
Міністерство охорони здоров’я України

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ЗА  2011 РІК

Київ-2012



2

Нормативно-правові акти з питань охорони здоров’я за 2011 рік.

Інформаційно-аналітичні матеріали. МОЗ України. Київ, 2012 – 96 с.

За редакцією: Першого заступника Міністра охорони здоров’я України
Моісеєнко Р.О.

Розраховано на організаторів охорони здоров’я.

Укладачі: Лихотоп Р.Й.
Лазарович Р.Б.

© Міністерство охорони здоров’я України, 2012



3

ВСТУП

У виданні представлено перелік основних нормативно-правових актів з
питань охорони здоров’я, прийнятих протягом 2011 року:

Верховною Радою України:
82 закони України (14 – з основної діяльності, 68 – що регулюють окремі

питання діяльності у сфері охорони здоров’я);
139 постанов Верховної Ради України (20 – з основної діяльності, 119 –

що регулюють окремі питання діяльності у сфері охорони здоров’я).
Президентом України:
Щорічне Послання Президента України Віктора Януковича до ВРУ.
70 указів Президента України (6 – з основної діяльності, 17 – що

регулюють окремі питання діяльності у сфері охорони здоров’я, 47 – з кадрових
питань);

9 розпорядження Президента України.
Кабінетом Міністрів України:
146 постанов Кабінету Міністрів України (41 – з основної діяльності, 105

– що регулюють окремі питання діяльності у сфері охорони здоров’я);
112 розпоряджень Кабінету Міністрів України (29 – з основної діяльності,

66 – що регулюють окремі питання діяльності у сфері охорони здоров’я, 17 – з
кадрових питань).

Міністерством охорони здоров’я України:
1032 наказів Міністерства охорони здоров’я України.
Накази МОЗ України, що пройшли державну реєстрацію у Міністерстві

юстиції України – 146 (станом на 05.03.2012).
Накази МОЗ, шо розроблені спільно з іншими міністерствами та

відомствами - 71.
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Перелік нормативно-правових актів  

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

З основної діяльності у сфері охорони здоров’я
1. Вiд 15.03.2011 № 3141-VI «Про внесення зміни до статті 17 Закону

України «Про лікарські засоби» щодо порядку ввезення в Україну лікарських
засобів»;

2. вiд 19.04.2011 № 3235-VI «Про внесення зміни до статті 21 Закону
України «Про рекламу»;

3. вiд 12.05.2011 № 3323-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо клінічних випробувань лікарських засобів»;

4. вiд 31.05.2011 № 3436-VI «Про внесення зміни до статті 290
Цивільного кодексу України»;

5. від 07.07.2011 № 3611-VI «Про внесення змін до Основ законодавства
України про охорону здоров’я щодо удосконалення надання медичної
допомоги»;

6. від 07.07.2011 № 3612-VI «Про порядок проведення реформування
системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій
областях та м. Києві»;

7. від 06.09.2011 № 3692-VI «Про внесення змін до статті 9 Закону
України «Про лікарські засоби» (щодо приведення порядку реєстрації
лікарських засобів до міжнародних стандартів)»;

8. вiд 08.09.2011 № 3718-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо запобігання фальсифікації лікарських засобів»;

9. вiд 08.09.2011 № 3712-VI «Про внесення зміни до статті 9 Закону
України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними»;

10. вiд 03.11.2011 № 3998-VI «Про внесення змін до статті 9 Закону
України «Про лікарські засоби»;

11. вiд 03.11.2011 № 4000-VI «Про внесення змін до статті 77 Основ
законодавства України про охорону здоров'я щодо прискорення надання першої
медичної допомоги в невідкладних та екстремальних ситуаціях»;

12. вiд 17.11.2011 № 4056-VI «Про внесення зміни до статті 17 Закону
України «Про лікарські засоби» щодо забезпечення проведення фармацевтичної
розробки лікарських засобів»;

13. від 20.12.2011 № 4196-VI «Про внесення змін до деяких законів
України у сфері охорони здоров’я щодо посилення контролю за обігом
лікарських засобів, харчових продуктів для спеціального дієтичного
споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок»;

14. від 22.12.2011 № 4279-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу
України щодо забезпечення оновлення парку автомобілів швидкої медичної
допомоги».
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Що регулюють окремі питання діяльності
у сфері охорони здоров’я

1. Вiд 13.01.2011 № 2937-VI «Про внесення зміни до Закону України
«Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»
щодо особливостей державної реєстрації центральних органів виконавчої
влади»;

2. вiд 13.01.2011 № 2938-VI «Про внесення змін до Закону України «Про
інформацію»;

3. вiд 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації»;
4. вiд 01.02.2011 № 2952-VI «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»;

5. вiд 03.02.2011 № 2973-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо здійснення попереднього документального контролю в
пунктах пропуску через митний кордон України»;

6. вiд 15.02.2011 № 3017-VI «Про ратифікацію Європейської конвенції
про усиновлення дітей (переглянутої)»;

7. вiд 15.02.2011 № 3018-VI «Про внесення змін до Закону України «Про
приєднання України до Протоколу про внесення змін до Міжнародної конвенції
про спрощення та гармонізацію митних процедур»;

8. вiд 15.02.2011 № 3021-VI «Про ратифікацію Конвенції Міжнародної
організації праці № 176 1995 року про безпеку та гігієну праці в шахтах»;

9. вiд 17.02.2011 № 3038-VI «Про регулювання містобудівної
діяльності»;

10. вiд 17.02.2011 № 3042-VI «Про внесення змін до Закону України «Про
захист рослин»;

11. вiд 17.02.2011 № 3045-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо дорожньо-транспортних пригод та виплати страхового
відшкодування»;

12. вiд 15.03.2011 № 3131-VI «Про внесення змін до статті 38 Закону
України «Про ветеринарну медицину»;

13. вiд 15.03.2011 № 3132-VI «Про внесення змін до Закону України «Про
правовий режим майна у Збройних Силах України»;

14. вiд 15.03.2011 № 3133-VI «Про внесення змін до деяких законів
України щодо надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім’ям та інвалідам»;

15. вiд 15.03.2011 № 3135-VI «Про внесення змін до Закону України «Про
виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав
людини»;

16. вiд 15.03.2011 № 3137-VI «Про внесення змін до Закону України «Про
державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та
інвалідам щодо державної соціальної допомоги на догляд інвалідам війни»;

17. вiд 17.03.2011 № 3159-VI «Про мораторій на зміну цільового
призначення окремих земельних ділянок рекреаційного призначення в містах та
інших населених пунктах»;
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18. вiд 17.03.2011 № 3161-VI «Про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення щодо повноважень посадових осіб Військової
служби правопорядку у Збройних Силах України»;

19. вiд 17.03.2011 № 3165-VI «Про внесення змін до Закону України «Про
Кабінет Міністрів України»;

20. вiд 17.03.2011 № 3166-VI «Про центральні органи виконавчої влади»;
21. вiд 17.03.2011 № 3164-VI «Про внесення зміни до Закону України

«Про державну допомогу сім’ям з дітьми» щодо виплати допомоги при
народженні дитини»;

22. вiд 17.03.2011 № 3160-VI «Про соціальну адаптацію осіб, які
відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі
на певний строк»;

23. вiд 05.04.2011 № 3176-VI «Про внесення зміни до статті 19 Декрету
Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію» щодо
методики розрахунку вартості робіт, пов’язаних з обов’язковою сертифікацією
продукції»;

24. вiд 05.04.2011 № 3186-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України з питань міграції;

25. вiд 07.04.2011 № 3205-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної
особи та фізичної особи - підприємця»;

26. вiд 07.04.2011 № 3206-VI «Про засади запобігання і протидії
корупції»;

27. від 07.04.2011 № 3207-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення»;

28. вiд 07.04.2011 № 3206-VI «Про засади запобігання і протидії корупції
(Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
за 20___ рік )»;

29. вiд 19.04.2011 № 3231-VI «Про внесення змін до статті 121 Кодексу
законів про працю України»;

30. вiд 19.04.2011 № 3232-VI «Про внесення змін до Закону України «Про
державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і
плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» щодо імпорту та
експорту спирту»;

31. вiд 19.04.2011 № 3236-VI «Про волонтерську діяльність»;
32. вiд 19.04.2011 № 3245-VI «Про оголошення природних територій

міста Слов’янська Донецької області курортом державного значення»;
33. вiд 19.04.2011 № 3245-VI «Про оголошення природних територій

міста Слов’янська Донецької області курортом державного значення (Округ
лікувально-оздоровчої місцевості і бальнеогрязевого курорту Слов’янськ)»;

34. вiд 21.04.2011 № 3268-VI «Про затвердження Загальнодержавної
програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030
року»;

35. вiд 12.05.2011 № 3354-VI «Про внесення зміни до статті 143
Сімейного кодексу України щодо обов’язку батька забрати дитину з пологового
будинку»;
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36. вiд 12.05.2011 № 3318-VI «Про оголошення природних територій
міста Хмільника Вінницької області курортом державного значення»;

37. вiд 12.05.2011 № 3318-VI «Про оголошення природних територій
міста Хмільника Вінницької області курортом державного значення
(Ситуаційний план меж округу та зон санітарної охорони курорту Хмільник)»;

38. вiд 12.05.2011 № 3334-VI «Про внесення змін до деяких законів
України щодо вдосконалення організаційно-правових основ боротьби із
злочинністю та корупцією»;

39. вiд 19.05.2011 № 3381-VI «Про внесення змін до Сімейного кодексу
України щодо особливостей усиновлення окремих категорій дітей»;

40. від 19.05.2011 № 3392-VI «Про Перелік документів дозвільного
характеру у сфері господарської діяльності»;

41. вiд 19.05.2011 № 3390-VI «Про відповідальність за шкоду, завдану
внаслідок дефекту в продукції»;

42. вiд 19.05.2011 № 3393-VI «Повітряний кодекс України (Кодекс)»;
43. вiд 19.05.2011 № 3395-VI «Про внесення змін до деяких законів

України щодо вдосконалення дозвільних процедур»;
44. вiд 31.05.2011 № 3437-VI «Про внесення зміни до статті 2 Закону

України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності»;

45. вiд 02.06.2011 № 3454-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо посилення відповідальності за порушення законодавства
про захист персональних даних»;

46. вiд 02.06.2011 № 3465-VI «Про внесення змін до Закону України «Про
застосування амністії в Україні» та інших законодавчих актів України»;

47. вiд 02.06.2011 № 3461-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо облігацій»;

48. вiд 02.06.2011 № 3462-VI «Про внесення змін до деяких законів
України щодо регулювання ринків фінансових послуг»;

49. вiд 02.06.2011 № 3460-VI «Про безоплатну правову допомогу»;
50. вiд 14.06.2011 № 3491-VI «Про внесення змін до Закону України «Про

Державний бюджет України на 2011 рік» ;
51. вiд 14.06.2011 № 3491-VI «Про внесення змін до Закону України «Про

Державний бюджет України на 2011 рік» (Додатки 1-8);
52. вiд 14.06.2011 № 3496-VI «Про внесення змін до Закону України «Про

пенсії за особливі заслуги перед Україною»
53. вiд 16.06.2011 № 3525-VI «Про внесення зміни до статті 1 Закону

України «Про охорону дитинства»;
54. вiд 16.06.2011 № 3526-VI «Про внесення змін до деяких законів

України щодо вдосконалення порядку надання допомоги сім’ям з дітьми,
малозабезпеченим верствам населення та покращення їх соціального захисту»;

55. вiд 08.07.2011 № 3668-VI «Про заходи щодо законодавчого
забезпечення реформування пенсійної системи»;

56. від 08.07.2011 № 3674-VI «Про судовий збір»;
57. вiд 06.09.2011 № 3698-VI «Про оголошення природних територій

міста Скадовська Херсонської області курортом державного значення»;
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58. вiд 06.09.2011 № 3699-VI «Про оголошення природних територій
міста Миргорода Полтавської області курортом державного значення»;

59. вiд 08.09.2011 № 3720-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо посилення відповідальності посадових осіб органів
державної влади та органів місцевого самоврядування»;

60. вiд 20.09.2011 № 3760-VI «Про внесення зміни до статті 123
Сімейного кодексу України щодо визначення батьків дитини, народженої в
результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій»;

61. вiд 06.10.2011 № 3826-VI «Про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо
посилення відповідальності за незаконний обіг наркотичних засобів,
психотропних речовин та прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або
отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів і одурманюючих засобів»;

62. вiд 20.10.2011 № 3933-VI «Про внесення змін до Закону України «Про
Загальнодержавну програму «Питна вода України» на 2006-2020 роки»;

63. від 03.11.2011 № 3995-VI «Про внесення змін до Закону України «Про
Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»;

64. від 18.11.2011 № 4064-VI «Про внесення змін до статті 26 Закону
України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» щодо забезпечення інвалідів
технічними та іншими засобами реабілітації, виготовленими за індивідуальним
замовленням»;

65. від 18.11.2011 № 4067-VI «Про внесення змін до статті 20 Закону
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -
підприємців»;

66. від 09.12.2011 № 4154-VI «Про внесення змін до деяких законів
України щодо видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської
діяльності»;

67. від 22.12.2011 № 4282-VI «Про Державний бюджет України на 2012
рік»;

68. від 22.12.2011 № 4213-VI «Про внесення змін до деяких законів
України щодо прав інвалідів».

ПОСТАНОВИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

З основної діяльності у сфері охорони здоров’я
1. Вiд 11.01.2011 № 2905-VI «Про відзначення 75-річчя створення

Національного наукового центру «Інститут кардіології імені академіка
М.Д. Стражеска» Академії медичних наук України та 125-річчя з дня
народження академіка М.Д. Стражеска»;

2. вiд 03.03.2011 № 3084-VI «Про проведення парламентських слухань на
тему: «Про сучасний стан і перспективи розвитку фармацевтичної галузі
України»;

3. вiд 18.03.2011 № 3167-VI «Про відзначення 130-річчя з дня
народження видатного українського вченого-медика Олександра
Олександровича Богомольця»;
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4. вiд 19.04.2011 № 3243-VI «Про прийняття за основу проекту Закону
України «Про внесення змін до статті 9 Закону України «Про лікарські засоби»
щодо приведення порядку реєстрації лікарських засобів до міжнародних
стандартів»;

5. вiд 17.05.2011 № 3373-VI «Про прийняття за основу проекту Закону
України «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону
здоров’я щодо прискорення надання першої медичної допомоги в невідкладних
та екстремальних ситуаціях»;

6. вiд 31.05.2011 № 3438-VI «Про прийняття за основу проекту Закону
України «Про внесення змін до статті 17 Закону України «Про лікарські
засоби» щодо забезпечення проведення фармацевтичної розробки лікарських
засобів та наукових досліджень»;

7. вiд 31.05.2011 № 3441-VI «Про прийняття за основу проекту Закону
України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання
фальсифікації лікарських засобів»;

8. вiд 03.06.2011 № 3487-VI «Про відкликання проекту Закону України
«Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення
відповідальності медичних працівників»;

9. вiд 14.06.2011 № 3509-VI «Про відкликання проекту Закону України
«Про регулювання питань щодо допоміжного материнства та забезпечення
державними гарантіями рівних прав та можливостей матерів»;

10. вiд 16.06.2011 № 3537-VI «Про прийняття за основу проекту Закону
України «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону
здоров’я щодо удосконалення надання медичної допомоги»;

11. вiд 16.06.2011 № 3538-VI «Про прийняття за основу проекту Закону
України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у
Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві»;

12. від 20.09.2011 № 3761-VI «Про повернення на доопрацювання проекту
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо обмежень у використанні допоміжних репродуктивних технологій»

13. від 22.09.2011 № 3772-VI «Про відзначення 25-річчя заснування
Державної установи «Науковий центр радіаційної медицини Національної
академії медичних наук України»;

14. від 06.10.2011 № 3900-VI «Про відзначення 125-річчя заснування
Державної установи «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова
Національної академії медичних наук України»;

15. від 06.10.2011 № 3901-VI «Про Рекомендації парламентських слухань
на тему: «Про сучасний стан та перспективи розвитку фармацевтичної галузі
України»;

16. від 07.10.2011 № 3909-VI «Про утворення Тимчасової слідчої комісії
Верховної Ради України з питань розслідування обставин, що призвели до
ситуації, яка склалася довкола ЗАТ «Індар»;

17. «від 18.10.2011 № 3914-VI «Про визнання такою, що втратила
чинність, Постанови Верховної Ради України «Про зміну порядку обчислення
часу на території України»;

18. від 01.11.2011 № 3977-VI «Про прийняття за основу проекту Закону
України «Про внесення змін до Закону України «Про наркотичні засоби,
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психотропні речовини і прекурсори» щодо надання фізичним особам, які
здійснюють медичну і ветеринарну практику, можливості використовувати у
роботі наркотичні засоби»;

19. від 20.12.2011 № 4201-VI «Про повернення на доопрацювання проекту
Закону України «Про особливості діяльності закладів охорони здоров’я»;

20. від 20.12.2011 № 4202-VI «Про повернення на доопрацювання проекту
Закону України «Про загальнодержавну систему надання екстреної медичної
допомоги».

Що регулюють окремі питання діяльності
у сфері охорони здоров’я

1. Вiд 11.01.2011 № 2898-VI «Про прийняття за основу проекту Закону
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
захисту суспільної моралі»;

2. вiд 11.01.2011 № 2901-VI «Про прийняття за основу проекту Закону
України «Про внесення змін до Закону України «Про затвердження
Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на
період до 2010 року»;

3. вiд 11.01.2011 № 2903-VI «Про направлення на повторне перше читання
проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
щодо вдосконалення дозвільної системи у сфері господарської діяльності та
застосування норм адміністративного права»;

4. вiд 11.01.2011 № 2904-VI «Про прийняття за основу проекту Закону
України «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» щодо особливостей державної
реєстрації центральних органів виконавчої влади»;

5. вiд 11.01.2011 № 2910-VI «Про прийняття за основу проекту Закону
України «Про внесення змін до статей 19 та 43 Закону України «Про охорону
праці»;

6. вiд 13.01.2011 № 2928-VI «Про відхилення проекту Закону України
«Про техногенну безпеку»;

7. вiд 13.01.2011 № 2931-VI «Про направлення на повторне друге читання
проекту Закону України «Про внесення змін до статті 121 Кодексу законів про
працю України»;

8. вiд 13.01.2011 № 2932-VI «Про повернення на доопрацювання проекту
Закону України «Про внесення змін до статті 15 Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

9. вiд 13.01.2011 № 2933-VI «Про прийняття за основу проекту Закону
України «Про внесення змін до Закону України «Про державну соціальну
допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам» щодо державної
соціальної допомоги на догляд інвалідам війни»;

10. вiд 01.02.2011 № 2960-VI «Про прийняття за основу проекту Закону
України «Про внесення зміни до статті 143 Сімейного кодексу України щодо
обов’язку батька забрати дитину з пологового будинку»;

11. вiд 01.02.2011 № 2951-VI «Про порядок денний восьмої сесії Верховної
Ради України шостого скликання»;
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12. вiд 01.02.2011 № 2955-VI «Про прийняття за основу проекту Закону
України «Про органічне виробництво»;

13. вiд 01.02.2011 № 2960-VI «Про прийняття за основу проекту Закону
України «Про внесення зміни до статті 143 Сімейного кодексу України щодо
обов’язку батька забрати дитину з пологового будинку»;

14. вiд 02.02.2011 № 2963-VI «Про прийняття за основу проекту Закону
України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо злочинів
проти життя, здоров’я, волі, честі та гідності особи»;

15. вiд 02.02.2011 № 2966-VI «Про повернення на доопрацювання проекту
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо стандартизації та обов’язкової сертифікації»;

16. вiд 02.02.2011 № 2971-VI «Про прийняття за основу проекту Закону
України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення щодо посилення відповідальності за забруднення лісів»;

17. вiд 03.02.2011 № 2972-VI «Про проведення парламентських слухань на
тему: «Про стан і перспективи розвитку економічних відносин з ЄС (зона
вільної торгівлі) та Митним союзом»;

18. вiд 03.02.2011 № 2992-VI «Про Рекомендації парламентських слухань
«Про становище молоді в Україні «Молодь за здоровий спосіб життя»;

19. вiд 03.02.2011 № 2993-VI «Про відзначення 65-річчя входження
Закарпатської області до складу Української Радянської Соціалістичної
Республіки»;

20. вiд 17.02.2011 № 3037-VI «Про вшанування учасників ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС з нагоди 25-х роковин Чорнобильської
катастрофи»;

21. вiд 17.02.2011 № 3050-VI «Про прийняття за основу проекту Закону
України «Про внесення зміни до Закону України «Про державну допомогу
сім’ям з дітьми» щодо виплати допомоги при народженні дитини»;

22. вiд 17.02.2011 № 3054-VI «Про прийняття за основу проекту Закону
України «Про внесення змін до Закону України «Про стимулювання розвитку
регіонів» щодо розширення груп територій, які визнаються депресивними, та
надання їм такого статусу»;

23. вiд 17.02.2011 № 3055-VI «Про прийняття за основу проекту Закону
України «Про забезпечення безпеки та громадського порядку під час
проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів»;

24. вiд 17.02.2011 № 3057-VI «Про прийняття за основу проекту Закону
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з
прийняттям Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської
діяльності»;

25. вiд 17.02.2011 № 3058-VI «Про прийняття за основу проекту Закону
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної
особи - підприємця»;

26. вiд 18.02.2011 № 3063-VI «Про відкликання проекту Закону України
«Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо
пенсійного забезпечення»;
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27. вiд 01.03.2011 № 3065-VI «Про прийняття за основу проекту Закону
України «По внесення змін до Закону України «Про ветеринарну медицину
щодо виробництва та обігу ветеринарних препаратів»;

28. вiд 01.03.2011 № 3068-VI «Про прийняття за основу проекту Закону
України «Про внесення зміни до статті 8 Закону України «Про оплату праці»;

29. вiд 01.03.2011 № 3076-VI «Про внесення змін до порядку денного
восьмої сесії Верховної Ради України шостого скликання»;

30. вiд 02.03.2011 № 3080-VI «Про повернення на доопрацювання проекту
Закону України «Про приєднання України до Конвенції про захист дітей та
співробітництво з питань міждержавного усиновлення»;

31. вiд 02.03.2011 № 3081-VI «Про повернення на доопрацювання проекту
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у
зв’язку з приєднанням України до Конвенції про захист дітей та
співробітництво з питань міждержавного усиновлення»;

32. вiд 03.03.2011 № 3083-VI «Про проведення парламентських слухань на
тему: «Інститут сім’ї в Україні: стан, проблеми та шляхи їх вирішення»;

33. вiд 04.03.2011 № 3124-VI «Про прийняття за основу проекту Закону
України «Про центральні органи виконавчої влади»;

34. вiд 04.03.2011 № 3125-VI «Про прийняття за основу проекту Закону
України «Про внесення змін до Закону України «Про Кабінет Міністрів
України»;

35. вiд 04.03.2011 № 3126-VI «Про відзначення 150-річчя від дня смерті та
дня перепоховання Тараса Григоровича Шевченка»;

36. вiд 15.03.2011 № 3127-VI «Про прийняття у другому читанні проекту
Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції в Україні»;

37. вiд 15.03.2011 № 3128-VI «Про звіт про виконання Закону України
«Про Державний бюджет України на 2010 рік»;

38. вiд 15.03.2011 № 3130-VI «Про внесення змін до порядку денного
восьмої сесії Верховної Ради України шостого скликання»;

39. вiд 17.03.2011 № 3150-VI «Про прийняття за основу проекту Закону
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення
дозвільної системи у сфері господарської діяльності»;

40. вiд 05.04.2011 № 3171-VI «Про внесення змін до порядку денного
восьмої сесії Верховної Ради України шостого скликання»;

41. вiд 05.04.2011 № 3173-VI «Про газету Верховної Ради України «Голос
України»;

42. вiд 05.04.2011 № 3178-VI «Про прийняття за основу проекту Закону
України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення
порядку надання допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим верствам
населення та покращення їх соціального захисту»;

43. вiд 05.04.2011 № 3187-VI «Про прийняття за основу проекту Закону
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
вдосконалення дозвільних процедур»;

44. вiд 05.04.2011 № 3188-VI «Про Рекомендації парламентських слухань
на тему: «Стан проведення пенсійної реформи та шляхи її вдосконалення»;
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45. вiд 05.04.2011 № 3189-VI «Про Рекомендації парламентських слухань
на тему: «Законодавче забезпечення та реальний стан дотримання прав дитини
в Україні»;

46. вiд 05.04.2011 № 3190-VI «Про направлення на доопрацювання проекту
Постанови Верховної Ради України «Про Рекомендації парламентських слухань
з питань оздоровлення та відпочинку дітей і молоді»;

47. вiд 05.04.2011 № 3191-VI «Про Рекомендації парламентських слухань
«Сучасний стан та актуальні завдання подолання наслідків Чорнобильської
катастрофи»;

48. вiд 05.04.2011 № 3193-VI «Про спеціальну доповідь Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини «Стан дотримання та захисту прав
дитини в Україні»;

49. вiд 05.04.2011 № 3194-VI «Про щорічну доповідь Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини «Про стан дотримання та захисту прав і
свобод людини в Україні»;

50. вiд 19.04.2011 № 3230-VI «Про внесення змін до порядку денного
восьмої сесії Верховної Ради України шостого скликання»;

51. вiд 19.04.2011 № 3244-VI «Про прийняття за основу проекту Закону
України «Про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в
продукції»;

52. вiд 21.04.2011 № 3256-VI «Про внесення зміни до порядку денного
восьмої сесії Верховної Ради України шостого скликання»;

53. вiд 21.04.2011 № 3297-VI «Про прийняття за основу проекту Закону
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
вдосконалення організаційно-правових основ боротьби зі злочинністю та
корупцією»;

54. вiд 11.05.2011 № 3308-VI «Про внесення зміни до порядку денного
восьмої сесії Верховної Ради України шостого скликання»;

55. вiд 12.05.2011 № 3317-VI «Про прийняття за основу проекту Закону
України «Про внесення змін до статті 1 Закону України «Про охорону
дитинства»;

56. вiд 12.05.2011 № 3351-VI «Про Рекомендації парламентських слухань з
питань оздоровлення та відпочинку дітей і молоді»;

57. вiд 12.05.2011 № 3355-VI «Про прийняття за основу проекту Закону
України «Про внесення змін до статті 9 Закону України «Про заходи протидії
незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та
зловживанню ними»;

58. вiд 17.05.2011 № 3359-VI «Про внесення змін до порядку денного
восьмої сесії Верховної Ради України шостого скликання»;

59. вiд 18.05.2011 № 3377-VI «Про внесення зміни до порядку денного
восьмої сесії Верховної Ради України шостого скликання»;

60. вiд 19.05.2011 № 3380-VI «Про внесення зміни до Постанови Верховної
Ради України «Про проведення парламентських слухань на тему: «Інститут
сім’ї в Україні: стан, проблеми та шляхи їх вирішення»;

61. вiд 19.05.2011 № 3400-VI «Про Рекомендації парламентських слухань
на тему: «Про стан і перспективи розвитку економічних відносин України з ЄС
(зона вільної торгівлі) та Митним союзом»;
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62. вiд 20.05.2011 № 3431-VI «Про внесення зміни до порядку денного
восьмої сесії Верховної Ради України шостого скликання»;

63. вiд 31.05.2011 № 3432-VI «Про внесення змін до порядку денного
восьмої сесії Верховної Ради України шостого скликання»;

64. вiд 31.05.2011 № 3435-VI «Про прийняття за основу проекту Закону
України «Про внесення змін до деяких законів України щодо подання
невідкладної допомоги особам, які перебувають у небезпечному для життя і
здоров’я стані»;

65. вiд 31.05.2011 № 3446-VI «Про заходи у Верховній Раді України з
відзначення 20-ї річниці проголошення незалежності України»;

66. вiд 01.06.2011 № 3452-VI «Про внесення змін до порядку денного
восьмої сесії Верховної Ради України шостого скликання»;

67. вiд 02.06.2011 № 3456-VI «Про зняття з розгляду проекту Закону
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з
прийняттям Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської
діяльності»;

68. вiд 02.06.2011 № 3464-VI «Про направлення на повторне друге читання
проекту Закону України про забезпечення безпеки та громадського порядку під
час проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів»;

69. вiд 03.06.2011 № 3484-VI «Про внесення змін до порядку денного
восьмої сесії Верховної Ради України шостого скликання»;

70. вiд 14.06.2011 № 3490-VI «Про внесення змін до порядку денного
восьмої сесії Верховної Ради України шостого скликання»;

71. вiд 14.06.2011 № 3492-VI «Про зняття з розгляду проекту Закону
України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет
України на 2011 рік»;

72. вiд 14.06.2011 № 3498-VI «Про прийняття за основу проекту Закону
України про продовольчу безпеку України»;

73. вiд 14.06.2011 № 3499-VI «Про повернення на доопрацювання проекту
Постанови Верховної Ради України «Про проголошення в Україні 2011 року
Роком пам’яті загиблих у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років»;

74. вiд 15.06.2011 № 3512-VI «Про внесення змін до порядку денного
восьмої сесії Верховної Ради України шостого скликання»;

75. вiд 16.06.2011 № 3520-VI «Про внесення змін до порядку денного
восьмої сесії Верховної Ради України шостого скликання»;

76. від 05.07.2011 № 3555-VI «Про внесення змін до порядку денного
восьмої сесії Верховної Ради України шостого скликання»;

77. від 05.07.2011 № 3559-VI «Про внесення змін до Положення про
Почесну грамоту та Грамоту Верховної Ради України»;

78. від 05.07.2011 № 3578-VI «Про прийняття за основу проекту Закону
України про внесення змін до Закону України «Про Загальнодержавну
програму «Питна вода України» на 2006-2020 роки»;

79. від 05.07.2011 № 3580-VI «Про повернення на доопрацювання проекту
Закону України про основні засади державної політики у сфері профілактики
травматизму невиробничого характеру»;

80. від 05.07.2011 № 3581-VI «Про прийняття за основу проекту Закону
України про внесення змін до деяких законів України щодо прав інвалідів»;
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81. від 05.07.2011 № 3583-VI «Про прийняття за основу проекту Закону
України про документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство
України»;

82. від 06.07.2011 № 3599-VI «Про вшанування пам'яті Валентина
Феліксовича Войно-Ясенецького (святителя і сповідника Луки), православного
святого, вченого, лікаря-хірурга, подвижника, архієпископа Кримського та
Сімферопольського»;

83. від 06.07.2011 № 3601-VI «Про внесення змін до порядку денного
восьмої сесії Верховної Ради України шостого скликання»;

84. від 07.07.2011 № 3605-VI «Про календарний план проведення дев'ятої
сесії Верховної Ради України шостого скликання»;

85. від 07.07.2011 № 3608-VI «Про внесення змін до порядку денного
восьмої сесії Верховної Ради України шостого скликання»;

86. від 08.07.2011 № 3670-VI «Про внесення змін до порядку денного
восьмої сесії Верховної Ради України шостого скликання»;

87. від 06.09.2011 № 3692-VI «Про порядок денний дев'ятої сесії
Верховної Ради України шостого скликання»;

88. від 06.09.2011 № 3696-VI «Про прийняття за основу проекту Закону
України про внесення змін до Закону України «Про державну систему
біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні
генетично модифікованих організмів»;

89. від 08.09.2011 № 3709-VI «Про проведення парламентських слухань на
тему: «Стан суспільної моралі в Україні»;

90. від 08.09.2011 № 3710-VI «Про проведення парламентських слухань на
тему: «Створення в Україні сприятливих умов для розвитку індустрії
програмного забезпечення»;

91. від 08.09.2011 № 3711-VI «Про проведення парламентських слухань на
тему: «Етнонаціональна політика України: здобутки та перспективи»;

92. від 09.09.2011 № 3734-VI «Про внесення зміни до порядку денного
дев'ятої сесії Верховної Ради України шостого скликання»;

93. від 09.09.2011 № 3735-VI «Про прийняття за основу проекту Закону
України про гарантії держави щодо виконання судових рішень»;

94. від 20.09.2011 № 3740-VI «Про внесення змін до порядку денного
дев'ятої сесії Верховної Ради України шостого скликання»;

95. від 20.09.2011 № 3756-VI  «Про зняття з розгляду проекту Закону
України про порядок обчислення часу на території України»;

96. від 22.09.2011 № 3767-VI «Про внесення зміни до порядку денного
дев'ятої сесії Верховної Ради України шостого скликання»;

97. від 22.09.2011 № 3769-VI «Про прийняття за основу проекту Закону
України про Державну програму економічного і соціального розвитку України
на 2012 рік та основні напрями розвитку на 2013 і 2014 роки»;

98. від 05.10.2011 № 3816-VI  «Про внесення зміни до порядку денного
дев'ятої сесії Верховної Ради України шостого скликання»;

99. від 06.10.2011 № 3821-VI «Про внесення змін до порядку денного
дев'ятої сесії Верховної Ради України шостого скликання Верховна Рада
України»;
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100. від 18.10.2011 № 3910-VI «Про внесення змін до порядку денного
дев'ятої сесії Верховної Ради України шостого скликання»;

101. від 20.10.2011 № 3952-VI «Про висновки і пропозиції до проекту
Закону України про Державний бюджет України на 2012 рік»;

102. від 21.10.2011 № 3958-VI «Про внесення змін до порядку денного
дев'ятої сесії Верховної Ради України шостого скликання»;

103. від 01.11.2011 № 3969-VI «Про внесення змін до порядку денного
дев'ятої сесії Верховної Ради України шостого скликання»;

104. від 02.11.2011 № 3986-VI  «Про внесення зміни до порядку денного
дев'ятої сесії Верховної Ради України шостого скликання»;

105. від 04.11.2011 № 4010-VI «Про внесення зміни до порядку денного
дев'ятої сесії Верховної Ради України шостого скликання»;

106. від 15.11.2011 № 4017-VI  «Про внесення змін до порядку денного
дев'ятої сесії Верховної Ради України шостого скликання Верховна Рада
України»;

107. від 15.11.2011 № 4032-VI «Про прийняття за основу проекту Закону
України про внесення змін до Закону України «Про Кабінет Міністрів
України»;

108. від 15.11.2011 № 4035-VI «Про внесення змін до Рекомендацій
парламентських слухань «Сучасний стан та актуальні завдання подолання
наслідків Чорнобильської катастрофи»;

109. від 16.11.2011 № 4043-VI «Про внесення зміни до порядку денного
дев'ятої сесії Верховної Ради України шостого скликання»;

110. від 07.12.2011 № 4073-VI «Про внесення змін до порядку денного
дев'ятої сесії Верховної Ради України шостого скликання»;

111. від 07.12.2011 № 4078-VI «Про прийняття за основу проекту Закону
України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
приведення їх у відповідність із Законом України «Про соціальний діалог в
Україні»;

112. від 09.12.2011 № 4092-VI «Про внесення змін до порядку денного
дев'ятої сесії Верховної Ради України шостого скликання»;

113. від 09.12.2011 № 4155-VI «Про прийняття за основу проекту Закону
України про адміністративні послуги»;

114. від 20.12.2011 № 4170-VI «Про внесення змін до порядку денного
дев'ятої сесії Верховної Ради України шостого скликання»;

115. від 20.12.2011 № 4178-VI «Про внесення зміни до Постанови
Верховної Ради України «Про проведення парламентських слухань на тему:
«Етнонаціональна політика України: здобутки та перспективи»;

116. від 20.12.2011 № 4183-VI «Про Рекомендації парламентських слухань
на тему: «Інститут сім'ї в Україні: стан, проблеми та шляхи їх вирішення»;

117. від 21.12.2011 № 4206-VI «Про внесення зміни до порядку денного
дев'ятої сесії Верховної Ради України шостого скликання»;

118. від 22.12.2011 № 4284-VI «Про внесення зміни до порядку денного
дев'ятої сесії Верховної Ради України шостого скликання»;

119. від 23.12.2011 № 4286-VI «Про календарний план проведення десятої
сесії Верховної Ради України шостого скликання».
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ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

Щорічне Послання Президента України Віктора Януковича до
Верховної Ради України  «Модернізація України – наш стратегічний
вибір» від 07.04.2011.

УКАЗИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

З основної діяльності у сфері охорони здоров’я

1.  Від 06.04.2011 № 400/2011 «Про Положення про Державну санітарно-
епідеміологічну службу України»;

2. вiд 08.04.2011 № 440/2011 «Про затвердження Положення про
Державну службу України з лікарських засобів»;

3. вiд 08.04.2011 № 441/2011 «Питання Державної служби України з
питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних
захворювань»;

4. вiд 13.04.2011 № 457/2011 «Питання Державної служби України з
контролю за наркотиками»;

5. вiд 13.04.2011 № 467/2011 «Про Положення про Міністерство охорони
здоров'я України»;

6. вiд 19.05.2011 № 588/2011 «Про заходи щодо розв’язання актуальних
проблем осіб з обмеженими фізичними можливостями».

Що регулюють окремі питання діяльності
у сфері охорони здоров’я

1. Вiд 11.01.2011 № 14/2011 «Питання організації взаємодії з Кабінетом
Міністрів України під час підготовки проектів актів, доручень Президента
України»;

2. вiд 12.01.2011 № 24/2011 «Про План заходів із виконання обов’язків
та зобов’язань України, що випливають з її членства в Раді Європи»;

3. вiд 02.04.2011 № 347/2011 «Про Національну тристоронню соціально-
економічну раду»;

4. вiд 06.04.2011 № 370/2011 «Питання оптимізації системи центральних
органів виконавчої влади»;

5. вiд 06.04.2011 № 397/2011 «Про Положення про Державну службу з
питань інвалідів та ветеранів України»;

6. вiд 13.04.2011 № 468/2011 «Про затвердження Річної національної
програми співробітництва Україна - НАТО на 2011 рік»;

7. вiд 27.04.2011 № 504/2011 «Про Національний план дій на 2011 рік
щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки
«Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»;

8. вiд 05.05.2011 № 547/2011 «Питання забезпечення органами
виконавчої влади доступу до публічної інформації»;
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9. вiд 20.05.2011 № 592/2011 «Про призначення грантів Президента
України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2011 рік»;

10. від 08.07.2011 № 742/2011 «Про внесення змін до деяких указів
Президента України»;

11. від 15.07.2011 № 752/2011 «Питання організації та проведення
заходів з підготовки і відзначення 20-ї річниці незалежності України»;

12. від 18.07.2011 № 769/2011 «Питання управління державною
службою в Україні»;

13. від 05.10.2011 № 964/2011 «Про першочергові заходи з реалізації
Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»;

14. від 21.10.2011 № 1001/2011 «Про Національну антикорупційну
стратегію на 2011-2015 роки»;

15. від 04.11.2011 № 1021/2011 «Про День соціальної справедливості»;
16. від 09.12.2011 № 1110/2011 «Питання реформування Національної

академії державного управління при Президентові України»;
17. від 16.12.2011 № 1163/2011 «Про питання щодо забезпечення

реалізації прав дітей в Україні Указ Президента України».

З кадрових питань
1. Вiд 11.01.2011 № 10/2011 «Про звільнення С. Буніної з посади

заступника Міністра охорони здоров’я України» ;
2.  вiд 11.01.2011 № 11/2011 «Про звільнення О. Гудзенка з посади

заступника Міністра охорони здоров’я України»;
3. вiд 11.01.2011 № 12/2011 «Про звільнення Р. Мостовенко з посади

заступника Міністра охорони здоров’я України»;
4. вiд 11.01.2011 № 13/2011 «Про звільнення В. Бідного з посади

заступника Міністра охорони здоров’я України»;
5. вiд 17.01.2011 № 72/2011 «Про звільнення В. Лисака з посади першого

заступника Міністра охорони здоров’я України»;
6. вiд 26.01.2011 № 162/2011 «Про призначення О. Кропивного першим

заступником Голови Державної служби України з лікарських препаратів і
контролю за наркотиками»;

7. вiд 26.01.2011 № 163/2011 «Про призначення А. Захараша
заступником Голови Державної служби України з лікарських препаратів і
контролю за наркотиками»;

8. вiд  26.01.2011 № 171/201 «Про призначення С. Черенько першим
заступником Голови Державної служби України з питань протидії ВІЛ-
інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань»;

9.  вiд 14.02.2011 № 211/2011 «Про звільнення О. Кропивного з посади
заступника Голови Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів
Міністерства охорони здоров’я України»;

10. вiд 14.02.2011 № 218/2011 «Про звільнення А. Захараша з посади
заступника Голови Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів
Міністерства охорони здоров’я України»;
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11. вiд 29.04.2011 № 514/2011 «Про зміни у складі Комітету з підготовки
та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з
футболу»;

12. вiд 29.04.2011 № 525/2011 «Про звільнення В. Дубініної з посади
заступника Міністра охорони здоров’я України»;

13. вiд 17.05.2011 № 586/2011 «Про звільнення І. Ємця з посади Міністра
охорони здоров’я України»;

14. від 20.05.2011 № 590/2011 «Про відзначення державними нагородами
України з нагоди Дня науки»;

15. «від 20.05.2011 № 594/2011 «Про присудження Державних премій
України в галузі науки і техніки 2010 року»;

16. вiд 24.05.2011 № 595/2011 «Про звільнення О. Аніщенка з посади
першого заступника Міністра охорони здоров’я України»;

17. вiд 24.05.2011 № 596/2011 «Про призначення О. Аніщенка Міністром
охорони здоров’я України»;

18. вiд 08.06.2011 № 652/2011 «Про звільнення С. Риженка з посади
Голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України»;

19. вiд 08.06.2011 № 653/2011 «Про призначення А.Пономаренка Головою
Державної санітарно-епідеміологічної служби України»;

20. вiд 08.06.2011 № 654/2011 «Про звільнення С. Копитова з посади
заступника Міністра охорони здоров’я України»;

21. вiд 08.06.2011 № 655/2011 «Про призначення Р.Моісеєнко першим
заступником Міністра охорони здоров’я України»;

22. вiд 16.06.2011 № 684/2011 «Про звільнення А. Захараша з посади
заступника Голови Державної служби України з лікарських препаратів і
контролю за наркотиками»;

23. вiд 16.06.2011 № 685/2011 «Про звільнення О. Кропивного з посади
першого заступника Голови Державної служби України з лікарських препаратів
і контролю за наркотиками»;

24. вiд 16.06.2011 № 686/2011 «Про звільнення О. Соловйова з посади
Голови Державної служби України з лікарських препаратів і контролю за
наркотиками»;

25. вiд 16.06.2011 № 688/2011 «Про призначення В. Тимошенка Головою
Державної служби України з контролю за наркотиками»;

26. вiд 16.06.2011 № 690/2011 «Про призначення А. Захараша
заступником Голови Державної служби України з лікарських засобів»;

27. вiд 16.06.2011 № 691/2011 «Про призначення І. Демченко першим
заступником Голови Державної служби України з лікарських засобів»;

28. вiд 16.06.2011 № 692/2011 «Про призначення О. Соловйова Головою
Державної служби України з лікарських засобів»;

29. від 18.06.2011 № 696/2011 «Про відзначення державними нагородами
України з нагоди Дня медичного працівника»;

30. вiд 22.06.2011 № 704/2011 «Про призначення Г. Калішенко
заступником Міністра охорони здоров’я України - керівником аппарату»;

31. вiд 22.06.2011 № 705/2011 «Про призначення О. Толстанова
заступником Міністра охорони здоров’я України;
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32.  від 24.06.2011 № 708/2011 «Про відзначення державними нагородами
України»;

33. від 06.07.2011 № 738/2011 «Про призначення О. Єщенко заступником
Голови Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та
інших соціально небезпечних захворювань»;

34. від 25.07.2011 № 776/2011 «Про звільнення С. Черенько з посади
першого заступника Голови Державної служби України з питань протидії ВІЛ-
інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань»;

35. від 01.08.2011 № 787/2011 «Про звільнення О. Федька з посади Голови
Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших
соціально небезпечних захворювань»;

36. «від 19.08.2011 № 822/2011 «Про нагородження відзнакою Президента
України - ювілейною медаллю «20 років незалежності України»»;

37. від 22.08.2011 № 829/2011 «Про звільнення А. Парусова з посади
першого заступника Голови Державної санітарно-епідеміологічної служби
України»;

38. від 23.08.2011 № 845/2011 «Про відзначення державними нагородами
України з нагоди 20-ї річниці незалежності України»;

39. від 23.08.2011 № 855/2011 «Про призначення стипендій Президента
України видатним діячам галузі охорони здоров’я»;

40. від 23.08.2011 № 874/2011 «Про присвоєння рангу державного
службовця»;

41.  від 10.09.2011 № 906/2011 «Про державні стипендії для видатних
діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури
і спорту та інформаційної сфери»;

42. від 27.09.2011 № 940/2011 «Про призначення Т. Александріної Головою
Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших
соціально небезпечних захворювань»;

43. від 12.10.2011 № 978/2011 «Про відзначення державними нагородами
України»;

44. від 04.11.2011 № 1017/2011 «Про відзначення державними нагородами
України»;

45. від 01.12.2011 № 1093/2011 «Про нагородження відзнакою Президента
України - ювілейною медаллю «20 років незалежності України»;

46. від 01.12.2011 № 1094/2011 «Про відзначення державними нагородами
України з нагоди 20-ї річниці підтвердження всеукраїнським референдумом
Акта проголошення незалежності України 1 грудня 1991 року»;

47.  від 03.12.2011 № 1097/2011 «Про відзначення державними нагородами
України з нагоди Міжнародного дня інвалідів».

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

1. Вiд 15.02.2011 № 71/2011-рп «Про вивчення стану виконання у 2011
році актів і доручень Президента України»;

2. вiд 02.03.2011 № 81/2011-рп «Про призначення грантів Президента
України для обдарованої молоді на 2011 рік»;
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3. від 08.04.2011 № 125/2011-рп «Про делегацію України для участі у
засіданні Підготовчого комітету до VII Конференції з розгляду дії Конвенції
про заборону розробки, виробництва та накопичення запасів бактеріологічної
(біологічної) і токсинної зброї та про їх знищення»;

4. від 06.06.2011 № 190/2011-рп «Про Робочу групу з питань розвитку
взаємодії України з Митним союзом Республіки Білорусь, Республіки
Казахстан та Російської Федерації»;

5. від 09.09.2011 № 277/2011-рп «Про деякі питання щодо реалізації
заходів, пов’язаних з оптимізацією системи центральних та місцевих органів
виконавчої влади»;

6. «від 16.09.2011 № 282/2011-рп «Про утворення Робочої групи з
підготовки та проведення Всеукраїнської наради з питань захисту прав
дитини»;

7. від 27.10.2011 № 306/2011-рп «Про уповноваження О. Соловйова на
підписання Конвенції з протидії підробці фармацевтичної продукції та
подібним злочинам, що несуть загрозу громадському здоров’ю»;

8. від 11.11.2011 № 329/2011-рп «Про делегацію України для участі у XVI
сесії Конференції держав - учасниць Конвенції про заборону розробки,
виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення»;

9. від 29.11.2011 № 363/2011-рп «Про делегацію України на VII
Конференцію з розгляду дії Конвенції про заборону розробки, виробництва та
накопичення запасів бактеріологічної (біологічної) і токсинної зброї та про їх
знищення».

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

З основної діяльності у сфері охорони здоров'я
1.  Вiд 05.01.2011 № 4 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів

України від 6 травня 2000 р. № 770 і від 10 жовтня 2007 р. № 1203»;
2. вiд 05.01.2011 № 19 «Питання використання спирту етилового для

виробництва лікарських засобів»;
3.  вiд 19.01.2011 № 306 «Про затвердження переліку кольорових

малюнків і піктограм, що входять до додаткових медичних попереджень на
упаковці тютюнових виробів (Перелік кольорових малюнків і піктограм, що
входять до додаткових медичних попереджень на упаковці тютюнових
виробів)»;

4.  вiд 16.02.2011 № 123 «Про деякі заходи щодо підвищення
престижності праці медичних працівників, які надають медичну допомогу
хворим на туберкульоз»;

5. вiд 23.02.2011 № 142 «Про затвердження Порядку та умов надання
субвенції з державного бюджету міському бюджету м. Києва на забезпечення
функціонування Центру ядерної медицини з використанням ПЕТ-технологій
Київської міської онкологічної лікарні»;
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6. вiд 23.02.2011 № 143 «Про затвердження Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів,
пов'язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи»;

7. вiд 17.03.2011 № 248 «Про затвердження Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання боргових
зобов’язань за кредитами, залученими державним підприємством для
постачання медичних установ «Укрмедпостач» під державні гарантії, для
реалізації інвестиційних проектів»;

8. вiд 17.03.2011 № 252 «Про внесення змін до Порядку забезпечення
санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян органами праці та
соціального захисту населення»;

9. вiд 17.03.2011 № 254 «Про скасування деяких актів Кабінету Міністрів
України вiд 17.03.2011 № 304 «Про затвердження Порядку та умов надання у
2011 році субвенції з державного бюджету обласному бюджету Донецької
області на капітальний ремонт лікарняних споруд та закупівлю
високовартісного медичного обладнання для Донецького обласного клінічного
територіального медичного об’єднання»;

10. вiд 17.03.2011 № 298 «Про затвердження Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та
здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я»;

11. вiд 28.03.2011 № 325 «Про затвердження Порядку використання у
2011 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення у
Міжнародній клініці відновлювального лікування заходів з реабілітації дітей,
хворих на дитячий церебральний параліч»;

12. вiд 28.03.2011 № 326 «Про затвердження Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з обміну та
вивчення досвіду у провідних клініках світу»;

13. вiд 28.03.2011 № 339 «Про порядок використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для поліпшення медичного
обслуговування дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської та інших
екологічних катастроф»;

14. вiд 28.03.2011 № 350 «Про затвердження Порядку та умов надання
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на поліпшення умов
оплати праці медичних працівників, які надають медичну допомогу хворим на
туберкульоз»;

15. вiд 28.03.2011 № 371 «Деякі питання надання та використання
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних
матеріалів та медичного обладнання для закладів охорони здоров’я»;

16. вiд 13.04.2011 № 406 «Про затвердження Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті Державному управлінню
справами для здійснення заходів з обміну та вивчення досвіду у провідних
клініках світу»;

17. вiд 13.04.2011 № 469 «Деякі питання видачі дозволу на використання
об’єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності, пов’язаної з
обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»;

18. вiд 11.05.2011 № 472 «Про внесення зміни до пункту 2 постанови
Кабінету Міністрів України від 28 березня 2011 р. № 334»;
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19. вiд 16.05.2011 № 501 «Про затвердження переліку закладів охорони
здоров’я та програм у галузі охорони здоров’я, що забезпечують виконання
загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного
бюджету, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету
Міністрів України»;

20. вiд 20.05.2011 № 586 «Деякі питання фінансування заходів з
оздоровлення та відпочинку дітей»;

21. вiд 22.06.2011 № 662 «Про внесення змін до Порядку та умов надання
у 2011 році субвенції з державного бюджету районному бюджету
Васильківського району Київської області на завершення будівництва та
введення в експлуатацію амбулаторії в смт. Глеваха»;

22. вiд 22.06.2011 № 663 «Про внесення змін у додаток до постанови
Кабінету Міністрів України від 5 січня 2011 р. № 19»;

23. від 06.07.2011 № 717 «Про внесення змін до Положення про
Національну раду з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу і її
складу»;

24. від 20.07.2011 № 756 «Про внесення змін у додаток до постанови
Кабінету Міністрів України від 5 січня 2011 р. № 19»;

25. від 27.07.2011 № 796 «Про внесення змін до переліку наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів»;

26. від 25.07.2011 № 837 «Про затвердження Порядку використання у
2011 році коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення
державним підприємством «Укрвакцина» розрахунків за надання послуг у
галузі права щодо повернення бюджетних коштів»;

27. від 08.08.2011 № 867 «Питання звільнення виробів медичного
призначення від оподаткування податком на додану вартість»;

28. від 08.08.2011 № 932 «Про удосконалення державного регулювання
цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, що закуповуються за
рахунок коштів державного та місцевих бюджетів»;

29. від 21.09.2011 № 979 «Про внесення змін у додаток до постанови
Кабінету Міністрів України від 5 січня 2011 р. № 19»;

30. від 26.09.2011 № 997 «Про утворення територіальних органів
Державної служби з лікарських засобів»;

31. від 05.10.2011 № 1026 «Про внесення зміни до пункту 2 постанови
Кабінету Міністрів України від 28 березня 2011 р. № 334»;

32. від 07.11.2011 № 1138 «Про затвердження Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо
створення державної клініки високих медичних технологій у Запорізькій
області»;

33. від 02.11.2011 № 1161 «Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 11 липня 2007 р. № 926»;

34. від 14.11.2011 № 1165 «Про внесення змін до Порядку державної
реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів»;

35. від 16.11.2011 № 1171 «Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України»;
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36. від 21.11.2011 № 1213 «Питання забезпечення функціонування Центру
ядерної медицини з використанням ПЕТ-технологій Київської міської
онкологічної лікарні»;

37. від 12.12.2011 № 1266 «Про внесення зміни до пункту 2 постанови
Кабінету Міністрів України від 28 березня 2011 р. № 334»;

38. від 28.12.2011 № 1349 «Про єдину систему моніторингу та оцінки
ефективності заходів, спрямованих на запобігання поширенню епідемії ВІЛ-
інфекції»;

39. від 28.12.2011 № 1356 «Про внесення змін до Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо
створення мережі регіональних перинатальних центрів, забезпечених
інноваційними технологіями та сучасним обладнанням»;

40. від 28.12.2011 № 1382 «Про утворення територіальних органів
Державної санітарно-епідеміологічної служби»;

41. від 26.12.2011 № 1393 «Про утворення Координаційної ради з питань
якості і безпеки життя людини».

Що регулюють окремі питання діяльності
у сфері охорони здоров'я

1. Вiд 12.01.2011 № 10 «Про внесення змін у додатки 1 і 2 до Державної
цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу»;

2. вiд 12.01.2011 № 18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних
призначень та перерозподілу видатків бюджету»;

3. вiд 17.01.2011 № 20 «Деякі питання упорядкування структури апарату
центральних органів виконавчої влади»;

4. вiд 05.01.2011 № 33 «Деякі питання надання платних адміністративних
послуг»;

5. вiд 24.01.2011 № 37 «Про внесення змін до Порядку складання,
розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів
бюджетних установ»;

6. вiд 26.01.2011 № 72 «Про внесення змін у додатки 1 і 2 до Державної
цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу»;

7. вiд 26.01.2011 № 97 «Про затвердження Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для виконання Державної цільової
програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу»;

8. вiд 02.02.2011 № 98 «Про суми та склад витрат на відрядження
державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження
підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково
утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів»;

9. вiд 02.03.2011 № 191 «Про Порядок використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для проведення незалежної експертизи
(випробувань) якості товарів, сировини, матеріалів, напівфабрикатів та
комплектувальних виробів»;
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10. вiд 28.02.2011 № 207 «Про затвердження обсягів квот на 2011 рік, у
межах яких здійснюється 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»;

11. вiд 09.03.2011 № 208 «Про визнання такими, що втратили чинність,
деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань власних надходжень
бюджетних установ»;

12. вiд 09.03.2011 № 213 «Про встановлення на 2011 рік фонду оплати
праці працівників і видатків на утримання обласних, Севастопольської міської,
районних, районних у м. Севастополі державних адміністрацій»;

13. вiд 11.03.2011 № 238 «Про Єдиний державний реєстр громадян, які
потребують поліпшення житлових умов»;

14. вiд 11.03.2011 № 241 «Про затвердження Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті для виробництва та
розповсюдження соціальної реклами щодо шкоди тютюнопаління та
зловживання алкоголем»;

15. вiд 17.03.2011 № 266 «Про затвердження Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення громадськими
організаціями заходів щодо соціального захисту громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

16. вiд 21.03.2011 № 283 «Про визнання такими, що втратили чинність,
деяких актів Кабінету Міністрів України»;

17. вiд 23.03.2011 № 285 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету
Міністрів України з питань віднесення посад працівників до відповідних
категорій посад державних службовців та оплати праці»;

18. вiд 30.03.2011 № 310 «Про внесення зміни в додаток 1 до постанови
Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. №1298»;

19. вiд 30.03.2011 № 312 «Про визнання такими, що втратили чинність,
деяких актів Кабінету Міністрів України з питань регулювання основних
принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових
відносин в Україні»;

20. вiд 30.03.2011 № 314 «Про умови оплати праці працівників державних
спеціалізованих установ судових експертиз»;

21. вiд 28.03.2011 № 346 «Про ліквідацію урядових органів»;
22. вiд 06.04.2011 № 366 «Про внесення змін до постанов Кабінету

Міністрів України від 11 листопада 2009 р. №1249 та від 17 лютого 2010 р.
№ 208»;

23. вiд 23.03.2011 № 373 «Про встановлення надбавки педагогічним
працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-
технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I-II рівня
акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування»;

24. вiд 17.03.2011 № 375 «Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 8 грудня 2010 р. №1146»;

25. вiд 04.04.2011 № 380 «Про внесення змін до постанов Кабінету
Міністрів України від 12 березня 2005 р. N 179 і від 9 березня 2006 р. № 268»;
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26. вiд 11.04.2011 № 382 «Про внесення змін у додатки 1-3 до
Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної
частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу»;

27. вiд 13.04.2011 № 394 «Про внесення змін у додаток 21 до постанови
Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268»;

28. вiд 13.04.2011 № 395 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету
Міністрів України з питань оплати праці»;

29. вiд 13.04.2011 № 397 «Про внесення змін до пункту 3 постанови
Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 р. №117»;

30. вiд 13.04.2011 № 409 «Про внесення змін до постанов Кабінету
Міністрів України від 30 червня 2005 р. N 510 і від 9 березня 2006 р. № 268»;

31. вiд 11.04.2011 № 420 «Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 22 грудня 2010 р. № 1183»;

32. вiд 20.04.2011 № 426 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету
Міністрів України з питань державної служби»;

33. вiд 13.04.2011 № 466 «Деякі питання виконання підготовчих і
будівельних робіт»;

34. вiд 11.05.2011 № 480 «Про визнання такими, що втратили чинність,
деяких постанов Кабінету Міністрів України»;

35. вiд 11.05.2011 № 487 «Про внесення змін у додатки до постанови
Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268»;

36. вiд 18.05.2011 № 508 «Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 7 травня 1998 р. № 639»;

37. вiд 18.05.2011 № 511 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету
Міністрів України з питань упорядкування структури та умов оплати праці
працівників органів виконавчої влади»;

38. вiд 11.05.2011 № 524 «Питання оплати праці працівників установ,
закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»;

39. вiд 25.05.2011 № 534 «Про внесення змін до постанов Кабінету
Міністрів України від 30 червня 2005 р. № 510 і від 9 березня 2006 р. № 268»;

40. вiд 25.05.2011 № 545 «Про внесення зміни до пункту 1 заходів щодо
економного та раціонального використання бюджетних коштів, передбачених
для утримання органів державної влади та інших державних органів»;

41. вiд 30.05.2011 № 552 «Про внесення змін у додаток до постанови
Кабінету Міністрів України від 13 травня 2009 р. № 464»;

42. вiд 25.05.2011 № 563 «Про затвердження Типового положення про
територіальні органи міністерства та іншого центрального органу виконавчої
влади;

43. вiд 25.05.2011 № 583 «Питання виконання Закону України «Про
доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України,
центральних та місцевих органах виконавчої влади»;

44. вiд 01.06.2011 № 597 «Про внесення зміни у додаток до постанови
Кабінету Міністрів України від 13 травня 2009 р. № 464»;

45. вiд 30.05.2011 № 609 «Про внесення зміни до пункту 1 заходів щодо
економного та раціонального використання бюджетних коштів, передбачених
для утримання органів державної влади та інших державних органів»;
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46. вiд 09.06.2011 № 613 «Про внесення змін у додатки до постанови
Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268»;

47. вiд 20.06.2011 № 653 «Про внесення зміни до пункту 1 заходів щодо
економного та раціонального використання бюджетних коштів, передбачених
для утримання органів державної влади та інших державних органів»;

48. вiд 22.06.2011 № 671 «Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 31 січня 2007 р. № 77»;

49. вiд 20.06.2011 № 676 «Про внесення змін у додатки 1 і 2 до Державної
цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу»;

50. вiд 22.06.2011 № 704 «Про скорочення кількості та укрупнення
державних цільових програм»;

51. від 06.07.2011 № 711 «Про визнання такою, що втратила чинність,
постанови Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1895»;

52. від 06.07.2011 № 720 «Про внесення змін у додатки 1 і 2 до постанови
Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 р. № 207»;

53. від 13.07.2011 № 732 «Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 18 жовтня 1999 р. № 1913»;

54. від 13.07.2011 № 735 «Про визнання такою, що втратила чинність,
постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 р. № 676»;

55. від 20.07.2011 № 762 «Про внесення змін до постанов Кабінету
Міністрів України від 3 грудня 2009 р. N 1301 і 1317»;

56. від 29.06.2011 № 775 «Про утворення територіальних органів
Державної інспекції з питань захисту прав споживачів»;

57. від 29.06.2011 № 778 «Деякі питання надання молодіжним та дитячим
громадським організаціям державної підтримки для виконання
загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї»;

58. від 01.08.2011 № 821 «Про внесення змін до пункту 1 постанови
Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. № 179»;

59. від 20.07.2011 № 831 «Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 2 жовтня 2003 р. № 1569»;

60. від 10.08.2011 № 850 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету
Міністрів України» ;

61. від 03.08.2011 № 857 «Про затвердження зразків та описів печатки і
таблички (вивіски) міністерства, іншого центрального органу виконавчої
влади»;

62. від 10.08.2011 № 863 «Про затвердження нового складу Міжвідомчої
комісії з комплексного розв'язання проблем Чорнобильської АЕС»;

63. від 03.08.2011 № 866 «Про ліквідацію деяких консультативних,
дорадчих та інших допоміжних органів, утворених Кабінетом Міністрів
України»;

64. від 15.08.2011 № 870 «Про затвердження Державної цільової
соціальної програми розвитку виробництва продуктів дитячого харчування на
2012-2016 роки»;

65. від 17.08.2011 № 881 «Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 21 листопада 2007 р. № 1333»;
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66. від 22.08.2011 № 893 «Про затвердження Правил санітарної охорони
території України»;

67. від 31.08.2011 № 930 «Про внесення змін у додаток до постанови
Кабінету Міністрів України від 13 травня 2009 р. № 464»;

68. від 07.09.2011 № 937 «Про затвердження граничної чисельності
працівників апарату центральних органів виконавчої влади»;

69. від 07.09.2011 № 938 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету
Міністрів України з питань доступу до інформації»;

70. від 14.09.2011 № 970 «Про схвалення проекту Закону України «Про
Державний бюджет України на 2012 рік»;

71. від 28.09.2011 № 1001 «Деякі питання утворення структурних
підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах,
інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та
бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади»;

72. від 05.10.2011 № 1024 «Про внесення зміни до Порядку провадження
органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини»;

73. від 05.10.2011 № 1030 «Деякі питання здійснення попереднього
документального контролю в пунктах пропуску через державний кордон
України»;

74. від 05.10.2011 № 1031 «Деякі питання здійснення державного
контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України»;

75. від 12.10.2011 № 1038 «Про внесення зміни до пункту 6 Типового
положення про колегію міністерства, іншого центрального органу виконавчої
влади і місцевої державної адміністрації»;

76. від 12.10.2011 № 1045 «Про визнання такими, що втратили чинність,
деяких постанов Кабінету Міністрів України»;

77. від 12.10.2011 № 1047 «Про внесення зміни до пункту 7 Положення
про Національну координаційну раду боротьби з наркоманією при Кабінеті
Міністрів України»;

78. від 12.10.2011 № 1051 «Про утворення Ради з питань функціонування
системи охорони здоров'я»;

79. від 17.10.2011 № 1055 «Про внесення зміни до пункту 1 заходів щодо
економного та раціонального використання бюджетних коштів, передбачених
для утримання органів державної влади та інших державних органів»;

80. від 31.08.2011 № 1057 «Про затвердження Державної цільової
соціальної програми подолання та запобігання бідності на період до 2015
року»;

81. від 20.10.2011 № 1074 «Про затвердження Порядку здійснення
заходів, пов'язаних з утворенням, реорганізацією або ліквідацією міністерств,
інших центральних органів виконавчої влади»;

82. від 26.10.2011 № 1077 «Про внесення змін у додаток до постанови
Кабінету Міністрів України від 5 січня 2011 р. № 19»;

83. від 20.10.2011 № 1089 «Деякі питання виконання пункту 327 Звіту
Робочої групи з розгляду заявки України про вступ до Світової організації
торгівлі»;
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84. від 26.10.2011 № 1090 «Про внесення змін у додаток до постанови
Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 р. № 843»;

85. від 20.10.2011 № 1094 «Про затвердження Порядку підготовки та
оприлюднення звіту про результати проведення заходів щодо запобігання і
протидії корупції»;

86. від 26.10.2011 № 1096 «Питання розроблення плану заходів із
здійснення державного контролю (нагляду) за безпечністю та якістю харчових
продуктів на довгострокову перспективу»;

87. від 02.11.2011 № 1125 «Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України»;

88. від 02.11.2011 № 1139 «Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 8 грудня 2010 р. № 1149»;

89. від 09.11.2011 № 1156 «Про внесення змін до Регламенту Кабінету
Міністрів України»;

90. від 26.10.2011 № 1158 «Про внесення змін до Порядку одержання
дозволу на виробництво, зберігання, транспортування, використання,
захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів
біотехнології та інших біологічних агентів»;

91. від 16.11.2011 № 1191 «Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 21 липня 2006 р. № 1001»;

92. від 28.11.2011 № 1205 «Про заходи щодо підготовки і проведення
Всеукраїнського перепису населення»;

93. від 23.11.2011 № 1210 «Про підвищення рівня соціального захисту
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

94. від 28.11.2011 № 1216 «Про внесення змін у додаток до постанови
Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 р. № 907»;

95. від 23.11.2011 № 1235 «Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України з питань надання безоплатної правової допомоги»;

96. від 28.11.2011 № 1240 «Про затвердження Державної програми щодо
запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки»;

97. від 30.11.2011 № 1262 «Про внесення зміни до переліку робіт і послуг
у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, які
виконуються і надаються за плату»;

98. від 05.12.2011 № 1274 «Про Реєстр адміністративних послуг»;
99. від 21.11.2011 № 1330 «Про внесення змін до постанови Кабінету

Міністрів України від 4 січня 2002 р. № 3»;
100. від 21.12.2011 № 1332 «Про внесення змін до постанов Кабінету

Міністрів України від 21 грудня 2005 р. № 1251 і від 28 квітня 2009 р. № 425»;
101. від 28.12.2011 № 1351 «Про внесення зміни до переліку пунктів

пропуску через митний кордон України, через які дозволяється переміщення
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»;

102. від 21.12.2011 № 1357 «Про внесення змін до пункту 1 постанови
Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. № 1404»;

103. від 28.12.2011 № 1390 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету
Міністрів України»;

104. від 30.11.2011 № 1405 «Про затвердження критеріїв, за якими
оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності для
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санітарного та епідемічного благополуччя населення та визначається
періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)»;

105. від 26.12.2011 № 1408 «Про внесення змін та визнання такими, що
втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України».

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

З основної діяльності у сфері охорони здоров’я

1. Вiд 19.01.2011 № 31-р «Про внесення змін у додаток 2 до
розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2002 р. N 685»;

2. вiд 07.02.2011 № 85-р «Про виділення коштів для лікування за
кордоном»;

3. вiд 09.03.2011 № 177-р «Про утворення Організаційного комітету з
підготовки та проведення I Міжнародних освітніх курсів Всесвітньої федерації
нейрохірургічних товариств»;

4. вiд 09.03.2011 № 206-р «Про схвалення Концепції Державної цільової
соціальної програми профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів
на період до 2016 року»;

5. вiд 30.03.2011 № 245-р «Про схвалення Концепції Загальнодержавної
програми «Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів та
розвитку системи реабілітації інвалідів» на період до 2020 року»;

6. вiд 20.04.2011 № 369-р «Про затвердження проекту
«Протитуберкульозний диспансер на 350 ліжок по вул. Шилівській, 51а, у м.
Полтаві (третя черга будівництва)»;

7. вiд 16.05.2011 № 424-р «Про реорганізацію державних підприємств,
діяльність яких пов’язана з виробництвом лікарської сировини»;

8. вiд 09.06.2011 № 513-р «Про затвердження переліку платних
адміністративних послуг, які надаються Державною службою з контролю за
наркотиками»;

9. вiд 09.06.2011 № 514-р «Про заходи, спрямовані на створення
належних умов для ефективного і доступного медичного обслуговування
громадян, хворих на гемофілію»;

10. вiд 09.06.2011 № 561-р «Про затвердження переліку платних
адміністративних послуг, які надаються Міністерством охорони здоров’я»;

11. вiд 09.06.2011 № 564-р «Про затвердження переліку платних
адміністративних послуг, які надаються Державною службою з лікарських
засобів»;

12. вiд 22.06.2011 № 567-р «Про затвердження складу наглядової ради
Національного інституту раку»;

13. від 17.08.2011 № 785-р «Про виділення коштів на здійснення
першочергових заходів щодо закупівлі лікарських засобів для лікування осіб,
хворих на гемофілію»;

14. від 21.09.2011 № 926-р «Про підготовку та відзначення 75-річчя
створення Національного наукового центру «Інститут кардіології імені
академіка М.Д. Стражеска» Національної академії медичних наук»;
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15. від 12.10.2011 № 1002-р «Про затвердження плану заходів щодо
подальшого впровадження замісної підтримувальної терапії для споживачів
опіоїдних ін'єкційних наркотиків»;

16. від 20.10.2011 № 1023-р «Про підписання Меморандуму про
взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної
Республіки Бразилія щодо співробітництва в галузі охорони здоров'я та
медичних наук»

16. від 12.10.2011 № 1040-р «Про затвердження проекту «Обласна лікарня
імені Пирогова, м. Вінниця - будівництво хірургічного корпусу (перша черга)»;

17. від 26.10.2011 № 1067-р «Про затвердження переліку платних
адміністративних послуг, які надаються Державною санітарно-
епідеміологічною службою та установами і закладами, що належать до сфери її
управління»;

18. від 07.11.2011 № 1092-р «Про перерозподіл деяких видатків
державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров'я на 2011
рік»;

19. від 31.10.2011 № 1164-р «Про схвалення Концепції Загальнодержавної
програми «Здоров'я 2020: український вимір»;

20. від 12.12.2011 № 1244-р «Про перерозподіл деяких видатків
державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров'я на 2011
рік»

21. від 28.11.2011 № 1254-р «Про перерозподіл деяких видатків
державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров'я на 2011
рік»;

22. від 14.12.2011 № 1264-р «Про перерозподіл деяких видатків
державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров'я на 2011
рік»

23. від 12.12.2011 № 1280-р «Про затвердження проекту будівництва
сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої
спеціалізованої лікарні «Охматдит»;

24. від 21.12.2011 № 1282-р «Про перерозподіл деяких видатків
державного бюджету, передбачених Національній академії медичних наук на
2011 рік»;

25. від 21.12.2011 № 1293-р «Про затвердження скоригованого проекту
будівництва Всеукраїнського центру радіохірургії»;

26. від 21.12.2011 № 1300-р «Про передачу цілісних майнових комплексів
державного підприємства, установи та організації до сфери управління
Державної санітарно-епідеміологічної служби»;

27. від 28.12.2011 № 1335-р «Про віднесення нерухомого майна до
відання Національної академії медичних наук».

28. від 21.12.2011 № 1337-р «Про перерозподіл деяких видатків
державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров'я на 2011
рік»;

29. від 30.11.2011 № 1341-р «Про схвалення Концепції Загальнодержавної
цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-
2016 роки».
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Що регулюють окремі питання діяльності
у сфері охорони здоров’я

1. Вiд 05.01.2011 № 19-р «Про забезпечення казначейського
обслуговування центральних органів виконавчої влади»;

2. вiд 19.01.2011 № 29-р «Про схвалення Концепції удосконалення
оплати праці працівників бюджетної сфери»;

3. вiд 19.01.2011 № 31-р «Про внесення змін у додаток 2 до
розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2002 р. N 685»;

4. вiд 05.01.2011 № 46-р «Про затвердження плану заходів з підготовки
проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на
2012 рік»;

5. вiд 14.02.2011 № 111-р «Про чергування 5-8 березня 2011 року»;
6. вiд 14.02.2011 № 131-р «Про схвалення звіту про виконання

Державного бюджету України за 2010 рік»;
7. вiд 23.02.2011 № 139-р «Про затвердження плану заходів щодо

запобігання у 2011 році контрабандному ввезенню та виробництву
фальсифікованих підакцизних товарів»;

8. вiд 14.02.2011 № 154-р «Про передачу у 2011 році деяких бюджетних
призначень»;

9. вiд 23.02.2011 № 187-р «Про утворення Організаційного комітету з
урочистого відкриття Національного спортивного комплексу «Олімпійський» в
м. Києві та стадіону в м. Львові по вул. Стрийській - Кільцевій дорозі»;

10. вiд 02.03.2011 № 192-р «Про затвердження плану заходів з проведення
у 2011 році Року освіти та інформаційного суспільства»;

11. вiд 17.03.2011 № 198-р «Про затвердження основних напрямів
контрольно-ревізійної роботи органів державної контрольно-ревізійної служби
на 2011 рік»;

12. вiд 21.03.2011 № 219-р «Питання організації підготовки проекту
Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік»;

13. вiд 17.03.2011 № 221-р «Про утворення Організаційного комітету з
підготовки та проведення в Україні юнацького чемпіонату світу з легкої
атлетики 2013 року»;

14. вiд 23.03.2011 № 223-р «Деякі питання оптимізації державних
цільових програм»;

15. вiд 30.03.2011 № 241-р «Про заходи з підготовки та відзначення 66-ї
річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років»;

16. вiд 30.03.2011 № 261-р «Про затвердження плану заходів щодо
реалізації положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і
норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні
на 2010-2012 роки»;

17. вiд 30.03.2011 № 262-р «Про схвалення проекту Основних напрямів
бюджетної політики на 2012 рік»;

18. вiд 06.04.2011 № 271-р «Про затвердження нового складу Ради у
справах інвалідів при Кабінеті Міністрів України»;

19. вiд 06.04.2011 № 292-р «Питання оптимізації кількості бюджетних
програм»;
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20. вiд 04.04.2011 № 304-р «Про чергування 23-25 і 30 квітня, 1-3 і 7-9
травня 2011 року»;

21. вiд 27.04.2011 № 360-р «Про заходи щодо підготовки та проведення в
Україні у 2012 році Року спорту та здорового способу життя»;

22. вiд 27.04.2011 № 361-р «Про затвердження плану заходів з відзначення
у 2011 році Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні та 70-ї
річниці початку Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років»;

23. вiд 16.05.2011 № 411-р «Про чергування 11-13 і 26-28 червня 2011
року»;

24. вiд 30.05.2011 № 470-р «Про утворення Організаційного комітету з
підготовки та проведення V Всесвітнього форуму українців»;

25. від 09.06.2011 № 513-р «Про затвердження переліку платних
адміністративних послуг, які надаються Державною службою з контролю за
наркотиками»;

26. вiд 09.06.2011 № 551-р «Про затвердження плану заходів щодо
реалізації Концепції удосконалення оплати праці працівників бюджетної
сфери»;

27. від 22.06.2011 № 573-р «Про внесення зміни до розпорядження
Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2008 р. № 575»;

28. вiд 09.06.2011 № 589-р «Про схвалення Концепції створення
Національної системи опрацювання звернень до органів виконавчої влади»;

29. від 22.06.2011 № 592-р «Про призначення академічної стипендії
Кабінету Міністрів України студентам вищих навчальних закладів та
аспірантам»;

30. від 29.06.2011 № 612-р «Про затвердження плану першочергових
заходів щодо інтеграції України до Європейського Союзу на 2011 рік»;

31. від 29.06.2011 № 613-р «Про внесення змін до розпоряджень Кабінету
Міністрів України від 9 квітня 2008 р. N 581 і від 28 липня 2010 р. № 1566»;

32. від 29.06.2011 № 625-р «Про затвердження плану заходів з виконання
Річної національної програми співробітництва Україна - НАТО на 2011 рік»

33. від 15.06.2011 № 653-р «Про затвердження плану заходів щодо
інтеграції мігрантів в українське суспільство на 2011-2015 роки»;

34. від 13.07.2011 № 670-р «Про затвердження орієнтовного плану
законопроектних робіт на 2011 рік»;

35. від 27.07.2011 № 716-р «Про затвердження додаткового розподілу
обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату
державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і
прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках
сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною»;

36. від 27.07.2011 № 731-р «Про внесення змін у додаток 2 до
розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2002 р. № 685»;

37. від 17.08.2011 № 790-р «Про затвердження плану заходів щодо
виконання у 2011 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства
України до законодавства Європейського Союзу»;
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38. від 22.08.2011 № 796-р «Про умови матеріально-технічного
забезпечення і медичного обслуговування Спеціального представника України
з питань Близького Сходу та Африки»;

39. від 22.08.2011 № 818-р «Про внесення змін у додаток 2 до
розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2002 р. № 685»;

40. від 07.09.2011 № 845-р «Про внесення змін до розпорядження
Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. N 2056»;

41. від 14.09.2011 № 881-р «Про схвалення проекту Державної програми
економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основних напрямів
розвитку на 2013 і 2014 роки»;

42. від 31.08.2011 № 889-р «Про схвалення Концепції Загальнодержавної
цільової програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого
середовища на 2012-2016 роки»;

43. від 05.10.2011 № 953-р «Про внесення зміни до орієнтовного плану
законопроектних робіт на 2010 рік»;

44. від 05.10.2011 № 981-р «Про забезпечення підготовки та проведення 2-
го Українсько-Російського міжрегіонального економічного форуму «Науково-
технічне співробітництво регіонів та міжрегіональна виробнича кооперація»;

45. від 22.08.2011 № 1004-р «Про схвалення Концепції Загальнодержавної
програми розвитку та реконструкції централізованих систем водовідведення
населених пунктів України на 2012-2020 роки»;

46. від 12.10.2011 № 1005-р «Про внесення змін до розпорядження
Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2009 р. № 1513 та визнання таким, що
втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 березня
2010 р. N 590»;

47. від 12.10.2011 № 1006-р «Про схвалення проекту Протоколу про
внесення змін та доповнень до Угоди про соціальний захист і охорону здоров'я
громадян, які зазнали впливу радіації в результаті Чорнобильської та інших
радіаційних катастроф і аварій, а також ядерних випробувань, від 9 вересня
1994 року»;

48. від 17.10.2011 № 1018-р «Про внесення змін до Концепції розвитку
Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх
документування»;

49. від 12.10.2011 № 1021-р «Про підписання Угоди про порядок передачі
зразків наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів»;

50. від 12.10.2011 № 1039-р «Про затвердження плану заходів щодо
реалізації Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в
Україні»;

51. від 20.10.2011 № 1041-р «Про затвердження плану заходів з
оптимізації мережі державних лабораторій, що здійснюють випробування для
цілей державного контролю (нагляду) харчових продуктів»;

52. від 12.10.2011 № 1058-р «Про затвердження плану заходів з реалізації
Концепції державної міграційної політики»;

53. від 26.10.2011 № 1069-р «Деякі питання наукових установ, що
проводять оцінку ризику харчових продуктів»;

54. від 02.11.2011 № 1081-р «Про передачу цілісних майнових комплексів
районного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів і територіального



35

центру соціального обслуговування у спільну власність територіальних громад
Артемівського району»;

55. від 02.11.2011 № 1084-р «Про затвердження голів Української частини
спільних міжурядових комісій з питань співробітництва»;

56. від 02.11.2011 № 1097-р «Про скидання надлишків зворотних вод у р.
Інгулець»;

57. від 16.11.2011 № 1137-р «Про затвердження додаткового розподілу
обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату
державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і
прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках
сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною»;

58. від 16.11.2011 № 1191-р «Деякі питання управління вищими
навчальними закладами»;

59. від 17.10.2011 № 1193-р «Про схвалення Концепції створення системи
моніторингу ситуації у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів»;

60. від 28.11.2011 № 1210-р «Про перенесення робочих днів у 2012 році»;
61. від 30.11.2011 № 1211-р «Про внесення зміни до орієнтовного плану

законопроектних робіт на 2011 рік»;
62. від 07.12.2011 № 1237-р «Про затвердження плану заходів на 2012 рік

щодо реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015
року»;

63. від 21.12.2011 № 1283-р «Про затвердження додаткового розподілу
обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату
державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і
прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках
сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною»;

64. від 26.12.2011 № 1320-р «Про чергування 31 грудня 2011 року, 1, 2 і 7-
9 січня 2012 року»;

65. від 28.12.2011 № 1338-р «Про внесення змін до плану заходів з
виконання у 2011 році Загальнодержавної програми «Національний план дій
щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року»;

66. від 28.12.2011 № 1363-р «Питання впровадження системи електронної
взаємодії органів виконавчої влади».

З кадрових питань
1. Вiд 31.01.2011 № 62-р «Про звільнення Черенько С.О. з посади голови

Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально
небезпечним хворобам»;

2. вiд 14.02.2011 № 106-р «Про присвоєння Барановій Т.Ф. четвертого
рангу державного службовця»;

3. вiд 28.02.2011 № 150-р «Про тимчасове виконання обов’язків
головного державного санітарного лікаря України»;

4. вiд 17.03.2011 № 196-р «Про звільнення Ситенка М.А. з посади
заступника головного державного санітарного лікаря України»;
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5. вiд 28.03.2011 № 224-р «Про звільнення Стельмах О.М. з посади
заступника голови Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим
соціально небезпечним хворобам»;

6. вiд 04.04.2011 № 300-р «Про звільнення Михальчука В.М. з посади
першого заступника голови Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та
іншим соціально небезпечним хворобам»;

7. вiд 11.05.2011 № 397-р «Про призначення Риженка С.А. головним
державним санітарним лікарем України»;

8. від 09.06.2011 № 497-р «Про звільнення від виконання повноважень
головного державного санітарного лікаря України»;

9. вiд 09.06.2011 № 498-р «Про призначення Пономаренка А.М.
головним державним санітарним лікарем України»;

10. від 22.06.2011 № 567-р  «Про затвердження складу наглядової ради
Національного інституту раку»;

11. від 11.07.2011 № 639-р «Про звільнення Єщенко О.Г. з посади
заступника голови Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим
соціально небезпечним хворобам»;

12. від 18.07.2011 № 665-р «Про Мухарську Л.М.»;
13. від 13.07.2011 № 678-р «Про утворення комісії з проведення

реорганізації Державної служби з лікарських препаратів і контролю за
наркотиками»;

14. від 14.09.2011 № 868-р «Про утворення Організаційного комітету з
підготовки та участі у конкурсі на право проведення в Україні фінальної
частини чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу»;

15. від 17.10.2011 № 1016-р «Про звільнення Григоренко А.А. з посади
заступника головного державного санітарного лікаря України»;

16. від 26.10.2011 № 1048-р «Про затвердження складу представників
сторони органів виконавчої влади у Національній тристоронній соціально-
економічній раді»;

17. від 12.12.2011 № 1250-р «Про присвоєння рангів державним
службовцям».

НАКАЗИ МОЗ УКРАЇНИ

1. Від 05.01.2011 № 1 «Про декларування зміни оптово-відпускних цін
на лікарські засоби»;

2. від 06.01.2011 № 2 «Про розподіл систем для закритого забору крові у
ВІЛ-інфікованих пацієнтів, закуплених за рахунок коштів Державного бюджету
на 2010 рік»;

3. від 06.01.2011 № 3 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;

4. від 06.01.2011 № 4 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;

5. від 14.01.2011 № 5 «Про заходи щодо визначення переліку наукових
досліджень і розробок на 2011 рік»;

6. від 17.01.2011 № 6 «Про планування нової тематики на 2011 рік та
прийняття результатів науково-дослідних робіт за 2010 рік»;
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7. від 17.01.2011 № 7 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 16.09.2009
№ 673»;

8. від 17.01.2011 № 8 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 20.10.2010
№ 893»;

9. від 17.01.2011 № 9 «Про передачу цілісних майнових комплексів
санітарно-епідеміологічних станцій Київської області у державну власність»;

10. від 17.01.2011 № 10 «Про затвердження плану заходів по виконанню
підпункту 2.1.4 Державної програми економічного і соціального розвитку
України на 2010 р.»;

11. від 17.01.2011 № 11 «Про затвердження рішення Ліцензійної комісії
від 17.01.2011р.»;

12. від 18.01.2011 № 12 «Про декларування зміни оптово-відпускних цін на
лікарські засоби»;

13. від 18.01.2011 № 13 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 09.08.2010
№ 662»;

14. від 18.01.2011 № 14 «Про списання з бухгалтерського облiку основних
засобiв Кримського державного медичного унiверситету iм.С.I.Георгiєвського»;

15. від 19.01.2011 № 15 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;

16. від 19.01.2011 № 16 «Про розподіл Туберкуліну PPDRT23, закупленого
за рахунок коштів Державного бюдждету України на 2010 рік»;

17. від 19.01.2011 № 17 «Про розподіл Алергену туберкульозного
очищеного рідкого у стандартному розведенні для внутріщньошкірного
застосування, закупленого за рахунок коштів Державного бюджету України на
2010 рік»;

18. від 19.01.2011 № 18 «Про розподіл стерильних закритих систем
пластикових контейнерів для людської крові зчетверених з інтегрованим
лейкофільтром для заготівлі крові та отримання з неї педіатричних доз
компонентів, закуплених за рахунок коштів Державного бюджету на 2010 рік»;

19. від 19.01.2011 № 19 «Про внесення змін до наказів МОЗ від 12.06.2008
№ 314 (зі змінами) та від 08.09.2010 № 760»;

20. від 19.01.2011 № 20 «Про розподіл протитуберкульозного препарату
«Канаміцин» фл., 1,0, закупленого за рахунок коштів Державного бюджету
України на 2010 рік»;

21. від 19.01.2011 № 21 «Про надання права підпису договорів та визнання
таким, що втратив чинність, наказу МОЗ України від 30.03.2010 № 280 (із
змінами)»;

22. від 19.01.2011 № 22 «Про списання з бухгалтерського облiку основних
засобiв Нацiонального фармацевтичного унiверситету»;

23. від 19.01.2011 № 23 «Про списання з бухгалтерського облiку основних
засобiв Державного закладу «Дитячий спецiалiзований (спецiальний) санаторiй
«Бердянський» Міністерства охорони здоров’я України»;

24. від 19.01.2011 № 24 «Про списання з бухгалтерського облiку основних
засобiв Львiвського нацiонального медичного унiверситету iменi Данила
Галицького»;

25. від 19.01.2011 № 25 «Про скасування наказу МОЗ від 02.12.10 № 1060»;
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26. від 19.01.2011 № 26 «Про затвердження складу Головної
акредитаційної комісії МОЗ України»;

27. від 21.01.2011 № 27 «Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів
України від 01.12.2010 року № 2154-р»;

28. від 21.01.2011 № 28 «Про затвердження складу Ліцензійної комісії МОЗ
України втратив чинність наказ МОЗ від 05.07.2011 № 389»;

29. від 24.01.2011 № 29 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;

30. від 24.01.2011 № 30 «Про розподіл антиретровірусних препаратів для
лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД та профілактики ВІЛ-інфікування,
закуплених за рахунок коштів Державного бюджету на 2010 рік»;

31. від 24.01.2011 № 31 «Про забезпечення функціонування у Міністерстві
охорони здоров’я України абонентського пункту спеціальної інформаційно-
телекомунікаційної системи органів виконавчої влади»;

32. від 24.01.2011 № 32 «Про розподіл і раціональне використання
препарату «Глівек», який надійшов по лінії гуманітарної допомоги у 2011
році»;

33. від 24.01.2011 № 33 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
медичних імунобіологічних препаратів»;

34. від 25.01.2011 № 34 «Про затвердження рішення Головної
акредитаційної комсії МОЗ України від 25 січня 2011 року»;

35. від 25.01.2011 № 35 «Про внесення змін до Плану розподілу місць
спеціалізованих (спеціальних) санаторіїв МОЗ для лікування дітей із
соматичними захворюваннями (крім туберкульозу) на 2011 рік, затвердженого
наказом МОЗ від 21.12.2010 № 1138»;

36. від 25.01.2011 № 36 «Про розподіл витратних матеріалів для
гемодіалізу у дітей з гострою та хронічною нирковою недостатністю,
закуплених за кошти Державного бюджету України на 2010 рік»;

37. від 26.01.2011 № 37 «Про списання з бухгалтерського облiку основних
засобiв Донецької обласної санiтарно - епiдемiологiчної станцiї»;

38. від 27.01.2011 № 38 «Про декларування оптово-відпускних цін на
лікарські засоби»;

39. від 28.01.2011 № 39 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;

40. від 28.01.2011 № 40 «Про надання права першого та другого підписів»;
41. від 28.01.2011 № 41 «Про затвердження рішення Ліцензійної комісії від

28.01.2011р.»;
42. від 28.01.2011 № 42 «Про затвердження клінічного протоколу з

акушерської допомоги «Ведення вагітності та пологів у жінок з хворобами
серця»;

43. від 28.01.2011 № 43 «Про розподіл реагентів для гематологічних
аналізаторів, закуплених за рахунок коштів Державного бюджету на 2010 рік»;

44. від 31.01.2011 № 44 «Про списання з бухгалтерського облiку основних
засобiв Державної установи «Український iнститут стратегiчних дослiджень
МОЗ України»;

45. від 31.01.2011 № 45 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 04.02.2009 № 61»;
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46. від 31.01.2011 № 46 «Про підготовку та проведення навчальних
тренінгів з розділів «Епідеміологія, мікробіологія та біологічна безпека в
лабораторії особливо небезпечних інфекцій»;

47. від 31.01.2011 № 47 «Про розподіл ендопротезів та інших виробів
медичного призначення, закуплених у централізованому порядку за кошти
Державного бюджету України на 2010 рік»;

48. від 02.02.2011 № 50 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 18.06.2008
№ 325»;

49. від 02.02.2011 № 51 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 19.09.2007
№ 581»;

50. від 02.02.2011 № 52 «Про затвердження Концепції подальшого
розвитку перинатальної допомоги та плану реалізації заходів Концепції»;

51. від 02.02.2011 № 53 «Про затвердження складів постійних робочих груп
МОЗ з питань профільного супроводу державних закупівель
зі змінами наказ МОЗ від 23.05.2011 № 53»;

52. від 02.02.2011 № 54 «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»;

53. від 03.02.2011 № 55 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;

54. від 03.02.2011 № 56 «Про розподіл медичного обладнання, закупленого
у централізованому порядку за кошти Державного бюджету України на 2010
рік»;

55. від 03.02.2011 № 57 «Про розподіл тест-смужок для забезпечення дітей
віком до 18 років та вагітних, хворих на цукровий діабет, закуплених у
централізованому порядку за кошти Державного бюджету України на 2010
рік»;

56. від 03.02.2011 № 58 «Про розподіл ендопротезів та інших виробів
медичного призначення, закуплених у централізованому порядку за кошти
Державного бюджету України на 2010 рік»;

57. від 03.02.2011 № 59 «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»;

58. від 03.02.2011 № 61 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 13.12.2010 № 1096»;

59. від 03.02.2011 № 62 «Про списання з бухгалтерського облiку основних
засобiв Iллiчiвської стоматологiчної полiклiнiки Iллiчiвської басейнової лiкарнi
на водному транспорті МОЗ України»;

60. від 03.02.2011 № 63 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 10.11.2010
№ 976»;

61. від 03.02.2011 № 64 «Про розподіл тест-смужок для забезпечення дітей
віком до 18 років та вагітних, хворих на цукровий діабет, закуплених у
централізованому порядку за кошти Державного бюджету України на 2010
рік»;

62. від 04.02.2011 № 66 «Про списання з бухгалтерського облiку основних
засобiв Клiнiчної лiкарні нафтопереробної промисловостi України»;
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63. від 04.02.2011 № 67 «Про списання з бухгалтерського облiку основних
засобiв Спецiалiзованої медико-санiтарної частини № 7»;

64. від 04.02.2011 № 68 «Про списання з бухгалтерського облiку основних
засобiв Спецiалiзованої медико-санiтарної частини №15»;

65. від 05.02.2011 № 69 «Про декларування зміни оптово-відпускних цін на
лікарські засоби»;

66. від 07.02.2011 № 70 «Про внесення змін до Регламенту роботи апарату
МОЗ України»;

67. від 07.02.2011 № 71 «Про затвердження Плану основних організаційних
заходів Міністерства охорони здоров’я України на 2011 рік»;

68. від 07.02.2011 № 72 «Про скасування наказу МОЗ України від
25.08.2010 № 716»;

69. від 08.02.2011 № 73 (Спільно з Мінпраці № 38) «Про внесення змін до
Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ
соціального захисту населення»;

70. від 08.02.2011 № 74 «Про внесення змін до Плану діяльності
Міністерства охорони здоров’я України з підготовки проектів регуляторних
актів на 2011 рік»;

71. від 08.02.2011 № 75 «Про розподіл медичного обладнання для закладів
охорони здоров’я, закупленого у централізованому порядку за кошти
Державного бюджету України на 2010 рік»;

72. від 09.02.2011 № 77 «Про скорочення терміну дії реєстраційних
посвідчень»;

73. від 10.02.2011 № 78 «Про затвердження рішення Ліцензійної комісії від
10.02.2011»;

74. від 14.02.2011 № 81 «Про заходи МОЗ щодо дотримання законодавства
з питань державної реєстрації нормативно-правових актів МОЗ»;

75. від 14.02.2011 № 81 (Спільно з Мінфіном № 107) «Про затвердження
паспортів бюджетних програм на 2011 рік»;

76. від 14.02.2011 № 82 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
02.12.2010 № 1057»;

77. від 14.02.2011 № 83 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;

78. від 14.02.2011 (Спільно з Мінфіном № 106) № 84 «Про затвердження
паспорта бюджетної програми на 2011 рік»;

79. від 15.02.2011 № 85 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
14.06.2010 № 486 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від
21.12.10 № 1137)»;

80. від 15.02.2011 № 86 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
07.09.2009 № 661»;

81. від 16.02.2011 № 87 «Про декларування зміни оптово-відпускних цін
на лікарські засоби»;

82. від 18.02.2011 № 88 «Про затвердження рішення Ліцензійної комісії від
18.02.2011»;

83. від 21.02.2011 № 89 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
медичних імунобіологічних препаратів»;
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84. від 21.02.2011 № 90 «Про внесення зміни до Плану діяльності
Міністерства охорони здороров’я України з підготовки проектів регуляторних
актів на 2011 рік»;

85. від 22.02.2011 № 91 «Про затвердження рішення Головної
акредитаційної комісії МОЗ України від 22 лютого 2011 року»;

86. від 22.02.2011 № 93 «Про внесення змін до Плану діяльності
Міністерства охорони здоров’я України з підготовки проектів регуляторних
актів
на 2011 рік»;

87. від 22.02.2011 № 94 «Про затвердження персонального складу Колегії
Міністерства охорони здоров’я України»;

88. від 23.02.2011 №  96 НЕ ДЛЯ ДРУКУ;
89. від 23.02.2011 №  97 «Про внесення змін до наказів МОЗ від 29.12.2009

№ 1054 та від 23.11.2010 № 1036»;
90. від 23.02.2011 (Спільно з Мінфіном № 242) №  98 «Про затвердження

паспортів бюджетних програм на 2011 рік»;
91. від 23.02.2011 №  99 «Про декларування зміни оптово-відпускних цін

на лікарські засоби»;
92. від 23.02.2011 №  100 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 15.07.2010

№ 577»;
93. від 23.02.2011 №  101 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 28.10.2010

№ 922»;
94. від 23.02.2011 №  102 «Про затвердження зразків штампів та форми

журналу обліку обстежень вантажів на кордоні та в митниці призначення»;
95. від 24.02.2011 №  103 «Про затвердження рішення Ліцензійної комісії

від 24.02.2011»;
96. від 24.02.2011 №  104 «Про затвердження рішення Ліцензійної комісії

від 24.02.2011»;
97. від 25.02.2011 №  106 «Про скасування наказів МОЗ, які підлягали

державній реєстрації, але не зареєстровані в Міністерстві юстиції України»;
98. від 25.02.2011 №  107 «Про скасування наказу МОЗ України від

14.12.2010 № 1117»;
99. від 25.02.2011 №  108 «Про підготовку та проведення розширеного

засідання Колегії Міністерства охорони здоров’я України за підсумками
діяльності
галузі у 2010 році»;

100. від 25.02.2011 №  109 «Про розподіл лікарських засобів із
нерозподіленого резерву МОЗ, закуплених за кошти Державного бюджету
України на 2009 рік, для Державної установи «Науково-практичний медичний
центр дитячої кардіології та кардіохірургії»;

101. від 25.02.2011 № 110 «Про скасування наказів МОЗ»;
102. від 01.03.2011 № 112 «Про внесення змін до складу Комітету з

конкурсних торгів МОЗ України»;
103. від 01.03.2011 №  113 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)

лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;
104. від 01.03.2011 №  114 «Про скорочення терміну дії реєстраційних

посвідчень»;
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105. від 01.03.2011 №  115 «Про скорочення терміну дії реєстраційних
посвідчень»;

106. від 01.03.2011 №  116 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;

107. від 02.03.2011  (Спільно з Мінфіном) №  117 «Про затвердження
паспортів бюджетних програм на 2011 рік»;

108. від 02.03.2011 №  118 «Про внесення змін до Методичних
рекомендацій щодо розробки статутів державних організацій (установ,
закладів) та державних підприємств, що належать до сфери управління МОЗ»;

109. від 02.03.2011 №  119 «Про затвердження переліку науково-дослідних
робіт, які виконуватимуться у 2011 році»;

110. від 02.03.2011 №  120 «Про затвердження заходів Міністерства
охорони здоров’я України з виконання Плану організації виконання Указу
Президента України від 12 січня 2011 р. № 24 «Про План заходів із виконання
обов’язків та зобов’язань України, що випливають з її членства в Раді Європи»;

111. від 02.03.2011 №  121 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 06.06.08 № 307 «Про забезпечення порядку направлення громадян на
лікування за кордон»»;

112. від 02.03.2011 №  122 «Про затвердження Галузевої цільової
програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу Міністерства охорони здоров’я України»;

113. від 02.03.2011 (Спільно з Державним космічним агентством № 47)
№  123 «Про передачу майна у м. Києві»;

114. від 02.03.2011 №  124 «Про внесення змін до Плану діяльності
Міністерства охорони здоров’я України з підготовки проектів регуляторних
актів на 2011 рік»;

115. від 02.03.2011 №  125 «Про оптимізацію використання ліжкового
фонду державного закладу «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій
«Бердянський» Міністерства охорони здоров’я України»;

116. від 02.03.2011 №  126 «Про затвердження плану заходів на виконання
Плану-графіка за напрямком «Реформа медичного обслуговування» на 2011
рік»;

117. від 02.03.2011 №  127 «Про затвердження примірних табелів
оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення
центральної районної (районної) та центральної міської (міської) лікарень»;

118. від 02.03.2011 №  128 «Про скасування наказу Міністерства охорони
здоров’я від 21.12.2010 № 1152»;

119. від 04.03.2011 №  131 «Про декларування зміни оптово-відпускних
цін
на лікарські засоби»;

120. від 04.03.2011 №  132  «Про затвердження рішення Ліцензійної
комісії від 03.03.2011»;

121. від 09.03.2011 (Спільно з Мінфіном № 334) №  133 «Про затвердження
паспорта бюджетної програми на 2011 рік»;

122. від 09.03.2011 (Спільно з Мінфіном № 333) №  134 «Про затвердження
паспорта бюджетної програми на 2011 рік»;

123. від 09.03.2011 №  135 НЕ ДЛЯ ДРУКУ;
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124. від 09.03.2011 №  136 НЕ ДЛЯ ДРУКУ;
125. від 09.03.2011 №  137 НЕ ДЛЯ ДРУКУ;
126. від 10.03.2011 №  138 «Про затвердження рішення Ліцензійної комісії

від 10.03.2011»;
127. від 10.03.2011 №  139 «Про внесення змін до наказу МОЗ України

від 20.08.2008 № 482»;
128. від 10.03.2011 №  140 «Про проведення інвентаризації матеріально-

технічного забезпечення закладів охорони здоров’я»;
129. від 11.03.2011 (Спільно з Національною академією наук України

№ 21) №  141 «Про затвердження Методичних рекомендацій «Уніфікована
методика розробки індикаторів якості медичної допомоги»;

130. від 14.03.2011 №  142 «Про вдосконалення державної акредитації
закладів охорони здоров’я»;

131. від 14.03.2011 №  143 «Про декларування зміни оптово-відпускних
цін
на лікарські засоби»;

132. від 17.03.2011 (Спільно з Мінфіном № 365) №  146 «Про затвердження
паспорта бюджетної програми на 2011 рік»;

133. від 17.03.2011 № 147 «Про затвердження рішення Ліцензійної комісії
від 17.03.2011»;

134. від 18.03.2011 № 148 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;

135. від 21.03.2011 №  151 «Про розподіл лікарських засобів та виробів
медичного призначення з нерозподіленого резерву МОЗ, закуплених за кошти
Державного бюджету України на 2009 рік»;

136. від 21.03.2011 № 152 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;

137. від 21.03.2011 № 153 «Про внесення змін до Довідника
кваліфікаційних характеристик професійних працівників. Випуск 78 «Охорона
здоров’я»;

138. від 22.03.2011 № 154 «Про внесення змін до деяких наказів МОЗ
України»;

139. від 22.03.2011 № 155 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
12.01.2009 № 2 та Складу Координаційної ради МОЗ України з питань
стоматології»;

140. від 23.03.2011 № 156  «Про затвердження форми Звіту про обсяги
виробництва лікарських засобів із використанням спирту етилового»;

141. від 23.03.2011 № 158 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;

142. від 23.03.2011 № 159 «Про затвердження третього випуску
Державного формуляру лікарських засобів та забезпечення його доступності»;

143. від 23.03.2011 № 161 «Про передачу цілісних майнових комплексів
санітарно-епідеміологічних станцій Вінницької області у державну власність»;

144. від 23.03.2011 № 162 «Про затвердження і введення в дію
Доповнення №4 до Державної Фармакопеї України (I видання) 2001 р.»;

145. від 25.03.2011 № 164 «Про затвердження рішення Ліцензійної комісії
від 24.03.2011»;
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146. від 25.03.2011 № 165 НЕ ДЛЯ ДРУКУ;
147. від 25.03.2011 № 166 НЕ ДЛЯ ДРУКУ; 
148. від 25.03.2011 № 167 НЕ ДЛЯ ДРУКУ;
149. від 25.03.2011 № 168 «Про декларування зміни оптово-відпускних цін

на лікарські засоби»;
150. від 25.03.2011 №  169 «Про скасування наказу МОЗ від 19.02.2008

№89»;
151. від 28.03.2011 № 171 «Про створення Науково-експертної ради з

питань оцінки реформ в охороні здоров’я Міністерства охорони здоров'я
України зі змінами наказ МОЗ від 18.05.2011 № 294»;

152. від 28.03.2011 №  172 «Про проведення консультацій з
громадськістю»;

153. від 29.03.2011 № 175 «Про затвердження рішення Головної
акредитаційної комісії МОЗ України від 29 березня 2011 року»; 

154. від 29.03.2011 № 176 «Про затвердження примірних посадових
інструкцій та кваліфікаційних характеристик з метою поліпшення лікарсько-
фізкультурної служби в Україні»; 

155. від 29.03.2011 (Спільно з Мінфіном № 436) № 177 «Про затвердження
паспорта бюджетної програми на 2011 рік»;

156. від 29.03.2011 № 178 «Про затвердження плану перевірок додержання
суб’єктами господарювання Ліцензійних умов на II квартал 2011 року»; 

157. від 29.03.2011 №  179 «Про внесення змін до наказів МОЗ від
09.02.2010 № 92 (зі змінами), від 15.10.2010 № 884 та від 28.10.2010 № 919»;

158. від 30.03.2011 №  180 НЕ ДЛЯ ДРУКУ;
159. від 30.03.2011 №  181 «Про внесення змін до складу Комітету з

конкурсних торгів МОЗ України»;
160. від 30.03.2011 №  182 «Про внесення змін до Плану діяльності

Міністерства охорони здоров’я України з підготовки проектів регуляторних
актів на 2011 рік»;

161. від 01.04.2011 № 183 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
31.12.2010 № 1197»;

162. від 01.04.2011 № 184 «Про затвердження рішення Ліцензійної комісії
від 31.03.2011»;

163. від 01.04.2011 № 185 «Про внесення змін до Плану діяльності
Міністерства охорони здоров’я України з підготовки проектів регуляторних
актів на 2011 рік»;

164. від 01.04.2011 № 186 «Про затвердження плану заходів МОЗ щодо
реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії,
боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та
прекурсорів на 2011-2015 роки»;

165. від 04.04.2011 (Спільно з Міністерством оборони № 183, з
Міністерством освіти і науки, молоді та спорту № 305) № 187 «Про
організацію військової підготовки студентів вищих медичних
(фармацевтичного) навчальних закладів Міністерства охорони здоров’я
України за програмою підготовки офіцерів запасу у 2010–2011 навчальному
році»; 
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166. від 04.04.2011 № 188 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 03.12.2010 № 1066»;

167. від 04.04.2011 № 189 «Про затвердження складу комісії з питань
зміни (корекції) статевої належності»;

168. від 05.04.2011 № 190 «Про удосконалення системи оперативного
інформування Міністерства охорони здоров’я України»;

169. від 06.04.2011 № 191 «Про затвердження Плану заходів МОЗ України
з реалізації Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку
громадянського суспільства у 2011 році»;

170. від 06.04.2011 № 192 «Про декларування зміни оптово-відпускних цін
на лікарські засоби станом на 06.04.2011»;

171. від 06.04.2011 №  193 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
медичних імунобіологічних препаратів»;

172. від 06.04.2011 №  194 «Про питання організації заходів щодо
фінансування робіт з підготовки закладів охорони здоров’я до проведення
чемпіонату Євро-2012»;

173. від 06.04.2011 №  195 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 26.08.2010 № 724»;

174. від 07.04.2011 № 196 «Про затвердження рішення Ліцензійної комісії
від 07.04.2011»; 

175. від 07.04.2011 № 197 «Деякі питання організації виконання
державних цільових програм і комплексних заходів з охорони здоров’я»;

176. від 08.04.2011 № 198 «Про затвердження Примірного табеля
технічного оснащення лабораторій з аналізу якості лікарських засобів»; 

177. від 08.04.2011 № 199 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;

178. від 08.04.2011 № 200 «Про внесення змін до наказу МОЗ від
02.02.2011 № 53»;

179. від 11.04.2011 № 201 «Про проведення медичного сортування на
догоспітальному етапі в лікувально-профілактичних закладах»;

180. від 12.04.2011 № 202 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;

181. від 12.04.2011 № 203 «Про затвердження стандарту Міністерства
охорони здоров’я України»; 

182. від 13.04.2011 № 204 «Про затвердження та впровадження
Примірного переліку послуг перинатальної допомоги на всіх етапах її
надання»;

183. від 14.04.2011 № 205 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 31.12.2010 № 1191»; 

184. від 14.04.2011 № 206 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 14.12.2010 № 1113»;

185. від 14.04.2011 № 207 НЕ ДЛЯ ДРУКУ;
186. від 14.04.2011 № 208 НЕ ДЛЯ ДРУКУ;
187. від 14.04.2011 № 209 НЕ ДЛЯ ДРУКУ;
188. від 14.04.2011 № 210 НЕ ДЛЯ ДРУКУ;
189. від 14.04.2011 № 211 НЕ ДЛЯ ДРУКУ;
190. від 14.04.2011 № 212 НЕ ДЛЯ ДРУКУ;
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191. від 14.04.2011 № 214 «Про затвердження рішення Ліцензійної комісії
від 14.04.2011»;

192. від 14.04.2011 № 215 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 18.08.10 № 694»;

193. від 14.04.2011 № 216 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 21.09.2010 № 799»;

194. від 18.04.2011 № 217 «Про декларування зміни оптово-відпускних цін
на лікарські засоби станом на 18.04.2011»;

195. від 18.04.2011 № 218 «Про затвердження складу атестаційної комісії
МОЗ України»;

196. від 19.04.2011 № 219 «Про внесення змін до наказів Міністерства
охорони здоров’я  України від 13.02.2006 № 67 та від 29.03.2006 № 179»; 

197. від 19.04.2011 № 220;
198. від 19.04.2011 № 221 «Про призначення академічних стипендій

Президента України студентам вищих медичних (фармацевтичних) навчальних
закладів І-ІV рівнів акредитації та аспірантам»;

199. від 19.04.2011 № 222 «Про розподіл і раціональне використання
препарату «Тасигна», який надійшов по лінії гуманітарної допомоги у 2011
році»; 

200. від 19.04.2011 № 225 «Про запровадження педагогічного
експерименту з дистанційної форми навчання магістрів-медсестер у
Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я.
Горбачевського»; 

201. від 20.04.2011 № 226 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»; 

202. від 20.04.2011 № 227 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
медичних імунобіологічних препаратів»; 

203. від 20.04.2011 (Спільно з Мінфіном № 530) №  228 «Про затвердження
паспорта
бюджетної програми на 2011 рік»;

204. від 20.04.2011 (Спільно з Мінфіном № 529) № 229 «Про внесення змін
до паспорта бюджетної програми на 2011 рік»; 

205. від 22.04.2011 (Спільно з Мінфіном № 539) № 230 «Про внесення змін
до паспорта бюджетної програми на 2011 рік»;

206. від 22.04.2011 № 231 «Про затвердження рішення Ліцензійної комісії
від 21.04.2011»; 

207. від 26.04.2011 (Спільно з Мінфіном № 549) № 232 «Про затвердження
паспортів бюджетних програм на 2011 рік»; 

208. від 26.04.2011 № 233 «Про затвердження рішення Головної
акредитаційної комісії МОЗ України від 26.04.2011»;

209. від 26.04.2011 № 234 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
14.07.2010 № 570»;

210. від 26.04.2011 № 235 «Про внесення змін до наказу МОЗ від
03.12.2010 № 1067»;

211. від 26.04.2011 № 236 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 03.12.2010 № 1068 (зі змінами)»;
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212. від 26.04.2011 № 237 «Про затвердження Порядку ввезення на
територію України незареєстрованих лікарських засобів, стандартних зразків,
реагентів, ввезення і вивезення зразків біологічного матеріалу та супутніх
матеріалів, призначених для проведення доклінічних, клінічних випробувань і
наукових досліджень»;

213. від 27.04.2011 № 238 «Про створення Координаційної науково-
методичної ради з вищої»;

214. від 27.04.2011 № 239 «Про заходи щодо ліквідації Комітету з питань
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам»;

215. від 27.04.2011 № 240 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 12.07.10 № 556 (зі змінами)»;

216. від 28.04.2011 № 241 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;

217. від 2.04.2011 № 242  «Про скорочення терміну дії реєстраційного
посвідчення»;

218. від 28.04.2011 № 243  «Про скорочення терміну дії реєстраційних
посвідчень»;

219. від 28.04.2011 № 244 «Про розподіл лікарських засобів із
нерозподіленого резерву МОЗ, закуплених за кошти Державного бюджету
України на 2009 рік, для лікувальних закладів Міністерства оборони України»;

220. від 29.04.2011 (Спільно з Мінфіном № 567) № 245 «Про затвердження
паспортів бюджетних програм на 2011 рік»;

221. від 29.04.2011 № 246 «Про удосконалення відбору та санаторного
лікування хворих в державному закладі «Спеціалізований (спеціальний)
санаторій «Ірпінь» Міністерства охорони здоров’я України»; 

222. від 29.04.2011 № 247 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 17.09.2007 № 554 (зі змінами)»; 

223. від 29.04.2011 № 248 «Про внесення змін до наказу МОЗ від
02.11.2010 № 943»;

224. від 29.04.2011 № 249 «Про підсумки роботи з питань охорони праці,
безпеки руху автотранспорту та протипожежного захисту об'єктів в системі
МОЗ України за 2010 рік»;

225. від 29.04.2011 № 250 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 01.12.2010 № 1054»;

226. від 04.05.2011 № 252 «Про внесення змін до наказу МОЗ від
03.12.2010 № 1067 (зі змінами)»;

227. від 04.05.2011 № 253 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 21.09.10 №796 (зі змінами)»; 

228. від 04.05.2011 № 254 «Про затвердження рішення Ліцензійної комісії
від 28.04.2011»; 

229. від 04.05.2011 № 255 «Про призначення голів державних
екзаменаційних комісій у 2011 році»; 

230. від 04.05.2011 № 256 «Про внесення зміни до Плану діяльності
Міністерства охорони здоров’я України з підготовки проектів регуляторних
актів на 2011 рік»;

231. від 04.05.2011 № 257 «Про затвердження Плану заходів МОЗ щодо
усунення порушень та недоліків, виявлених Рахунковою палатою України за
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результатами аудиту ефективності використання коштів державного бюджету,
виділених на санаторне лікування дітей та підлітків із соматичними
захворюваннями (крім туберкульозу) в Автономній Республіці Крим»;

232. від 04.05.2011 № 258 «Про декларування зміни оптово-відпускних цін
на лікарські засоби станом на 29.04.2011»;

233. від 04.05.2011 № 259 «Про внесення змін до наказу МОЗ від
21.09.2010 № 795 (зі змінами)»;

234. від 04.05.2011 № 260 «Про проведення у життя рішення колегії МОЗ
України від 8 квітня 2011 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 у 2010 році»;

235. від 05.05.2011 № 261 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;

236. від 05.05.2011 № 262 «Про організацію медичного забезпечення
відпочинку та оздоровлення дітей влітку 2011року»;

237. від 05.05.2011 № 263 «Про розподіл медичного обладнання для
лікувально-профілактичних закладів охорони здоров`я»;

238. від 06.05.2011 № 264 «Про затвердження рішення Ліцензійної комісії
від 05.05.2011»; 

239. від 06.05.2011 № 265 «Про декларування зміни оптово-відпускних цін
на лікарські засоби станом на 06.05.201»;

240. від 06.05.2011 № 266 «Про розподіл медичного обладнання для
Українського державного медико-соціального центра ветеранів війни МОЗ
України»;

241. від 11.05.2011 № 267 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»; 

242. від 11.05.2011  № 268 НЕ ДЛЯ ДРУКУ;
243. від 11.05.2011  № 269 «Про внесення змін до Плану діяльності

Міністерства охорони здоров’я України з підготовки проектів регуляторних
актів на 2011 рік»;

244. від 11.05.2011  № 270 «Про внесення змін до наказу МОЗ від
27.08.2009 № 40 (зі змінами)»;

245. від 11.05.2011  № 271 «Про створення Експертної ради при МОЗ з
питань підготовки і реалізації Національного проекту «Нове життя» - нова
якість охорони материнства та дитинства»;

246. від 11.05.2011  № 272 «Про створення робочої групи»;
247. від 11.05.2011  № 273 «Про розподіл медичного обладнання для

Харківської області»;
248. від 11.05.2011  № 274 НЕ ДЛЯ ДРУКУ;
249. від 11.05.2011  № 275 «Про внесення змін до наказу МОЗ України

від 16.08.10 № 675»;
250. від 11.05.2011  № 276 «Про внесення змін до наказу МОЗ від

01.03.2010 № 177»;
251. від 11.05.2011  № 277 «Про внесення змін до наказу МОЗ від

12.08.2010 № 66»;
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252. від 11.05.2011 № 278 «Про затвердження плану заходів МОЗ України
з реалізації Національного плану дій на 2011 рік щодо впровадження Програми
економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство,
конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»  зі змінами наказ МОЗ
від 18.05.11 № 295»;

253. від 11.05.2011 № 279 «Про внесення змін до деяких наказів МОЗ»;
254. від 11.05.2011 (Спільно з НАМН України № 44) № 280 «Про

затвердження стандарту та уніфікованих клінічних протоколів надання
медичної допомоги зі спеціальності «нефрологія»;

255. від 13.05.2011 № 282 «Про затвердження рішення Ліцензійної комісії
від 12.05.2011»;

256. від 13.05.2011 № 283 «Про внесення змін до Плану діяльності
Міністерства охорони здоров’я України з підготовки проектів регуляторних
актів на 2011 рік»;

257. від 16.05.2011 № 284 «Про затвердження протоколів провізора
(фармацевта)»;

258. від 16.05.2011 № 285 «Про внесення змін до наказу МОЗ від
03.12.2010 № 1067»;

259. від 16.05.2011 № 286 «Про розподіл лікарських засобів для Державної
установи «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та
кардіохірургії», закуплених за кошти Державного бюджету України на 2009 рік
із нерозподіленого резерву МОЗ»;

260. від 18.05.2011 № 287 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»; 

261. від 18.05.2011 № 288 «Про внесення змін до наказу МОЗ від
19.11.2010 № 101»;

262. від 18.05.2011 № 289 «Про внесення змін до наказу МОЗ від
14.12.2010 № 120»;

263. від 18.05.2011 № 290 «Про внесення змін до наказу МОЗ від
19.11.2010 № 1012»;

264. від 18.05.2011 № 291 «Про підготовку установ, закладів та
підприємств галузі охорони здоров'я до роботи в осінньо-зимовий період
2011/12 року»;

265. від 18.05.2011  № 292 «Про внесення змін до складу постійно діючої
Комісії МОЗ України з розгляду документів стосовно надання в оренду
нежилих приміщень закладів, що входять до сфери управління МОЗ України,
затвердженого наказом МОЗ України від 07.09.2009 N 661 (із змінами)»;

266. від 18.05.2011  № 293 «Про створення Соціально-економічної ради з
питань охорони здоров'я»;

267. від 18.05.2011  № 294 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
28.03.2011 № 171 «Про створення Науково-експертної ради з питань оцінки
реформ в охороні здоров’я Міністерства охорони здоров’я»;

268. від 18.05.2011  № 295  «Про внесення змін до наказу від 11.05.2011
№ 278»;

269. від 19.05.2011  № 297 «Про затвердження рішення Ліцензійної комісії
від  9.05.2011»;

270. від 20.05.2011 № 299 НЕ ДЛЯ ДРУКУ;
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271. від 20.05.2011 № 300 «Про затвердження Плану заходів щодо
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення під час
проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу»; 

272. від 2.05.2011 № 302 «Про декларування зміни оптово-відпускних цін
на лікарські засоби станом на 20.05.2011»;

273. від 20.05.2011 № 303 «Про затвердження Комплексного плану
розширення доступу населення до профілактики ВІЛ-інфекції, діагностики,
лікування, догляду та підтримки хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні в II -
IV кварталі 2011 року – I кварталі 2012року»;

274. від 20.05.2011 № 304 «Про затвердження Тимчасових методичних
рекомендацій з визначення обсягів фінансування закладів охорони здоров’я за
видами надання медичної допомоги у пілотних регіонах»;

275. від 23.05.2011 № 305 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»; 

276. від 23.05.2011  № 306 «Про робочу групу з реалізації пілотного
проекту»;

277. від 23.05.2011 (Спільно з Мінфіном № 628) № 307 «Про затвердження
паспорта бюджетної програми на 2011 рік»;

278. від 23.05.2011 № 308 «Про внесення змін до наказу МОЗ від
22.11.2010 № 1023»;

279. від 23.05.2011 № 309 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
20.07.2010 № 641 «Про офіційний веб-сайт Міністерства охорони здоров'я
України»;

280. від 23.05.2011 № 310 «Про скасування наказу МОЗ України від
25.06.2011 № 512»;

281. від 23.05.2011 № 311  «Про розподіл лікарських засобів, отриманих у
2010 році на безоплатній основі для лікування дітей, хворих на гіпофізарних
нанізм»;

282. від 23.05.2011 № 312 «Про внесення змін до наказу МОЗ від
31.05.2011 № 456»;

283. від 23.05.2011 № 313 «Про внесення змін до наказу МОЗ від
31.05.2011 № 456»;

284. від 23.05.2011 № 314 «Про розподіл медичного обладнання з
нерозподіленого резерву МОЗ, закупленого за кошти резервного фонду
Державного бюджету України на 2009 рік для Українського державного
медико-соціального центра ветеранів війни МОЗ України»;

285. від 23.05.2011 № 315 «Про затвердження Методики розрахунку
вартості послуг з охорони здоров'я»;

286. від 23.05.2011 № 316 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
02.12.2010 № 1057 (зі змінами)»;

287. від 23.05.2011 № 317 «Про розподіл медичного обладнання для АР
Крим»;

288. від 23.05.2011 № 318 «Про створення Українського медичного центру
дитячої офтальмології та мікрохірургії ока»;

289. від 23.05.2011 № 319 «Про затвердження змін до наказу МОЗ України
від 06.12.2011 № 486»;
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290. від 23.05.2011 № 320 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 02.02.2011 № 53»;

291. від 26.03.2011 № 321 «Про затвердженя рішення Ліцензійної комісії
від 26.05.2011»; 

292. від 27.03.2011 № 322 «Про затвердження Методичних рекомендацій з
проведення деконтамінації постраждалих внаслідок дії хімічних, радіаційних
чинників та біологічних агентів»; 

293. від 27.03.2011 № 323 «Про затвердження Плану заходів МОЗ України
з виконання Протокольного рішення від 12 травня 2011 року за результатами
засідання Керуючої ради Комітету з економічних реформ з питань
реформування освіти, медицини та житлово-комунального господарства»; 

294. від 30.05.2011 № 324 «Про затвердження рішенння Головної
акредитаційної комісії МОЗ УКраїни від 30 тварня 2011 року»;

295. від 01.06.2011 № 325 НЕ ДЛЯ ДРУКУ; 
296. від 01.06.2011 № 326 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від

02.02.2011 № 53 (зі змінами)»;
297. від 01.06.2011 № 327 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)

лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;
298. від 01.06.2011 № 328 «Про розподіл швидких тестів для визначення

антитіл до ВІЛ 1/2, діагностити гепатиту С та мультиінфнекцій серед уразливих
груп населення, закуплених за кошти Глобального фонду боротьби із СНІДом,
туберкульозом та малярією»;

299. від 01.06.2011 № 329 «Про внесення змін до наказу МОЗ від
29.12.2007 № 884»;

300. від 01.06.2011 № 330 «Про внесення змін до наказу
МОЗ від 01.03.2010 № 176»;

301. від 01.06.2011 № 331 «Про внесення доповнення до наказу
Міністерства охорони здоров’я України від 23.05.2011 № 310»;

302. від 03.06.2011 №  332 «Про декларування зміни оптово-відпускних
цін на лікарські засоби станом на 03.06.2011»;

303. від 03.06.2011 № 333 «Про затвердження рішення атестаційної комісії
МОЗ України»;

304. від 06.06.2011 № 334 «Про призначення академічних стипендій імені
М.С. Грушевського студентам вищих медичних навчальних закладів ІV рівня
акредитації та аспірантам»;

305. від 06.06.2011 № 335 «Про затвердження рішення ліцензійної Комісії
від 02.06.2011»;

306. від 07.06.2011 № 336 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;

307. від 07.06.2011 № 337 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;

308. від 07.06.2011 № 338 «Про внесення змін до наказу МОЗ від
14.12.2010 № 1118»;

309. від 07.06.2011 № 339 «Про затвердження персонального складу
Колегії Міністерства охорони здоров’я України»;
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310. від 07.06.2011 № 340 «Про забезпечення організаційного та
інформаційного супроводу роботи Колегії Міністерства охорони здоров’я
України»;

311. від 07.06.2011 № 341 «Про затвердження нового складу Наглядової
ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця»;

312. від 08.06.2011 (Спільно з Мінфіном № 696) № 342 «Про внесення змін
до паспортів бюджетних програм на 2011 рік»;

313. від 08.06.2011 № 343 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
медичних імунобіологічних препаратів»;

314. від 08.06.2011 (Спільно з Мінфіном № 693) № 344 «Про затвердження
паспорта бюджетної програми на 2011 рік»;

315. від 08.06.2011 № 345 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 31.12.2010 ( зі змінами)»;

316. від 08.06.2011 № 346 «Про затвердження Тимчасових методичних
рекомендацій щодо запровадження програмно-цільового методу складання та
виконання місцевих бюджетів в системі охорони здоровя у пілотних регіонах»;

317. від 08.06.2011 № 347 «Про затвердження Тимчасового типового
переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для
місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я» для пілотних проектів у
Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві»;

318. від 08.06.2011 № 348 «Про забезпечення доступу до публічної
інформації у Міністерстві охорони здоров’я України»;

319. від 09.06.2011 № 349 «Про затвердження рішення ліцензійної Комісії
від 09.06.2011»;

320. від 09.06.2011 № 350 «Про зміни у складі Колегії Міністерства
охорони здоровя»;

321. від 09.06.2011 № 351 «Про внесення змін до наказу МОЗ від
11.06.2007 № 319 ( зі змінами)»;

322. від 09.06.2011 № 352 «Про виділення коштів на проведення
протиепідемічних заходи»;

323. від 10.06.2011 № 353 «Про внесення змін до складу Комітету з
конкурсних торгів МОЗ України»;

324. від 10.06.2011 № 354 «Про внесення змін до наказу МОЗ від
09.07.2010 № 548»;

325. від 16.06.2011 № 355 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
14.09.98 № 273»;

326. від 16.06.2011 № 356 «Про організаційні заходи МОЗ щодо виконання
пропозицій Рахункової палати, зазначених у Звіті про результати аудиту
ефективності використання коштів Державного бюджету України, виділених
Міністерству охорони здоров’я України на підготовку і підвищення
кваліфікації медичних кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів
акредитації»;

327. від 16.06.2011 № 357 «Про затвердження рекомендованих табелів
оснащення медичних пунктів стадіону, фан-зони та працівників медичних груп
на стадіоні та у фан-зоні  під час проведення заходів  фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу»;
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328. від 16.06.2011 № 358 «Про затвердження рішення ліцензійної Комісії
від 16.06.2011»;

329. від 16.06.2011 № 359 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;

330. від 16.06.2011 № 360 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;

331. від 16.06.2011 № 361 «Про надання права підпису договорів та
визнання таким, що втратив чинність, наказу МОЗ України від 19.01.2011
№21»;

332. від 16.06.2011 № 362 «Щодо створення міжвідомчої робочої групи з
питань підготовки до реалізації 10 раунду гранту Глобального фонду для
боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією через Український центр
профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України»;

333. від 16.06.2011 № 363 «Про впровадження рішення колегії МОЗ
України від 14.06.2011 «Про затвердження плану працевлаштування
випускників державних вищих медичних (фармацевтичного) навчальних
закладів IV рівня акредитації, медичного інституту Сумського державного
університету, медичного, стоматологічного, фармацевтичного факультетів
Ужгородського та медичного факультету Харківського національних
університетів 2012 року, які навчаються за державним замовленням»;

334. від 20.06.2011 № 364 «Про удосконалення підготовки та підвищення
кваліфікації іноземних громадян у вищих медичних та фармацевтичних
навчальних закладах та закладах післядипломної освіти»;

335. від 20.06.2011 № 365 «Про затвердження Заходів про усунення
порушень законів щодо медичного забезпечення осіб з інвалідністю за
результатами перевірки Генеральною прокуратурою України»;

336. від 21.06.2011 № 366 «Про внесення змін до деяких наказів МОЗ
України»;

337. від 21.06.2011 № 367 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію
)медичних імунобіологічних препаратів»;

338. від 22.06.2011 № 368 «Про розподіл медичного обладнання для
закладів охорони здоровя Харківської області»;

339. від 22.06.2011 № 369 «Про декларування зміни оптово-відпускних цін
на лікарські засоби станом на 22.06.2011»;

340. від 22.06.2011 № 370 «Про заходи щодо впровадження Єдиної
системи екстренної медичної допомоги на території Вінницької, Донецької,
Дніпропетровської областей та міста Києва»;

341. від 22.06.2011 № 371 «Про затвердження використання вакцин БЦЖ
для щеплення новонароджених»;

342. від 22.06.2011 № 372 «Про затвердження переліку закладів охорони
здоров'я для проведення медичного огляду моряків та видачі медичних свідоцтв
морякам»;

343. від 24.06.2011 № 373 «Про внесення змін до наказу МОЗ від
07.10.2005 № 524»;

344. від 24.06.2011 № 374 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 19.04.2011 № 220»;
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345. від 24.06.2011 № 375 «Про затвердження рішення Ліцензійної комісії
від 23.06.2011»;

346. від 24.06.2011 № 376 «Про розподіл фільтрів до апаратів для анестезії
Leon та апаратів штучної вентиляції легенів у новонароджених та дітей Leoni
2»;

347. від 24.06.2011 № 377 «Про затвердження плану перевірок додержання
субєктами господарювання Ліцензійних умов на ІІІ квартал 2011 року»;

348. від 24.06.2011 № 378 «Про розподіл і раціональне використання
препарату «Глівек», який надійшов по лінії гуманітарної допомоги у травні
2011 року»;

349. від 24.06.2011 № 379 «Про розподіл і раціональне використання
препарату «Тасигна», який надійшов по лінії гуманітарної допомоги у червні
2011 року»;

350. від 29.06.2011 № 380 «Про затвердження Змін до Порядку надання
державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»;

351. від 29.06.2011 № 381;
352. від 29.06.2011 № 382 «Про затвердження складу Головної

акредитаційної комісії при Міністерстві охорони здоровя України»;
353. від 29.06.2011 № 383 «Про внесення змін та доповнень до наказу

МОЗ України від 27.04.2011 № 239»;
354. від 29.06.2011 № 384 «Про затвердження Примірного статуту Центру

первинної медико-санітарної допомоги»;
355. від 30.06.2011 № 385 «Про затвердження рішення Головної

акредитаційної комісії при Міністерстві охорони здоровя України від 30 червня
2011 року»;

356. від 04.07.2011 № 386 «Про декларування зміни оптово-відпускних цін
на лікарські засоби станом на 04.07.2011»;

357. від 05.07.2011 № 388 «Про створення у Міністерстві охорони
здоров’я України оперативного штабу з питань вступної кампанії 2011 року у
вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладах I-IV рівнів
акредитац»;

358. від 05.07.2011 № 389 «Про затвердження складу Ліцензійної комісії
МОЗ України»;

359. від 05.07.2011 № 390 «Про затвердження складу експертної комісії з
проведення експертизи цінності документів МОЗ України»;

360. від 06.07.2011 № 392 «Про внесення змін до наказу МОЗ від
16.02.2009 № 95»;

361. від 06.07.2011 № 393 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;

362. від 06.07.2011 № 394 «Про внесення зміни до Плану діяльності
Міністерства охорони здоров`я України з підготовки проектів регуляторних
актів на 2011 рік»;

363. від 06.07.2011 № 395 «Про подання запиту на публічну інформацію
скасовано наказом МОЗ від 691 від 25.10.2011»;

364. від 07.07.2011 № 396 «Про затвердження рішення Ліцензійної комісії
МОЗ від 07.07.2011»;
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365. від 07.07.2011 № 397 «Про зміни у складі Колегії Міністерства
охорони здоровя України»;

366. від 07.07.2011 № 398 «Про реалізацію рішення Колегії МОЗ України
від 20 квітня 2011 року «Про підсумки діяльності галузі охорони здоров’я
України у 2010 році. Реалізація Програми економічних реформ на 2010-2014
роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна
держава»;

367. від 07.07.2011 № 399 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
02.02.2011 №53 ( зі змінами)»;

368. від 07.07.2011 № 400 «Про розподіл медичного обладнання для
закладів охорони здоровя Луганської області»;

369. від 07.07.2011 № 401 «Про введення в дію складових галузевих
стандартів вищої освіти зі спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста галузей знань «Медицина» та «Фармація»;

370. від 11.07.2011 № 402 «Про затвердження складу міжвідомчої робочої
групи з питань визначення механізму зниження цін на лікарські засоби,  що
закуповуються за бюджетні кошти»;

371. від 11.07.2011 № 403 «Про внесення змін до наказу МОЗ від
02.12.2010 № 1057 ( зі змінами)»;

372. від 13.07.2011 № 404 «Про проведення у життя колегії МОЗ України
від 14 червня 2011 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 у першому кварталі 2011 року»;

373. від 13.07.2011 № 405 «Про проведення у життя рішення колегії МОЗ
України від 20 квітня 2011 року «Про підсумки діяльності галузі охорони
здоров`я України у 2010 році. Реалізація Програми економічних реформ на
2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка,
ефективна держава»;

374. від 13.07.2011 № 406 «Про державну реєстрацію ( перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;

375. від 13.07.2011 № 407 «Про внесення змін до Переліку закладів
охорони здоров'я для проведення медичного огляду моряків та видачі медичних
свідоцтв морякам»;

376. від 14.07.2011 № 409 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;

377. від 14.07.2011 № 410 «Про посилення контролю за використанням
матеріальних цінностей отриманих шляхом централізованого постачання»;

378. від 14.07.2011 № 411 «Про передачу державного нерухомого майна з
балансу ДЗ «Запорізька обласна санітарно-епідеміологічна станція'Міністерства
охорони здоров’я України на баланс ДЗ «Комунарська районна санітарно-
епідеміологічна станція м. Запоріжжя» Міністерства охорони здоров'я
України»;

379. від 14.07.2011 № 412 «Про передачу державного нерухомого майна з
балансу ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Ірпінь» Міністерства
охорони здоров’я України» на баланс ДЗ «Центр реабілітації кардіохірургічних
хворих» Міністерства охорони здоров'я України»;
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380. від 14.07.2011 № 413 «Про затвердження рішення Ліцензійної комісії
МОЗ від 14.07.2011»;

381. від 15.07.2011 № 414 «Про декларування зміни оптово-відпускних цін
на лікарські засоби станом на 15.07.2011»;

382. від 15.07.2011 № 415 «Про затвердження переліку тем клінічних
настанов та уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги для
опрацювання в 2011 році»;

383. від 15.07.2011 № 416 «Про виділення коштів на проведення
протиепідемічних заходів»;

384. від 15.07.2011 № 417 «Про організацію амбулаторного акушерсько-
гінекологічної допомоги в Україні»;

385. від 15.07.2011 № 418 «Про розподіл та раціональне використання
імунобіологічних препаратів в Україні, закуплених за кошти Державного
бюджету України на 2011 рік»;

386. від 15.07.2011 № 419 «Про затвердження Методичних рекомендацій
щодо формування регіонального Плану-графіку проведення експерименту з
реформування системи охорони здоров‘я»;

387. від 15.07.2011 № 420 «Про затвердження Методичних рекомендацій
щодо розрахунку потреби населення у медичні допомозі»;

388. від 18.07.2011 (Спільно з Державним агенством з інвестицій та
управління національними проектами України № 44; Спільно з НАМН України
№ 64) № 421 «Про утворення Робочої групи  з відбору та впровадження
Національного проекту «Нове життя» - нова якість охорони материнства та
дитинства»»;

389. від 18.07.2011 № 421 «Про надання права підпису договорів та
визнання таким, що втратив чинність, наказу МОЗ України від 16.06.2011
№361»;

390. від 18.07.2011 № 422 «Про державне замовлення напідготовку
фахівців, науково-педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації лікарів та
провізорів (післядипломна освіта) у 2011 році»;

391. від 18.07.2011 (Спільно з Мінфіном № 896) № 423 «Про внесення змін
до паспорта бюджетної програми на 2011 рік»;

392. від 19.07.2011 № 425 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
06.06.08 № 307 «Про забезпечення порядку направлення громадян на лікування
за кордон»»;

393. від 19.07.2011 № 426 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
02.12.2010 № 1057 (зі змінами)»;

394. від 20.07.2011 № 427 «Про затвердження єдиного термінологічного
словника (Глосарій) з питань управління якості медичної допомоги»;

395. від 20.07.2011 № 428 «Про створення робочої групи з інформаційного
супроводу реформ за напрямом “Реформа медичного обслуговування»;

396. від 20.07.2011 № 429 «Про внесення змін до складу постійно діючої
Комісії МОЗ України з розгляду документів стосовно надання в оренду
нежилих приміщень закладів, що входять до сфери управління МОЗ України,
затвердженого наказом МОЗ України від 07.09.2009 N 661 (із змінами)»;

397. від 21.07.2011 № 430 «Про затвердження рішення Ліцензійної комісії
від 21.07.2011»;
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398. від 21.07.2011 № 431 «Про державну реєстрацію ( перереєстрацію)
медичних імунобіологічних препаратів зупинення дії наказом МОЗ від
09.12.2011 № 887 в частині державної реєстрації медичного імунобіологічного
препарату Віферон® Інтерферон альфа-2b людини рекомбінантний»;

399. від 21.07.2011 № 432 «Про внесення доповнення до наказу МОЗ
України від 21.06.2011 № 366»;

400. від 25.07.2011 № 434 «Про внесення змін до наказу МОЗ від
21.09.2010№ 795»;

401. від 25.07.2011 № 435 «Про затвердження Плану заходів щодо
виконання Концепції розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони
здоров'я України на 2011 – 2020 роки»;

402. від 27.07.2011 № 436 «Про внесення змін до складу Комітету з
конкурсних торгів МОЗ України»;

403. від 27.07.2011 № 437 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
20.10.2010 № 893»;

404. від 27.07.2011 № 438 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
18.07.2010 № 1008»;

405. від 27.07.2011 № 439 «Про внесення змін до наказу МОЗ від
27.08.2009 № 640»;

406. від 28.07.2011 № 440 «Про розподіл стерильних контейнерів для
людської крові та компенентів крові з інтегрованим лейкофільтром та
можливістю отримання педіатричних доз із антикоагулянтом (консервантом)
ЦФДА -1, закуплених за кошти Державного бюджету України у 2011 році»;

407. від 28.07.2011 № 441 «Про розподіл контейнерів зчетверених з
інтегрованим лейкофільтром для заготівлі донорської крові та її компонентів,
закуплених за кошти Державного бюджету України у 2011 році»;

408. від 28.07.2011 № 442 «Про внесення зміни до наказу МОЗ України від
23.05.2011 № 318»;

409. від 28.07.2011 № 443 «Про порядок вибору лікаря, що надає первинну
медичну допомогу скасований наказом МОЗ від 30.11.2011 № 831»;

410. від 28.07.2011 № 444 «Про затвердження переліку нормативно-
правових актів, необхідних для реалізації Закону України «Про порядок
проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій,
Дніпропетровській, Донецькій областях та м.Києві»»;

411. від 28.07.2011 № 445 «Про декларування зміни оптово-відпускних цін
на лікарські засоби станом на 28.07.2011 зі змінами наказ МОЗ від 05.09.2011
№567»;

412. від 28.07.2011 № 446 «Про затвердження рішення Ліцензійної комісії
від 28.07.2011»;

413. від 28.07.2011 (Спільно з Мінфіном № 972) № 447 «Про затвердження
паспорта бюджетної програми на 2011 рік»;

414. від 28.07.2011 № 448 «Про затвердження Плану заходів МОЗ України
з виконання Протокольного рішення за результатами селекторної наради щодо
експерименту з реформування системи охорони здоров'я у иілотних регіонах в
рамках Комітету з економічних реформ від 8 липня 2011 року»;

415. від 28.07.2011 № 449 «Про розподіл витратних матеріалів для
амбулаторного перитонеального діалізу для лікування хворих з хронічною
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нирковою недостатністю, закуплених за кошти Державного бюджету України у
2011 році»;

416. від 28.07.2011 № 450 «Про розподіл витратних матеріалів для
гемодіалізу у дітей з гострою та хронічною нирковою недостатністю,
закуплених за кошти Державного бюджету України у 2011 році»;

417. від 01.08.2011 № 451 «Пр внесення змін до наказу МОЗ від 23.03.2011
№ 161»;

418. від 01.08.2011 № 452 «Про створення комісії з інвентаризації майна
цілісного майнового комплексу ДП «Біостимулятор» ДАК «Укрмедпром»;

419. від 01.08.2011 № 453 НЕ ДЛЯ ДРУКУ;
420. від 01.08.2011 № 454 «Про затвердження Концепції управляння

якістю медичної допомоги у галузі охорони здоровя в Україні на період до 2020
року»;

421. від 02.08.2011 № 455 «Про зміну у складі Колегії Міністерства
охорони здоровя України»;

422. від 02.08.2011 № 456 «Про скасування наказу Міністерства охорони
здоровя України від 23.05.2011 № 315»;

423. від 02.08.2011 (Сп.з НАМН України № 70) № 457 «Про забезпечення
функціонування Центральної Референс-лабораторії МОЗ та лабораторної
мережі з мікробіологічної діагностики туберкульозу»;

424. від 03.08.2011 № 458 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;

425. від 03.08.2011 № 459 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
02.12.2010 № 1057 (зі змінами)»;

426. від 03.08.2011 № 460 «Про внесення змін до складу Комітету з
конкурсних торгів МОЗ України»;

427. від 03.08.2011 № 461 «Про державну реєстрацію ( перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;

428. від 03.08.2011 № 462 «Про створення робочої групи»;
429. від 05.08.2011 № 463 «Про внесення змін до наказу МОЗ від

24.06.2011 № 376»;
430. від 05.08.2011 № 464 «Про списання з бухгалтерського облiку

основних засобiв Харкiвської обласної санiтарно-епiдемiологiчної станцiї»;
431. від 05.08.2011 № 465 «Про списання з бухгалтерського обліку

основних засобів ДВНЗ «Iвано-Франкiвський нацiональний медичний
унiверситет»;

432. від 05.08.2011 № 466 «Про списання з бухгалтерського облiку
основних засобiв Державного закладу «Спецiалiзований (спецiальний)
клiнiчний санаторiй «Орлятко» Міністерства охорони здоров’я України»;

433. від 05.08.2011 № 467 «Про списання з бухгалтерського облiку
основних засобiв Державного закладу «Запорiзька обласна санiтарно-
епiдемiологiчна станцiя» Міністерства охорони здоров’я України»;

434. від 05.08.2011 № 468 «Про списання з бухгалтерського облiку
основних засобiв Державного закладу «Спецiалiзований (спецiальний)
санаторiй «Старий Крим» Міністерства охорони здоров’я України»;
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435. від 05.08.2011 № 469 «Про списання з бухгалтерського облiку
основних засобiв Державного закладу «Дитячий спецiалiзований (спецiальний)
клiнiчний санаторiй «Здравниця» Міністерства охорони здоров’я України»;

436. від 05.08.2011 № 470 «Про списання з бухгалтерського облiку
основних засобiв Днiпропетровської державної медичної академiї»;

437. від 05.08.2011 № 471 «Про списання з бухгалтерського облiку
основних засобiв Державного закладу «Закарпатська обласна санiтарно-
епiдемiологiчна станцiя» Міністерства охорони здоров’я України»;

438. від 05.08.2011 № 472 «Про списання з бухгалтерського облiку
основних засобiв Вiнницької обласної санiтарно-епiдемiологiчної станції зі
змінами наказ МОЗ від 17.10.2011 № 668»;

439. від 05.08.2011 № 473 «Про списання з бухгалтерського облiку
основних засобiв Державного закладу «Тернопiльська обласна санiтарно-
епiдемiологiчна станцiя» Міністерства охорони здоров’я України»;

440. від 05.08.2011 № 474 «Про списання з бухгалтерського облiку
основних засобiв Державного закладу «Севастопольська мiська санiтарно-
епiдемiологiчна станцiя» Міністерства охорони здоров’я України»;

441. від 05.08.2011 № 475 «Про списання з бухгалтерського облiку
основних засобiв Медичного центру реабілітації дітей з соматичними
захворюваннями МОЗ України»;

442. від 05.08.2011 № 476 «Про списання з бухгалтерського облiку
основних засобiв Нацiонального музею медицини України»;

443. від 05.08.2011 № 477;
444. від 05.08.2011 № 478 «Про внесення змін до до наказів МОЗ України

від 03.11.2008 № 621 і від 07.10.2009 № 722»;
445. від 05.08.2011 № 479 «Про затвердження Розподілу препаратів для

лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом, у групах ризику,
закуплених за кошти гранту Глобального фонду для боротьби зі СНІДом,
туберкульозом і малярією»;

446. від 05.08.2011 (Спільно з Міном №1002) № 480 «Про внесення змін до
паспортів бюджетних програм на 2011 рік»;

447. від 05.08.2011 № 481 «Про затвердження рішення Ліцензійної комісії
від 04.08.2011»;

448. від 05.08.2011 (Спільно з Мінфіном №1003) № 481 «Про внесення змін
до паспорта бюджетної програми на 2011 рік»;

449. від 05.08.2011 № 482 «Про затвердження Медичного завдання»;
450. від 05.08.2011 № 483 «Про надання керівникам закладів, установ та

організацій, що належать до сфери управління МОЗ України, повноважень на
списання державного майна»;

451. від 05.08.2011 № 484 «Про списання з бухгалтерського обліку
основних засобів державного підприємтсва «Науково-дослідний інститут
медико-екологічних проблем Донбасу та вугільної промисловості ( м.
Донецьк)»;

452. від 05.08.2011 № 485 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
30.11.2010 № 1050»;
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453. від 05.08.2011 № 486 «Про внесення змін до Переліку закладів
охорони здоровя для проведення медичних оглядів моряків та видачі медичних
свідоцтв морякам»;

454. від 05.08.2011 № 487 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
02.12.2010 № 1057 ( зі змінами)»;

455. від 08.08.2011 № 489 «Про створення робочої групи з розробки
Державної програми щодо розвитку дерматовенерологічної служби України»;

456. від 09.08.2011 № 490 «Про державну реєстрацію ( перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;

457. від 09.08.2011 № 491 «Про внесення змін до Плану діяльності
Міністерства охорони здоровя України з підготовки проектів регуляторних
актів на 2011 рік»;

458. від 09.08.2011 № 492 «Про затвердження складів постійних робочих
груп МОЗ з питань профільного супроводу державних закупівель»;

459. від 09.08.2011 № 493 «Про розподіл протитуберкульозних препаратів
I та II ряду, закуплених за рахунок коштів Державного бюджету України на
2011 рік зі змінами наказ МОЗ від 11.01.2012 № 15»;

460. від 10.08.2011 № 494 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
шлікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;

461. від 10.08.2011 № 495 «Про здійснення перегляду нормативно-
правових актів та інших документів МОЗ»;

462. від 10.08.2011 № 496 «Про затвердження складу Ліцензійної комісії
МОЗ України зі змінами наказ МОЗ від 04.10.2011 № 643»;

463. від 10.08.2011 № 497 «Про впровадження в життя рішення колегії
МОЗ України від 22.07.2011 щодо розгляду звернень громадян, які надійшли до
МОЗ України протягом I півріччя 2011 року»;

464. від 10.08.2011 № 498 «Про скорочення терміну дії реєстраційних
посвідчень»;

465. від 10.08.2011 № 499 «Про деякі питання організації роботи лікарів
стоматологічного профілю»;

466. від 11.08.2011 (Спільно з НАМН України № 71) № 500 «Про
затвердження заходів МОЗ України та НАМН України щодо виконання у 2011
році Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації
Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року»;

467. від 11.08.2011 № 501 «Про внесення змін до наказу МОЗ від
01.03.2010 № 176»;

468. від 11.08.2011 № 502 «Про внесення змін до наказу МОЗ від
01.03.2010 № 177»;

469. від 11.08.2011 № 503 «Про затвердження рішення Ліцензійної комісії
від 11.08.2011»;

470. від 15.08.2011 № 504 «Про затвердження складу робочої групи з
питань опрацювання механізму реімбурсації (відшкодування вартості)
препаратів інсулінів зі змінами наказ МОЗ № 558 від 01.09.2011 зі змінами
наказ МОЗ від 14.02.2012 № 94»;

471. від 15.08.2011 № 506 «Про підготовку до проведення 2011/2012
навчального року у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах I-
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IV рівнів акредитації, закладах післядипломної освіти та науково-дослідних
установах МОЗ України»;

472. від 15.08.2011 № 507 «Про затвердження комплексу покахників для
проведення оцінки стану реформування системи охорони здоровя у пілотних
регіонах»;

473. від 15.08.2011 № 508 «Про планування наукової тематики на 2012
рік»;

474. від 15.08.2011 № 509 «Про декларування зміни оптово-відпускних цін
на лікарські засоби станом на 15.08.2011»;

475. від 15.08.2011 № 510 «Про розподіл препаратів факторів згортання
крові для лікування хворих на гемофілію, закуплених за кошти Державного
бюджету України у 2011 році»;

476. від 15.08.2011 № 511 «Про внесення змін до Регламенту роботи
апарату МОЗ України»;

477. від 15.08.2011 № 512 «Про затвердження Методичних рекомендацій з
прогнозування потреби закладів охорони здоровя України у медичних кадрах
на довгострокову перспективу»;

478. від 15.08.2011 № 513 «Про внесення змін до складу Комітету з
конкурсних торгів МОЗ України»;

479. від 15.08.2011 № 514 «Про затвердження Примірного статуту
Перинатального центру зі стаціонаром та Примірного положення про
Перинатальний центр у складі закладу охорони здоровя»;

480. від 15.08.2011 № 515 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
медичних імунобіологічних препаратів»;

481. від 16.08.2011 № 516 «Про розподіл препаратів факторів згортання
крові для лікування дітей хворих на гемофілію, закуплених за кошти
Державного бюджету України у 2011 році»;

482. від 16.08.2011 № 517 «Про переліки відомостей, що містять службову
та конфіденційну інформацію в МОЗ України»;

483. від 17.08.2011 № 518 «Про затвердження складу робочої групи для
опрацювання проекту наказу МОЗ України «Про затвердження змін до наказу
МОЗ України від 27.12.2006 № 898»;

484. від 17.08.2011 № 519 «Про організацію підготовки та підвищення
кваліфікації лікарів, фельдшерів (медичних сестер) станцій швидкої медичної
допомоги з медицини невідкладних станів у пілотних регіонах (Вінницькій,
Донецькій, Дніпропетровській областях та м. Києві)»;

485. від 18.08.2011 № 520 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;

486. від 18.08.2011 № 521 «Про розподіл лікарського засобу «Золадекс»
для лікування онкологічних хворих, закупленого за кошти Державного
бюджету України у 2011 році»;

487. від 19.08.2011 № 522 «Про затвердження Плану заходів щодо
підтримки статусу країни, вільної від поліомієліту: 2011 – 2013 рр., Україна»;

488. від 19.08.2011 № 523 «Про затвердження рішення Ліцензійної комісії
від 18.08.2011»;

489. від 19.08.2011 № 524 «Про затвердження Плану заходів Міністерства
охорони здоровя України щодо організації підготовки проектів актів,
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необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 7 липня 2011 року
№ 3612 - VI «Про порядок проведення реформування системи охорони здоровя
у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві»;

490. від 22.08.2011 № 525 «Про внесення змін до складу Комітету з
конкурсних торгів МОЗ України»;

491. від 22.08.2011 № 527 «Про внесення змін до Плану діяльності
Міністерства охорони здоровя України з підготовки проектів регуляторних
актів на 2011 рік»;

492. від 23.08.2011 № 528 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
28.07.2011 № 441»;

493. від 23.08.2011 № 529 НЕ ДЛЯ ДРУКУ;
494. від 23.08.2011 № 530 «Про перевірку роботи приймальних комісій

вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів IV рівня акредитації
та закладів післядипломної освіти МОЗ України у 2011 році»;

495. від 23.08.2011 № 531 «Про внесення змін до наказу МОЗ від
08.04.2011 № 198»;

496. від 23.08.2011 № 532 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
26.02.2003 р. № 86»;

497. від 23.08.2011 № 533 «Про скасування наказу Міністерства охорони
здоровя України від 30.07.2011 № 563»;

498. від 25.08.2011 № 534 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
12.08.2010 № 666 ( із змінами)»;

499. від 25.08.2011 № 535 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;

500. від 25.08.2011 № 536 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
24.01.2011 № 30»;

501. від 26.08.2011 № 537 «Про затвердження рішення Ліцензійної комісії
від 26.08.2011»;

502. від 29.08.2011 № 538 «Про декларування зміни оптово-відпускних цін
на лікарські засоби станом на 29.08.2011»;

503. від 29.08.2011 № 539 «Про внесення змін до складу Комітету з
конкурсних торгів МОЗ України»;

504. від 30.08.2011 № 540 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;

505. від 30.08.2011 № 541 «Про списання з бухгалтерського обліку
основних засобів Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит»;

506. від 30.08.2011 № 542 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;

507. від 30.08.2011 № 546 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
20 липня 1995 року № 135»;

508. від 30.08.2011 № 547 «Про затвердження плану заходів МОЗ України
з розроблення проектів прогнозних і програмних документів економічного і
соціального розвитку та державного бюджету»;

509. від 30.08.2011 № 548 «Про розподіл протитуберкульозного препарату
Клофазам, капсули по 100 мг, закупленого за рахунок коштів Державного
бюджету України на 2011 рік зі змінами наказ МОЗ від 11.01.2012 № 16»;
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510. від 30.08.2011 № 549 «Про внесення змін до Положення про колегію
Міністерства охорони здоровя України»;

511. від 30.08.2011 № 550 «Про створення мультидисциплінарних робочих
груп з опрацювання медичних стандартів та уніфікованих клінічних протоколів
медичної допомоги на засадах доказової медицини»;

512. від 30.08.2011 № 551 «Про створення робочої групи»;
513. від 30.08.2011 № 552 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від

20.10.2010 № 893»;
514. від 31.08.2011 № 553 «Про затвердження Плану-графіка проведення

заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів
Міністерства охорони здоровя України на 2011 рік»;

515. від 01.09.2011 № 554 «Про затвердження рішення Головної
акредитаційної комісії при Міністерстві охорони здоровя України від 1 вересня
2011 року»;

516. від 01.09.2011 № 555 «Про затвердження Примірного табеля
матеріально-технічного оснащення закладів первинної медичної допомоги у
Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києва»;

517. від 01.09.2011 № 556 «Про затвердження Примірних штатних
нормативів центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги у
Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києва»;

518. від 01.09.2011 № 557 «Про затвердження Примірного положення про
центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»;

519. від 01.09.2011 № 558 «Про внесення змін до складу робочої групи з
питань опрацювання механізму реімбурсації (відшкодування вартості)
препаратів інсуліну»;

520. від 01.09.2011 № 559 «Про затвердження рішення Ліцензійної комісії
від 01.09.2011»;

521. від 01.09.2011 № 560 «Про розподіл антиретровірусного препарату
«Зіаген», наданого компанією «ГлаксоСмітКляйн» у якості благодійної
допомоги зі змінами наказ МОЗ від 22.11.2011 № 814»;

522. від 05.09.2011 № 561 «Про затвердження Інструкції про встановлення
груп інвалідності»;

523. від 05.09.2011 № 562 «Про затвердження Критеріїв та Стандартів
державної акредитації фармацевтичних ( аптечних) закладів»;

524. від 05.09.2011 № 563 «Про внесення змін до наказу МОЗ від
12.06.2008 № 314 (зі змінами), від 04.03.2009 № 137 (зі змінами), від 30.03.2010
№ 272 ( зі змінами) та від 30.11.2010 № 1049 ( зі змінами)»;

525. від 05.09.2011 № 564 «Про внесення змін до складу Комітету
конкурсних торгів МОЗ України»;

526. від 05.09.2011 № 565 «Про внесення змін до наказу МОЗ від
04.03.2009 № 137 (у редакції наказу МОЗ від 06.07.2011 № 478)»;

527. від 05.09.2011 № 566 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
29.06.2011 № 382 «Про затвердження складу Головної акредитаційної комісії
при Міністерстві охорони здоровя» зі змінами наказ МОЗ від 05.10.2011»;

528. від 05.09.2011 № 567 «Про внесення змін у додатки до наказів МОЗ
України від 04.02.2011 № 69, від 16.02.2011 № 87, від 23.02.2011 № 99, від
04.03.2011 № 131, від 28.07.2011 № 445»;
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529. від 06.09.2011 № 569 «Про розподіл та раціональне використання
імунобіологічних препаратів в Україні, закуплених за кошти Державного
бюджету України на 2011 рік»;

530. від 06.09.2011 № 570 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;

531. від 06.09.2011 № 571 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарськиї засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;

532. від 07.09.2011 № 572 «Про затвердження рішення Ліцензійної комісії
від 07.09.2011»;

533. від 07.09.2011 № 573 «Про декларування зміни оптово-відпускних цін
на лікарські засоби станом на 07.09.2011»;

534. від 07.09.2011 № 574 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
27.04.2011 №239»;

535. від 08.09.2011 № 575 «Про організацію заходів щодо контролю за
введення вв експлуатацію медичного обладнання, яке закуповується за кошти
державного та місцевих бюджетів»;

536. від 08.09.2011 № 576 «Про створення міжвідомчої робочої групи
щодо забезпечення реалізації положень Генеральної угоди про регулювання
основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і
трудових відносин в Україні на 2010-2012 роки між Кабінетом Міністрів
України, Спільним представницьким органом сторони роботодавців на
національному рівні та Спільним представницьким органом всеукраїнських
профспілок та профспілкових об'єднань»;

537. від 09.09.2011 (Спільно з Мінфіном № 1122) № 577 «Про внесення
змін до паспорта бюджетної програми на 2011 рік»;

538. від 09.09.2011 № 578 «Про розподіл витратних матеріалів для
автоматичного плазмаферезу для апарата типу «Автоферезіс С», закуплених за
кошти Державного бюджету України у 2011 році»;

539. від 09.09.2011 № 579 «Про внесення змін до наказу МОЗ від
08.09.2010 № 760 ( зі змінами)»;

540. від 09.09.2011 № 580 «Про затвердження Плану першочергових
заходів щодо розвитку фармацевтичної галузі охорони здоровя»;

541. від 09.09.2011 № 581 «Про розподіл препарату ІМУНАТ 500 МО
(IMMUNATE 500 I.U.) для лікування дітей, хворих на гемофілію, закупленого
за кошти Державного бюджету України у 2011 році»;

542. від 12.09.2011 № 582 «Про затвердження Плану заходів Міністерства
охорони здоровя України щодо організації підготовки проектів актів,
необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 7 липня 2011 року
№ 3611-VI «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону
здоровя щодо удосконалення надання медичної допомоги» зі змінами наказ
МОЗ від 28.10.2011 № 721»;

543. від 12.09.2011 № 583 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
27.08.2011 № 640 ( із змінами)»;

544. від 12.09.2011 № 584 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
18.11.2010 № 1008 ( із змінами)»;

545. від 13.09.2011 № 585 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
16.08.2010 № 675»;
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546. від 13.09.2011 № 586 «Про затвердження розподілу лікарських
засобів для лікування дітей, хворих на гіпофізарний нанізм, закуплених у 2011
році в централізованому порядку за кошти державного бюджету»;

547. від 14.09.2011 (Спільно з НАМН України № 77) № 587 «Про внесення
змін до наказу МОЗ та АМН від 11.03.2010 № 219/12 «Про проблемні комісії
МОЗ та АМН України»;

548. від 14.09.2011 № 588 «Про затвердження рішення Ліцензійної комісії
від 14.09.2011»;

549. від 14.09.2011 № 589 «Про затвердження Розподілу лікарських
засобів для надання медичної допомоги хворим, які потребують трансплантації
органів чи інших анатомічних матеріалів або перенесли трансплантацію,
закуплених у 2011 році в централізованому порядку за кошти державного
бюджету зі змінами наказ МОЗ від 17.10.2011 № 676»;

550. від 14.09.2011 № 590 «Про проведення наради ректорів вищих
медичних (фармацевтичного) навчальних закладів IV рівня акредитації та
закладів післядипломної освіти МОЗ України «Підсумки проведення вступної
кампанії до вищих навчальних закладів МОЗ України у 2011 році. Актуальні
питання поліпшення якості та організації підготовки медичних та
фармацевтичних спеціалістів» зі змінами наказ МОЗ від 22.09.2011 № 609»;

551. від 14.09.2011 (Спільно з НАМН України № 79 та ГУОЗ КМДА
№ 362) № 591 «Про створення Українського центру колопроктології»;

552. від 15.09.2011 (Спільно з НАМН України № 80) № 592 «Про заходи
щодо удосконалення та підвищення якості роботи опікового відділення
Луганської обласної клінічної лікарні»;

553. від 15.09.2011 № 593 «Про внесення змін до Плану діяльності
Міністерства охорони здоровя України з підготовки проектів регуляторних
актів на 2011 рік»;

554. від 16.09.2011 (Спільно з МНС України № 1003) № 594 «Про
створення спільної робочої групи МНС та МОЗ України»;

555. від 16.09.2011 № 596 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;

556. від 16.09.2011 № 597 «Про затвердження Галузевої програми
стандартизації медичної допомоги на період до 2020 року»;

557. від 19.09.2011 № 598 «Про списання з бухгалтерського облiку
основних засобiв Запорiзького державного медичного унiверситету»;

558. від 19.09.2011 № 599 «Про розподіл фактора згортання крові VII
(плазмовий) для лікування дітей, хворих на гемофілію, закупленого за кошти
Державного бюджету України у 2011 році»;

559. від 19.09.2011 № 600 «Про створення та організацію діяльності
Робочої групи з впровадження «Єдиної електронної інформаційно-аналітичної
системи МОЗ України» зі змінами наказ МОЗ від 26.10.2011 № 710»;

560. від 20.09.2011 № 601 «Щодо проведення зовнішнього контролю
якості тесту медикаментної чутливості до противотуберкульозних препаратів 1-
го та 2-го ряду»;

561. від 21.09.2011 № 603 «Про розподіл препарату «Новосевен» (фактор
згортання крові VІІ рекомбінантний) для лікування дорослих та дітей, хворих
на гемофілію, закуплених за кошти резервного фонду Державного бюджету
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України у 2011 році відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 17.09.2011 № 785-р»;

562. від 21.09.2011 № 604 «Про внесення змін до Плану діяльності
Міністерства охорони здоровя України з підготовки проектів регуляторних
актів на 2011 рік»;

563. від 22.09.2011 № 605 «Про розподіл лабораторних реагентів для
дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання, закуплених за
кошти Державного бюджету України у 2011 році»;

564. від 22.09.2011 № 606 «Про затвердження Порядку проведення
внутрішньої контрольно-ревізійної роботи в системі Міністерства охорони
здоровя»;

565. від 22.09.2011 (Спільно з НАМН України № 84) № 608 «Про внесення
змін до наказу АМН та МОЗ України від 30.09.2003 № 65/462»;

566. від 22.09.2011 № 609 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
14.09.2011 № 590»;

567. від 22.09.2011 № 610 «Про списання з бухгалтерського обліку
основних засобів Державного закладу «Клінічний реабілітаційний медичний
центр» МОЗ України»;

568. від 22.09.2011 № 611 «Про списання з бухгалтерського обліку
основних засобів Державного закладу «Український спеціалізованиї диспансер
радіаційного захисту населення»;

569. від 22.09.2011 № 612 «Про списання з бухгалтерського обліку
основних засобів Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит»;

570. від 22.09.2011 № 613 «Про списання з бухгалтерського обліку
основних засобів Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит»;

571. від 22.09.2011 № 614 «Про списання з бухгалтерського обліку
основних засобів Спеціалізованої медико-санітарної частини № 15»;

572. від 23.09.2011 № 615 «Про реалізацію проекту Угоди між
Міністерством охорони здоров`я України та Міністерством оборони США
стосовно співробітництва в галузі запобігання розповсюдженню технологій,
патогенів та знань, які можуть бути використані в ході розробки біологічної
зброї»;

573. від 23.09.2011 № 616 «Про затвердження рішення Ліцензійної комісії
від 23.09.2011»;

574. від 23.09.2011 № 617 «Про утворення постійно діючої робочої групи з
вирішення спірних питань щодо реєстрації оптово-відпускних цін на лікарські
засоби і вироби медичного призначення»;

575. від 23.09.2011 № 618 «Про списання з бухгалтерського обліку
основних засобів Українського науково-практичного центру ендокринної
хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України»;

576. від 26.09.2011 № 619 «Про затвердження плану перевірок додержання
субєктами господарювання Ліцензійних умов на IV квартал 2011 року»;

577. від 26.09.2011 № 620 «Про створення робочої групи для розроблення
та впровадження навчальних тренінгових програм для медичних та соціальних
працівників, працівників пенітенціарної служби з питань фтизіатрії»;
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578. від 27.09.2011 № 621 «Про розподіл та раціональне використання в
Україні вакцини БЦЖ SSI для профілактики туберкульозу, отриманої на
безоплатній основі»;

579. від 27.09.2011 № 622 «Про розподіл лікарського засобу «Рекормон»
(ß-еритропоетин) по 2000 МО для лікування дітей з гострою та хронічною
нирковою недостатністю, закупленого за кошти Державного бюджету України
на 2011 рік зі змінами наказ МОЗ від 13.10.2011 № 664»;

580. від 27.09.2011 № 623 «Про впровадження пілотного проекту
«Забезпечення профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини та покращення
перинатальних показників у вагітних з наркотичною залежністю та народжених
ними дітей»;

581. від 28.09.2011 № 624 «Про списання з бухгалтерського обліку
основних засобів Національного фармацевтичного університету»;

582. від 28.09.2011 № 625 «Про списання з бухгалтерського обліку
основних засобів Національного фармацевтичного університету»;

583. від 29.09.2011 № 625 «Про затвердження рішення Головної
акредитаційної комісії при Міністерстві охорони здоровя України від 29
вересня 2011 року»;

584. від 30.09.2011 № 626 «Про затвердження рішення Ліцензійної комісії
від 30.09.2011»;

585. від 30.09.2011 (спільно з Мінфіном № 1237) № 626 «Про затвердження
паспорта бюджетної програми на 2011 рік»;

586. від 03.10.2011 (Спільно з Мінфіом № 626) № 627 «Про внесення змін
до паспорта бюджетної програми на 2011 рік»;

587. від 03.10.2011 № 628 «Про внесення змін до наказу МОЗ від
12.06.2011 № 314 ( зі змінами)»;

588. від 03.10.2011 № 629 «Про затвердження розподілу лікарського
засобу для запобігання гемолітичної хвороби у новонароджених, закупленого у
2011 році в централізованому порядку за кошти державного бюджету»;

589. від 03.10.2011 № 630 «Про затвердження зміни до декларованих
оптово-відпускних цін на лікарські засоби, затверджених наказом МОЗ України
від 05.01.2011 № 1, зміни до декларованих оптово-відпускних цін на лікарські
засоби станом на 15.07.2011, затверджених наказом МОЗ України від
15.07.2011 № 414, зміни до декларованих оптово-відпускних цін на лікарські
засоби станом на 29.08.2011, затверджених наказом МОЗ України від
29.08.2011 № 538, зміни до декларованих оптово-відпускних цін на лікарські
засоби станом на 07.09.2011, затверджених наказом МОЗ України від
07.09.2011 № 573, та зміни у додатки до наказів МОЗ України від 04.02.2011
№ 69, від 16.02.2011 № 87, від 23.02.2011 № 99, від 04.03.2011 № 131,
від 18.04.2011 № 217, від 06.05.2011 № 265»;

590. від 03.10.2011 № 631 «Про затвердження розподілу тест-наборів для
скринінгу новонароджених на фенілкетонірую та вроджений гіпотиреоз,
закуплених у 2011 році в централізованому порядку за кошти державного
бюджету»;

591. від 03.10.2011 № 632 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;
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592. від 03.10.2011 № 633 «Про внесення змін до наказів МОЗ: від
24.02.2010 № 168; від 12.05.2010 № 405; від 27.07.2010 № 627; від 26.10.2010
№915»;

593. від 03.10.2011 № 634 «Про внесення змін до наказу МОЗ від
16.02.2009 № 95»;

594. від 03.10.2011 № 635 «Про розподіл протромбінованого комплексу
людини для лікування дітей, хворих на гемофілію, закупленого за кошти
Державного бюджету України у 2011 році»;

595. від 03.10.2011 № 636 «Про розподіл витратних матеріалів до апарату
вірусінактивації плазми до апарату Macotronic, закуплених за кошти
Державного бюджету України у 2011 році»;

596. від 03.10.2011 № 637 «Про розподіл контейнерів стерильних
пластмасових для людської крові та компонентів крові подвійних, закуплених
за кошти Державного бюджету України у 2011 році»;

597. від 03.10.2011 № 638 «Про розподіл стерильних пластмасових
контейнерів для людської крові та компонентів крові потрійних, закуплених за
кошти Державного бюджету України у 2011 році»;

598. від 03.10.2011 № 639 «Про затвердження Розподілу лікарського
засобу для лікування дітей, хворих на хворобу Гоше, закупленого у
централізованому порядку за кошти Державного бюджету України на 2011
рік»;

599. від 03.10.2011 № 640 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
08.10.2009 № 729»;

600. від 03.10.2011 № 641 «Про склад Громадської ради при Міністерстві
охорони здоровя України»;

601. від 04.10.2011 № 642 «Про внесення змін до Складу Координаційної
ради з питань надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет»;

602. від 04.10.2011 № 643 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
10.08.2011 № 496»;

603. від 05.10.2011 № 644 НЕ ДЛЯ ДРУКУ;
604. від 05.10.2011 № 645 «Про внесення змін до наказу МОЗ від

01.09.2011 № 556»;
605. від 05.10.2011 № 647 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)

медичних імунобіологічних препаратів»;
606. від 05.10.2011 № 648 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)

лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;
607. від 05.10.2011 № 649 «Про розподіл лікарський засобів для лікування

дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання, закуплених за
кошти Державного бюджету України у 2011 році»;

608. від 05.10.2011 № 650 «Про розподіл реагентів ( тест-систем) для
комплексного обстеження крові донорів на автоматизованих приладах
закритого типу на маркери ВІЛ 1/2, гепатиту В, гепатиту С, сифілісу в
комплекті з калібраторами, контролями, реактивами та витратними
матеріалами, закуплених за кошти державного бюджету України у 2011 році зі
змінами наказ МОЗ від 03.02.2012 № 84»;
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609. від 05.10.2011 № 651 «Про розподіл антиретровірусних препаратів
наданих компанією «Ranbaxy Laboratories Limited», Індія, у якості гуманітарної
допомоги»;

610. від 07.10.2011 № 652 «Про затвердження рішення Ліцензійної комісії
від 07.10.2011»;

611. від 07.10.2011 № 653 «Про затвердження Плану заходів на виконання
Концепції управління якістю медичної допомоги у галузі охорони здоров'я в
Україні на період до 2020 року»;

612. від 11.10.2011 № 655 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;

613. від 11.10.2011 № 656 «Про списання з бухгалтерського облiку
основних засобiв Державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна
частина №1» Міністерства охорони здоров’я України»;

614. від 11.10.2011 № 657 «Про розподіл витратних матеріалів для
гемодіалізу у дітей, закуплених за кошти Державного бюджету України у 2011
році»;

615. від 11.10.2011 № 658 «Про подання установами і закладами охорони
здоровя України статистичних звітів за 2011 рік»;

616. від 11.10.2011 № 659 «Про списання з бухгалтерського облiку
основних засобiв Буковинського державного медичного унiверситету»;

617. від 12.10.2011 № 660 «Про затвердження рішення Ліцензійної комісії
від 12.10.2011»;

618. від 12.10.2011 № 661 «Про розподіл медичного обладнання,
закупленого за кошти Державного бюджету України у 2011 році»;

619. від 12.10.2011 № 662 «Про списання з бухгалтерського обліку
основних засобів Державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна
частина № 5»;

620. від 13.10.2011 № 663 «Про затвердження плану заходів МОЗ України
щодо виконання у 2010 році Загальнодержавної програми адаптації
законодавства України до законодавства Європейського Союзу»;

621. від 13.10.2011 № 664 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
27.09.2011 № 622»;

622. від 13.10.2011 № 665 «Про затвердження індикаторів якості медичної
допомоги скасовано наказом МОЗ від 17.11.2011 № 796»;

623. від 17.10.2011 № 666 «Про внесення змін до наказу МОЗ від
14.05.2010 № 413»;

624. від 17.10.2011 (Спільно з МВС № 589) № 667 «Про визнання таким,
що втратив чинність, наказу МВС та МОЗ від 27.02.1992 № 105/41»;

625. від 17.10.2011 № 668 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
05.08.2011 № 472»;

626. від 17.10.2011 № 669 «Про затвердження рішення Ліцензійної комісії
від 17.10.2011»;

627. від 17.10.2011 № 670 «Про затвердження розподілу лікарських
засобів для лікування хворих на розсіяний склероз, закуплених за кошти
Державного бюджету України у 2011 році зі змінами наказ МОЗ від 18.11.2011
№ 804 зі змінами наказ МОЗ від 14.02.2012 № 109»;
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628. від 17.10.2011 № 671 «Про затвердження квоти регіонів і розподілу
лікарських засобів для проведення лікування безпліддя жінок методами
допоміжних репродуктивних технологій, закуплених у централізованому
порядку за кошти Державного бюджету України на 2011 рік»;

629. від 17.10.2011 № 672 «Про затвердження розподілу лікарського
засобу «Новосевен» для забезпечення акушерських відділень з метою надання
невідкладної медичної допомоги у разі кровотечі, закупленого у 2011 році в
централізованому порядку за кошти державного бюджету»;

630. від 17.10.2011 № 673 «Про затвердження розподілу лікарських
засобів для лікування дихальних розладів у новонароджених, закуплених у 2011
році в централізованому порядку за кошти державного бюджету»;

631. від 17.10.2011 № 674 «Про затвердження розподілу імуноферментних
тест-систем для дослідження сироватки крові на TORCH- інфекції та інші
інфекції,що передаються статевим шляхом,закуплених у 2011 році в
централізованому порядку за кошти державного бюджету»;

632. від 17.10.2011 № 675 «Про внесення змін до складу деяких робочих
груп МОЗ України з питань профільного супроводу державних закупівель»;

633. від 17.10.2011 № 676 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
14.09.2011 № 589»;

634. від 17.10.2011 № 677 «Про внесення змін до наказу МОЗ від України
від 27.08.2009 № 640 ( зі змінами»;

635. від 17.10.2011 № 678 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
21.09.2011 № 795 ( зі змінами)»;

636. від 18.10.2011 № 679 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
20.10.2010 № 893 ( із змінами)»;

637. від 18.10.2011 № 680 «Про внесення змін до Плану діяльності
Міністерства охорони здоровя України з підготовки проектів регуляторних
актів на 2011 рік»;

638. від 18.10.2011 № 681 «Про внесення змін до складу Комітету з
конкурсних торгів МОЗ України»;

639. від 18.10.2011 № 682 «Про розподіл виробів медичного призначення
для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання,
закуплених за кошти Державного бюджету України у 2011 році»;

640. від 21.10.2011 № 684 «Про питання проведення першого етапу
відбору та порядку підготовки пропозицій щодо інвестиційних проектів у сфері
охорони здоровя Скасовано наказом МОЗ від 29.12.2011 № 1004»;

641. від 21.10.2011 № 685 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;

642. від 24.10.2011 № 686 «Про проведення ревізії окремих питань
фінансово-господарської діяльності Українського науково-дослідного інституту
реабілітації та курортології»;

643. від 25.10.2011 № 687 «Про розподіл лікарських засобів для лікування
онкогематологічних хворих дорослого віку, закуплених за кошти Державного
бюджету України у 2011 році»;

644. від 25.10.2011 № 688 «Про затвердження рішення Ліцензійної комісії
від 25.10.2011»;
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645. від 25.10.2011 № 689 «Про скасування деяких наказів Міністерства
охорони здоровя України»;

646. від 25.10.2011 № 690 «Про внесення змін до наказу Міністерства
охорони здоровя України від 13.04.2011 № 204»;

647. від 25.10.2011 № 691 «Про скасування наказу Міністерства охорони
здоровя від 06.07.2011 № 395»;

648. від 25.10.2011 (Спільно з Генпрокуратура № 102 , МВС № 685) № 692
«Про затвердження Порядку взаємодії між органами внутрішніх справ,
закладами охорони здоров'я та органами прокуратури України при
встановленні факту смерті людини»;

649. від 25.10.2011 № 693 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;

650. від 25.10.2011 № 694 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
16.08.2010 № 681»;

651. від 25.10.2011 № 695 «Про розподіл фактора згортання крові VIII
(плазмовий) для лікування хворих на гемофілію, закупленого за кошти
Державного бюджету України у 2011 році»;

652. від 25.10.2011 № 696 «Про затвердження складу робочої групи з
питань опрацювання обов'язкового мінімального асортименту лікарських
засобів і виробів медичного призначення для аптечних закладів»;

653. від 25.10.2011 № 697 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
медичних імунобіологічних препаратів»;

654. від 25.10.2011 № 698 «Про зміни у складі Колегії Міністерства
охорони здоровя України»;

655. від 25.10.2011 № 699 «Про внесення змін до наказів МОЗ від
08.09.2010 № 760 (зі змінами ), від 04.03.2009 № 137 (зі змінами), від 25.10.2010
№ 960, від 12.06.2008 № 314 (зі змінами), від 19.07.2010 № 566 (зі змінами)»;

656. від 26.10.2011 № 700 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;

657. від 26.10.2011 № 701 «Про затвердження рішення Головної
акредитаційної комісії при Міністерстві охорони здоровя України від 26 жовтня
2011 року»;

658. від 26.10.2011 № 702 «Про проведення у життя рішення колегії МОЗ
України від 28 вересня 2011 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 у першому півріччі 2011 року»;

659. від 26.10.2011 № 703 «Про затвердження Програми дослідження
щодо вивчення рівня соматичних та інфекційних захворювань серед дітей віком
до 3 років, міст Києва, Донецька, Львова та Сімферополя після щеплень,
визначених Календарем профілактичних щеплень в Україні»;

660. від 26.10.2011 № 704 «Про затвердження складу робочої групи з
підготовки проекту концепції заявки України до Глобального фонду для
боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією ( 11 раунд )»;

661. від 26.10.2011 № 705 «Про внесення змін до Плану діяльності
Міністерства охорони здоров'я України з підготовки проектів регуляторних
актів на 2011 рік»;
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662. від 26.10.2011 № 706 «Про розподіл лікарських засобів для лікування
онкогематологічних хворих дорослого віку, закуплених за кошти Державного
бюджету України у 2011 році зі змінами наказ МОЗ від 05.12.2011 №859»;

663. від 26.10.2011 № 707 «Про затвердження розподілу лікарських
засобів для лікування онкологічних хворих, закуплених за кошти Державного
бюджету України у 2011 році»;

664. від 26.10.2011 № 708 «Про затвердження розподілу лікарських
засобів для лікування онкологічних хворих, закуплених за кошти Державного
бюджету України у 2011 році зі змінами наказ МОЗ від 14.02.2012 № 119»;

665. від 26.10.2011 № 709 «Про затвердження розподілу лікарських
засобів для лікування онкологічних хворих, закуплених за кошти Державного
бюджету України у 2011 році»;

666. від 26.10.2011 № 710 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
19.09.2011 № 600 «Про створення та організацію діяльності Робочої групи з
впровадження «Єдиної електронної інформаційно–аналітичної системи МОЗ
України»»;

667. від 26.10.2011 № 711 «Про затвердження Розподілу препаратів
імуноглобуліну нормального, закупленого у централізованому порядку за
кошти Державного бюджету України на 2011 рік»;

668. від 26.10.2011 № 712 «Про затвердження розподілу лікувального
харчування для дітей, старше одного року, хворих на фенілкетонурію,
закупленого у централізованому порядку за кошти Державного бюджету
України на 2011 рік зі змінами наказ МОЗ від 26.10.2011 № 712»;

669. від 28.10.2011 (Спільно з Мінфіном № 1356) № 713 «Про внесення
змін до паспорта бюджетної програми на 2011 рік»;

670. від 28.10.2011 (Спільно з Мінфіном № 1353) № 714 «Про внесення
змін до паспорта бюджетної програми на 2011 рік»;

671. від 28.10.2011 № 715 «Про подальше впровадження Розширеної
Ініціативи «Лікарня, доброзичлива до дитини" в Україні»;

672. від 28.10.2011 № 717 «Про затвердження Розподілу індивідуального
засобу реабілітації «Гравістан» (або еквіваленту) для дітей, хворих на дитячий
церебральний параліч, закупленого у централізованому порядку за кошти
Державного бюджету України 2011 рік»;

673. від 28.10.2011 № 718 «Про розподіл антиретровірусних препаратів,
закуплених ВБО «Всеукраїнська мережа людей, що живуть з ВІЛ/СНІД» за
кошти Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією
та наданих у якості благодійної допомоги»;

674. від 28.10.2011 № 719 «Про внесення змін до складу деяких робочих
груп МОЗ України з питань профільного супроводу державних закупівель»;

675. від 28.10.2011 № 720 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
11.05.2011 № 278»;

676. від 28.10.2011 № 721 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
12.09.2011 № 582»;

677. від 31.10.2011 № 722 «Про запровадження проведення моніторингу
цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, що закуповуються за
рахунок коштів державного та місцевого бюджетів»;
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678. від 31.10.2011 № 723 «Про затвердження Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів,
оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами»;

679. від 31.10.2011 № 724 «Про затвердження порядку контролю за
додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими
засобами»;

680. від 31.10.2011 № 725 «Про затвердження рішення Ліцензійної комісії
від 31.10.2011»;

681. від 31.10.2011 № 727 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
27.11.2008 № 689»;

682. від 31.10.2011 № 728 «Про затвердження розподілу тест-смужок для
забезпечення дітей віком до 18 років та вагітних, хворих на цукровий діабет,
закуплених у централізованому порядку за кошти Державного бюджету
України у 2011 році»;

683. від 31.10.2011 № 729 «Про призначення академічних стипендій імені
М.С. Грушевського студентам вищих медичних навчальних закладів IV рівня
акредитації на I семестр 2011-2012 навчального року»;

684. від 31.10.2011 № 730 «Про призначення академічних стипендій імені
М.М. Амосова студентам вищих медичних навчальних закладів IV рівня
акредитації на 2011-2012 навчальний рік»;

685. від 31.10.2011 № 731 «Про реалізацію Гранту Фонду інституційного
розвитку(ФІР) Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) для
підтримки пілотних проектів реформування системи охорони здоров'я»;

686. від 31.10.2011 № 732 «Про затвердження положень про заклади
охорони здоровя, які входять до складу госпітальних округів ті їх структурних
підрозділів скасовано наказом МОЗ від 14.02.2012 № 115»;

687. від 31.10.2011 № 733 «Про організацію паліативної та хоспісної
допомоги зі змінами наказ МОЗ від 29.12.2011 № 1002»;

688. від 31.10.2011 № 734 «Про затвердження табелів оснащення
медичною технікою та виробами медичного призначення структурних
підрозділів лікарні планового лікування»;

689. від 31.10.2011 № 735 «Про затвердження табелів оснащення
медичною технікою та виробами медичного призначення структурних
підрозділів лікарні інтенсивного лікування»;

690. від 31.10.2011 № 736 «Про затвердження табелів оснащення
медичною технікою та виробами медичного призначення структурних
підрозділів лікарні відновного лікування»;

691. від 31.10.2011 № 737 «Про затвердження табелів оснащення
медичною технікою та виробами медичного призначення патологоанатомічного
центру»;

692. від 31.10.2011 № 738 «Про затвердження табелів оснащення
медичною технікою та виробами медичного призначення структурних
підрозділів багатопрофільної дитячої лікарні інтенсивного лікування»;

693. від 31.10.2011 № 739 «Про затвердження табелів оснащення медичною
технікою та виробами медичного призначення структурних підрозділів
консультативно-діагностичного центру»;
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694. від 01.11.2011 № 740 «Про внесення змін до наказу МОЗ від
01.03.2011 №177»;

695. від 01.11.2011 № 741 «Про затвердження Порядку справляння плати за
надання медичної допомоги, що надається іноземним громадянам та особам без
громадянства державними та комунальними закладами охорони здоровя
України»;

696. від 01.11.2011 № 742 «Про затвердження примірних договорів про
медичне обслуговування населення зі змінами наказ МОЗ від 28.12.2011
№992»;

697. від 02.11.2011 № 744 «Про списання з бухгалтерського облiку
основних засобiв Державного закладу «Луганський державний медичний
унiверситет» Міністерства охорони здоров’я України»;

698. від 02.11.2011 № 745 «Про списання з бухгалтерського облiку
основних засобiв Державного закладу «Луганська обласна санiтарно-
епiдемiологiчна станцiя» Міністерства охорони здоров’я України»;

699. від 02.11.2011 № 746 «Про списання з бухгалтерського облiку
основних засобiв Харкiвської обласної санiтарно-епiдемiологiчної станцiї»;

700. від 02.11.2011 № 747 «Про списання з бухгалтерського облiку
основних засобiв Державного закладу спецiалiзований(спецiальний) санаторiй
«Сонячний» Міністерства охорони здоров’я України м.Алупка»;

701. від 02.11.2011 № 748 «Про списання з бухгалтерського облiку
основних засобiв Державного закладу «Дитячий спецiалiзований(спецiальний)
клiнiчний санаторiй «ЗМIНА» Міністерства охорони здоров’я України»;

702. від 03.11.2011 (Спільноз Міністерство енергетики та вугільної
промисловості України № 684) № 749 «Про безоплатну передачу державного
майна»;

703. від 03.11.2011 № 750 «Про затвердження графіків направлення на
реабілітацію дітей пільгових категорій до Міжнародної клініки відновного
лікування»;

704. від 04.11.2011 № 751 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
29.12.2009 № 1054 ( зі змінами)»;

705. від 04.11.2011 (Спільно з НАМН України № 98) № 752 «Про
відзначення 25-річчя Державної установи «Науковий центр радіаційної
медицини Національної академії медичних наук України»;

706. від 04.11.2011 (Спільно з Мінфіном № 1389) № 754 «Про затвердження
паспорта бюджетної програми на 2011 рік»;

707. від 04.11.2011 № 757 «Про затвердження примірних штатних
нормативів центру екстренної медичної допомоги та медицини катастроф»;

708. від 04.11.2011 № 758 «Про затвердження Переліків препаратів
(лікарських засобів), що містять малу кількість наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів, які підлягають контролю під час ввезення
на митну територію України та вивезення за її межі»;

709. від 04.11.2011 № 759 «Про створення робочої групи з питань
удосконалення нормативно-правових актів щодо знеболення паліативних
пацієнтів з хронічним больовим синдромом»;
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710. від 04.11.2011 № 760 «Про внесення змін до Плану-графіка
проведення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних
актів Міністерства охорони здоров'я України на 2011 рік»;

711. від 04.11.2011 № 761 «Про затвердження Порядку забору та
тимчасового зберігання пуповинної ( плацентарної) крові»;

712. від 04.11.2011 № 762 НЕ ДЛЯ ДРУКУ;
713. від 07.11.2011 № 763 «Про затвердження рішення Ліцензійної комісії

від 07.11.2011»;
714. від 07.11.2011 № 764 «Про внесення змін до складу Комітету з

конкурсних торгів МОЗ України»;
715. від 07.11.2011 № 765 «Про внесення змін наказу МОЗ України від

11.10.2010 № 854»;
716. від 07.11.2011 № 767 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від

21.09.2010 № 795 ( зі змінами)»;
717. від 07.11.2011 № 768 «Про затвердження табелів матеріально-

технічного оснащення та примірних штатних нормативів закладу охорони
здоровя «Хоспіс», виїзної бригади з надання паліативної допомоги «Хоспіс
вдома», паліативного відділення»;

718. від 07.11.2011 (Спільно з Мінсоцполітики №_, МВС №_, Мінюст №_)
№ 769 «Про затвердження Порядку взаємодії субєктів соціального патронажу
осіб, звільнених з місць позбавлення волі»;

719. від 08.11.2011 № 770 НЕ ДЛЯ ДРУКУ;
720. від 09.11.2011 № 771 «Про розподіл лікарських засобів закуплених за

кошти Державного бюджету України на 2011 рік за заходами із запобігання та
лікування серцево-судинних і судинно – мозкових захворювань»;

721. від 09.11.2011 № 772 «Про утворення робочої групи по проведенню
контролю якості серій вакцини Тривівак виробництва СЕВАФАРМА, Чеська
Республіка»;

722. від 09.11.2011 № 773 «Про реєстрацію оптово-відпукної ціни на
лікарський засіб станом на 08.11.2011»;

723. від 09.11.2011 № 774 «Про затвердження розподілу тест-систем до
приладів для визначення рівня глікозильованого гемоглобіну, закуплених у
централізованому порядку за кошти Державного бюджету України у 2011 році
зі змінами наказ МОЗ від 30.12.2011 1012»;

724. від 10.11.2011 № 775 «Про заходи щодо визначення переліку
наукових досліджень і розробок на 2012 рік»;

725. від 11.11.2011 № 776 «Про розподіл антиретровірусних препаратів
для лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД та профілактики ВІЛ-інфікування,
закуплених за кошти Державного бюджету у 2011 році зі змінами наказ МОЗ
від 06.01.2012 № 8»;

726. від 11.11.2011 № 778 НЕ ДЛЯ ДРУКУ;
727. від 11.11.2011 № 779 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)

лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;
728. від 11.11.2011 № 780 «Про реєстрацію оптово-відпускних цін на

вироби медичного призначення станом на 11.11.2011»;
729. від 11.11.2011 № 781 «Про затвердження Плану заходів щодо

реформування системи надання адміністративних послуг»;
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730. від 11.11.2011 № 782 «Про впровадження Рішення наради ректорів
вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів IV рівня акредитації
та закладів післядипломної освіти МОЗ України «Підсумки проведення
вступної кампанії до вищих навчальних закладів МОЗ України у 2011 році.
Актуальні питання поліпшення якості та організації підготовки медичних та
фармацевтичних спеціалістів» від 11.10.2011»;

731. від 14.11.2011 № 783 «Про затвердження Примірних табелів
оснащення перинатальних центрів III рівня»;

732. від 14.11.2011 № 784 «Про затвердження Державних санітарних норм
та правил «Гігієнічні вимоги до розміщення, облаштування, обладнання та
експлуатації перинатальних центрів»;

733. від 14.11.2011 № 785 «Про затвердження рішення Ліцензійної комісії
від 14.11.2011»;

734. від 14.11.2011 № 786 «Про списання з бухгалтерського обліку
основних засобів Державного закладу «Спеціалізована медична частина № 3»;

735. від 14.11.2011 № 787 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;

736. від 14.11.2011 № 788 «Про тимчасове припинення дії реєстраційного
посвідчення»;

737. від 14.11.2011 № 789 «Про створення телефонної «гарячої лінії –
АНТИ ГРИП» Міністерства охорони здоров'я України»;

738. від 14.11.2011 № 790 «Про внесення змін до наказу МОЗ від
07.07.2009 № 488»;

739. від 16.11.2011 № 791 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
26.10.2011 № 712»;

740. від 17.11.2011 (Спільно з Мінфіном № 1455) № 792 «Про
затвердження паспорта бюджетної програми на 2011 рік»;

741. від 17.11.2011 № 793 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
медичних імунобіологічних препаратів»;

742. від 17.11.2011 № 794 «Про затвердження розподілу автоматичних
аналізаторів закритого типу для хемілюмінесцентного імуноаналізу для
визначення концентрації імуносупресорів у крові, закуплених у 2011 році в
централізованому порядку за кошти державного бюджету»;

743. від 17.11.2011 № 795 «Про списання з бухгалтерського обліку
основних засобів державного підприємства «Інститут екогігієни і токсикології
ім. Л.І. Медведя»;

744. від 17.11.2011 № 796 «Про скасування наказу МОЗ України від
13.10.11 № 665 «Про затвердження індикаторів якості медичної допомоги»»;

745. від 17.11.2011 № 797 «Про списання з бухгалтерського обліку
основних засобів Волинської обласної санітарно-епідеміологічної станції»;

746. від 17.11.2011 № 798 «Про списання з бухгалтерського обліку
основних засобів Чернігівської обласної санітарно-епідеміологічної станції»;

747. від 17.11.2011 № 799 «Про списання з бухгалтерського обліку
основних засобів Вищого державного навчального закладу України
«Українська медична стоматологічна академія»;
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748. від 17.11.2011 № 800 «Про списання з бухгалтерського обліку
основних засобів Державного закладу «Черкаська обласна санітарно-
епідеміологічна станція» Міністерства охорони здоровя України»;

749. від 17.11.2011 № 801 «Про списання з бухгалтерського обліку
основних засобів Державної установи «Кримський державний медичний
університет імені С.І. Георгієвського»;

750. від 17.11.2011 № 802 «Про затвердження Розподілу лікарських
засобів для надання медичної допомоги хворим, які потребують трансплантації
органів чи інших анатомічних матеріалів або перенесли трансплантацію,
закуплених за кошти Державного бюджету України у 2011 році за бюджетною
програмою КПКВК 2301310 «Централізовані заходи з трансплантації органів та
тканин»»;

751. від 17.11.2011 № 803 «Про створення робочої групи з питань
реформування онкологічної служби України»;

752. від 18.11.2011 № 804 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
17.10.2011 № 670»;

753. від 18.11.2011 № 805 «Про розподіл та раціональне використання в
Україні вакцини БЦЖ SSI для профілактики туберкульозу, отриманої на
безоплатній основі»;

754. від 21.11.2011 № 806 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
08.02.2011 № 20-Адм»;

755. від 21.11.2011 (Спільно з Мінфіном № 1467) № 807 «Про
затвердження паспорта бюджетної програми на 2011 рік»;

756. від 21.11.2011 № 808 «Про забезпечення виконання рішення
розширеної апаратної наради МОЗ України за участю НАМН України «Про
розробку медичних стандартів та уніфікованих клінічних протоколів на засадах
доказової медицини»»;

757. від 22.11.2011 № 809 «Про затвердження Порядку встановлення
заборони ( тимчасової заборони ) та поновлення обігу лікарських засобів на
території України»;

758. від 22.11.2011 № 810 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;

759. від 22.11.2011 № 811 «Про затвердження розподілу наборів
неонатальних DELFIA® Neonatal IRT/ 960 тестів, закуплених у
централізованому порядку за кошти Державного бюджету України на 2011
рік»;

760. від 22.11.2011 № 812 «Про затвердження розподілу тест-наборів для
кількісного визначення 17-гідроксипрогестерону Neonatal 17-OH-Progesterone
FEIA, 960 тестів, закуплених у централізованому порядку за кошти Державного
бюджету України на 2011 рік»;

761. від 22.11.2011 № 813 «Про затвердження рішення Ліцензійної комісії
від 21.11.2011»;

762. від 22.11.2011 № 814 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
01.09.2011 № 560»;

763. від 22.11.2011 № 815 «Про внесення змін до наказу МОЗ від
12.08.2010 № 666 ( із змінами)»;
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764. від 23.11.2011 № 816 «Про затвердження та впровадження медико-
технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги на засадах
доказової медицини»;

765. від 23.11.2011 № 817 «Про скасування наказу Міністерства охорони
здоровя від 18.05.2011 № 293»;

766. від 23.11.2011 № 818 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
18.11.2010 № 1008 (із змінами )»;

767. від 23.11.2011 № 819 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
27.08.2009 № 640 (із змінами)»;

768. від 23.11.2011 № 820 «Про внесення змін до наказу МОЗ від
24.01.2011 № 30»;

769. від 23.11.2011 № 821 «Про внесення змін до наказу Міністерства
охорони здоровя України від 20.07.2009 №521»;

770. від 23.11.2011 № 822 «Про розподіл квот для одержувачів цільових
пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти на 2011/2012
навчальний рік»;

771. від 25.11.2011 (Спільно з Мінфіном №1501) № 823 «Про внесення
змін до паспорта бюджетної програми на 2011 рік»;

772. від 25.11.2011 № 824 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;

773. від 25.11.2011 № 825 «Про реєстрацію оптово-відпускних цін на
вироби медичного призначення станом на 25.11.2011»;

774. від 25.11.2011 № 826 «Про затвердження надання адміністративних
послуг Міністерством охорони здоровя України за принципом «Єдиного вікна»;

775. від 28.11.2011 № 827 «Про затвердження рішення Ліцензійної комісії
від 28.11.2011»;

776. від 28.11.2011 № 828 «Про розподіл медичного обладнання,
закупленого за кошти Державного бюджету України у 2011 році»;

777. від 29.11.2011 № 829 «Про внесення змін до Плану діяльності
Міністерства охорони здоровя України з підготовки проектів регуляторних
актів на 2011 рік»;

778. від 30.11.2011 № 830 «Про затвердження рішення Головної
акредитаційної комісії при Міністерстві охорони здоровя України від 30
листопада 2011 року»;

779. від 30.11.2011 № 831 «Про скасування наказу Міністерства охорони
здоровя України від 28.07.2011 № 443»;

780. від 01.12.2011 № 832 «Про затвердження змін до наказу МОЗ України
від 15.12.2004 № 626»;

781. від 02.12.2011 № 833 «Про розподіл та раціональне використання
імунобіологічних препаратів в Україні, закуплених за кошти Державного
бюджету України на 2011 рік»;

782. від 02.12.2011 № 834 «Про розподіл лікарського засобу
«Метотрексат» по 5000 мг для лікування дітей, хворих на онкологічні та
онкогематологічні захворювання, закупленого за кошти Державного бюджету
України у 2011 році»;
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783. від 02.12.2011 № 835 «Про призначення академічних стипендій
Президента України студентам вищих медичних (фармацевтичних) навчальних
закладів І-ІV рівнів акредитації»;

784. від 02.12.2011 № 836 «Про призначення голів державних
екзаменаційних комісій у IX-XI семестрах 2011-2012 навчального року»;

785. від 05.12.2011 № 837 «Про внесення доповнення до наказу МОЗ
України від 28.10.2011 № 719»;

786. від 02.12.2011 (Спільно з МОН, молодь та спорт України №1387)
№ 838 «Про створення міжвідомчої робочої групи»;

787. від 05.12.2011 № 839 «Про списання з бухгалтерського обліку
основних засобів державного підприємства «Центр реєстрів державної
санітарно-епідеміологічної служби України»;

788. від 05.12.2011 № 840 «Про списання з бухгалтерського обліку
основних засобів Харківського національного медичного університету»;

789. від 05.12.2011 № 841 «Про списання з бухгалтерського обліку
основних засобів Дитячого спеціалізованого (спеціального) санаторію «Затока»
Міністерства охорони здоровя України»;

790. від 05.12.2011 № 842 «Про списання з бухгалтерського обліку
основних засобів Державного закладу «Луганський державний медичний
університет» Міністерства охорони здоровя України»;

791. від 05.12.2011 № 843 «Про списання з бухгалтерського обліку
основних засобів Івано-Франківського національного медичного університету»;

792. від 05.12.2011 № 844 «Про списання з бухгалтерського обліку
основних засобів Державного закладу «Тернопільська обласна санітарно-
епідеміологічна станція» Міністерства охорони здоровя України»;

793. від 05.12.2011 № 845 «Про відчуження матеріальних актів, які
знаходяться на балансі Харківської обласної санітарно-епідеміологічної
станції»;

794. від 05.12.2011 № 846 «Про списання з бухгалтерського обліку
основних засобів Державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна
частина №1» Міністерства охорони здоровя України»;

795. від 05.12.2011 № 848 «Про списання з бухгалтерського обліку
основних засобів Державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна
частина № 2»;

796. від 05.12.2011 № 849 «Про списання з бухгалтерського обліку
основних засобів Державного закладу «Спеціалізована-санітарна частина №2»;

797. від 05.12.2011 № 850 «Про списання з бухгалтерського обліку
основних засобів Державного закладу «Спеціалізована медична частина № 3»;

798. від 05.12.2011 № 851 «Про списання з бухгалтерського обліку
основних засобів Спеціалізованої медико-санітарної частини № 9»;

799. від 05.12.2011 № 852 «Про списання з бухгалтерського обліку
основних засобів Української психіатричної лікарні з суворим наглядом
Міністерства охорони здоровя України»;

800. від 05.12.2011 № 853 «Про списання з бухгалтерського обліку
основних засобів Державного закладу «Республіканська клінічна лікарня
Міністерства охорони здоровя України»;
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801. від 05.12.2011 № 854 «Про затвердження розподілу виробів
медичного (кардіохірургічного) призначення, закуплених за кошти Державного
бюджету України на 2011 рік за заходами із запобігання та лікування серцево-
судинних і судинно-мозкових захворювань»;

802. від 05.12.2011 № 855 «Про затвердження розподілу виробів
медичного (кардіохірургічного) призначення, закуплених за кошти Державного
бюджету України на 2011 рік за заходами із запобігання та лікування серцево-
судинних і судинно-мозкових захворювань»;

803. від 05.12.2011 № 856 «Про затвердження розподілу виробів
медичного (кардіохірургічного) призначення, закуплених за кошти Державного
бюджету України на 2011 рік за заходами із запобігання та лікування серцево-
судинних і судинно-мозкових захворювань»;

804. від 05.12.2011 № 857 «Про затвердження розподілу виробів
медичного (кардіохірургічного) призначення, закуплених за кошти Державного
бюджету України на 2011 рік за заходами із запобігання та лікування серцево-
судинних і судинно-мозкових захворювань»;

805. від 05.12.2011 № 858 «Про затвердження розподілу виробів
медичного (кардіохірургічного) призначення, закуплених за кошти Державного
бюджету України на 2011 рік за заходами із запобігання та лікування серцево-
судинних і судинно-мозкових захворювань»;

806. від 05.12.2011 № 859 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
26.10.2011 №706»;

807. від 05.12.2011 № 860 «Про розподіл наборів реагентів та витратних
матеріалів для визначення рівня вірусного навантаження ВІЛ-1, сумісних з
приладом Abbott m2000sp та ампліфікатором Abbott Real-time m2000rt,
додатково закуплених за кошти Державного бюджету у 2011 році»;

808. від 05.12.2011 № 861 «Про розподіл стандартних панелей сироваток
для забезпечення впровадження системи зовнішнього контролю якості
діагностики ВІЛ та оцінки якості тест-систем для діагностики ВІЛ, закуплених
за кошти Державного бюджету у 2011 році»;

809. від 05.12.2011 № 862 «Про розподіл швидких /експрес тестів для
проведення досліджень наявності антитіл до ВІЛ ½ в зразках крові вагітних,
закуплених за кошти Державного бюджету у 2011 році зі змінами наказ МОЗ
від 01.01.2012 № 65»;

810. від 05.12.2011 № 863 «Про розподіл реагентів та витратних матеріалів
до проточного цитофлюориметру «Becman Coulter», закуплених за кошти
Державного бюджету у 2011 році»;

811. від 05.12.2011 № 864 «Про розподіл наборів реагентів для визначення
провірусної ДНК ВІЛ-1 з детекцією у форматі «реального часу»- «FRT»,
закуплених за кошти Державного бюджету у 2011 році»;

812. від 05.12.2011 № 865 «Про розподіл комп’ютерної та офісної техніки,
закупленої за кошти гранту Глобального фонду для боротьби зі СНІДом,
туберкульозом та малярією у 2011 році»;

813. від 05.12.2011 № 866 «Про втрату чинності наказу МОЗ України від
22.02.2002 № 71»;

814. від 05.12.2011 № 867 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
30.11.2010 № 1050 ( із змінами)»;
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815. від 05.12.2011 № 868 «Про розподіл тест-систем імуноферментних
для виявлення антитіл класів А, М, G до ВІЛ ½ для скринінгу крові вагітних,
закуплених за кошти Державного бюджету у 2011 році»;

816. від 05.12.2011 № 869 «Про затвердження рішення Ліцензійної комісії
від 05.12.2011»;

817. від 05.12.2011 № 870 «Про реєстрацію оптово-відпускних цін на
лікарські засоби станом на 05.12.2011»;

818. від 05.12.2011 № 871 «Про реєстрацію оптово-відпускних цін на
вироби медичного призначення станом на 05.12.2011»;

819. від 05.12.2011 № 872 «Про внесення змін до наказу МОЗ від
14.05.2010 №413»;

820. від 05.12.2011 № 873 «Про розподіл контрацептивів для забезпечення
центрів і кабінетів планування сім’ї, для жінок з тяжкими захворюваннями,
внаслідок яких вагітність та пологи загрожують життю, закуплених у
централізованому порядку за кошти Державного бюджету України на 2011
рік»;

821. від 05.12.2011 № 874 «Про затвердження розподілу лікарського
засобу «КРЕАЗИМ 10 000» для лікування дітей, хворих на муковісцидоз,
закупленого у централізованому порядку за кошти Державного бюджету
України на 2011 рік»;

822. від 05.12.2011 № 875 «Про розподіл тест-систем для проведення
підтверджуючих досліджень при виявленні антитіл до ВІЛ методом
імуноблоту, методом імуноферментного аналізу і визначення антигену р24 ВІЛ-
1 (з тест-системою підтвердження), закуплених за кошти Державного бюджету
у 2011 році»;

823. від 05.12.2011 № 876 «Про затвердження розподілу лікарських
засобів для лікування онкогематологічних хворих дорослого віку, закуплених
за кошти Державного бюджету України у 2011 році»;

824. від 05.12.2011 № 877 «Про розподіл фільтрів до апаратів для анестезії
Leon та апаратів штучної вентиляції легенів у новонароджених та дітей Leoni
2»;

825. від 05.12.2011 № 878 «Про списання з бухгалтерського облiку
основних засобiв Центральної санітарно-епідеміологічної станції на водному
транспортi»;

826. від 05.12.2011 № 879 «Про списання з бухгалтерського облiку
основних засобiв Державного закладу «Спецiалiзований (спецiальний)
санаторiй «Аркадiя» Міністерства охорони здоров’я України»;

827. від 05.12.2011 № 880 «Про затвердження плану додаткових заходів
МОЗ України стосовно забезпечення належної реалізації конституційних прав
громадян України на охорону здоровя»;

828. від 05.12.2011 № 881 «Про списання з бухгалтерського обліку
основних засобів Національного фармацевтичного університету»;

829. від 06.12.2011 № 883 «Про затвердження Плану дій щодо розвитку
українсько-кубинського співробітництва»;

830. від 06.12.2011 № 884 «Про затвердження розподілу лікарських
засобів для лікування онкологічних хворих, закуплених за кошти Державного
бюджету України у 2011 році»;
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831. від 07.12.2011 № 885 «Про затвердження проекту реконструкції
об’єкту незавершеного будівництва та допоміжних споруд для розміщення
офісу ДП «Державний фармакологічний центр» МОЗ України та медико-
реабілітаційного центру на вул. Смоленській, 10 у Солом’янському районі м.
Києва»;

832. від 07.12.2011 № 886 «Про внесення змін до наказу Міністерства
охорони здоровя України від 02.07.2004 №329»;

833. від 09.12.2011 № 887 «Про зупинення дії наказу МОЗ України від
21.07. 2011 № 431 в частині державної реєстрації медичного імунобіологічного
препарату Віферон® Інтерферон альфа-2b людини рекомбінантний»;

834. від 09.12.2011 (Спільно з Мінфіном № 1595) № 888 «Про
затвердження паспорта бюджетної програми на 2011 рік»;

835. від 09.12.2011 № 889 «Про затвердження розподілу препаратів
лікарських «Диспорт» для лікування дітей, хворих на дитячий церебральний
параліч, закуплених у централізованому порядку за кошти Державного
бюджету України на 2011 рік»;

836. від 09.12.2011 № 890 «Про розподіл реагентів для здійснення
гематологічних досліджень у ВІЛ-інфікованих, закуплених за кошти
Державного бюджету у 2011 році зі змінами наказ МОЗ від 02.02.2012 № 76»;

837. від 09.12.2011 № 891 «Про розподіл протитуберкульозних препартів I
та II ряду, закуплених за рахунок коштів Державного бюджету України на 2011
рік»;

838.  від 09.12.2011 № 892 «Про розподіл тест-систем імуноферментних
для одночасного виявлення антигену р24 ВІЛ-1 та антитіл класів А, М, G до
ВІЛ ½ для скринінгу крові донорів, закуплених за кошти Державного бюджету
у 2011 році»;

839. від 09.12.2011 № 893 «Про розподіл реагентів для здійснення
гематологічних досліджень у ВІЛ-інфікованих, додатково закуплених за кошти
Державного бюджету у 2011 році»;

840. від 12.12.2011 № 894 «Про внесення змін до Переліку захворювань і
вад, при яких особа не може бути допущена до керування відповідними
транспортними засобами»;

841. від 12.12.2011 № 895 «Про затвердження форми первинної облікової
медичної документації № 094-1/о «Довідка про тимчасову втрату
працездатності ( лікування) потерпілого у дорожньо-транспортній пригоді»;

842. від 12.12.2011 № 896 «Про розподіл реагентів та витратних матеріалів
до проточного цитофлюориметру «Becman Coulter», додатково закуплених за
кошти Державного бюджету у 2011 році»;

843. від 12.12.2011 № 897 «Про затвердження рішення Ліцензійної комісії
від 12.12.2011 зі змінами наказ МОЗ від 19.12.2011 № 892»;

844. від 12.12.2011 (Спільно з Мінфіном № 1603) № 898 «Про внесення
змін до паспорта бюджетної програми на 2011 рік»;

845. від 12.12.2011 № 899 «Про медичне забезпечення центрів екстреної
медичної допомоги та медицини катастроф в пілотних регіонах»;

846. від 13.12.2011 № 900 «Про затвердження Плану діяльності
Міністерства охорони здоровя з підготовки проектів регуляторних актів на 2012
рік»;
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847. від 14.12.2011 № 901 «Про затвердження Плану заходів щодо
виконання Протоколу наради від 17.11.2011 «Про забезпечення доступності для
населення лікарських засобів і медичних виробів»;

848. від 14.12.2011 (Спільно з Мінфіном № 1623) № 902 «Про внесення
змін до паспортів бюджетних програм на 2011 рік»;

849. від 14.12.2011 № 903 «Про реєстрацію оптово-відпускних цін на
вироби медичного призначення станом на 14.12.2011»;

850. від 14.12.2011 № 904 «Про реєстрацію оптово-відпускних цін на
лікарські засоби станом на 14.12.2011»;

851. від 15.12.2011 № 905 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;

852. від 15.12.2011 № 906 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;

853. від 15.12.2011 № 907 «Про списання з бухгалтерського обліку
основних засобів Державного закладу «Рівненська обласна санітарно-
епідеміологічна станція» Міністерства охорони здоровя України»;

854. від 15.12.2011 № 908 «Про списання з бухгалтерського обліку
основних засобів Державного закладу «Луганська обласна санітарно-
епідеміологічна станція» Міністерства охорони здоровя України»;

855. від 15.12.2011 № 909 «Про списання з бухгалтерського обліку
кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув»;

856. від 15.12.2011 № 910 «Про створення комісії щодо безоплатної
передачі майна зі сфери управління Міністерства енергетики та вугільної
промисловості України до сфери управління Міністерства охорони здоровя
України»;

857. від 15.12.2011 № 911 «Про затвердження Длану заходів щодо
подальшого впровадження замісної підтримувальної терапії для споживачів
опіоїдних інєкційних наркотиків»;

858. від 15.12.2011 № 912 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
21.03.2011 № 151»;

859. від 15.12.2011 № 913 «Про списання з бухгалтерського обліку
основних засобів Житомирської обласної санітарно-епідеміологічної станції»;

860. від 15.12.2011 № 914 «Про списання з бухгалтерського обліку
основних засобів Державного закладу «Херсонська обласна санітарно-
епідеміологічна станція" Міністерства охорони здоровя України»;

861. від 15.12.2011 № 915 «Про списання з бухгалтерського обліку
основних засобів Запорізького державного медичного університету»;

862. від 16.12.2011 (Спільно з Мінфіном № 1647) № 916 «Про
затвердження паспорта бюджетної програми на 2011 рік»;

863. від 16.12.2011 № 917 «Про затвердження нового складу Наглядової
ради Харківського національного медичного університету»;

864. від 16.12.2011 № 918 «Про затвердження Розподілу витратних
матеріалів до апаратів для визначення рівня імуносупресорів в крові хворих, які
потребують трансплантації органів чи інших анатомічних матеріалів або
перенесли трансплантацію, закуплених за кошти Державного бюджету України
у 2011 році за бюджетною програмою КПКВК 2301310 «Централізовані заходи
з трансплантації органів та тканин»»;
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865. від 16.12.2011 № 919 «Про затвердження розподілу лікарських
засобів, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2011 рік за
заходами із запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових
захворювань»;

866. від 16.12.2011 № 920 «Про затвердження розподілу тест-наборів для
скринінгу новонароджених на фенілкетонурію та вроджений гіпотиреоз,
закуплених за кошти Державного бюджету України на 2011 рік»;

867. від 16.12.2011 № 921 «Про затвердження розподілу тест-наборів для
скринінгу новонароджених на фенілкетонурію та вроджений гіпотиреоз,
закуплених у централізованому порядку за кошти Державного бюджету
України на 2011 рік»;

868. від 16.12.2011 № 922 «Про затвердження розподілу лікувального
харчування для дітей, старше одного року, хворих на фенілкетонурію,
закупленого у централізованому порядку за кошти Державного бюджету
України на 2011 рік»;

869. від 16.12.2011 № 923 «Про затвердження Розподілу лікувального
харчування дітям до одного року, хворих на фенілкетонурію, закупленого у
централізованому порядку за кошти Державного бюджету України на 2011
рік»;

870. від 16.12.2011 № 924 «Про затвердження розподілу лікарських
засобів для лікування дітей, хворих на хронічний вірусний гепатит, закуплених
за кошти Державного бюджету України на 2011 рік»;

871. від 19.12.2011 (Спільно з Мінфіном № 1661) № 925 «Про
затвердження Порядку ведення використання міжвідомчої бази даних
зареєстрованих в Україні лікарських засобів»;

872. від 19.12.2011 № 926 НЕ ДЛЯ ДРУКУ;
873. від 19.12.2011 (Спільно з Мінекономрозвитку № 371) № 927 «Про

внесення змін до наказу Державного комітету України з питань технічного
регулювання та споживчої політики і Міністерства охорони здоров’я України
від 26.08.2008 № 302/488»;

874. від 19.12.2011 (Спільно з Мінекономрозвитку № 372) № 928 «Про
внесення змін до наказу Державного комітету України з питань технічного
регулювання та споживчої політики і Міністерства охорони здоров’я України
від 26.08.2008 № 303/489»;

875. від 19.12.2011 (Спільно з Мінекономрозвитку № 373) № 929 «Про
внесення змін до наказу Державного комітету України з питань технічного
регулювання та споживчої політики і Міністерства охорони здоров’я України
від 26.08.2008 № 304/490»;

876. від 19.12.2011 № 930 «Про списання з бухгалтерського облiку
основних засобiв Державного закладу «Спецiалiзований (спецiальний)
санаторiй iменi А.П.Чехова» Міністерства охорони здоров’я України»;

877. від 19.12.2011 № 931 «Про затвердження рішення Ліцензійної комісії
від 19.12.2011»;

878. від 19.12.2011 № 933 «Про затвердження складу робочої групи з
реалізації спільного проекту Міністерства охорони здоров’я та Всесвітньої
організації охорони здоров’я із дослідження цін на антиретровірусні,
протитуберкульозні, гіпотензивні та інші лікарські засоби»;
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879. від 19.12.2011 № 934 «Про розподіл наборів реагентів та витратних
матеріалів для визначення рівня вірусного навантаження ВIЛ-1, сумісних з
приладом Аbbott т2000 m2000sp та ампліфікатором Аbbott RеаІ-time m2000rt,
додатково закуплених за кошти Державного бюджету у 2011 році»;

880. від 19.12.2011 № 935 «Про внесення змін до наказу МОЗ від
18.11.2010 № 1008 (зі змінами )»;

881. від 19.12.2011 № 936 «Про внесення змін до наказу МОЗ від
27.08.2009 № 640 ( із змінами )»;

882. від 19.12.2011 № 937 «Про внесення змін до наказу МОЗ від
21.09.2010 № 795 ( зі змінами )»;

883. від 19.12.2011 № 938 «Про внесення змін до наказу МОЗ від
12.08.2010 № 666 ( із змінами )»;

884. від 20.12.2011 № 939 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;

885. від 20.12.2011 № 940 «Про затвердження Плану розподілу місць в
спеціалізованих ( спеціальних) санаторіях МОЗ України на 2012 рік»;

886. від 20.12.2011 № 941 «Про затвердження розподілу індивідуального
засобу реабілітації «Гравістат» (або еквівалента) для дітей, хворих на дитячий
церебральний параліч, закупленого у централізованому порядку за кошти
Державного бюджету України на 2011 рік»;

887. від 20.12.2011 № 942 «Про реєстрацію оптово-відпускних цін на
вироби медичного призначення станом на 19.12.2011»;

888. від 20.12.2011 № 943 «Про реєстрацію оптово-відпускних цін на
лікарські засоби станом на 19.12.2011»;

889. від 20.12.2011 № 944 «Про тимчасову заборону застосування шляхом
призупинення дії реєстраційного посвідчення лікарського засобу «Ритопін»»;

890. від 20.12.2011 № 945 «Про скасування дії наказу МОЗ в частині та
повну заборону застосування шляхом анулювання реєстраційного посвідчення
лікарського засобу «Ритоком»»;

891. від 20.12.2011 № 946 «Про списання з бухгалтерського облiку
основних засобiв Державного закладу «Дитячий спецiалiзований
(спецiальний)санаторiй «Бердянський» Міністерства охорони здоров’я
України»;

892. від 20.12.2011 № 947 «Про затвердження Плану основних заходів
цивільного захисту галузі охорони здоровя на 2012 рік»;

893. від 22.12.2011 № 948 «Про затвердження Порядку надання
одноразової адресної грошової допомоги випускникам вищих навчальних
закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та
фармацевтичного профілів скасовано наказом МОЗ від 14.02.2012 № 120»;

894. від 22.12.2011 № 949 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
медичних імунобіологічних препаратів»;

895. від 23.12.2011 № 951 НЕ ДЛЯ ДРУКУ;
896. від 23.12.2011 № 952 «Про тимчасову заборону лікарських засобів»;
897. від 23.12.2011 № 953 «Про затвердження Розподілу автомобілів

швидкої медичної допомоги, закуплених за кошти Державного бюджету
України у 2011 році за бюджетною програмою КПКВК 2301380 «Розвиток



86

служби екстеної медичної допомоги (придбання медичного автотранспорту) у
Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві»;

898. від 23.12.2011 № 954 «Про відчуження основних засобів, які
знаходяться на балансі Житомирської обласної санітарно-епідеміологічної
станції»;

899. від 23.12.2011 № 955 НЕ ДЛЯ ДРУКУ;
900. від 23.12.2011 № 956 НЕ ДЛЯ ДРУКУ;
901. від 23.12.2011 № 957 НЕ ДЛЯ ДРУКУ;
902. від 23.12.2011 № 958 «Про затвердження розподілу імуноглобуліну

для лікування дітей, хворих на первинний (вроджений) імунодефіцит,
закупленого у централізованому порядку за кошти Державного бюджету
України на 2011 рік»;

903. від 23.12.2011 № 959 «Про затвердження розподілу медичного
обладнання для закладів медико-генетичної служби, закупленого у
централізованому порядку за кошти Державного бюджету України на 2011
рік»;

904. від 23.12.2011 № 960 «Про затвердження Розподілу ендопротезів,
імплантів та інструментів для лікувально-профілактичних закладів,
підпорядкованих МОЗ України, закуплених у централізованому порядку за
кошти Державного бюджету України на 2011 рік»;

905. від 23.12.2011 № 961 «Про внесення змін до наказу МОЗ від
23.03.2011 № 161»;

906. від 26.12.2011 (Спільно з Мінфіном № 1728) № 962 «Про внесення
змін до паспорта бюджетної програми на 2011 рік»;

907. від 26.12.2011 № 963 «Про затвердження рішення Ліцензійної комісії
від 26.12.2011»;

908. від 26.12.2011 № 964 «Про заходи МОЗ України щодо розробки
Загальнодержавної програми «Здоровя - 2020: український вимір»;

909. від 26.12.2011 № 965 «Про розподіл і раціональне використання
лікарського засобу «Глівек», що надійшов по лінії гуманітарної допомоги у
грудні 2011 року»;

910. від 26.12.2011 № 966 «Про затвердження плану заходів щодо
реалізації положень Меморандуму про взаєморозуміння між МОЗ України,
НАМНУ, ТОВ «ДТЕК», Благодійним фондом «Розвиток України» та
ПАТ«МТС Україна»»;

911. від 26.12.2011 № 967 «Про затвердження складу центральної групи
оперативного реагування на несприятливі події після імунізації при
застосуванні вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного у разі
госпіталізації або летального випадку»;

912. від 27.12.2011 № 969 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
14.09.98 № 273»;

913. від 27.12.2011 № 970 «Про списання з бухгалтерського обліку
основних засобів Національного музею медицини України»;

914. від 27.12.2011 № 971 «Про списання з бухгалтерського одліку
основних засобів Національної медичної академії післядипломної освіти ім.
П.Л. Шупика»;
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915. від 27.12.2011 № 972 «Про затвердження Плану заходів за
результатами аудиту ефективності використання коштів державного бюджету,
виділених МОЗ України за КПКВК 2301400, здійсненого Рахунковою палатою
України»;

916. від 27.12.2011 № 973 «Про затвердження Переліку захворювань, які
дають право на усиновлення хворих дітей без дотримання строків перебування
на обліку в центральному органі виконавчої влади, до повноважень якого
належить питання усиновлення та захисту прав дітей, а також до досягнення
дитиною пяти років»;

917. від 27.12.2011 (Спільно з Мінфіном № 1750) № 974 «Про внесення
змін до паспортів бюджетних програм на 2011 рік»;

918. від 27.12.2011 № 975 «Про затвердження складу робочої групи щодо
здійснення моніторингу процесу впровадження реформи медичного
обслуговування»;

919. від 27.12.2011 № 976 «Про затвердження клінічного протоколу з
акушерської допомоги «Вагінальні пологи після кесаревого розтину»;

920. від 27.12.2011 № 977 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
15.12.2003 року №582 «Про затвердження клінічних протоколів з акушерської
та гінекіологічної допомоги»;

921. від 27.12.2011 № 978 «Про тимчасову заборону застосування
лікарського засобу «Неотон »;

922. від 27.12.2011 № 979 «Про розподіл лікарських засобів закуплених за
кошти Державного бюджету України на 2011 рік за заходами із запобігання та
лікування серцево-судинних і судинно – мозкових захворювань»;

923. від 27.12.2011 № 980 «Про затвердження розподілу лікарських
засобів для лікування онкологічних хворих, закуплених за кошти Державного
бюджету України у 2011 році»;

924. від 27.12.2011 № 981 «Про розподіл лікарських засобів для лікування
дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання, закуплених за
кошти Державного бюджету України у 2011 році»;

925. від 27.12.2011 № 982 «Про затвердження розподілу лікарських
засобів для лікування дітей, хворих на гіпофізарний нанізм, закуплених у
централізованому порядку за кошти Державного бюджету України на 2011
рік»;

926. від 27.12.2011 № 983 «Про затвердження розподілу ендопротезів,
імплантів та інструментів, закуплених у централізованому порядку за кошти
Державного бюджету України на 2011 рік»;

927. від 28.12.2011 № 984 «Про визначення недійсним наказу МОЗ
України від 19.02.2009 № 107 в частині державної реєстрації лікарського засобу
«Ентал»;

928. від 28.12.2011 № 985 «Про затвердження рішення Головної
акредитаційної комісії при Міністерстві охорони здоровя України від 28 грудня
2011 року»;

929. від 28.12.2011 № 986 «Про затвердження стандартів надання
адміністративних послуг Міністерства охорони здоовя»;

930. від 28.12.2011 № 987 «Про затвердження нового складу постійно
діючої робочої групи з вирішення спірних питань щодо реєстрації оптово-
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відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення та
положення про неї»;

931. від 28.12.2011 № 988 «Про реєстрацію оптово-відпускних цін на
вироби медичного призначення станом на 28.12.2011»;

932. від 28.12.2011 № 989 «Про реєстрацію оптово-відпускних цін на
лікарські засоби станом на 28.12.2011»;

933. від 28.12.2011 № 990 «Про списання з бухгалтерського обліку
основних засобів Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця»;

934. від 28.12.2011 № 991 «Про списання з бухгалтерського обліку
основних засобів Запорізького державного медичного університету»;

935. від 28.12.2011 № 992 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 01.11.2011 № 742»;

936. від 28.12.2011 № 993 «Щодо внесення змін до Переліку документів,
на які ставиться гербова печатка»;

937. від 28.12.2011 № 994 «Про затвердження розподілу лікарських
засобів для лікування дітей, хворих на дитячий церебральний параліч,
закуплених у централізованому порядку за кошти Державного бюджету
України на 2011 рік»;

938. від 28.12.2011 № 995 «Про затвердження Розподілу реагентів (тест-
систем) для комплексного обстеження крові донорів на автоматизованих
приладах закритого типу на маркери ВІЛ 1/2, гепатиту В, гепатиту С, сифілісу в
комплекті з калібраторами, контролями, реактивами та витратними
матеріалами, закуплених за кошти Державного бюджету України у 2011 році»;

939. від 28.12.2011 № 996 «Про затвердження Розподілу реагентів (тест-
систем) для комплексного обстеження крові донорів на автоматизованих
приладах закритого типу на маркери ВІЛ 1/2, гепатиту В, гепатиту С, сифілісу в
комплекті з калібраторами, контролями, реактивами та витратними
матеріалами, закуплених за кошти Державного бюджету України у 2011 році»;

940. від 28.12.2011 № 997 «Про затвердження плану перевірок додержання
суб’єктами господарювання Ліцензійних умов на I квартал 2012 року»;

941. від 29.12.2011 (Спільно з Мінфіном № 1800) № 998 «Про
затвердження паспорта бюджетної програми на 2011 рік»;

942. від 29.12.2011 № 999 «Про затвердження проекту на «Будівництво
гуртожитку Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця по вул.
Академіка Заболотного, 148 у Голосіївському районі м. Києва»»;

943. від 29.12.2011 № 1000 «Про затвердження обов'язкового
мінімального асортименту («соціально орієнтованих») лікарських засобів
вітчизняного виробництва і виробів медичного призначення для аптечних
закладів»;

944. від 29.12.2011 (Спільно з Мінфіном № 1830) № 1001 «Про внеесення
змін до паспортів бюджетних програм на 2011 рік»;

945. від 29.12.2011 № 1002 «Про скасування наказу МОЗ України від
31.10.2011 № 733»;

946. від 29.12.2011 № 1003 «Про розподіл факторів згортання крові для
лікування дітей, хворих на гемофілію, закуплених за кошти Державного
бюджету України у 2011 році»;
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947. від 29.12.2011 № 1004 «Про скасування наказу Міністерства охорони
здоровя України від 21.10.2011 № 684»;

948. від 29.12.2011 № 1005 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
27.12.2006 № 898»;

949. від 30.12.2011 (Спільно з Мінфіном № 1879) № 1006 «Про внесення
змін до паспортів бюджетних програм на 2011 рік»;

950. від 30.12.2011 (Спільно з Мінфіном № 1865) № 1007 «Про внесення
змін до паспорта бюджетної програми на 2011 рік»;

951. від 30.12.2011 № 1008 «Про затвердження положень про заклади
охорони здоровя»;

952. від 30.12.2011 № 1009 «Про списання з бухгалтерського обліку
основних засобів Державного закладу «Спеціалізований (спеціальний)
клінічний санаторій імені В.П.Чкалова» Міністерства охорони здоров'я
України»;

953. від 30.12.2011 № 1010 «Про затвердження розподілу лікарських
засобів для лікування онкогематологічних хворих дорослого віку, закуплених
за кошти Державного бюджету України у 2011 році зі змінами наказ МОЗ від
14.02.2012 № 117»;

954. від 30.12.2011 № 1011 «Про розподіл виробів медичного призначення
для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання,
закуплених за кошти Державного бюджету України у 2011 році»;

955. від 30.12.2011 № 1012 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
09.11.2011 № 774»;

956. від 30.12.2011 № 1013 «Про розподіл виробів медичного призначення
для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання,
закуплених за кошти Державного бюджету України у 2011 році»;

957. від 30.12.2011 № 1014 «Про затвердження розподілу виробів
медичного (кардіохірургічного) призначення, закуплених за кошти Державного
бюджету України на 2011 рік за заходами із запобігання та лікування серцево-
судинних і судинно-мозкових захворювань»;

958. від 30.12.2011 № 1015 «Про затвердження розподілу виробів
медичного призначення для лікування онкологічних хворих, закуплених за
кошти Державного бюджету України у 2011 році»;

959. від 30.12.2011 № 1016 «Про затвердження розподілу медичного
обладнання для центрів трансплантації, закупленого в централізованому
порядку за кошти державного бюджету у 2011 році»;

960. від 30.12.2011 № 1017 «Про затвердження Розподілу синтетичних
судинних протезів для створення постійного судинного доступу для процедури
гемодіалізу у хворих на термінальну хронічну ниркову недостатність,
закуплених за кошти Державного бюджету України у 2011 році»;

961. від 30.12.2011 № 1018 «Про затвердження розподілу лікарського
засобу для лікування дихальних розладів у новонароджених «Інфасурф»,
закуплених за кошти Державного бюджету України у 2011 році»;

962. від 30.12.2011 № 1019 «Про забезпечення планування та виконання
бюджетних програм, головним розпорядником бюджетних коштів за якими є
МОЗ України»;
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963. від 30.12.2011 № 1020 «Про розподіл фактора згортання крові VIII
для лікування хворих на гемофілію, закупленого за кошти Державного
бюджету України у 2011 році»;

964. від 30.12.2011 № 1021 «Про розподіл медичного обладнання для
Рівненської області»;

965. від 30.12.2011 № 1022 «Про затвердження Розподілу лікарських
засобів для надання медичної допомоги хворим, які потребують трансплантації
органів чи інших анатомічних матеріалів або перенесли трансплантацію,
закуплених за кошти Державного бюджету України у 2011 році за бюджетною
програмою КІЖВК 2301310 «Централізовані заходи з трансплантації органів та
тканин»»;

966. від 30.12.2011 № 1023 «Про затвердження розподілу тест-систем для
скринінгу донорської крові на маркери гепатиту В, С, блідої трепонеми
методом імуноферментного аналізу, закуплених за кошти Державного бюджету
України у 2011 році»;

967. від 30.12.2011 № 1024 «Про затвердження розподілу ендопротезів,
імплантів та інструментів, закуплених за кошти Державного бюджету України
на 2011 рік у централізованому порядку»;

968. від 30.12.2011 № 1025 «Стосовно функціонування інформаційно-
аналітичної системи підтримки державних закупівель МОЗ України»;

969. від 30.12.2011 № 1026 «Про розподіл витратних матеріалів для
перитонеального діалізу у дітей, хворих на гостру та хронічну недостатність,
закуплених за кошти Державного бюджету України у 2011 році»;

970. від 30.12.2011 № 1027 «Про розподіл лікарського засобу «Таміфлю»,
закупленого за кошти Державного бюджету України на 2009 рік із
нерозподіленого резерву МОЗ для лікувальних закладів Одеської, Херсонської
та Черкаської областей»;

971. від 30.12.2011 № 1028 «Про затвердження розподілу медичного
обладнання для закладів медико-генетичної служби, закупленого в
централізованому порядку за кошти Державного бюджету на 2011 рік».

НАКАЗИ МОЗ УКРАЇНИ, ЩО ПРОЙШЛИ ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ
У МІНІСТЕРСТВІ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

(станом на 31.12.2011)

1. Від 02.02.2011 № 48 (Спільно з Державним комітетом з питань
регуляторної політики та підприємництва № 11) «Про визнання таким, що
втратив чинність, наказу Державного комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва, Міністерства охорони здоров'я України від
16.02.2001 № 38/63» (зареєстровано в Мін’юсті від  09.02.2011 №172/18910);

2. від 02.02.2011 № 49 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з медичної практики зі змінами наказ МОЗ від
02.03.2011 № 130» (зареєстровано в Мін’юсті від 09.02.2011 № 171/18909);

3. від 03.02.2011 № 60 «Про удосконалення надання медичної допомоги
особам, які потребують зміни (корекції) статевої належності» (зареєстровано в
Мін’юсті від 25.02.2011 № 239/18977);
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4. від 04.02.2011 № 65 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з переробки донорської крові та її компонентів,
виготовлення з них препаратів, крім діяльності банків пуповинної крові, інших
тканин і клітин людини» (зареєстровано в Мін’юсті від  24.02.2011 №
230/18968);

5. від 09.02.2011 № 76 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу
МОЗ України від 07.11.2007 № 688» (зареєстровано в Мін’юсті від 18.02.2011
№ 207/18945);

6. від 10.02.2011 № 79 (Спільно з Державним комітетом з питань
регуляторної політики та підприємництва № 13) «Про визнання таким, що
втратив чинність, наказу Державного комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва, Міністерства охорони здоров'я України від
18.09.2002 № 103/346»  (зареєстровано в Мін’юсті № 635/19373);

7. від 10.02.2011 № 80 «Про затвердження Порядку контролю за
додержанням Ліцензійних умов провадження певних видів господарської
діяльності в галузі охорони здоров'я, що ліцензуються» (зареєстровано в
Мін’юсті № 634/19372);

8. від 22.02.2011 № 92 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу
Міністерства охорони здоров’я від 14.07.99 № 168» (зареєстровано в Мін’юсті
від 14.03.2011 № 313/19051);

9. від 23.02.2011 №  95 «Про внесення змін до Положення про медичний
огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів» (зареєстровано в
Мін’юсті від 14.03.2011 № 315/19053);

10. від 25.02.2011 №  105 «Про затвердження Переліку шкідливих для
здоров'я людини речовин, що входять до складу тютюнових виробів та
виділяються з тютюновим димом під час куріння»  (зареєстровано в Мін’юсті
від 24.03.2011 № 391/19129);

11. від 28.02.2011 №  111 «Про затвердження Порядку відбору дітей для
лікування та оздоровлення у Республіці Куба» (зареєстровано в Мін’юсті від
08.06.2011 № 695/19433);

12. від 02.03.2011 №  129 «Про затвердження Методики розрахунку
вартості лікування хворих на хронічну хворобу нирок V стадії із застосуванням
гемодіадізу» (зареєстровано в Мін’юсті від 17.03.2011 № 355/19093);

13. від 02.03.2011 №  130 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 02.02.2011
№49» (зареєстровано в Мін’юсті від 17.03.2011 № 354/19092);

14. від 15.03.2011 №  144 «Про внесення змін до нормативно-правових актів
МОЗ» (зареєстровано в Мін’юсті від 06.06.2011 № 681/19419);

15. від 17.03.2011 №  145 «Про затвердження Державних санітарних норм
та правил утримання територій населених місць» (зареєстровано в Мін’юсті
від 05.04.2011 № 457/19195);

16. від 21.03.2011 № 149 «Про внесення змін до Обов’язкового
мінімального асортименту лікарських засобів і виробів медичного призначення
для аптек та аптечних пунктів на період загрози епідемії грипу» (зареєстровано
в Мін’юсті від 07.04.2011 № 460/19198);

17. від 21.03.2011 №  150 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 19.07.2005
№ 360» (зареєстровано в Мін’юсті від 07.04.2011 № 3464/19202);
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18. від 25.02.2011 № 157 «Про внесення зміни до Інструкції щодо
заповнення та видачі медичного свідоцтва про народження (форма № 103/о)»
(зареєстровано в Мін’юсті  від 28.03.2011 за № 402/19140);

19. від 23.03.2011 № 160  «Про передачу цілісних майнових комплексів
санітарно-епідеміологічних станцій Вінницької області у державну власність»
(зареєстровано в Мін’юсті  від 18.04.2011 № 480/19218);

20. від 23.03.2011 № 163  «Про затвердження Методики розрахунку
потреби в протитуберкульозних препаратах» (зареєстровано в Мін’юсті від
22.06.2011 № 742/19480);

21. від 28.03.2011 №  170  «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 11.04.2011 № 471/19209);

22. від 28.03.2011 (Спільно з МОН № 284, з Мінфіном № 423) №  173 «Про
встановлення граничного розміру плати за проживання в студентських
гуртожитках вищих навчальних закладів державної та комунальної форм
власності» (зареєстровано в Мін’юсті  від 27.04.2011 №520/19258);

23. від 28.03.2011 №  174 «Про визнання таким, що втратив чинність,
наказу МОЗвід 31.05.2006 № 345» (зареєстровано в Мін’юсті  від 06.05.2011
№ 548/19286);

24. від 14.04.2011 № 213 «Про внесення змін до наказу Міністерства
охорони здоров'я України від 17.05.2005 № 188»  (зареєстровано в Мін’юсті
від 05.05.2011 № 544/19282);

25. від 19.04.2011 № 223 «Про внесення змін до наказу Міністерства
охорони здоров’я України від 11.12.2007 № 811» (зареєстровано в Мін’юсті
від 10.05.2011 № 560/19298);

26. від 19.04.2011 № 224 «Про внесення зміни до наказу Міністерства
охорони здоров’я України від 13.12.2004 № 614» (зареєстровано в Мін’юсті
від 12.05.2011 № 569/19307);

27. від 12.05.2011 № 281 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 28.10.2002 № 385» (зареєстровано в Мін’юсті № 645/19383);

28. від 19.05.2011 № 296 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 03.02.2006 № 48» (зареєстровано в Мін’юсті від 19.05.2011 №  601/19339); 

29. від 20.05.2011 (Спільно з Мінпраці № 190) № 298 «Про внесення зміни
до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ
соціального захисту населення» (зареєстровано в Мін’юсті  від 06.06.2011
№ 660/19398); 

30. від 20.05.2011 № 301 «Про внесення зміни до Переліку закладів охорони
здоров'я»  (зареєстровано в Мін’юсті від 06.06.2011 №676/19414);

31. від 05.07.2011 № 387 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 30.10.2002
№ 391» (зареєстровано в Мін’юсті від 11.08.2011 № 969/19707);

32. від 06.07.2011 (Спільно з Мінсоцполітики № 270) № 391 «Про внесення
змін до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоровя та установ
соціального захисту населення» (зареєстровано в Мін’юсті від 29.07.2011
№ 919/19657);
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33. від 14.07.2011 № 408 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
18.11.2010 № 1006» (зареєстровано в Мін’юсті від 14.07.2011 № 941/19679);

34. від 19.07.2011 (Спільно з Мінсоцполітики № 284) № 424 «Про внесення
змін до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоровя та установ
соціального захисту населення» (зареєстровано в Мін’юсті від 02.08.2011
№ 939/19677);

35. від 25.07.2011 № 433 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 16.07.2009
№ 514» (зареєстровано в Мін’юсті від 04.08.2011 № 949/19687);

36. від 08.08.2011 № 488 «Про порядок відбору фахівців для стажування у
провідних клініках світу» (зареєстровано в Мін’юсті від 31.08.2011
№ 1027/19765);

37. від 15.08.2011 № 505 «Про затвердження Змін до Державних санітарних
норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання
людиною» (зареєстровано в Мін’юсті від 02.09.2011 № 1043/19781);

38. від 22.08.2011 № 526 «Про скасування наказу Міністерства охорони
здоровя України від 07.10.2008 № 573» (зареєстровано в Мін’юсті від
06.09.2011 № 1052/19790);

39. від 25.08.2011 № 533 «Про внесення змін до наказу Міністерства
охорони здоровя України від 25.03.2011 № 163» (зареєстровано в Мін’юсті від
09.11.2011 № 1281/20019);

40. від 30.08.2011 № 543 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 14
квітня 1995 року № 64» (зареєстровано в Мін’юсті від 07.11.2011
№ 1274/20012);

41. від 30.08.2011 № 544 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 14
квітня 1995 року № 66» (зареєстровано в Мін’юсті від 11.11.2011
№ 1289/20027);

42. від 30.08.2011 № 545 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 14
квітня 1995 року № 67» (зареєстровано в Мін’юсті від 07.11.2011
№ 1270/20008);

43. від 06.09.2011 № 568 «Про внесення змін до наказів МОЗ України»
(зареєстровано в Мін’юсті від 29.09.2011 № 1130/19868);

44. від 16.09.2011 № 595 «Про порядок проведення профілактичних
щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних
препаратів» (зареєстровано в Мін’юсті від 10.10.2011 № 1159/19897);

45. від 21.09.2011 № 602 «Про затвердження Положення про реєст оптово-
відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядок
внесення до нього змін та форм заяв про реєстрацію оптово-відпускної ціни на
лікарський засіб та виріб медичного призначення» (зареєстровано в Мін’юсті
від 04.10.2011 № 1141/19879);

46. від 22.09.2011 № 607 «Про визначення кодів товарів згідно з УКТЗЕД,
на які видаються документи Міністерства охорони здоровя України, необхідні
для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів»
(зареєстровано в Мін’юсті від № 1153/19891);

47. від 05.10.2011 № 646 «Про затвердження нормативно-правових актів
Міністерства охорони здоровя України щодо реалізації Закону України " Про
порядок проведення реформування системи охорони здоровя у Вінницькій,
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Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві» (зареєстровано в
Мін’юсті від 07.12.2012 № 1414/20152);

48. від 10.10.2011 № 654 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 6
листопада 2006 року № 739» (зареєстровано в Мін’юсті від 10.10.2011
№ 1226/19964);

49. від 28.10.2011 № 716 «Про затвердження Положення Єдиний
електронний реєстр листків непрацездатності» (зареєстровано в Мін’юсті від
23.12.2011 № 1521/20259);

50. від 31.10.2011 № 726 «Про удосконалення організації надання медичної
допомоги матерям та новонародженим в перинатальних центрах»
(зареєстровано в Мін’юсті від 19.01.2012 № 68/20381);

51. від 02.11.2011 № 743 «Про затвердження індикаторів якості медичної
допомоги» (зареєстровано в Мін’юсті від 22.11.2011 № 1328/20066);

52. від 04.11.2011 № 753 «Про затвердження Порядку надання безоплатної
первинної правової допомоги у Міністерстві охорони здоровя України»
(зареєстровано в Мін’юсті від 22.11.2011 № 1329/20067);

53. від 04.11.2011 № 755 «Про затвердження Положення Про Центр
первинної медико-санітарної допомоги та примірних положень про його
підрозділи» (зареєстровано в Мін’юсті від 20.12.2012 № 1484/20222);

54. від 04.11.2011 № 756 «Про Порядок вибору лікаря, що надає первинну
медичну допомогу» (зареєстровано в Мін’юсті від 20.12.2011 № 1477/20215);

55. від 07.11.2011 (Спільно з Державною інспекцією ядерного регулювання
№ 153) № 766 «Про затвердження Вимог щодо визначення розмірів і меж зони
спостереження атомної електричної станції» (зареєстровано в Мін’юсті від
24.11.2011 № 1343/20081);

56. від 11.11.2011 № 777 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
19.07.2005 № 360» (зареєстровано в Мін’юсті від 25.11.2011 № 1346/20084);

57. від 05.12.2011 № 847 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 02.02.2011
№ 49» (зареєстровано в Мін’юсті від 20.12.2011 № 1470/20208);

58. від 06.12.2011 № 882 «Про затвердження змін до Інструкції про порядок
видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян»
(зареєстровано в Мін’юсті від 02.02.2012 № 163/20476);

59. від 19.12.2011 № 932 «Про затвердження Державних санітарних норм та
правил «Підприємства та організації поліграфічної промисловості»
(зареєстровано в Мін’юсті від 18.01.2012 № 65/20378);

60. від 23.12.2011 № 950 «Про внесення змін до наказу Міністерства
охорони здоровя України від 18.08.2010 № 684» (зареєстровано в Мін’юсті від
12.01.2012 № 29/20342);

61. від 27.12.2011 № 968 «Про подання запиту на публічну інформацію»
(зареєстровано в Мін’юсті від 27.12.2012 № 64/20377).
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Для нотаток
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