Мінсім’ямолодьспортом № 3466) «Про затвердження Порядку взаємодії закладів
охорони здоров’я, установ виконання покарань і слідчих ізоляторів, територіальних
органів внутрішніх справ, органів праці та соціального захисту населення, центрів
зайнятості, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо ведення випадку
туберкульозу при звільненні хворих на туберкульоз із установ виконання покарань,
слідчих ізоляторів та продовження лікування в спеціалізованих закладах охорони
здоров’я» (зареєстровано в Мін’юсті від 11.11.2010 № 1088/18383);

838. від 04.10.2010 № 835 «Про скасування наказу МОЗ від 24.02.2007 № 92»;
839. від 05.10.2010 № 836 «Про затвердження Методичних рекомендаціц до

діагностичного матеріалу ФТОРДЕОКСИГЛЮКОЗА (18F) (FLUDEJXYGLUCOSE
(18F)»;

840. від 05.10.2010 № 837 «Про розподіл медичного обладнання для
Чернігівської обласної дитячої лікарні, закупленого у 2009 році»;
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841. від 07.10.2010 № 838 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 10.08.2009
№ 581»;

842. від 07.10.2010 № 839 «Про розподіл лікарських засобів та виробів
медичного призначення із нерозподіленого резерву МОЗ, закуплених за кошти
Державного бюджету України на 2009 рік для Служби безпеки України»;

843. від 07.10.2010 № 840 (спільно з  АМН України № 92) «Про скасування
наказу Академії медичних наук України, Міністерства охорони здоров’я України від
10.07. 2006 № 43/454»;

844. від 07.10.2010 № 841 (спільно з  АМН України № 93) «Про скасування
наказу Міністерства охорони здоров’я України та Академії медичних наук України
від 22 січня 2009 року № 32/5»;

845. від 07.10.2010 № 842 «Про скасування наказу МОЗ від 25.06.2009 № 450»;
846. від 07.10.2010 № 843 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)

лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;
847. від 07.10.2010 № 844 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)

лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;
848. від 07.10.2010 № 845 «Про списання з бухгалтерського облiку основних

засобiв Нацiонального фармацевтичного унiверситету МОЗ України»;
849. від 07.10.2010 № 846 «Про списання з бухгалтерського облiку основних

засобiв Кримського державного медичного унiверситету iм.С.I.Георгiєвського»;
850. від 07.10.2010 № 847 «Про списання з бухгалтерського облiку основних

засобiв Державного закладу «Дитячий спецiалiзований (спецiальний) санаторiй
«Сонячний» м.Одеса»;

851. від 07.10.2010 № 848 «Про списання з бухгалтерського облiку основних
засобiв Запорiзького державного медичного унiверситету»;

852. від 07.10.2010 № 849 «Про списання з бухгалтерського облiку основних
засобiв Запорiзького державного медичного унiверситету»;

853. від 07.10.2010 № 850 «Про списання з бухгалтерського облiку основних
засобiв Нацiонального медичного унiверситету iм.О.О.Богомольця»;

854. від 07.10.2010 № 851 «Про списання з бухгалтерського обліку
кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув»;

855. від 07.10.2010 № 852;
856. від 11.10.2010 № 853 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)

лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;
857. від 11.10.2010 № 854 «Про попередню оплату товарів, робіт і послуг за

бюджетні кошти зі змінами наказ МОЗ від 16.12.10 № 1129 зі змінами наказ МОЗ від
17.12.10 № 1136»;

858. від 11.10.2010 № 855;
859. від 11.10.2010 № 856;
860. від 11.10.2010 № 857 «Про розподіл медичного обладнання для

комунальної 6-ї міської поліклініки м.Львова, закупленого у 2009 році»;
861. від 11.10.2010 № 858 «Про розподіл протитуберкульозного препарату

ПАС, закупленого за рахунок коштів Державного бюджету України на 2010 рік зі
змінами наказ МОЗ від 01.11.2010 № 939»;

862. від 11.10.2010 № 859 «Про скасування наказу Міністерства охорони
здоров’я України «Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та
внесення змін у реєстраційні матеріали»»;
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863. від 11.10.2010 № 860 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
06.06.2008 № 307»;

864. від 12.10.2010 № 861 «Про розподіл наборів калібраторів для аналізатора
мікробіологічного автоматичного BD BACTEC 960 MGIT, закуплених за рахунок
коштів Державного бюджету України на 2010 рік»;

865. від 12.10.2010 № 862 «Про списання з бухгалтерського облiку основних
засобiв Вiнницької обласної санiтарно-епiдемiологiчної станцiї»;

866. від 12.10.2010 № 863 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
медичних імунобіологічних препаратів»;

867. від 13.10.2010 № 864 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
30.08.10. № 732»;

868. від 13.10.2010 № 865 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;

869. від 14.10.2010 № 866 «Про внесення змін до складу Ліцензійної комісії
МОЗ України»;

870. від 14.10.2010 № 867;
871. від 14.10.2010 № 868 «Про розподіл медичного обладнання для

Хмельницької міської дитячої лікарні, закупленого у 2009 році»;
872. від 14.10.2010 № 869 «Про розподіл медичного обладнання для

Маньківської центральної районної лікарні Черкаської області, закупленого у 2009
році»;

873. від 14.10.2010 № 870 «Про розподіл медичного обладнання для
Національного університету фізичного виховання і спорту України, закупленого у
2009 році»;

874. від 14.10.2010 № 871 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 01.12.2009 №
890»;

875. від 14.10.2010 № 872 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 15.07.2010 №
577»;

876. від 14.10.2010 № 873 «Про розподіл лікарських засобів для лікування
дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання, закуплених за
кошти Державного бюджету України у 2010 році»;

877. від 14.10.2010 № 874 «Про розподіл медичного обладнання для
Рівненського обласного госпіталю інвалідів війни, закупленого у 2009 році»;

878. від 14.10.2010 № 875 «Про розподіл медичного обладнання для
Кіровоградського обласного онкологічного диспансеру, закупленого у 2009 році»;

879. від 14.10.2010 № 876 «Про розподіл медичного обладнання для
Кіровоградської обласної лікарні, закупленого у 2009 році»;

880. від 14.10.2010 № 877 «Про розподіл медичного обладнання для Волинської
обласної клінічної лікарні, закупленого у 2009 році»;

881. від 14.10.2010 № 878 «Про затвердження складу постійної робочої групи
МОЗ з питань профільного супроводу державної закупівлі високовартісного
медичного обладнання»;

882. від 15.10.2010 № 879 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
29.03.10 №264 «Про затвердження складу Головної акредитаційної комісії МОЗ
України»;

883. від 15.10.2010 № 880 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 20.07.2010 №
595»;
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884. від 15.10.2010 № 881 «Про розподіл приладів для визначення рівня
глюкози в крові IME-DC, які закуплено відповідно до інвестиційного проекту у 2009
році»;

885. від 15.10.2010 № 882 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 14.07.2010 №
574»;

886. від 15.10.2010 № 883;
887. від 15.10.2010 № 884 «Про розподіл медичного обладнання для

забезпечення лікувально-профілактичних закладів, закупленого у 2009 році»;
888. від 15.10.2010 № 885 «Про розподіл медичного обладнання для

Краснокутської центральної районної лікарні Харківської області, закупленого у 2009
році»;

889. від 15.10.2010 № 886 «Про розподіл лікарського засобу «Філстим» для
лікування гематологічних хворих дорослого віку або хворих на захворювання крові,
кровотворної та лімфоїдної тканин, закупленого за кошти Державного бюджету
України на 2010 рік»;

890. від 15.10.2010 № 887 «Про розподіл лікарських засобів для лікування
онкологічних хворих, закуплених за кошти Державного бюджету України у 2010
році»;

891. від 19.10.2010 № 888 (спільно з Мінфіном № 1245) «Про затвердження
паспорта бюджетної програми на 2010 рік зі змінами наказ МОЗ від 27.12.2010 №
1170/1662»;

892. від 19.10.2010 № 889 (спільно з Мінфіном № 1246) «Про внесення змін до
паспортів бюджетних програм на 2010 рік»;

893. від 20.10.2010 № 890 «Про списання з бухгалтерського облiку основних
засобiв Одеського національного медичного унiверситету»;

894. від 20.10.2010 № 891 «Про скасування наказу МОЗ від 29.07.2010 № 632»;
895. від 20.10.2010 № 892 «Про створення телефону «гарячої лінії» в

Міністерстві охорони здоров’я України»;
896. від 20.10.2010 № 893 «Про розподіл тест-систем для проведення

підтверджувальних досліджень на наявність антитіл до ВІЛ ? методом
імуноферментного аналізу, методом визначення та підтвердження наявності антигену
р24 ВІЛ-1, методом імунного блоту, закуплених за рахунок коштів Державного
бюджету на 2010 рік»;

897. від 20.10.2010 № 894 «Про розподіл медичного обладнання для
Ніжинського пологового будинку Чернігівської області, закупленого у 2009 році»;

898. від 20.10.2010 № 895 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
21.09.10 № 796»;

899. від 20.10.2010 № 896 «Про забезпечення якості лікарських засобів, які
ввозяться на територію України зі змінами наказ МОЗ від 13.12.2010 № 1105»;

900. від 20.10.2010 № 897 «Про затвердження клінічних протоколів надання
медичної допомоги при гострих отруєннях»;

901. від 20.10.2010 № 898 «Про розподіл швидких (експрес) тестів для
проведення досліджень на антитіла до ВІЛ 1 та 2 типів, закуплених за рахунок коштів
Державного бюджету на 2010 рік»;

902. від 20.10.2010 № 899 «Про подання установами і закладами охорони
здоров’я України статистичних звітів за 2010 рік»;

903. від 20.10.2010 № 900 «Про внесення змін до Плану діяльності Міністерства
охорони здоров`я України з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік»;
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904. від 20.10.2010 № 901 «Про призначення академічних стипендій імені М.М.
Амосова студентам вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації на
2010-2011 навчальний рік»;

905. від 20.10.2010 № 902 «Про призначення академічних стипендій імені М.С.
Грушевського студентам вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації
на I семестр 2010-2011 навчального року»;

906. від 20.10.2010 № 903 «Про призначення академічних стипендій Президента
України студентам вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІV
рівнів акредитації на І семестр 2010-2011 навчального року»;

907. від 20.10.2010 № 904 «Про розподіл лікарських засобів та виробів
медичного призначення для лікування дітей, хворих на онкологічні та
онкогематологічні захворювання, закуплених за кошти Державного бюджету України
у 2010 році»;

908. від 20.10.2010 № 905;
909. від 20.10.2010 № 906 «Про проведення аналізу нормативно-правових актів

у сфері управління охорони здоров’я на предмет наявності корупціогенних чинників»;
910. від 20.10.2010 № 907 «Про внесення змін та доповнень до деяких наказів

МОЗ України»;
911. від 21.10.2010 № 908 «Про затвердження Планів заходів по здійсненню

інвентаризації та систематизації нормативно-правових актів Української РСР та
СРСР»;

912. від 25.10.2010 № 909 «Про затвердження Порядку використання у 2010
році коштів Стабілізаційного фонду для капітального ремонту приміщень Центру
реконструктивної та відновної медицини (Університетської клініки) Одеського
національного медичного університету та придбання медичного обладнання»;

913. від 25.10.2010 № 910 «Про розподіл протитуберкульозних препаратів II
ряду для закладів охорони здоров’я, закуплених за рахунок коштів Державного
бюджету України на 2010 рік»;

914. від 26.10.2010 № 911 «Про затвердження рішення Головної акредитаційної
комісії МОЗ України від 26 жовтня 2010 року»;

915. від 26.10.2010 № 912 «Про списання з бухгалтерського облiку основних
засобiв Державного закладу "Спеціалізований(спеціальний) санаторій «Юність»;

916. від 26.10.2010 № 913 «Щодо затвердження Положення з організації та
здійснення контролю за виконанням завдань, визначених актами законодавства,
актами та дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України у
Міністерстві охорони здоров’я України»;

917. від 26.10.2010 № 914 «Про внесення зміни до наказу МОЗ України від
23.09.2010 № 801»;

918. від 26.10.2010 № 915 «Про розподіл лікарських засобів, призначених на
боротьбу з грипом та гострими респіраторними захворюваннями в Україні»;

919. від 27.10.2010 № 916 «Про внесення зміни до Механізму міжбюджетних
розрахунків за медичну допомогу, надану хворим міжобласними медичними
спеціалізованими закладами, центрами»; зареєстровано в Мін’юсті від 11.11.2010
№ 1090/18385

920. від 28.10.2010 № 917 «Про тимчасову заборону на застосування лікарських
засобів, що містять діючу речовину розиглітазон»;

921. від 28.10.2010 № 918 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо
моніторингу та оцінки дієвості формулярної системи на етапі її впровадження»;
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922. від 28.10.2010 № 919 «Про розподіл медичного обладнання для
спеціалізованої медико-санітарної частини №5 м. Славутич Київської області,
закупленого у 2009 році»;

923. від 28.10.2010 № 920 «Про розподіл медичного обладнання для Київської
міської клінічної лікарні №15, закупленого у 2009 році»;

924. від 28.10.2010 № 921 «Про розподіл медичного обладнання для закладів
охорони здоров’я Івано-Франківської області, закупленого у 2009 році»;

925. від 28.10.2010 № 922 «Про розподіл медичного обладнання для закладів
охорони здоров’я Харківської області, закупленого у 2009 році»;

926. від 28.10.2010 № 923 «Про розподіл медичного обладнання для закладів
охорони здоров’я Луганської області, закупленого у 2009 році»;

927. від 28.10.2010 № 924 «Про розподіл медичного обладнання для закладів
охорони здоров’я Полтавської області, закупленого у 2009 році»;

928. від 28.10.2010 № 925 «Про розподіл лікарських засобів для лікування
дихальних розладів у новонароджених, закуплених у централізованому порядку за
кошти Державного бюджету України на 2010 рік»;

929. від 28.10.2010 № 926 «Про списання з бухгалтерського облiку основних
засобiв Державного закладу «Спецiалiзований (спецiальний) клiнiчний санаторiй
iменi В.П.Чкалова»;

930. від 28.10.2010 № 927;
931. від 29.10.2010 № 928;
932. від 29.10.2010 № 929 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)

лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;
933. від 29.10.2010 № 930 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)

лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;
934. від 29.10.2010 № 931 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 21.05.2010

№ 427»;
935. від 29.10.2010 № 932 «Про передачу приміщення з балансу ДП

«Український оптичний центр», ДМП «Полімед», ДП «Укрвакцина», ДП
«Український медичний центр безпеки дорожнього руху та інформаційних
технологій» МОЗ України на баланс ДП «Український інформаційно-обчислювальний
центр» МОЗ України»;

936. від 01.11.2010 № 933 «Про затвердження Обов’язкового мінімального
асортименту лікарських засобів і виробів медичного призначення для аптек та
аптечних пунктів на період загрози епідемії грипу», зареєстровано в Мін’юсті б/н;

937. від 01.11.2010 № 934 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
22.07.2010 № 613»;

938. від 01.11.2010 № 935 «Про затвердження Порядку проведення перевірки
стану виконавської дисципліни в центральному апараті Міністерства охорони
здоров’я України»;

939. від 01.11.2010 № 936 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
медичних імунобіологічних препаратів»;

940. від 01.11.2010 № 937 «Про списання з бухгалтерського облiку основних
засобiв Луганського державного медичного унiверситету»;

941. від 01.11.2010 № 938 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 02.07.2010 №
525»;

942. від 01.11.2010 № 939 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 11.10.2010 №
858»;
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943. від 02.11.2010 № 940 «Про внесення змін до складу Вченої медичної ради
МОЗ України та затвердження складу Президії Вченої медичної ради МОЗ України»;

944. від 02.11.2010 № 941 «Про розподіл лікарських засобів із нерозподіленого
резерву МОЗ, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2009 рік, для
Національної дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ" МОЗ України»;

945. від 02.11.2010 № 942 «Про проведення інвентаризації»;
946. від 02.11.2010 № 943 «Про реалізацію проекту «Зменшення біологічної

загрози в Україні»»;
947. від 03.11.2010 № 944 «Про розподіл медичного обладнання для Одеського

національного медичного університету, закупленого у 2009 році»;
948. від 04.11.2010 № 945 (спільно з Мінпраці № 355) «Про внесення зміни до

Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального
захисту населення» (зареєстровано в Мін’юсті від  24.11.2010 № 1175/18470);

949. від 04.11.2010 № 946 «Про списання з бухгалтерського облiку основних
засобiв Державного закладу «Львiвська обласна санiтарно-епiдемiологiчна станцiя»;

950. від 04.11.2010 № 947 «Про списання з бухгалтерського облiку основних
засобiв Нацiонального фармацевтичного унiверситету»;

951. від 04.11.2010 № 948 «Про списання з бухгалтерського облiку основних
засобiв Нацiонального фармацевтичного унiверситету»;

952. від 04.11.2010 № 949 «Про списання з бухгалтерського облiку основних
засобiв Державного закладу «Днiпродзержинська санітарно-епідеміологічна станція
об`єкту з особливим режимом роботи»;

953. від 04.11.2010 № 950 «Про затвердження рішення Головної акредитаційної
комісії МОЗ України від 04 листопада 2010 року»;

954. від 04.11.2010 № 951 «Про затвердження Примірних табелів оснащення
обладнанням, медичною технікою та виробами медичного призначення (акушерсько-
гінекологічна допомога)»;

955. від 05.11.2010 № 952 (спільно з Мінфіном № 1314) «Про затвердження
паспорта бюджетної програми на 2010 рік»;

956. від 05.11.2010 № 953 (спільно з Мінфіном № 1315) «Про затвердження
паспорта бюджетної програми на 2010 рік»;

957. від 05.11.2010 № 954 (спільно з Мінфіном № 1313) «Про затвердження
паспорту бюджетної програми на 2010 рік»;

958. від 05.11.2010 № 955 (спільно з Мінфіном № 1316) «Про внесення змін до
паспорта бюджетної програми на 2010 рік»;

959. від 05.11.2010 № 956 «Про удосконалення обліку та аналізу випадків
смерті жінок під час вагітності, пологів та післяпологового періоду»;

960. від 05.11.2010 № 957 «Про списання з бухгалтерського облiку основних
засобiв Державного закладу «Луганська обласна санiтарно-епiдемiологiчна станцiя»;

961. від 05.11.2010 № 958 «Про списання з бухгалтерського облiку основних
засобiв Львiвського науково-дослiдного iнституту епiдемiологiї та гiгiєни»;

962. від 05.11.2010 № 959 «Про зупинення дії наказів МОЗ України від
07.02.2006 № 56, від 04.04.2007 № 161»;

963. від 05.11.2010 № 960 «Про затвердження протоколів провізора
(фармацевта)»;

964. від 08.11.2010 № 961 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;

965. від 08.11.2010 № 962;
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966. від 08.11.2010 № 963;
967. від 08.11.2010 № 964;
968. від 08.11.2010 № 965;
969. від 08.11.2010 № 966;
970. від 08.11.2010 № 967;
971. від 08.11.2010 № 968 «Про списання з бухгалтерського облiку основних

засобiв Вищого державного навчального закладу України «Українська медична
стоматологiчна академiя»;

972. від 08.11.2010 № 969 «Про внесення змін до Плану діяльності Міністерства
охорони здоров’я України з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік»;

973. від 09.11.2010 № 970 (спільно з Мінфіном № 1331) «Про внесення змін до
паспорта бюджетної програми на 2010 рік»;

974. від 09.11.2010 № 971 «Про затвердження Переліку харчових продуктів,
щодо яких здійснюється контроль вмісту генетично модифікованих організмів»
(зареєстровано в Мін’юсті від 13.12.2010 № 1248/18543);

975. від 09.11.2010 № 972 «Про затвердження Порядку здійснення методичного
керівництва правовою роботою в Державній інспекції з контролю якості лікарських
засобів МОЗ, урядових органах, на підприємствах, в установах, організаціях, що
належать до сфери управління МОЗ»;

976. від 09.11.2010 № 973;
977. від 09.11.2010 № 974 «Про склад робочих груп з проведення перевірок

перинатальних центрів у 2011-2014рр.»;
978. від 09.11.2010 № 975 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 05.02.2009

№ 64»;
979. від 10.11.2010 № 976 «Про затвердження квоти регіонів і розподілу

лікарських засобів та дрібного лабораторного інвентарю для проведення лікування
безпліддя жінок методами допоміжних репродуктивних технологій, закуплених у
централізованому порядку за кошти Державного бюджету України на 2010 рікзі
змінами наказ МОЗ від 03.02.2011 № 63»;

980. від 10.11.2010 № 977 «Про розробку проекту приймального відділення
багатопрофільних лікарень, розташованих у містах, в яких проводяться матчі
чемпіонату Європи 2012 року з футболу»;

981. від 10.11.2010 № 978 «Про розподіл лікарського засобу «Сульперазон ®»
для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання,
закупленого за кошти Державного бюджету України у 2010 році»;

982. від 10.11.2010 № 979 «Про розподіл лікарських засобів для лікування
дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання, закуплених за
кошти Державного бюджету України у 2010 році»;

983. від 10.11.2010 № 980 «Про розподіл лікарських засобів для лікування
гематологічних хворих дорослого віку або хворих на захворювання крові,
кровотворної та лімфоїдної тканин, закуплених за кошти Державного бюджету
України на 2010 рік»;

984. від 10.11.2010 № 981 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
14.09.98 № 273»;

985. від 11.11.2010 № 982 «Про списання з бухгалтерського обліку основних
засобів»;

986. від 12.11.2010 № 983;
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987. від 15.11.2010 № 984 (спільно з Національним космічним агенством
України № 364) «Про організацію надання медичної допомоги працівникам КП СПБ
«Арсенал»»;

988. від 15.11.2010 № 985 «Про внесення змін до Плану діяльності Міністерства
охорони здоров’я України з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік»;

989. від 15.11.2010 № 986 «Про розподіл лікарського засобу "Летромара" для
лікування онкологічних хворих, закупленого за кошти Державного бюджету України
у 2010 році»;

990. від 15.11.2010 № 987 «Про розподіл лікарських засобів для лікування
онкологічних хворих, закуплених за кошти Державного бюджету України у 2010
році»;

991. від 15.11.2010 № 988 «Про розподіл медичного обладнання для
Демидівської центральної районної лікарні Рівненської області, закупленого у 2009
році»;

992. від 15.11.2010 № 989 «Про розподіл медичного обладнання для
Броварської центральної районної лікарні Київської області, закупленого у 2009
році»;

993. від 15.11.2010 № 990 «Про розподіл медичного обладнання для закладів
охорони здоров’я системи Міністерства внутрішніх справ України, закупленого у
2009 році»;

994. від 15.11.2010 № 991 «Про розподіл медичного обладнання для закладів
охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України, закупленого у
2009 році»;

995. від 16.11.2010 № 992 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 25.11.2004
№ 569» (зареєстровано в Мін’юсті від 29.11.2010 № 1188/18483);

996. від 16.11.2010 № 993 «Про списання з бухгалтерського обліку основних
засобів державного підприємства "Державний медичний центр сертифікації" МОЗ
України»;

997. від 16.11.2010 № 994 «Про списання з бухгалтерського обліку основних
засобів державного підприємства «Науково-дослідний інститут медико-екологічних
проблем»;

998. від 16.11.2010 № 995 «Про списання з бухгалтерського обліку основних
засобів державного підприємства «Науково-дослідний інститут медико-екологічних
проблем»;

999. від 16.11.2010 № 996 «Про реорганізацію державної установи
«Український центр грипу та гострих респіраторних інфекцій» Міністерства охорони
здоров’я України»;

1000. від 17.11.2010 № 997 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 21.09.2010
№ 795»;

1001. від 17.11.2010 № 998 «Про розподіл медичного обладнання для
центральної міської лікарні м. Марганець Дніпропетровської області, закупленого у
2009 році»;

1002. від 17.11.2010 № 999 «Про затвердження форм звітності та медичної
облікової документації служб швидкої та невідкладної медичної допомоги України»
(зареєстровано в Мін’юсті від 03.02.2011 № 147/18885, № 148/18886, № 149/18887,
№ 150/18888, № 151/18889, № 152/18890);

1003. від 17.11.2010 № 1000 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
13.04.2010 № 321»;
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1004. від 17.11.2010 № 1001 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
29.09.2010. № 827»;

1005. від 17.11.2010 № 1002 «Про розподіл тест-систем для скринінгу крові
донорів та вагітних на антитіла до ВІЛ Ѕ методом імуноферментного аналізу,
закуплених за рахунок коштів Державного бюджету на 2010 рік»;

1006. від 17.11.2010 № 1003 «Про затвердження Плану заходів щодо
реалізації Концепції управління якістю клінічних лабораторних досліджень на період
до 2015 року»;

1007. від 18.11.2010 № 1004 «Про розподіл термоіндикаторних карток для
забезпечення умов «холодового ланцюга», закуплених за кошти Державного бюджету
України на 2010 рік»;

1008. від 18.11.2010 № 1005 «Про підготовку Плану основних організаційних
і санітарно-протиепідемічних заходів закладів державної санітарно-епідеміологічної
служби України на 2011 рік»;

1009. від 18.11.2010 № 1006 «Про затвердження Положення про реєстр
оптово-відпускних цін на лікарські засоби та порядок внесення до нього змін та
форми декларації зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб»; зареєстровано в
Мін’юсті від 18.11.2010 № 1006

1010. від 18.11.2010 № 1007 «Про підготовку та проведення розширеного
засідання колегії  Міністерства охорони здоров’я України»;

1011. від 18.11.2010 № 1008 «Про розподіл антиретровірусних препаратів для
лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД та профілактики ВІЛ-інфікування,
закуплених за рахунок коштів Державного бюджету на 2010 рік»;

1012. від 18.11.2010 № 1009 «Про списання з бухгалтерського обліку
основних засобів державного підприємства «Державний експертний центр
Міністерства охорони здоров’я України»;

1013. від 19.11.2010 № 1010 «Про розподіл і раціональне використання
препаратів «Глівек» і «Тасігна», які надійшли по лінії гуманітарної допомоги у 2010
році»;

1014. від 19.11.2010 № 1011 «Про розподіл виробів кардіохірургічного
призначення, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2010 рік»;

1015. від 19.11.2010 № 1012 «Про розподіл виробів кардіохірургічного
призначення, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2010 рік»;

1016. від 19.11.2010 № 1013 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
15.10.2007 № 417-к»;

1017. від 19.11.2010 № 1014 «Про вiдчуження основних засобiв, якi
знаходяться на балансi Державного закладу «Спецiалiзований (спецiальний) санаторiй
iменi А.П.Чехова»;

1018. від 22.11.2010 № 1015 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;

1019. від 22.11.2010 № 1016 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;

1020. від 22.11.2010 № 1017 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
17.08.2010 №690 «Про проведення атестації науково-дослідних установ»;

1021. від 22.11.2010 № 1018 (спільно з Національною академією наук
України № 108) «Про внесення змін до Інструкції про порядок підготовки та
проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій
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установами МОЗ України та АМН України, затвердженої наказом МОЗ та АМН
України від 07.07.2006 № 405/42»;

1022. від 22.11.2010 № 1018 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 27.08.2009
№ 640»;

1023. від 22.11.2010 № 1019 «Про визнання таким, що втратив чинність,
наказу Міністерства охорони здоров’я України від 25.06.97 №188» (зареєстровано в
Мін’юсті від 14.12.2010 № 1257/18552);

1024. від 22.11.2010 № 1020 «Про списання з бухгалтерського облiку
основних засобiв Державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна частина
№1»;

1025. від 22.11.2010 № 1021 «Про списання з бухгалтерського облiку
основних засобiв Центральної санітарно-епідеміологічної станції на водному
транспортi»;

1026. від 22.11.2010 № 1022 «Про списання з бухгалтерського облiку
основних засобiв Спецiалiзованої медико-санiтарної частини № 9»;

1027. від 22.11.2010 № 1023 «Про затвердження складу комісій для
проведення моніторингу та оцінки ефективності виконання Загальнодержавної
програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки
ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009 – 2013 роки за кошти Глобального фонду
для боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією»;

1028. від 22.11.2010 № 1024 «Про затвердження складу комісії МОЗ України
по відбору пацієнток для проведення лікування безпліддя за бюджетні кошти»;

1029. від 22.11.2010 № 1025 «Про списання з бухгалтерського облiку
основних засобiв Нацiонального фармацевтичного унiверситету»;

1030. від 22.11.2010 № 1026 «Про списання з бухгалтерського обліку
основних засобів державного підприємства «Центр реєстрів державної санітарно-
епідеміологічної служби України»;

1031. від 22.11.2010 № 1027 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
21.01.2010 № 12»;

1032. від 23.11.2010 № 1028 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 19.07.2005 № 360»;

1033. від 23.11.2010 № 1029 «Про розподіл витратних матеріалів для
гемодіалізу у дітей з гострою та хронічною нирковою недостатністю, закуплених за
кошти Державного бюджету України на 2010 рік»;

1034. від 23.11.2010 № 1030 «Про створення робочої групи для опрацювання
питань ціноутворення на лікарські засоби вітчизняного та іноземного виробництва,
організації та проведення моніторингу за цінами на лікарські засоби в зарубіжних
країнах»;

1035. від 23.11.2010 № 1031 «Про внесення змін до складу Комітету з
конкурсних торгів МОЗ України»;

1036. від 23.11.2010 № 1032 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
16.08.2010 № 675»;

1037. від 23.11.2010 № 1033 «Про затвердження уніфікованих форм актів, які
складаються за результатами планових перевірок додержання суб’єктом
господарювання ліцензійних умов провадження певних видів господарської
діяльності в галузі охорони здоров’я, що ліцензуються»;
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1038. від 23.11.2010 № 1034 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
29.03.10 №264 «Про затвердження складу Головної акредитаційної комісії МОЗ
України»;

1039. від 23.11.2010 № 1035;
1040. від 23.11.2010 № 1036 «Про затвердження графіків розподілу препаратів

«Метадол» (метадону гідрохлорид), «Метадикт» (метадону гідрохлорид),
«Бупренорфіну гідро хлорид» та «Еднок» (бупренорфіну гідрохлорид) для замісної
підтримувальної терапії»;

1041. від 23.11.2010 № 1037 «Про списання з бухгалтерського облiку
основних засобiв Українського державного науково-дослiдного iнституту медико
соцiальних проблем iнвалiдностi»;

1042. від 23.11.2010 № 1037 «Про розподіл медичного обладнання для
Донецького обласного клінічного територіального медичного об’єднання,
закупленого у 2009 році»;

1043. від 23.11.2010 № 1038;
1044. від 23.11.2010 № 1039 «Про розподіл медичного обладнання для

закладів охорони здоров’я Державної прикордонної служби України, закупленого у
2009 році»;

1045. від 26.11.2010 № 1040 (спільно з Мінфіном № 1473) «Про
затвердження паспорта бюджетної програми на 2010 рік»;

1046. від 26.11.2010 № 1040 «Про внесення змін до Плану діяльності
Міністерства охорони здоров`я України з підготовки проектів регуляторних актів на
2010 рік»;

1047. від 29.11.2010 № 1041 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
01.03.2010 № 177»;

1048. від 29.11.2010 № 1042;
1049. від 29.11.2010 № 1043 «Про створення робочої групи»;
1050. від 30.11.2010 № 1044;
1051. від 30.11.2010 № 1045 «Про списання з бухгалтерського облiку

основних засобiв Державного закладу «Дитячий спецiалiзований (спецiальний)
клiнiчний санаторiй «Iскра»;

1052. від 30.11.2010 № 1046;
1053. від 30.11.2010 № 1047 «Про затвердження рішення Головної

акредитаційної комісії МОЗ України від 30 листопада 2010 року»;
1054. від 30.11.2010 № 1048 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 16.09.2009

№ 673»;
1055. від 30.11.2010 № 1049 «Про розподіл протитуберкульозного препарату

Ізоніазид табл., 300 мг, закупленого за рахунок кошів Державного бюджету України
на 2010 рік»;

1056. від 30.11.2010 № 1050 «Про розподіл реагентів та витратних матеріалів
для визначення СД4 лімфоцитів для проточних цитофлюориметрів «Becton
Dickinson» та «Becman Coulter», закуплених за рахунок коштів Державного бюджету
на 2010 рік»;

1057. від 30.11.2010 № 1051 «Про списання з бухгалтерського облiку
основних засобiв Державного закладу "Спецiалiзований (спецiальний) санаторiй
"Аркадiя" Міністерства охорони здоров’я України»;
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1058. від 30.11.2010 № 1052 «Про списання з бухгалтерського облiку
основних засобiв Державного закладу «Дитячий спецiалiзований (спецiальний)
клiнiчний санаторiй iм.Н.К.Крупської" Міністерства охорони здоров’я України»;

1059. від 30.11.2010 № 1053 «Про списання з бухгалтерського облiку
основних засобiв Державного закладу «Херсонська обласна санiтарно-епiдемiологiчна
станцiя»;

1060. від 01.12.2010 № 1054 «Про розподіл лікарських засобів, закуплених за
кошти Державного бюджету України у 2010 році»;

1061. від 02.12.2010 № 1055 «Про внесення зміни до наказу МОЗ України від
17.01.2002 № 12» (зареєстровано в Мін’юсті від 16.12.2010 № 1266/18561);

1062. від 02.12.2010 № 1056 «Про внесення змін до Плану діяльності
Міністерства охорони здоров’я України з підготовки проектів регуляторних актів на
2010 рік»;

1063. від 02.12.2010 № 1057 «Про забезпечення виконання програм, які
передбачають централізовану закупівлю лікарських засобів, виробів медичного
призначення та обладнання у 2011 році зі змінами наказ МОЗ від 14.02.2011 № 82»;

1064. від 02.12.2010 № 1058 «Про списання з бухгалтерського облiку
основних засобiв Донецького нацiонального медичного унiверситету iм.
М.Горького»;

1065. від 02.12.2010 № 1059 «Про підвищення ефективності державного
санітарно-епідеміологічного нагляду за джерелами неіонізуючого випромінювання»;

1066. від 02.12.2010 № 1060 «Про визнання таким, що втратив чинність,
наказу Міністерства охорони здоров’я України від 14.07.1999 № 168»;

1067. від 03.12.2010 № 1061 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;

1068. від 03.12.2010 № 1062 «Про скорочення терміну дії реєстраційних
посвідчень»;

1069. від 03.12.2010 № 1063 «Про скорочення терміну дії реєстраційних
посвідчень»;

1070. від 03.12.2010 № 1064 «Про списання з бухгалтерського обліку
основних засобів Дніпропетровської державної медичної академії»;

1071. від 03.12.2010 № 1065 «Про розподід медичного обладнання для
Васильківської центральної районної лікарні Київської області, закупленого у 2009
році»;

1072. від 03.12.2010 № 1066 «Про розподіл виробів медичного призначення
закуплених за кошти Державного бюджету України на 2010 рік»;

1073. від 03.12.2010 № 1067 «Про розподіл виробів кардіохірургічного
призначення, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2010 рік»;

1074. від 03.12.2010 № 1068 «Про розподіл фактору згортання крові VIII
(плазмового) для лікування хворих (у тому числі і дітей) на гемофілію, закуплених за
кошти Державного бюджету України на 2010 рік зі змінами наказ МОЗ від 31.12.2010
№ 1178»;

1075. від 03.12.2010 № 1069 «Про розподіл витратних матеріалів для
автоматичного плазмаферезу закуплених за кошти Державного бюджету України на
2010 рік»;

1076. від 03.12.2010 № 1070 «Про розподіл лікарських засобів для лікування
дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання, закуплених за
кошти Державного бюджету України у 2010 році»;
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1077. від 03.12.2010 № 1071 «Про впровадження рішення колегії МОЗ
України від 18 листопада 2010 року «Про стан виконавської дисципліни щодо
розгляду актів та доручень Президента України,актів та доручень Верховної Ради
України, запитів та звернень народних депутатів України, актів та доручень Кабінету
Міністрів України за 9 місяців 2010 року»;

1078. від 03.12.2010 № 1072 «Про розподіл лікарських засобів для лікування
дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання, закуплених за
кошти Державного бюджету України у 2010 році»;

1079. від 03.12.2010 № 1073 «Про розподіл медичного обладнання для
спеціалізованих медико-санітарних частин МОЗ України, закупленого у 2009 році»;

1080. від 03.12.2010 № 1074 «Про заходи МОЗ України щодо удосконалення
підготовки лікарів»;

1081. від 06.12.2010 № 1075 «Про втрату чинності наказу МОЗ України від
04.08.1998 № 236»;

1082. від 06.12.2010 № 1076 «Про списання з бухгалтерського облiку
основних засобiв Державного закладу «Кузнецовська санiтарно-епiдемiологiчна
станцiя об`єкту з особливим режимом роботи» МОЗ України»;

1083. від 06.12.2010 № 1077 (спільно з МНС № 1069) «Про внесення змін до
Переліку санаторно-курортних закладів, при яких створюються центри медико-
психологічної реабілітації»;

1084. від 06.12.2010 № 1077 «Про забезпечення виконання державних
програм, якими передбачено закупівля лікарських засобів та виробів медичного
призначення, інших товарів, робіт і послуг у 2010 році»;

1085. від 06.12.2010 № 1078 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 31.05.2010
№ 456»;

1086. від 06.12.2010 № 1079 «Про скасування наказу МОЗ України від
01.09.2010 №739»;

1087. від 06.12.2010 № 1080 (спільно з Мінпраці № 387-А) «Про внесення
зміни до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ
соціального захисту населення»;

1088. від 06.12.2010 № 1081 «Про затвердження Переліку лікарських засобів,
дозволених до застосування в Україні, які відпускаються без рецептів з аптек та їх
структурних підрозділів» (зареєстровано в Мін’юсті від 22.12.2010 № 1316/18611);

1089. від 08.12.2010 № 1082;
1090. від 09.12.2010 № 1083 «Про апробацію стандартів та уніфікованих

клінічних протоколів первинної медико-санітарної допомоги населенню»;
1091. від 09.12.2010 № 1084 «Про затвердження Плану діяльності

Міністерства охорони здоров’я України з підготовки проектів регуляторних актів на
2011 рік»;

1092. від 10.12.2010 № 1085;
1093. від 10.12.2010 № 1086 «Про розподіл витратних матеріалів для

гемодіалізу у дітей з гострою та хронічною нирковою недостатністю, закуплених за
кошти Державного бюджету України на 2010 рік»;

1094. від 10.12.2010 № 1087;
1095. від 10.12.2010 № 1088 «Про удосконалення післядипломної освіти

лікарів»;
1096. від 13.12.2010 № 1089 (спільно з Мінфіном № 1552) «Про внесення

змін до паспорту бюджетної програми на 2010 рік»;
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1097. від 13.12.2010 № 1090 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 30.03.2010
№ 272»;

1098. від 13.12.2010 № 1091 «Про розподіл виробів медичного призначення
для діагностики туберкульозу у ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД, закуплених за
кошти Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією»;

1099. від 13.12.2010 № 1092 «Про розподіл лікарських засобів для лікування
онкологічних хворих, закуплених за кошти Державного бюджету України у 2010
році»;

1100. від 13.12.2010 № 1093 «Про оптимізацію використання ліжкового
фонду державного закладу «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Ірпінь»
Міністерства охорони здоров’я України»;

1101. від 13.12.2010 № 1094 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;

1102. від 13.12.2010 № 1095 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;

1103. від 13.12.2010 № 1096 «Про призначення голів державних
екзаменаційних комісій у 2011 році»;

1104. від 13.12.2010 № 1097 «Про перегляд у частині фармакотерапії наказів
МОЗ, що регламентують надання медичної допомоги»;

1105. від 13.12.2010 № 1098 «Про внесення змін до паспорту бюджетної
програми 2301600»;

1106. від 13.12.2010 № 1099;
1107. від 13.12.2010 № 1100;
1108. від 13.12.2010 № 1101 «Про виділення коштів на проведення

протиепідемічних заходів»;
1109. від 13.12.2010 № 1102 «Про розподіл лікарських засобів із

нерозподіленого резерву МОЗ»;
1110. від 13.12.2010 № 1103 «Про розподіл імунобіологічного препарату,

закупленого за кошти Державного бюджету України на 2010 рік»;
1111. від 13.12.2010 № 1104 «Про розподіл тест-систем для обстеження

населення з груп ризику, вагітних та новонароджених на TORCH-інфекції та інші
інфекції, що передаються статевим шляхом, закуплених у централізованому порядку
за кошти Державного бюджету України на 2010 рік»;

1112. від 13.12.2010 № 1105 «Про внесення зміни до наказу Міністерства
охорони здоров’я України від 20.10.2010 № 896»;

1113. від 13.12.2010 № 1106 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
14.01.2004 № 5» (зареєстровано в Мін’юсті від 30.12.2010 № 1418/18713);

1114. від 14.12.2010 № 1107 «Про затвердження Плану заходів МОЗ України
щодо усунення порушень, зазначених у висновку колегії Рахункової палати України
до Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів Держаного
бюджету України на створення єдиної системи надання екстреної медичної
допомоги»;

1115. від 14.12.2010 № 1108 «Про розподіл медичного обладнання для Івано-
Франківського національного медичного університету, закупленого у 2009 році»;

1116. від 14.12.2010 № 1109 «Про розподіл медичного обладнання для
Новгородківської центральної районної лікарні Кіровоградської області, закупленого
у 2009 році»;
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1117. від 14.12.2010 № 1110 «Про розподіл медичного обладнання для
Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини, закупленого
у 2009 році»;

1118. від 14.12.2010 № 1111 «Про розподіл медичного обладнання для
Київської міської клінічної лікарні №3, закупленого у 2009 році»;

1119. від 14.12.2010 № 1112 «Про затвердження Положення для установи
переливання крові щодо організації управління системою якості і безпеки донорської
крові та її компонентів»;

1120. від 14.12.2010 № 1113 «Про розподіл контейнерів одноразового
застосування для заготівлі донорської крові та її компонентів, закуплених за кошти
Державного бюджету України на 2010 рік»;

1121. від 14.12.2010 № 1114 «Про розподіл діагностичних тест-систем для
проведення скринінгових досліджень донорської крові та її компонентів закуплених
за кошти Державного бюджету України на 2010 рік»;

1122. від 14.12.2010 № 1115 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 29.08.2008
№ 500»;

1123. від 14.12.2010 № 1116 «Про списання з бухгалтерського облiку основних
засобiв Нацiонального медичного унiверситету iм.О.О.Богомольця»;

1124. від 14.12.2010 № 1117 «Про затвердження форм штампів, форми журналу
та інструкції по веденню журналу обліку обстежень вантажів на кордоні та митниці
призначення»;

1125. від 14.12.2010 № 1118 «Про розподіл реагентів для визначення рівня
вірусного навантаження з витратними матеріалами, закуплених за рахунок коштів
Державного бюджету на 2010 рік»;

1126. від 14.12.2010 № 1119 «Про розподіл лікарських засобів для надання
медичної допомоги хворим, які потребують трансплантації органів чи інших
анатомічних матеріалів або перенесли трансплантацію, закуплених у
централізованому порядку за кошти Державного бюджету України на 2010 рік»;

1127. від 14.12.2010 № 1120 «Про розподіл виробів кардіохірургічного
призначення, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2010 рік»;

1128. від 15.12.2010 № 1121 «Про організацію медичного забезпечення на час
проведення новорічних та різдвяних свят»;

1129. від 15.12.2010 № 1122 «Про затвердження Плану заходів Міністерства
охорони здоров’я, спрямованих на виконання Плану організації виконання Указу
Президента України від 9 грудня 2010 р. № 1085 «Про оптимізацію системи
центральних органів виконавчої влади» з питань створення Державної санітарно-
епідеміологічної служби України, Державної служби України з лікарських препаратів
і контролю за наркотиками, Державної служби України з питань протидії ВІЛ-
інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань»;

1130. від 15.12.2010 № 1123 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
14.02.2007 №67»;

1131. від 15.12.2010 № 1124 «Про затвердження Плану заходів в межах
співпраці МОЗ та ВГО «Фундація медичного права та біоетики України» на період по
31.12.2011»;

1132. від 15.12.2010 № 1125 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
медичних імунобіологічних препаратів»;

1133. від 16.12.2010 № 1126;
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1134. від 16.12.2010 № 1127 «Про затвердження рішення Головної
акредитаційної комісії МОЗ України від 16 грудня 2010 року»;

1135. від 16.12.2010 № 1128 «Про розподіл витратних матеріалів для
перитонеального діалізу у дітей з гострою та хронічною нирковою недостатністю,
закуплених за кошти Державного бюджету України на 2010 рік»;

1136. від 16.12.2010 № 1129 «Про розподіл витратних матеріалів для
гемодіалізу у дітей з гострою та хронічною нирковою недостатністю, закуплених за
кошти Державного бюджету України на 2010 рік»;

1137. від 16.12.2010 № 1130 «Про розподіл ендопротезів та інших виробів
медичного призначення, закуплених у централізованому порядку за кошти
Державного бюджету України на 2010 рік»;

1138. від 16.12.2010 № 1131 «Про розподіл ендопротезів та інших виробів
медичного призначення, закуплених у централізованому порядку за кошти
Державного бюджету України на 2010 рік для ДУ «Національний інститут раку»»;

1139. від 16.12.2010 № 1132 «Про розподіл для лікувально-профілактичних
закладів ендопротезів та інших виробів медичного призначення, закуплених у
централізованому порядку за кошти Державного бюджету України на 2010 рік»;

1140. від 16.12.2010 № 1133 «Про розподіл ендопротезів та інших виробів
медичного призначення, закуплених у централізованому порядку за кошти
Державного бюджету України на 2010 рік для закладів охорони здоров’я
Дніпропетровської області та НДСЛ «Охматдит»»;

1141. від 16.12.2010 № 1134 «Про розподіл ендопротезів та інших виробів
медичного призначення, закуплених у централізованому порядку за кошти
Державного бюджету України на 2010 рік для закладів охорони здоров’я Донецької
області»;

1142. від 16.12.2010 № 1135 «Про розподіл тест-наборів для скринінгу
новонароджених на фенілкетонурію та вроджений гіпотиреоз, закуплених у
централізованому порядку за кошти Державного бюджету України на 2010 рік»;

1143. від 17.12.2010 № 1136 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
11.10.2010 № 854»;

1144. від 21.12.2010 № 1136 (спільно з Мінфіном № 1601) «Про внесення змін
до паспортів бюджетних програм на 2010 рік»;

1145. від 21.12.2010 № 1137 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
14.06.2010 № 486»;

1146. від 21.12.2010 № 1138 «Про затвердження Плану розподілу місць
спеціалізованих (спеціальних) санаторіїв МОЗ для лікування дітей із соматичними
захворюваннями (крім туберкульозу) на 2011 рік»;

1147. від 21.12.2010 № 1139;
1148. від 21.12.2010 № 1140 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від

16.08.2010 № 678»;
1149. від 21.12.2010 № 1141 «Про затвердження Порядку визначення

серологічних маркерів ВІЛ-інфекції та забезпечення якості досліджень, форм
первинної облікової документації, інструкцій щодо їх заповнення»;

1150. від 21.12.2010 № 1142 «Про розподіл Туберкуліну PPDRT23 закупленого
за рахунок коштів Державного бюджету України на 2010 рік»;

1151. від 21.12.2010 № 1143 «Про внесення змін до паспортів бюджетних
програм на 2010 рік»;

1152. від 21.12.2010 № 1144;



96

1153. від 21.12.2010 № 1145 «Про затвердження Складу робочої групи щодо
опрацювання обов’язкового мінімального асортименту лікарських засобів і виробів
медичного призначення для аптек та аптечних пунктів»;

1154. від 21.12.2010 № 1146 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
17.03.1993 № 48» (зареєстровано в Мін’юсті від 18.01.2011 № 67/18805);

1155. від 21.12.2010 № 1147 «Про списання з бухгалтерського облiку основних
засобiв Державного закладу «Спецiалiзована медико-санiтарна частина № 6
м.Дніпропетровськ»;

1156. від 21.12.2010 № 1148 «Про списання з бухгалтерського облiку основних
засобiв Державного закладу «Жовтоводська СЕС об`єкту з особливим режимом
роботи»;

1157. від 21.12.2010 № 1149 «Про скорочення терміну дії реєстраційних
посвідчень»;

1158. від 21.12.2010 № 1150 «Про скорочення терміну дії реєстраційних
посвідчень»;

1159. від 21.12.2010 № 1151 «Про скорочення терміну дії реєстраційних
посвідчень»;

1160. від 21.12.2010 № 1152 «Про затвердження Методики розрахунку тарифів
лікування хворих на хронічну хворобу нирок V стадії з застосуванням гемодіалізу»;

1161. від 21.12.2010 № 1153 «Про розподіл медичного обладнання для закладів
охорони здоров’я Черкаської області, закупленого у 2009 році»;

1162. від 21.12.2010 № 1154 «Про списання з бухгалтерського облiку основних
засобiв Запорiзького державного медичного унiверситету»;

1163. від 21.12.2010 № 1155 «Про списання з бухгалтерського облiку основних
засобiв Державної установи Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ
України»;

1164. від 21.12.2010 № 1156 «Про списання з бухгалтерського облiку основних
засобiв Державного закладу "Спецiалiзований (спецiальний) санаторiй "Аркадiя"
Міністерства охорони здоров’я України»;

1165. від 21.12.2010 № 1157 «Про списання з бухгалтерського облiку основних
засобiв Державного закладу "Спецiалiзований (спецiальний) санаторiй «Червоний
маяк»;

1166. від 21.12.2010 № 1158 «Про списання з бухгалтерського обліку
Українського державного медико-соціального центру ветеранів війни кредиторської
заборгованості, строк позовної давності якої минув»;

1167. від 21.12.2010 № 1159 «Про списання з бухгалтерського облiку основних
засобiв Державного закладу «Спецiалiзована медико-санiтарна частина №13»;

1168. від 21.12.2010 № 1160;
1169. від 21.12.2010 № 1161 «Про списання з бухгалтерського обліку основних

засобів, які знаходяться на балансі Житомирської обласної санітарно-епідеміологічної
станції»;

1170. від 21.12.2010 № 1162 «Про відчуження основних засобів, які знаходяться
на балансі Житомирської обласної санітарно-епідеміологічної станції»;

1171. від 21.12.2010 № 1163 «Про списання з бухгалтерського облiку основних
засобiв Держаного закладу «Полтавська обласна санiтарно-епiдемiологiчна станцiя»;

1172. від 21.12.2010 № 1164 «Про відчуження основних засобів державного
підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я
України»;
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1173. від 21.12.2010 № 1165 «Про розподіл протитуберкульозного препарату
ПАС, закупленого за рахунок коштів Державного бюджету України на 2010 рік»;

1174. від 21.12.2010 № 1166;
1175. від 23.12.2010 № 1167;
1176. від 24.12.2010 № 1168 «Про затвердження рішення Ліцензійної комісії від

23.12.2010 р.»;
1177. від 24.12.2010 № 1169 «Про розподіл медичного обладнання для

комунальної установи «Бердянська міська лікарня» Запорізької області, закупленого у
2009 році»;

1178. від 27.12.2010 № 1170 (спільно з Мінфіном № 1662) «Про внесення змін
до паспортів бюджетних програм на 2010 рік»;

1179. від 27.12.2010 № 1171 «Про затвердження плану перевірок додержання
суб’єктами господарювання Ліцензійних умов на I квартал 2011 року»;

1180. від 27.12.2010 № 1172 «Про впровадження в життя рішення колегії МОЗ
України від 09.12.2010 щодо розгляду звернень громадян, які надійшли до МОЗ за 9
місяців 2010 року»;

1181. від 29.12.2010 № 1173 «Про затвердження рішення Ліцензійної комісії від
29.12.2010 р.»;

1182. від 29.12.2010 № 1174 «Про затвердження структури ліжкового фонду
спеціалізованих (спеціальних) санаторіїв МОЗ туберкульозного профілю та планів
розподілу місць в них на 2011 рік»;

1183. від 30.12.2010 № 1175 «Про скасування наказу МОЗ від 23.11.2010
№ 1028»;

1184. від 31.12.2010 № 1176 «Про внесення змін до паспортів бюджетних
програм на 2010 рік»;

1185. від 31.12.2010 № 1177 «Про затвердження клінічного протоколу
«Комплексна допомога під час небажаної вагітності»;

1186. від 31.12.2010 № 1178 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
03.12.2010 № 1068»;

1187. від 31.12.2010 № 1179 «Про внесення зміни до наказу МОЗ України від
07.12.98 № 346»;

1188. від 31.12.2010 № 1180 «Про списання з бухгалтерського облiку основних
засобiв Нацiональної медичної академiї пiслядипломної освiти iм. П.Л.Шупика»;

1189. від 31.12.2010 № 1181 «Про списання з бухгалтерського облiку основних
засобiв Державного закладу «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій
ім.О.О.Боброва»;

1190. від 31.12.2010 № 1182 «Про списання з бухгалтерського облiку основних
засобiв Українського госпiталю для воїнiв-iнтернацiоналiстiв «Лiсова поляна»;

1191. від 31.12.2010 № 1183 «Про списання з бухгалтерського облiку основних
засобiв Центральної санітарно-епідеміологічної станції на водному транспортi»;

1192. від 31.12.2010 № 1184 «Про списання з бухгалтерського облiку основних
засобiв Координацiйного центру трансплантацiї органiв, тканин i клiтин МОЗ
України»;

1193. від 31.12.2010 № 1185 «Про списання з бухгалтерського облiку основних
засобiв Басейнової стоматологiчної полiклiнiки МОЗ України»;

1194. від 31.12.2010 № 1186 «Про списання з бухгалтерського облiку основних
засобiв Спецiалiзованої медико-санiтарної частини № 19»;
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1195. від 31.12.2010 № 1187 «Про списання з бухгалтерського облiку основних
засобiв Спецiалiзованої медико-санiтарної частини № 8»;

1196. від 31.12.2010 № 1188 «Про розподіл та раціональне використання
імунобіологічних препаратів в Україні, закуплених за кошти Державного бюджету
України на 2010 рік»;

1197. від 31.12.2010 № 1189 «Про розподіл обладнання для променевої терапії
дітей із злоякісними новоутвореннями, закупленого у централізованому порядку у
2010 році»;

1198. від 31.12.2010 № 1190 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
21.09.2010 № 799»;

1199. від 31.12.2010 № 1191 «Про розподіл фактору згортання крові VIII
(плазмового) для лікування хворих (у тому числі і дітей) на гемофілію, закуплених за
кошти Державного бюджету України на 2010 рік»;

1200. від 31.12.2010 № 1192 «Про розподіл медичного обладнання для
діагностики та лікування серцево-судинних захворювань, закупленого за кошти
Державного бюджету на 2010 рік»;

1201. від 31.12.2010 № 1193 «Про розподіл медичного обладнання для
Волинської обласної клінічної лікарні, закупленого у 2009 році»;

1202. від 31.12.2010 № 1194 «Про розподіл лікарських засобів і виробів
медичного призначення із нерозподіленого резерву МОЗ, закуплених за кошти
Державного бюджету України на 2009 рік, для лікувально-профілактичних закладів
Харківської області»;

1203. від 31.12.2010 № 1195 «Про розподіл лікарських засобів і виробів
медичного призначення із нерозподіленого резерву МОЗ, закуплених за кошти
Державного бюджету України на 2009 рік, для НДСЛ «Охматдит»;

1204. від 31.12.2010 № 1196 «Про розподіл лікарських засобів і виробів
медичного призначення із нерозподіленого резерву МОЗ, закуплених за кошти
Державного бюджету України на 2009 рік, для ДУ «Національний інститут раку»;

1205. від 31.12.2010 № 1197 «Про розподіл комбінованого гормонального
контрацептивного препарату «Сілест» для забезпечення центрів і кабінетів
планування сім’ї, для жінок з тяжкими захворюваннями, внаслідок яких вагітність та
пологи загрожують життю, закупленого у централізованому порядку за кошти
Державного бюджету України на 2010 рік»;

1206. від 31.12.2010 № 1198 «Про розподіл лікарського засобу «НЕОСУРФ»
для лікування та профілактики дихальних розладів у новонароджених, закупленого у
централізованому порядку за кошти Державного бюджету України на 2010 рік»;

1207. від 31.12.2010 № 1199 «Про розподіл комбінованого гормонального
контрацептивного препарату «ЕВРА®» для забезпечення центрів і кабінетів
планування сім’ї, для жінок з тяжкими захворюваннями, внаслідок яких вагітність та
пологи загрожують життю, закупленого у централізованому порядку за кошти
Державного бюджету України на 2010 рік»;

1208. від 31.12.2010 № 1200 «Про розподіл комбінованого гормонального
контрацептивного препарату «Новаринг®» для забезпечення центрів і кабінетів
планування сім’ї, для жінок з тяжкими захворюваннями, внаслідок яких вагітність та
пологи загрожують життю, закупленого у централізованому порядку за кошти
Державного бюджету України на 2010 рік»;
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1209. від 31.12.2010 № 1201 «Про розподіл лікарського засобу «КУРОСУРФ»
для лікування та профілактики дихальних розладів у новонароджених, закупленого у
централізованому порядку за кошти Державного бюджету України на 2010 рік»;

1210. від 31.12.2010 № 1202 «Про створення робочої групи з упровадження
реформ за напрямком «Реформа медичного обслуговування»»;

1211. від 31.12.2010 № 1203 «Про розподіл для лікувально-профілактичних
закладів ендопротезів та інших виробів медичного призначення, закуплених у
централізованому порядку за кошти Державного бюджету України на 2010 рік».

НАКАЗИ МОЗ, ЩО ПРОЙШЛИ ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ У
МІНІСТЕРСТВІ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

1.  Від 11.01.2010 № 1 (спільно з МВС № 1)  «Про внесення змін до наказу
МОЗ від 05.07.96 № 194» (зареєстровано в Мін’юсті від 22.03.2010 № 235/17530);

2.  від 13.01.2010 № 3 «Про затвердження Обов’язкового мінімального
асортименту лікарських засобів і виробів медичного призначення для аптек та
аптечних пунктів на період загрози епідемії грипу A/Н1№ 1/» (зареєстровано в
Мін’юсті від 02.02.2010 № 122/17417);

3.  від 14.01.2010 № 4 «Про затвердження змін до наказу МОЗ від 06.12.2001
№ 486 «Про затвердження нормативно-правових актів з питань контролю за якістю
медичних імунобіологічних препаратів» (зареєстровано в Мін’юсті від 18.02.2010 №
167/17462);

4.  від 21.01.2010 № 11 «Про затвердження Порядку обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин та прекурсорів у закладах охорони здоров’я України»
(зареєстровано в Мін’юсті від 27.05.2010 № 347/17462);

5.  від 26.01.2010 № 55 «Про затвердження Порядку проведення експертизи
матеріалів на лікарські засоби обмеженого застосування, що подаються на державну
реєстрацію (перереєстрацію)» (зареєстровано в Мін’юсті від 13.02.2010
№ 156/17451);

6.  від 02.02.2010 № 66 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I Переліку
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом
Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення,
придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з
території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку» (зареєстровано в
Мін’юсті від 12.03.2010 213/17508);

7. від 16.02.2010 № 117 (спільно з Держпідприємництвом № 26) «Про втрату
чинності наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та
підприємництва та Міністерства охорони здоров ‘  я України від 20.02.2001 № 39/66»
(зареєстровано в Мін’юсті від 12.03.2010 № 215/17510);

8.  від 26.02.2010 № 172 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 16.07.2009
№ 514» (зареєстровано в Мін’юсті від 15.03.2010 № 219/17514);

9.  від 27.02.2010 № 175 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
28.11.97 № 339» (зареєстровано в Мін’юсті від 22.03.2010 № 236/17531);

10.  від 11.03.2010 № 211 «Про затвердження Порядку підготовки нормативно-
правових актів в Міністерстві охорони здоров’я України» (зареєстровано в Мін’юсті
від 08.06.2010 № 368/17663);
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11. від 17.03.2010 № 236 «Про затвердження Порядку проведення перевірки
виробництва лікарських засобів, що подаються на державну реєстрацію»
(зареєстровано в Мін’юсті від 13.05.2010 № 323/17618);

12. від 19.04.2010 № 342 (спільно з МОН № 328, Мінфіном № 204, Мінпраці
№ 67) «Про затвердження Положення про академічну стипендію Кабінету Міністрів
України обдарованим студентам з числа інвалідів» (зареєстровано в Мін’юсті від
14.05.2010 № 325/17620);

13. від 20.04.2010 № 346 (спільно з Адміністрацією Державної
прикордонної служби України № 280) «Про внесення змін до наказу Адміністрації
Державної прикордонної служби України та Міністерства охорони здоров’я України
від 18.08.2004 № 610/415» (зареєстровано в Мін’юсті від 11.05.2010 № 320/17615);

14. від 06.05.2010 № 384 «Про визнання такими, що втратили чинність деяких
наказів МОЗ з питань державної реєстрації медичної техніки та виробів медичного
призначення» (зареєстровано в Мін’юсті від 20.05.2010 № 338/17633);

15. від 11.05.2010 № 388 «Про удосконалення діагностики ВІЛ-інфекції»
(зареєстровано в Мін’юсті від 09.07.2010 № 499/17794);

16. від 12.05.2010 № 391 «Про затвердження Критеріїв заборони чи суворого
обмеження використання окремих небезпечних хімічних речовин, у тому числі
пестицидів, за показниками їх небезпечності для здоров’я людини та навколишнього
природного середовища» (зареєстровано в Мін’юсті від 29.09.2010 № 868/18163);

17. від 12.05.2010 № 393 «Про затвердження Вимог до кваліфікації експертів з
питань реєстрації лікарських засобів, Порядку їх атестації та Положення про Комісію
з атестації експертів з питань реєстрації лікарських засобів» (зареєстровано в
Мін’юсті від 30.07.2010 № 576/17871);

18.  від 12.05.2010 № 401 «Про списання з бухгалтерського облiку основних
засобiв Iвано-Франкiвського нацiонального медичного унiверситету» (зареєстровано
в Мін’юсті від 01.07.2010 № 452/17747);

19. від 26.05.2010 (спільно з Мінфіном № 283) № 437 «Про затвердження
Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання
для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я» (зареєстровано в Мін’юсті від
17.06.2010 № 403/17698);

20. від 31.05.2010 № 450 (спільно з Мінпрацею № 116) «Про внесення змін до
Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального
захисту населення» (зареєстровано в Мін’юсті від 17.06.2010 № 999/17694);

21. від 08.07.2010 № 538 (спільно з Мінфіном № 668) «Про затвердження
Порядку спрямування у 2010 році субвенції з державного бюджету міському бюджету
м. Калуша Івано-Франківської області на забезпечення медичних закладів, що
здійснюють медичне обслуговування населення, яке проживає в зоні надзвичайної
екологічної ситуації, необхідним медичним обладнанням» (зареєстровано в
Мін’юсті № 538/17833 від 16.07.2010);

22. від 13.07.2010 № 561 (спільно з Мінсім’ямолодьспортом № 2247, МОН
№ 697) «Про визнання таким, що втратив чинність, Наказу Міністерства України у
справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства
освіти і науки України від 27.04.2007 № 1339/209/341» (зареєстровано в Мін’юсті
№ 28.07.2010 566/17861);

23. від 22.07.2010 № 611 «Про затвердження Порядку використання лікарських
засобів і виробів медичного призначення, закуплених за рахунок бюджетних коштів,
виділених у 2009 році для запобігання поширенню грипу, в тому числі типу
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A/H1N1/Каліфорнія/04/09, і гострих респіраторних захворювань серед населення, для
надання медичної допомоги у разі інших захворювань» (зареєстровано в Мін’юсті
від 03.08.2010 № 595/17890);

24. від 26.07.2010 № 621 (спільно з Мінприроди № 296) «Про визнання
таким, що втратив чинність, спільний наказ Міністерства охорони навколишнього
природного середовища та ядерної безпеки України, Міністерства охорони здоров’я
України від 17.11.1997р. № 183/331» (зареєстровано в Мін’юсті від 20.08.2010
№ 717/18012);

25. від 29.07.2010 № 634 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 01.08.2000 №
188» (зареєстровано в Мін’юсті від 07.10.2010 № 900/18195);

26. від 09.08.2010 № 661 (спільно з Мінпраці № 225) «Про внесення зміни до
Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального
захисту населення» (зареєстровано в Мін’юсті від 31.08.2010 № 751/18046);

27. від 16.08.2010 № 682 «Про удосконалення медичного обслуговування учнів
загальноосвітніх навчальних закладів» (зареєстровано в Мін’юсті від 10.09.2010
№ 794/18089);

28. від 16.08.2010 № 684 «Про затвердження Стандарту інфекційного
контролю за туберкульозом в лікувально-профілактичних закладах, місцях
довгострокового перебування людей та проживання хворих на туберкульоз»
(зареєстровано в Мін’юсті від  від 10.09.2010 № 803/18098);

29. від 25.08.2010 № 722 «Про затвердження Порядку маркування лікарських
засобів шрифтом Брайля» (зареєстровано в Мін’юсті від 05.11.2010 № 1044/18339);

30. від 27.08.2010 № 728 «Про диспансеризацію населення» (зареєстровано в
Мін’юсті від 29.12.2010 № 1396/18691);

31. від 13.09.2010 № 770 (спільно з Мінсім’ямолодьспорт № 3123, Мінпраці
№ 275) «Про затвердження стандартів надання соціальних послуг представникам груп
ризику» (зареєстровано в Мін’юсті від 08.10.2010 № 903/18198);

32. від 13.09.2010 № 772 (спільно з Мінфіном № 1017) «Про затвердження
Порядку спрямування у 2010 році субвенції з державного бюджету обласному
бюджету Донецької області на закупівлю гама-камери та багатозрізного
комп’ютерного томографа для Донецького обласного протипухлинного центру»
(зареєстровано в Мін’юсті від 27.10.2010 № 987/18282);

33. від 13.09.2010 № 773 (спільно з Мінфіном № 1018) «Про затвердження
Порядку використання у 2010 році субвенції з державного бюджету міському
бюджету м. Івано-Франківська для придбання медичного обладнання для закладів
охорони здоров’я» (зареєстровано в Мін’юсті від 28.10.2010 № 1001/18296);

34. від 13.09.2010 № 774 (спільно з Мінфіном № 1019) «Про затвердження
Порядку використання у 2010 році субвенції з державного бюджету обласному
бюджету Донецької області для забезпечення лікування інвалідів-спинальників у
Донецькій обласній лікарні відновного лікування» (зареєстровано в Мін’юсті від
27.10.2010 № 996/18291);

35. від 13.09.2010 № 775 «Про затвердження Порядку використання у 2010
році субвенції з державного бюджету обласному бюджету Чернівецької області для
придбання обладнання для закладів охорони здоров’я» (зареєстровано в Мін’юсті
від 10.11.2010 № 1069/18364);

36. від 14.09.2010 № 776 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
28.11.97 № 339» (зареєстровано в Мін’юсті від 29.09.2010 № 872/19167);
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37. від 14.09.2010 № 778 «Про внесення змін до наказів МОЗ» (зареєстровано
в Мін’юсті від 06.10.2010 №  895/18190);

38. від 28.09.2010 № 822 «Про запровадження у Донецькій, Львівській
областях та у м.Києві, пілотного проекту щодо спеціального позначення лікарських
засобів, в тому числі медичних імунобіологічних препаратів, що закуповуються за
рахунок бюджетних коштів» (зареєстровано в Мін’юсті від 17.11.2010
№ 1127/18422);

39. від 04.10.2010 № 834 (спільно з Державним департаментом з питань
виконання покарань № 365, МВС № 474, Мінпраці № 304,
Мінсім’ямолодьспортом № 3466) «Про затвердження Порядку взаємодії закладів
охорони здоров’я, установ виконання покарань і слідчих ізоляторів, територіальних
органів внутрішніх справ, органів праці та соціального захисту населення, центрів
зайнятості, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо ведення випадку
туберкульозу при звільненні хворих на туберкульоз із установ виконання покарань,
слідчих ізоляторів та продовження лікування в спеціалізованих закладах охорони
здоров’я» (зареєстровано в Мін’юсті від 11.11.2010 № 1088/18383);

40. від 04.11.2010 № 945 (спільно з Мінпраці № 355) «Про внесення зміни до
Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального
захисту населення» (зареєстровано в Мін’юсті від  24.11.2010 № 1175/18470);

41. від 09.11.2010 № 971 «Про затвердження Переліку харчових продуктів,
щодо яких здійснюється контроль вмісту генетично модифікованих організмів»
(зареєстровано в Мін’юсті від 13.12.2010 № 1248/18543);

42. від 16.11.2010 № 992 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 25.11.2004
№ 569» (зареєстровано в Мін’юсті від 29.11.2010 № 1188/18483);

43. від 17.11.2010 № 999 «Про затвердження форм звітності та медичної
облікової документації служб швидкої та невідкладної медичної допомоги України»
(зареєстровано в Мін’юсті від 03.02.2011 № 147/18885, № 148/18886, № 149/18887,
№ 150/18888, № 151/18889, № 152/18890);

44. від 13.12.2010 № 1106 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
14.01.2004 № 5» (зареєстровано в Мін’юсті від 30.12.2010 № 1418/18713);

45. від 21.12.2010 № 1146 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
17.03.1993 № 48» (зареєстровано в Мін’юсті від 18.01.2011 № 67/18805).


