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Вступ

У виданні представлено перелік основних нормативно-правових актів з
питань охорони здоров’я, прийнятих протягом 2012 року:

Верховною Радою України:
53 закони України (14 – з основної діяльності, 39 – що регулюють

окремі питання діяльності у сфері охорони здоров’я);
15 постанов Верховної Ради України (4 – з основної діяльності, 11 – що

регулюють окремі питання діяльності у сфері охорони здоров’я).
Президентом України:
41 указ Президента України (3 – з основної діяльності, 15 – що

регулюють окремі питання діяльності у сфері охорони здоров’я, 23 – з
кадрових питань);

4 розпорядження Президента України.
Кабінетом Міністрів України:
134 постанови Кабінету Міністрів України (66 – з основної діяльності,

68 – що регулюють окремі питання діяльності у сфері охорони здоров’я);
82 розпорядження Кабінету Міністрів України (20 – з основної

діяльності, 56 – що регулюють окремі питання діяльності у сфері охорони
здоров’я, 6 – з кадрових питань).

Міністерством охорони здоров’я України:
1142 накази Міністерства охорони здоров’я України.

Накази МОЗ України, що пройшли державну реєстрацію у Міністерстві
юстиції України – 95.

Накази МОЗ, шо розроблені спільно з іншими міністерствами та
відомствами – 60.
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Перелік нормативно-правових актів  

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

З основної діяльності у сфері охорони здоров’я
1. Від 22.03.2012  № 4565-VI «Про внесення змін до Закону України

«Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз» та інших законодавчих
актів України»;

2. від 22.03.2012 № 4617-VI «Про внесення змін до Закону України
«Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» (щодо надання
фізичним особам, які здійснюють медичну і ветеринарну практику,
можливості використовувати у роботі наркотичні засоби)»;

3. від 22.05.2012 № 4795-VI «Про внесення зміни до статті 5 Закону
України «Про психіатричну допомогу» (щодо розміру допомоги особі, яка
здійснює догляд за інвалідом);

4. від 24.05.2012 №  4844-VI «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України» (щодо вдосконалення окремих положень про
обмеження місць куріння тютюнових виробів);

5. від 05.06.2012 № 4888-VI «Про внесення змін до Закону України
«Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики
ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на
СНІД на 2009-2013 роки»;

6. від 21.06.2012 № 4999-VI «Про виконання програм Глобального
фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні»;

7. від 04.07.2012 № 5036-VI «Про внесення зміни до Основ
законодавства України про охорону здоров'я щодо встановлення обмежень
під час провадження керівниками та працівниками лікувально-
профілактичних і фармацевтичних (аптечних) закладів професійної
діяльності»;

8. від 05.07.2012 № 5065-VI «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за
фальсифікацію або обіг фальсифікованих лікарських засобів»;

9. від 04.07.2012 № 5038-VI «Про внесення змін до деяких законів
України» (щодо ліцензування імпорту лікарських засобів та визначення
терміну «активний фармацевтичний інгредієнт»);

10. від 05.07.2012 № 5081-VI «Про екстрену медичну допомогу»;
11. від 07.06.2012 № 4908-VI «Про ратифікацію Конвенції Ради Європи

про підроблення медичної продукції та подібні злочини, що загрожують
охороні здоров'я»;

12. від 16.10.2012 № 5451-VI «Про затвердження Загальнодержавної
цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на
2012-2016 роки»;

13. від 16.10.2012 № 5421-VI «Про внесення змін до Закону України
«Про Державний бюджет України на 2012 рік» (щодо придбання медичного
автотранспорту та обладнання для закладів охорони здоров’я);
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14.  від 16.10.2012 № 5441-VI «Про приєднання України до Конвенції
про розробку Європейської фармакопеї».

Що регулюють окремі питання діяльності
у сфері охорони здоров’я

1. Від 11.01.2012 № 4308-VI «Про внесення зміни до Регламенту
Верховної Ради України»;

2. від 23.02.2012 № 4441-VI «Про внесення змін до Закону України
«Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні,
транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів»
(щодо механізму контролю продукції, яка містить ГМО)»;

3. від 13.03.2012 № 4495-VI Митний кодекс України;
4. від 13.03.2012 № 4496-VI «Про внесення змін до деяких

законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Митного кодексу
України»;

5. від 13.03.2012 № 4499-VI «Про систему екстреної допомоги
населенню за єдиним телефонним номером 112»;

6. від 15.03.2012 № 4523-VI «Про внесення змін до деяких законів
України щодо надання соціальних послуг»;

7. від 15.03.2012 № 4525-VI «Про внесення змін до Сімейного кодексу
України щодо підвищення шлюбного віку»;

8. від 15.03.2012 № 4528-VI «Про внесення зміни до статті 23 Закону
України «Про державну службу»;

9. від 22.03.2012 № 4572-VI «Про громадські об'єднання»;
10. від 15.05.2012 № 4675-VI «Про внесення зміни до статті 8 Закону

України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»;

11. від 17.05.2012 № 4723-VI «Про внесення зміни до статті 13 Закону
України «Про охорону дитинства» щодо посилення соціального захисту
прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу»;

12. від 17.05.2012 № 4719-VI «Про внесення змін до деяких законів
України щодо приведення їх у відповідність із Законом України «Про
соціальний діалог в Україні»;

13. від 17.05.2012 № 4722-VI «Про правила етичної поведінки»;
14. від 24.05.2012 № 4850-VI «Про внесення змін до Закону України

«Про Кабінет Міністрів України» щодо визначення розподілу повноважень»;
15. від 07.06.2012 № 4914-VI «Про внесення змін до статті 11 Закону

України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» щодо
сидру і перрі (без додання спирту)»;

16. від 20.06.2012 № 4988-VI «Про ратифікацію Конвенції Ради Європи
про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства»;

17. від 20.06.2012 № 4989-VI «Про ратифікацію Угоди про порядок
передачі зразків наркотичних засобів, психотропних речовин та їх
прекурсорів (у межах країн СНД)»;

18. від 03.07.2012 № 5029-VI «Про засади державної мовної політики»;



5

19. від 04.07.2012 № 5039-VI «Про внесення змін до Закону України
«Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» щодо
функцій уповноваженого органу»;

20. від 04.07.2012 № 5040-VI «Про внесення змін до деяких законів
України з питань соціального захисту військовослужбовців»;

21. від 05.07.2012 № 5062-VI «Про внесення змін до Закону України
«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи» щодо вільного вибору санаторно-курортного
закладу»;

22. від 05.07.2012 № 5067-VI «Про зайнятість населення»;
23. від 05.07.2012 № 5074-VI «Про внесення змін до Податкового

кодексу України щодо оподаткування спирту етилового для окремих
виробництв»;

24. від 06.07.2012 № 5179-VI «Про внесення зміни до статті 31 Закону
України «Про відходи»;

25. від 06.09.2012 № 5203-VI «Про адміністративні послуги»;
26. від 18.09.2012 № 5279-VI «Про внесення змін до Закону України

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
27. від 02.10.2012 № 5316-VI «Про внесення змін до деяких

законодавчих актів України щодо виготовлення документів та бланків
документів суворого обліку або звітності»;

28. від 02.10.2012 № 5404-VI «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Кодексу цивільного
захисту України»;

29. від 16.10.2012 № 5460-VI «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України» (щодо діяльності Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства
енергетики та вугільної промисловості, інших центральних органів
виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через
відповідних міністрів, Державного комітету телебачення і радіомовлення)»;

30. від 16.10.2012 № 5462-VI «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України» (щодо діяльності Міністерства аграрної
політики та продовольства, Міністерства соціальної політики, інших
центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та
координується через відповідних міністрів)»;

31. від 06.11.2012 № 5474-VI «Про внесення змін до Регламенту
Верховної Ради України»;

32. від 06.11.2012 № 5476-VI «Про внесення змін до Закону України
«Про Митний тариф України» щодо приведення ставок ввізного мита у
відповідність з критеріями СОТ»;

33. від 06.11.2012 № 5477-VI «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України «Про
безоплатну правову допомогу»;

34. від 20.11.2012 № 5483-VI «Про внесення змін до Закону України
«Про державну службу»;



6

35. від 20.11.2012 № 5491-VI «Про внесення змін до Закону України
«Про захист персональних даних»;

36. від 20.11.2012 № 5492-VI «Про Єдиний державний демографічний
реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують
особу чи її спеціальний статус»;

37. від 06.12.2012 № 5515-VI «Про Державний бюджет України на 2013
рік»;

38. від 06.12.2012 № 5520-VI «Про внесення змін до Регламенту
Верховної Ради України»;

39. від 25.12.2012 № 10-VII «Про внесення зміни до статті 34 Закону
України «Про комітети Верховної Ради України».

ПОСТАНОВИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

З основної діяльності у сфері охорони здоров’я
1. Від 23.03.2012 № 4629-VI «Про Звіт Тимчасової слідчої комісії

Верховної Ради України з питань розслідування обставин, що призвели до
ситуації, яка склалася довкола ЗАТ «Індар»;

2. від 13.03.2012 № 4511-VI «Про прийняття за основу проекту Закону
України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
вдосконалення окремих положень про обмеження місць куріння тютюнових
виробів»;

3. від 17.05.2012 № 4790-VI «Про прийняття за основу проекту Закону
України «Про екстрену медичну допомогу»;

4. від 06.09.2012 № 5214-VI «Про відзначення 100-річчя з дня
народження Миколи Амосова».

Що регулюють окремі питання діяльності
у сфері охорони здоров’я

1. Від 17.05.2011 № 3369-VI «Про прийняття за основу проекту
Закону України про внесення змін до Митного кодексу України та деяких
інших законодавчих актів України»;

2. від 09.02.2012 № 4393-VI «Про направлення на доопрацювання
Митного кодексу України»;

3. 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»;

4. від 09.02.2012 № 4394-VI «Про направлення на доопрацювання
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у
зв'язку з прийняттям Митного кодексу України»;

5. від 06.06.2012 № 4903-VI «Про прийняття за основу проекту
Закону України про ратифікацію Угоди про порядок передачі зразків
наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів»;
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6. від 05.06.2012 № 4870-VI «Про прийняття за основу проекту
Закону України про засади державної мовної політики»;

7. від 19.06.2012№ 4967-VI «Про прийняття за основу проекту
Закону України про внесення змін до Закону України «Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи» щодо вільного вибору санаторно-курортного закладу»;

8. від 05.06.2012 № 4897-VI «Про прийняття за основу проекту
Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України»
(щодо діяльності Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України,
Міністерства охорони здоров'я, Міністерства енергетики та вугільної
промисловості, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких
спрямовується та координується через відповідних міністрів, Державного
комітету телебачення і радіомовлення)»;

9. від 05.06.2012 № 4892-VI «Про прийняття за основу проекту
Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства,
Міністерства соціальної політики, інших центральних органів виконавчої
влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних
міністрів»;

10. від 13.03.2012 № 4506-VI «Про прийняття за основу проекту
Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України у
зв'язку з прийняттям Закону України «Про безоплатну правову допомогу»;

11. від 04.12.2012 № 5512-VI «Про особливості процедури розгляду і
прийняття проекту Закону України «Про Державний бюджет України на
2013 рік».

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

УКАЗИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

З основної діяльності у сфері охорони здоров’я
1. Від 14.02.2012 № 85/2012 «Про внесення змін до деяких указів

Президента України»;
2. від 12.03.2012 № 187/2012 «Про Національний план дій на 2012 рік

щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки
«Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна
держава»;

3. від 30.08.2012 № 526/2012 «Про рішення Ради національної безпеки
і оборони України від 25 травня 2012 року «Про забезпечення населення
якісними та доступними лікарськими засобами».
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Що регулюють окремі питання діяльності
у сфері охорони здоров’я

1. Від 25.01.2012 № 32/2012 «Питання сприяння розвитку
громадянського суспільства в Україні»;

2. від 23.02.2012 № 146/2012 «Про надання гуманітарної допомоги
Республіці Куба»;

3. від 24.03.2012 № 211/2012 «Питання Координаційної ради з питань
розвитку громадянського суспільства»;

4. від 24.03.2012 № 212/2012 «Про Стратегію державної політики
сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові
заходи щодо її реалізації»;

5. від 19.04.2012 № 273/2012 «Про затвердження Річної національної
програми співробітництва Україна - НАТО на 2012 рік»;

6. від 05.04.2012 № 242/2012 «Про відзначення 16-ї річниці
Конституції України»;

7. від 30.05.2012 № 366/2012 «Питання секретаріату Національної
тристоронньої соціально-економічної ради»;

8. від 08.06.2012 № 388/2012 «Про рішення Ради національної безпеки
і оборони України від 25 травня 2012 року «Про заходи щодо посилення
боротьби з тероризмом в Україні»;

9. від 08.06.2012 № 389/2012 «Про рішення Ради національної безпеки
і оборони України від 8 червня 2012 року «Про нову редакцію Стратегії
національної безпеки України»;

10. від 19.06.2012 № 402/2012 «Про відзначення 21-ї річниці
незалежності України»;

11. від 03.07.2012 № 431/2012 «Про затвердження Угоди про
гуманітарне співробітництво держав - учасниць Співдружності Незалежних
Держав»;

12. від 20.07.2012 № 454/2012 «Про надання гуманітарної допомоги
Російській Федерації»;

13. від 26.09.2012 № 561/2012 «Про надання гуманітарної допомоги»;
14. від 24.12.2012 № 752/2012 «Про внесення змін до Положення про

Міністра Кабінету Міністрів України»;
15.  від 28.12.2012 № 765/2012 «Питання забезпечення виконання

покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сферах
культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров’я».

З кадрових питань
1. Від 27.01.2012 № 27/2012 «Про нагородження відзнакою

Президента України - ювілейною медаллю «20 років незалежності України»;
2. від 21.02.2012 № 131/2012 «Про відзначення державними

нагородами України працівників підприємств, установ та організацій
Київської області»;

3. від 14.02.2012 № 86/2012 «Про звільнення О. Аніщенка з посади
Міністра охорони здоров'я України»;

4. від 14.02.2012 № 89/2012 «Про призначення Р. Богатирьової Віце-
прем'єр-міністром України - Міністром охорони здоров'я України»;
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5. від 15.02.2012 № 100/2012 «Про присвоєння рангу державного
службовця»;

6. від 01.02.2012 № 45/2012; «Про Стратегію державної кадрової
політики на 2012-2020 роки»;

7. від 02.03.2012 № 177/2012 «Про звільнення Г. Калішенко з посади
заступника Міністра охорони здоров'я України - керівника апарату»;

8. від 02.03.2012 № 178/2012 «Про призначення Р. Богачева
заступником Міністра охорони здоров'я України - керівником апарату»;

9. від 06.03.2012 № 180/2012 «Про відзначення державними нагородами
України з нагоди Міжнародного жіночого дня»;

10. від 16.05.2012 № 316/2012 «Про зміни у складі Координаційної ради
з питань підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Т.Г.
Шевченка»;

11. від 01.06.2012 № 373/2012 «Про відзначення державними
нагородами України»;

12. від 16.06.2012 № 401/2012 «Про відзначення державними
нагородами України з нагоди Дня медичного працівника»;

13. від 27.06.2012 № 417/2012 «Про відзначення державними
нагородами України з нагоди Дня Конституції України»;

14. від 04.07.2012 № 433/2012 «Про відзначення державними
нагородами України працівників підприємств, установ та організацій
Донецької області»;

15. від 20.07.2012 № 453/2012 «Про План заходів щодо реалізації у 2012
році положень Стратегії державної кадрової політики на 2012 - 2020 роки»;

16. від 15.08.2012 № 474/2012 «Про відзначення державними
нагородами України»;

17. від 24.08.2012 № 500/2012 «Про відзначення державними
нагородами України»;

18. від 14.09.2012 № 543/2012 «Про відзначення державними
нагородами України працівників підприємств, установ та організацій міста
Біла Церква, Київська область»;

19. від 18.10.2012 № 602/2012 «Про відзначення державними
нагородами України працівників підприємств, установ та організацій
Автономної Республіки Крим»;

20. від 03.11.2012 № 628/2012 «Про відзначення державними
нагородами України працівників соціальної сфери»;

21. від 30.11.2012 № 670/2012 «Про відзначення державними
нагородами України з нагоди річниці підтвердження всеукраїнським
референдумом Акта проголошення незалежності України 1 грудня 1991
року»;

22. від 24.12.2012 № 719/2012 «Про звільнення Р. Богатирьової з посади
Віце-прем'єр-міністра України - Міністра охорони здоров'я України»;

23. від 24.12.2012 № 744/2012 «Про призначення Р. Богатирьової
Міністром охорони здоров'я України».
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РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

1. Від 25.01.2012 № 28/2012-рп «Про вивчення стану виконання у 2012
році актів і доручень Президента України»;

2. від 06.12.2012 № 215/2012-рп «Про делегацію України для участі у
Щорічній зустрічі держав - учасниць Конвенції про заборону розробки,
виробництва та накопичення запасів бактеріологічної (біологічної) і
токсинної зброї та про їх знищення»;

3.  від 29.12.2012 № 243/2012-рп «Про внесення змін до Розпорядження
Президента України від 25 січня 2012 року № 28»;

4.  від 29.12.2012 № 244/2012-рп  «Про вивчення стану виконання у
2013 році актів і доручень Президента України».

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

З основної діяльності у сфері охорони здоров'я
1. Від 25.01.2012 № 33 «Про внесення зміни до переліку платних

послуг, які можуть надаватися в державних та комунальних закладах
охорони здоров’я, вищих медичних навчальних закладах та науково-
дослідних установах»;

2. від 25.01.2012 № 34 «Про внесення змін у додаток до постанови
Кабінету Міністрів України від 5 січня 2011 р. № 19»;

3. від 08.02.2012 № 84 «Про затвердження Примірного положення про
Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»;

4. від 05.03.2012 № 204 «Про затвердження Порядку та умов надання у
2012 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підтримку
реформування системи охорони здоров’я (придбання медичного
автотранспорту, автотранспорту, техніки, інвентарю та медичного
обладнання для центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги) у
Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві»;

5. від 05.03.2012 № 207 «Про затвердження Порядку та умов надання у
2012 році субвенції з державного бюджету міському бюджету м. Києва на
забезпечення функціонування Київської міської клінічної лікарні «Київський
міський центр серця»;

6. від 05.03.2012 № 209 «Деякі питання оплати праці медичних
працівників закладів охорони здоров’я, що є учасниками пілотного проекту з
реформування системи охорони здоров’я»;

7. від 05.03.2012 № 210 «Про затвердження Порядку та умов надання у
2012 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання
медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої
медичної допомоги»;

8. від 05.03.2012 № 208 «Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 17 березня 2011 р. № 304»;
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9. від 17.04.2012 № 311 «Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 28 березня 2011 р. № 371»;

10. від 23.04.2012 № 339 «Про затвердження Порядку та умов надання у
2012 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання
медичного обладнання (мамографічного, рентгенологічного та апаратів
ультразвукової діагностики) вітчизняного виробництва»;

11. від 25.04.2012 № 340 «Про реалізацію пілотного проекту щодо
запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для
лікування осіб з гіпертонічною хворобою»;

12. від 09.04.2012 № 372 Про затвердження Порядку та умов надання у
2012 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання
медичного автотранспорту та обладнання для закладів охорони здоров’я»;

13. від 23.05.2012 № 442 «Про внесення зміни до постанови Кабінету
Міністрів України від 17 листопада 2004 р. № 1568»;

14. від 23.05.2012 № 458 «Про обсяги та порядок ввезення громадянами
на митну територію України лікарських засобів та спеціального дитячого
харчування»;

15. від 28.05.2012 № 477 «Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 2 серпня 2000 р. № 1192»;

16. від 31.05.2012 № 484 «Про внесення зміни до пункту 5 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»;

17. від 31.05.2012 № 485 «Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 3 грудня 2009 р. № 1317»;

18. від 28.05.2012 № 511 «Про внесення зміни до переліку професій,
виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим
профілактичним медичним оглядам»;

19. від 28.05.2012 № 537 «Про внесення зміни до пункту 2 постанови
Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 р. № 340»;

20. від 31.05.2012 № 518 «Про затвердження Порядку та умов надання у
2012 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення
кредиторської заборгованості за медичне обладнання, придбане в 2011 році
за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
придбання витратних матеріалів та медичного обладнання для закладів
охорони здоров'я»;

21. від 13.06.2012 № 523 «Про внесення зміни у додаток до постанови
Кабінету Міністрів України від 5 січня 2011 р. № 19»;

22. від 06.06.2012 № 546 «Про затвердження Положення про
електронний реєстр пацієнтів»;

23. від 20.06.2012 № 548 «Про внесення змін до Порядку державної
реєстрації медичної техніки та виробів медичного призначення»;

24. від 31.05.2012 № 568 «Про внесення змін до Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та
здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я»;
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25. від 20.06.2012 № 572 «Про затвердження Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із
реабілітації дітей з дитячим церебральним паралічем»;

26. від 02.07.2012 № 592 «Про внесення зміни в додаток до постанови
Кабінету Міністрів України від 5 січня 2011 р. № 19»;

27. від 07.05.2012 № 625 «Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 5 березня 2012 р. № 210»;

28. від 07.05.2012 № 628 «Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 5 березня 2012 р. № 204»;

29. від 16.07.2012 № 629 «Про внесення змін до пункту 4 Положення
про Державний реєстр лікарських засобів»;

30. від 27.06.2012 № 717 «Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України з питань реєстрації лікарських засобів»;

31. від 30.07.2012 № 707 «Про внесення зміни до пункту 2 постанови
Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 р. № 340»;

32. від 13.08.2012 № 762 «Про внесення зміни до пункту 1 постанови
Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955»;

33. від 13.08.2012 № 786 «Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 14 січня 2004 р. № 22»;

34. від 08.08.2012 № 793 «Про внесення змін до Порядку здійснення
державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться в Україну»;

35. від 13.08.2012 № 794 «Питання декларування зміни оптово-
відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, які
закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів»;

36. від 20.08.2012 № 806 «Про перерозподіл деяких видатків
державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров’я на 2012
рік, і внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для
закладів охорони здоров’я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії і
Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для
виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони
здоров’я»;

37. від 05.09.2012 № 818 «Про затвердження Порядку надання послуг з
харчування громадян у закладах охорони здоров'я, операції з надання яких
звільняються від оподаткування податком на додану вартість»;

38. від 12.09.2012 № 852 «Про розмір щомісячної державної допомоги
ВІЛ-інфікованим дітям і дітям, які страждають на хворобу, зумовлену ВІЛ»;

39. від 05.09.2012 № 907 «Про затвердження Порядку часткового
відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з
гіпертонічною хворобою»;

40. від 19.09.2012 № 869 «Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1405»;

41. від 24.09.2012 № 880 «Про внесення змін до пункту 1 постанови
Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955»;

42. від 26.09.2012 № 901 «Про затвердження Порядку використання у
2012 році коштів державного бюджету, передбачених для реконструкції,
ремонту та оснащення будівель по вул. Амосова, 5, у м. Києві з метою
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розміщення структурних підрозділів Інституту епідеміології та інфекційних
хвороб імені Л.В. Громашевського»;

43. від 24.09.2012 № 946 «Про затвердження Порядку проведення
інвентаризації високовартісного обладнання у закладах охорони здоров’я, що
надають вторинну та третинну медичну допомогу, у Вінницькій,
Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві»;

44. від 10.10.2012 № 918 «Про затвердження нормативів харчування в
державних і комунальних дитячих санаторно-курортних закладах (крім
протитуберкульозних)»;

45. від 10.10.2012 № 920 «Про внесення зміни в додаток 2 до постанови
Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298»;

46. від 17.10.2012 № 982 «Про затвердження Порядку та умов надання у
2012 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на часткове
відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з
гіпертонічною хворобою»;

47. від 24.10.2012 № 1010 «Про внесення змін до Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із
реабілітації дітей з дитячим церебральним паралічем»;

48. від 14.11.2012 № 1046 «Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1752 та визнання такими, що
втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»;

49. від 14.11.2012 № 1050 «Деякі питання Державної санітарно-
епідеміологічної служби»;

50. від 14.11.2012 № 1110 «Про перерозподіл деяких видатків та
передачу бюджетних призначень, передбачених у державному бюджеті на
2012 рік для будівництва сучасного лікувально-діагностичного комплексу
Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит»;

51. від 24.10.2012 № 1113 «Про затвердження Порядку створення
госпітальних округів у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях
та м. Києві»;

52. від 21.11.2012 № 1114 «Про затвердження Типового положення про
бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги»;

53. від 21.11.2012 № 1115 «Про затвердження Порядку підготовки та
підвищення кваліфікації осіб, які зобов'язані надавати домедичну допомогу»;

54. від 21.11.2012 № 1116 «Про затвердження Типового положення про
центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»;

55. від 21.11.2012 № 1117 «Про затвердження Типового положення про
станцію екстреної (швидкої) медичної допомоги»;

56. від 21.11.2012 № 1118 «Про затвердження Порядку інформування
бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги про виклик екстреної
медичної допомоги та їх направлення на місце події»;

57. від 21.11.2012 № 1119 «Про норматив прибуття бригад екстреної
(швидкої) медичної допомоги на місце події»;

58. від 21.11.2012 № 1120 «Про соціальні пільги та гарантії медичних
працівників системи екстреної медичної допомоги, залучених до ліквідації
медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій»;
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59. від 21.11.2012 № 1121 «Про затвердження Порядку взаємодії
закладів охорони здоров’я, що входять до системи екстреної медичної
допомоги, з аварійно-рятувальними службами та підрозділами центральних
та інших органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки
Крим, органів місцевого самоврядування під час виникнення надзвичайних
ситуацій та ліквідації їх наслідків»;

60. від 21.11.2012 № 1122 «Про затвердження Порядку надання
екстреної медичної допомоги особам, узятим під варту або яким призначено
покарання у виді позбавлення волі»;

61. від 21.11.2012 № 1128 «Про внесення змін до Типового положення
про центр соціально-психологічної реабілітації дітей»;

62. від 28.11.2012 № 1111 «Про внесення зміни до пункту 1 постанови
Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. № 123»;

63. від 03.12.2012 № 1145 «Про затвердження Порядку видачі та
анулювання спеціального дозволу на зайняття народною медициною
(цілительством)»;

64. від 17.12.2012 № 1160 «Про внесення зміни у додаток до постанови
Кабінету Міністрів України від 5 січня 2011 р. № 19»;

65. від 17.12.2012 № 1181 «Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України»;

66. від 19.12.2012 № 1174 «Про затвердження Порядку та умов надання
у 2012 році субвенції з державного бюджету обласному бюджету Харківської
області на придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення
для Обласної клінічної лікарні - Центру екстреної медичної допомоги та
медицини катастроф».

Що регулюють окремі питання діяльності
у сфері охорони здоров'я

1. Від 18.01.2012 № 28 «Про внесення змін до Порядку державної
реєстрації (перереєстрації) дезінфекційних засобів»;

2. від 11.01.2012 № 10 «Про підвищення оплати праці працівників
установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»;

3. від 01.02.2012 № 47 «Про внесення змін до Переліку категорій
працівників, яким може бути надано службові жилі приміщення»;

4. від 01.02.2012 № 144 «Про внесення зміни в додаток до постанови
Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. № 937»;

5. від 08.02.2012 № 63 «Про затвердження режиму округу і зон
санітарної охорони курорту Хмільник»;

6. від 22.02.2012 № 128 «Про затвердження обсягів квот на 2012 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»;

7. від 22.02.2012 № 132 «Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 5 березня 2009 р. № 178»;

8. від 22.02.2012 № 145 «Про затвердження Порядку використання у
2012 році коштів, передбачених у державному бюджеті для створення та



15

впровадження системи екстреної допомоги населенню за єдиним
телефонним номером 112»;

9. від 15.02.2012 № 149 «Про внесення змін до Порядку видачі
експлуатаційного дозволу для потужностей (об’єктів) з виробництва,
переробки або реалізації харчових продуктів і Порядку видачі дозволу на
використання об'єктів і приміщень, призначених для провадження
діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів»;

10. від 22.02.2012 № 117 «Про затвердження Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації державної
політики з питань сім’ї та дітей»;

11. від 25.04.2012 № 332 «Про затвердження режиму округу і зон
санітарної охорони курорту Скадовськ»;

12. від 25.04.2012 № 333 «Про затвердження режиму округу і зон
санітарної охорони курорту Миргород»;

13. від 05.04.2012 № 321 «Про затвердження Порядку забезпечення
технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та
інших окремих категорій населення, переліку таких засобів»;

14. від 03.05.2012 № 394 «Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 12 серпня 1996 р. № 938»;

15. від 10.05.2012 № 365 «Про внесення змін у додаток до постанови
Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2011 р. № 77»;

16. від 10.05.2012 № 582 «Про внесення зміни до пункту 1 постанови
Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. № 123»;

17. від 17.05.2012 № 377 «Про внесення змін до пункту 67 Порядку
провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом
прав дитини»;

18. від 23.05.2012 № 408 «Про внесення змін до переліку наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів»;

19. від 21.05.2012 № 434 «Про обсяги та порядок ввезення громадянами
на митну територію України харчових продуктів для власного споживання»;

20. від 21.05.2012 № 449 «Про внесення змін до Порядку здійснення
попереднього документального контролю в пунктах пропуску через
державний кордон України»;

21. від 31.05.2012 № 469 «Про утворення Ради з питань розвитку системи
надання соціальних послуг»;

22. від 31.05.2012 № 483 «Про внесення змін до Положення про
Міжвідомчу комісію з питань охорони дитинства»;

23. від 31.05.2012 № 570 «Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 8 листопада 2000 р. № 1669»;

24. від 23.05.2012 № 401 «Про внесення зміни в додаток до постанови
Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. № 937»;

25. від 23.05.2012 № 407 «Про затвердження режиму округу і зон
санітарної охорони курорту Саки»;

26. від 21.05.2012 № 421 «Про внесення зміни до постанови Кабінету
Міністрів України від 12 серпня 1996 р. № 938»;



16

27. від 06.06.2012 № 496 «Про внесення зміни до переліку водних
об’єктів, що відносяться до категорії лікувальних»;

28. від 11.06.2012 № 516 «Про проведення розрахунків і забезпечення
масками медичними марлевими та марлею медичною установ виконання
покарань, слідчих ізоляторів і закладів охорони здоров’я, що належать до
сфери управління Державної пенітенціарної служби»;

29. від 18.06.2012 № 544 «Про затвердження Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансування ведення
Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання, та внесення змін
до постанови Кабінету Міністрів України від 4 серпня 1997 р. № 847»;

30. від 20.06.2012 № 556 «Про внесення змін до Порядку проведення
державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і
присвоєння їм відповідних категорій»;

31. від 20.06.2012 № 559 «Про затвердження Порядку обчислення стажу
державної служби»;

32. від 20.06.2012 № 567 «Про внесення зміни до пункту 1 Порядку
використання коштів, передбачених у державному бюджеті Державному
управлінню справами для здійснення заходів з обміну та вивчення досвіду у
провідних клініках світу»;

33. від 04.07.2012 № 605 «Про затвердження Порядку відшкодування
непередбачуваних витрат державного службовця у зв’язку з його
відкликанням із щорічної основної або додаткової оплачуваних відпусток»;

34. від 25.07.2012 № 662 «Про внесення змін у додаток 2 до постанови
Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2012 р. № 128»;

35. від 13.06.2012 № 671 «Деякі питання реалізації в Україні Ініціативи
«Партнерство «Відкритий Уряд»;

36. від 20.06.2012 № 631 «Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 785»;

37. від 20.06.2012 № 658 «Про утворення Ради голів громадських рад при
органах виконавчої влади»;

38. від 25.06.2012 № 579 «Про затвердження Державної цільової
програми радіаційного і соціального захисту населення м. Жовті Води на
2013-2022 роки»;

39. від 11.07.2012 № 614 «Про внесення зміни у додаток 2 до постанови
Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298»;

40. від 18.07.2012 № 670 «Деякі питання електронної взаємодії органів
виконавчої влади»;

41. від 18.07.2012 № 750 «Деякі питання проведення моніторингу
соціально-економічного розвитку малих міст»;

42. від 25.07.2012 № 666 «Про затвердження Порядку проведення
службового розслідування»;

43. від 11.07.2012 № 627 «Про внесення змін та визнання такими, що
втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»;

44. від 01.08.2012 № 691 «Про затвердження 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
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радіаційних катастроф і аварій, а також ядерних випробувань від 9 вересня
1994 року»;

45. від 01.08.2012 № 699 «Про внесення зміни до пункту 5 переліку
документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду
господарської діяльності, та визнання такими, що втратили чинність, деяких
постанов Кабінету Міністрів України»;

46. від 01.08.2012 № 706 «Про затвердження Державної цільової
програми «Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів»
на період до 2020 року»;

47. від 08.08.2012 № 720 «Про внесення змін до постанов Кабінету
Міністрів України від 7 вересня 2011 р. № 937 і від 14 листопада 2011 р.      
№ 1184»;

48. від 08.08.2012 № 723 «Про визнання такою, що втратила чинність,
постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2011 р. № 586»;

49. від 08.08.2012 № 740 «Про віднесення посад, які займали особи з
числа колишніх державних службовців, до відповідних груп та підгруп посад
державної служби, передбачених Законом України «Про державну службу»;

50. від 15.08.2012 № 768 «Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 15 серпня 2011 р. № 902»;

51. від 22.08.2012 № 788 «Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 29 квітня 1996 р. № 480»;

52. від 05.09.2012 № 829 «Про внесення зміни до пункту 44 Порядку
проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків,
професійних захворювань і аварій на виробництві»;

53. від 12.09.2012 № 856 «Про схвалення проекту Закону України «Про
Державний бюджет України на 2013 рік»;

54. від 01.10.2012 № 889 «Про внесення зміни в додаток до постанови
Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. № 937»;

55. від 03.10.2012 № 898 «Про затвердження режиму округу і зон
санітарної охорони курорту Слов’янськ»;

56. від 24.10.2012 № 969 «Про внесення змін до переліку спеціальних
продуктів дитячого харчування власного виробництва, прибуток підприємств
від реалізації яких на митній території України звільняється від
оподаткування»;

57. від 24.10.2012 № 970 «Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України щодо програм економічного і соціального
розвитку»;

58. від 24.10.2012 № 972 «Про внесення змін та визнання такими, що
втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань
ліцензування господарської діяльності арбітражних керуючих
(розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)»;

59. від 24.10.2012 № 983 «Про внесення змін до Порядку призначення і
виплати 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»;
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60. від 15.10.2012 № 1008 «Про затвердження Програми сприяння
зайнятості населення та стимулювання створення нових робочих місць на
період до 2017 року»;

61. від 07.11.2012 № 1029 «Про внесення змін до Порядку ліцензування
діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів»;

62. від 21.11.2012 № 1065 «Про внесення змін до Регламенту Кабінету
Міністрів України»;

63. від 14.11.2012 № 1069 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету
Міністрів України»;

64. від 28.11.2012 № 1086 «Про внесення зміни до постанови Кабінету
Міністрів України від 22 листопада 2004 р. № 1591»;

65. від 28.11.2012 № 1087 «Про внесення змін до пункту 3 Порядку та
умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих
територій»;

66. від 28.11.2012 № 1112 «Про затвердження Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті для будівництва, реконструкції,
капітального ремонту та придбання обладнання для об'єктів, які перебувають
у віданні Національної академії медичних наук»;

67. від 05.12.2012 № 1129 «Про внесення змін до переліку наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів»;

68. від 19.12.2012 № 1198 «Про внесення змін до Порядку використання
коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із
соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи».

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

З основної діяльності у сфері охорони здоров’я
1. Від 18.01.2012 № 24-р «Про скасування розпорядження Кабінету

Міністрів України від 8 вересня 2010 р. № 1796»;
2. від 05.04.2012 № 248-р «Про підготовку та відзначення 125-річчя

заснування Державної установи «Інститут мікробіології та імунології
імені І.І. Мечникова Національної академії медичних наук України»;

3. від 10.05.2012 № 262-р «Питання Державної служби з лікарських
засобів»;

4. від 25.06.2012 № 415-р «Про затвердження плану заходів щодо
проведення інституційної реформи у сфері здійснення санітарних та
фітосанітарних заходів»;

5. від 06.06.2012 № 368-р «Про затвердження плану заходів щодо
створення електронного реєстру пацієнтів Вінницької, Дніпропетровської,
Донецької областей та м. Києва»;

6. від 18.07.2012 № 475-р «Про перерозподіл деяких видатків
державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров’я на 2012
рік»;
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7. від 29.08.2012 № 614-р «Про передачу у 2012 році деяких бюджетних
призначень Міністерству охорони здоров'я»;

8. від 29.08.2012 № 615-р «Про перерозподіл деяких видатків
державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров’я на 2012
рік»;

9. від 03.09.2012 № 654-р «Про затвердження проекту будівництва
лікувально-реабілітаційного корпусу державної установи «Національний
інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України»;

10. від 17.10.2012 № 921-р «Про затвердження проекту будівництва
«Реконструкція і розширення Національного інституту раку по вул.
Ломоносова, 33/43 у Голосіївському районі м. Києва»;

11. від 24.10.2012 № 899-р «Деякі питання реалізації національного
проекту «Вчасна допомога» - утворення єдиних регіональних оперативно-
диспетчерських служб з використанням сучасних GPS-технологій для
зменшення часу прибуття бригад швидкої медичної допомоги до пацієнта»;

12. від 03.10.2012 № 740-р «Про перерозподіл деяких видатків
державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров’я на 2012
рік»;

13. від 03.10.2012 № 744-р «Про передачу цілісних майнових комплексів
державних закладів, підприємств, установ та організацій до сфери
управління Державної санітарно-епідеміологічної служби»;

14. від 14.11.2012 № 920-р «Про затвердження плану заходів з реалізації
у 2012 році національного проекту «Нове життя» - нова якість охорони
материнства та дитинства»;

15. від 26.11.2012 № 935-р «Про схвалення проекту Меморандуму про
взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Катар
про співробітництво у сфері охорони здоров’я»;

16. від 21.11.2012 № 978-р «Про забезпечення системи екстреної
медичної допомоги телекомунікаційним ресурсом»;

17. від 05.11.2012 № 862-р «Про схвалення проекту Угоди між Кабінетом
Міністрів України та Урядом Республіки Кіпр про співробітництво в галузі
охорони здоров'я та медичних наук»;

18. від 17.12.2012 № 1038-р «Про затвердження робочого проекту
«Радіологічний корпус міської лікарні № 19 - міський онкоцентр по вулиці
Космічній в м. Дніпропетровську – будівництво» (коригування)»;

19. від 19.12.2012 № 1040-р «Про перерозподіл деяких видатків
державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров’я на 2012
рік»;

20. від 24.12.2012 № 1071-р «Про скасування деяких наказів
Міністерства охорони здоров'я».

Що регулюють окремі питання діяльності
у сфері охорони здоров’я

1. Від 11.01.2012 № 4-р «Деякі питання діяльності вищих медичних
навчальних закладів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту»;

2. від 30.01.2012 № 75-р «Про передачу в 2012 році деяких бюджетних
призначень Міністерству аграрної політики та продовольства і Міністерству
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охорони здоров’я та внесення змін у додатки 1-3 до розпорядження Кабінету
Міністрів України від 16 листопада 2011 р. № 1191»;

3. від 15.02.2012 № 85-р «Про внесення зміни до пункту 2
розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 2056»;

4. від 15.02.2012 № 90-р «Про схвалення Концепції Державної цільової
соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 року»;

5. від 21.03.2012 № 139-р «Про затвердження плану заходів з підготовки
та відзначення у 2012 році 25-ї річниці заснування Організації ветеранів
України»;

6. від 21.03.2012 № 140-р «Про затвердження плану заходів щодо
реалізації Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на
період до 2015 року»;

7. від 28.03.2012 № 152-р «Деякі питання підготовки та проведення в
Україні фінального турніру чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу»;

8. від 28.03.2012 № 154-р «Про заходи з підготовки та відзначення 67-ї
річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років»;

9. від 21.03.2012 № 164-р «Про внесення змін до розпорядження
Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. № 123»;

10. від 21.03.2012 № 177-р «Деякі питання використання у 2012 році
державних капітальних видатків»;

11. від 28.03.2012 № 189-р «Про затвердження плану заходів з виконання
завдань соціальної політики на 2012 рік»

12. від 11.04.2012 № 196-р «Про подання на ратифікацію Верховною
Радою України Угоди про порядок передачі зразків наркотичних засобів,
психотропних речовин та їх прекурсорів»;

13. від 05.04.2012 № 212-р Про схвалення проекту Основних напрямів
бюджетної політики на 2013 рік;

14. від 25.04.2012 № 236-р «Про затвердження плану заходів щодо
формування громадянської культури та підвищення рівня толерантності у
суспільстві»;

15. від 25.04.2012 № 246-р «Питання забезпечення охорони громадського
порядку, громадської та пожежної безпеки, медичного обслуговування під
час проведення футбольних матчів фінальної частини чемпіонату Європи
2012 року з футболу в Україні»;

16. від 23.05.2012 № 311-р «Про затвердження плану заходів з
відзначення у 2012 році Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в
Україні»;

17. від 28.05.2012 № 315-р «Про виділення коштів для проведення
невідкладних заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що
склалася 7-8 лютого 2012 р. на об’єктах Центру медичної реабілітації та
санаторного лікування «Крим» в смт Партеніт»;

18. від 31.05.2012 № 325-р «Про схвалення Концепції Державної цільової
соціальної програми підтримки сім’ї до 2016 року»;

19. від 31.05.2012 № 329-р «Про затвердження плану заходів з виконання
у 2012 році Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо
реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року»;
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20. від 20.06.2012 № 389-р «Про визнання такими, що втратили чинність,
розпоряджень Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 р. № 1035
та від 22 липня 2009 р. № 858»;

21. від 27.06.2012 № 434-р «Про підготовку та проведення фізкультурно-
спортивних заходів серед державних службовців»;

22. від 11.07.2012 № 453-р «Про утворення Всеукраїнського центру
реабілітації інвалідів «Віра, надія, любов»;

23. від 25.06.2012 № 466-р «Про схвалення Концепції Державної цільової
програми біобезпеки та біологічного захисту на 2015-2020 роки»;

24. від 13.06.2012 № 367-р «Про передачу цілісного майнового
комплексу дитячого оздоровчого табору «Вимпел»;

25. від 18.07.2012 № 490-р «Про затвердження плану заходів з підготовки
та відзначення у 2012 році 21-ї річниці незалежності України»;

26. від 01.08.2012 № 527-р «Про подання на ратифікацію Верховною
Радою України Угоди про співробітництво держав - учасниць Співдружності
Незалежних Держав у боротьбі з торгівлею людьми, органами й тканинами
людини»;

27. від 01.08.2012 № 529-р «Про затвердження скоригованого проекту
першої черги комплексу виробництв із дезактивації, транспортування,
переробки та захоронення радіоактивних відходів з територій, забруднених
унаслідок аварії на Чорнобильській АЕС»;

28. від 01.08.2012 № 530-р «Про внесення змін до Концепції розвитку
Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх
документування»;

29. від 04.07.2012 № 534-р «Про затвердження плану заходів щодо
реалізації Концепції створення системи моніторингу ситуації у сфері
протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів»;

30. від 18.07.2012 № 535-р «Про схвалення Концепції реалізації
державної політики у сфері розвитку діяльності в окремих зонах
радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

31. від 08.08.2012 № 556-р «Про схвалення Стратегії реформування
системи надання соціальних послуг»;

32. від 15.08.2012 № 562-р «Про затвердження плану заходів з
проведення у 2012 році Всеукраїнського тижня права»;

33. від 20.08.2012 № 592-р «Про внесення змін у додаток 2 до
розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2002 р. № 685»;

34. від 29.08.2012 № 622-р «Про підписання Угоди (у формі обміну
листами) між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки
про надання Міністерству надзвичайних ситуацій мобільних радіологічних
лабораторій, комп'ютерного та медичного обладнання»;

35. від 22.08.2012 № 627-р «Про затвердження плану заходів на 2013 рік
щодо реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до
2015 року»;

36. від 12.09.2012 № 661-р «Про затвердження плану заходів щодо
підготовки та відзначення у 2012 році 68-ї річниці визволення України від
фашистських загарбників»;
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37. від 10.09.2012 № 691-р «Про схвалення Концепції реформування
державної політики в інноваційній сфері»;

38. від 22.08.2012 № 720-р «Про затвердження плану заходів з виконання
Річної національної програми співробітництва Україна - НАТО на 2012 рік»;

39. від 24.10.2012 № 810-р «Про скидання надлишків зворотних вод у р.
Інгулець»;

40. від 24.10.2012 № 812-р «Про перерозподіл деяких видатків
державного бюджету, передбачених Національній академії медичних наук на
2012 рік»;

41. від 08.10.2012 № 780-р «Про схвалення Концепції реформування
системи фінансування та управління науковою і науково-технічною
діяльністю»;

42. від 10.10.2012 № 761-р «Про визначення наукової установи,
уповноваженої на виконання функцій науково-методологічного центру з
питань випробувань генетично модифікованих організмів»;

43. від 10.10.2012 № 763-р «Про підписання Плану заходів Програми
діяльності ЮНІСЕФ в Україні на 2012-2016 роки»;

44. від 10.10.2012 № 828-р «Про перерозподіл деяких видатків
державного бюджету, передбачених Національній академії медичних наук на
2012 рік»;

45. від 17.10.2012 № 804-р «Про перерозподіл обсягів субвенцій з
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення державних програм
соціального захисту у 2012 році»;

46. від 17.10.2012 № 813-р «Про затвердження переліку завдань
(проектів) Національної програми інформатизації на 2012 рік, їх державних
замовників та обсягів фінансування»;

47. від 07.11.2012 № 865-р «Про затвердження плану заходів щодо
забезпечення дітей високоякісними продуктами харчування вітчизняного
виробництва»;

48. від 21.11.2012 № 923-р «Про заходи з підготовки та відзначення у
2012 році Міжнародного дня інвалідів»;

49. від 21.11.2012 № 942-р «Про підписання Договору між Кабінетом
Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про співробітництво у
сфері охорони і сталого розвитку басейну річки Дністер»;

50. від 28.11.2012 № 952-р «Про затвердження плану основних заходів
цивільного захисту на 2013 рік»;

51. від 28.11.2012 № 969-р «Про подання на ратифікацію Верховною
Радою України Угоди між Урядом України та Міжнародною Федерацією
Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця про юридичний статус
Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця
та її представництва у місті Києві»;

52. від 03.12.2012 № 974-р «Про внесення змін у додаток до
розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 березня 2012 р. № 177»;

53. від 12.11.2012 № 984-р «Про внесення змін до розпорядження
Кабінету Міністрів України від 11 липня 2012 р. № 453»;
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54. від 21.11.2012 № 1002-р «Про схвалення Концепції Державної
програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на
період до 2016 року»;

55. від 17.12.2012 № 1024-р «Про перерозподіл 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» у 2012 році»;

56. від 19.12.2012 № 1052-р «Про затвердження плану заходів щодо
посилення соціального захисту колишніх політичних в’язнів, репресованих
та членів їх сімей на період до 2015 року».

З кадрових питань
1. Від 11.01.2012 № 19-р «Про затвердження складу осіб,

уповноважених представляти інтереси держави у правліннях та наглядових
радах фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, та
визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Кабінету
Міністрів України»;

2. від 11.07.2012 № 454-р «Про утворення Організаційного комітету з
підготовки та відзначення 21-ї річниці незалежності України»;

3. від 24.10.2012 № 835-р «Про затвердження складу Молодіжної ради»;
4. від 21.11.2012 № 922-р «Про утворення Організаційного комітету з

підготовки та проведення у 2013 році заходів з нагоди Дня соціальної
справедливості»;

5. від 21.11.2012 № 939-р «Про утворення Організаційного комітету з
підготовки і відзначення 70-ї річниці визволення України від фашистських
загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945
років»;

6. від 19.12.2012 № 1043-р «Про перенесення робочих днів у 2013 році».
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НАКАЗИ МОЗ УКРАЇНИ

1. Від 03.01.2012 № 1 «Про затвердження рішення ліцензійної комісії»;
2. від 03.01.2012 № 2 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)

лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;
3. від 03.01.2012 № 3 «Про затвердження розподілу лікувального

харчування для дітей, хворих на фенілкетонурію, закупленого у
централізованому порядку за кошти Державного бюджету України на 2011
рік зі змінами наказ МОЗ від 474 від 02.07.2012 зі змінами наказ МОЗ від
20.08.2012 № 647»;

4. від 03.01.2012 № 4 «Про затвердження реєстру оптово-відпускних
цін на лікарські засоби станом на 03.01.2012»;

5. від 05.01.2012 № 5 «Про розподіл реагентів та витратних матеріалів
до проточного цитофлюориметру «Becton Dickinson», закуплених за кошти
Державного бюджету у 2011 році»;

6. від 05.01.2012 № 6 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
24.01.2011 № З0 «Про розподіл атиретровірусних препаратів для лікування
хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД та профілактики ВІЛ-інфікування, закуплених
за рахунок коштів Державного бюджету на 2010 рік» (із змінами)»;

7. від 06.01.2012 № 7 «Про розподіл антиретровірусних препаратів для
лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД та профілактики ВІЛ-інфікування,
додатково закуплених за кошти Державного бюджету у 2011 році»;

8. від 06.01.2012 № 8 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 11.11.2011
№ 776»;

9. від 10.01.2012 № 9 «Про затвердження рішення Ліцензійної комісії
від 10.01.2012»;

10. від 10.01.2012 № 10 «Про створення міжвідомчої робочої групи»;
11. від 11.01.2012 № 11 «Про заходи щодо реалізації 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»;

12. від 11.01.2012 (Спільно з Мінсоцполітики № 9, Міносвіти № 11,
Мінкультури № 10) № 12 «Про внесення змін до наказу Міністерства праці
та соціальної політики України Міністерства освіти і науки України,
Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства культури і туризму
України від 13.09.2006 № 341/651/619/769» (зареєстровано в Мін’юсті від
30.01.2012 145/20458);

13. від 11.01.2012 № 13 «Про розподіл протитуберкульозних препаратів І
та ІІ ряду, закуплених за рахунок коштів Державного бюджету України на
2011 рік зі змінами наказ МОЗ від 08.05.2012 № 343»;

14. від 11.01.2012 № 14 «Про розподіл розхідних матеріалів для
визначення мікобактерій туберкульозу та чутливості до
протитуберкульозних препаратів на аналізаторі мікробіологічному ВАСТЕС
МСІТ, закуплених за рахунок коштів Державного бюджету України на 2011
рік»;
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15. від 11.01.2012 № 15 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
09.08.2011 № 493»;

16. від 11.01.2012 № 16 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
30.08.2011 № 548»;

17. від 11.01.2012 № 17 «Про затвердження складу комісії МОЗ України
з розробки вихідних даних зі змінами наказ МОЗ від 27.03.2012 № 204 зі
змінами наказ МОЗ від  04.04.2012 № 241»;

18. від 11.01.2012 № 18 «Про списання з бухгалтерського обліку
основних засобів Державного закладу «Спеціалізований (спеціальний)
клінічний санаторій «Орлятко» Міністерства охорони здоров'я України»;

19. від 11.01.2012 № 19 «Про списання з бухгалтерського обліку
основних засобів Державного закладу «Дитячий спеціалізований
(спеціальний) клінічний санаторій «Іскра» Міністерства охорони здоров'я
України»;

20. від 11.01.2012 № 20 «Про списання з бухгалтерського обліку
основних засобів Державної установи «Український науково-дослідний
інститут дитячої курортології та фізіотерапії» МОЗ України»;

21. від 11.01.2012 № 21 «Про списання з бухгалтерського обліку
основних засобів Координаційного центру трансплантації органів, тканин і
клітин МОЗ України»;

22. від 11.01.2012 № 22 «Про списання з бухгалтерського обліку
основних засобів Київської центральної басейнової стоматологічної
поліклініки МОЗ України»;

23. від 11.01.2012 № 23 «Про скасування наказів Міністерства охорони
здоров'я України від 05.09.2011 № 562 та від 04.11.2011 № 758»;

24. від 11.01.2012 № 24 «Про реєстрацію отпово-відпускних цін на
вироби медичного призначення»;

25. від 13.01.2012 № 25 «Про затвердження Плану-графіка проведения
заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів
Міністерства охорони здоров'я України на 2012 рік»;

26. від 16.01.2012 № 26 «Про розподіл імуноферментних тест-систем для
виявлення антитіл до вірусу імунодефіциту людини 1 та 2 типів у вагітних,
наданих компанією ПрАТ «Науково-виробнича компанія «Діапроф-Мед»,
Україна, у якості благодійної допомоги»;

27. від 16.01.2012 № 27 «Про внесення змін до наказу МОЗ від
09.12.2011 № 892»;

28. від 16.01.2012 № 28 «Про розподіл препарату «Вірамун», наданого у
якості гуманітарної допомоги Компанією «Берінгер Інгельхайм РВЦ ГмбХ
енд Ко КГ»»;

29. від 16.01.2012 № 29 «Про затвердження Плану заходів МОЗ України
з виконання Державної цільової соціальної програми подолання та
запобігання бідності на період до 2015 року»;

30. від 16.01.2012 № 30 «Про скасування наказів Міністерства охорони
здоровя України від 30.08.2011 № 546 та від 14.11.2011 № 784 зі змінами
наказ МОЗ від 14.02.2012 № 30»;

31. від 17.01.2012 № 31 «Про затвердження рішення Ліцензійної комісії
від  17.01.2012»;
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32. від 18.01.2012 № 32 «Про визначення таким, що втратив чинність,
наказу Міністерства охорони здоровя України від 19.11.2002 № 420»
(зареєстровано в  Мін’юсті № 160/20473);

33. від 18.01.2012 № 33 «Про списання з бухгалтерського обліку
основних засобів Спеціалізованої медико-санітарної частини №11»;

34. від 19.01.2012 № 34 «Про затвердження положення про територіальні
органи Держсанепідслужби України»;

35. від 19.01.2012 № 35 «Про затвердження плану заходів Міністерства
охорони здоров'я України щодо виконання положень Указу Президента
України від 16 грудня 2011 №1163/2011 "Про питання щодо реалізації прав
дітей в Україні»;

36. від 19.01.2012 (Спільно з НАМН № 5, ГУОЗ КМДА № 22) № 36 «Про
створення Українського науково-медичного центру ПЕТ - технологій»;

37. від 19.01.2012 № 37 «Про передачу з державної в комунальну
власність житлового будинку з балансу ДЗ «Спеціалізований (спеціальний)
санаторій імені А.П.Чехова» МОЗ України»;

38. від 20.01.2012 № 38 «Про реєстрацію оптово-відпускних цін на
лікарські засоби станом на 20.01.2012, та внесення їх до реєстру»;

39. від 20.01.2012 № 39 «Про реєстрацію оптово-відпускних цін на
вироби медичного призначення станом на 20.01.2012, та внесення їх до
реєстру»;

40. від 20.01.2012 № 40 «Про заборону застосування лікарських засобів
зі змінами наказ МОЗ від 23.05.2012 № 374»;

41. від 24.01.2012 № 41 «Про створення робочої групи із здійснення
реорганізації Державної санітарно-епідеміологічної служби України»;

42. від 24.01.2012 № 42 «Про затвердження рішення Ліцензійної комісії
від 24.01.2012»;

43. від 24.01.2012 № 43 «Про затвердження складу Головної
акредитаційної комісії при Міністерстві охорони здоровя України»;

44. від 25.01.2012 № 44 «Про затвердження рішення Головної
акредитаційної комісії при Міністерстві охорони здоровя України від 25
січня 2012 року»;

45. від 25.01.2012 № 45 «Про затвердження Плану основних
організаційних заходів Міністерства охорони здоров'я України на 2012 рік»;

46. від 25.01.2012 № 46 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;

47. від 25.01.2012 № 47 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;

48. від 25.01.2012 № 48 «Про списання з бухгалтерського обліку
основних засобів Спеціалізованої медико-санітарної частини № 8»;

49. від 25.01.2012 № 49 «Про вiдчуження основних засобiв, якi
знаходяться на балансi Державного закладу «Спецiалiзований (спецiальний)
санаторiй iменi А.П.Чехова» Міністерства охорони здоров’я України»;

50. від 25.01.2012 № 50 «Про покладання функції замовника з розробки
проектної документації та виконання робіт з реконструкції і розширення
державної установи «Національний інститут раку»;
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51. від 25.01.2012 № 51 «Про утворення Координаційної ради з
регуляторних питань фармацевтичного сектору галузі охорони здоров'я при
МОЗ України зі змінами наказ МОЗ від 31.01.2012 № 60 зі змінами наказ
МОЗ від 07.02.2012 № 95 зі змінами наказ МОЗ від 13.07.2012 № 530 втратив
чинність наказом МОЗ від 02.10.2012 № 767»;

52. від 25.01.2012 № 52 «Про визначення понять «невеликі», «великі» та
«особливо великі» розміри фальсифікованих лікарських засобів скасовано
наказом МОЗ від  14.05.2012 № 355»;

53. від 25.01.2012 № 53 «Про розподіл препаратів (факторів згортання
крові VIII, IX) для лікування дітей, хворих на гемофілію, закуплених за
кошти резервного фонду Державного бюджету України у 2011 році
відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.08.2011 №
785-р»;

54. від 25.01.2012 № 54 «Про розподіл препаратів факторів згортання
крові для лікування дорослих хворих на гемофілію, закуплених за кошти
резервного фонду Державного бюджету України у 2011 році відповідно до
розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.08.2011 №785-р зі змінами
наказ МОЗ від 29.05.2012 № 399»;

55. від 26.01.2012 № 55 «Про затвердження Державних санітарних норм
та правил «Гігієнічні вимоги до розміщення, облаштування, обладнання та
експлуатації перинатальних центрів» (зареєстровано в Мін’юсті від
20.02.2012 248/20561);

56. від 27.01.2012 № 56 «Про створення постійно діючого штабу
Міністерства охорони здоровя з медичного забезпечення населення за умов
надзвечайних ситуацій»;

57. від 27.01.2012 № 57 «Про внесення змін до Плану діяльності
Міністерства охорони здоровя України з підговки проектів регуляторних
актів на 2012 рік»;

58. від 30.01.2012 № 58 «Про затвердження рішення Ліцензійної комісії
від  30.01.2012»;

59. від 31.01.2012 № 59 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;

60. від 31.01.2012 № 60 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
25.01.2012 № 51»;

61. від 31.01.2012 № 61 «Про внесення змін до наказу МОЗ України та
МНС від 30.05.97 № 166/129 скасовано наказом МОЗ від 07.08.2012 № 620»;

62. від 31.01.2012 № 62 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
17.05.97 № 150 скасовано наказом МОЗ від 03.05.2012 № 324»;

63. від 31.01.2012 № 63 «Про внесення змін до Наказу МОЗ України від
15.08.2011 № 504 «Про затвердження складу робочої групи з питань
опрацювання механізму реімбурсації (відшкодуваня вартості) препаратів
інсуліну» (нова редакція)»;

64. від 01.02.2012 № 64 «Про затвердження складу атестаційної комісії
МОЗ України з атестації санітарних лабораторій підприємств і організацій»;

65. від 01.02.2012 № 65 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
05.12.2011 № 862»;
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66. від 01.02.2012 № 66 «Про розподіл реагентів та витратних матеріалів
для визначення мутацій резистентності ВІЛ-1 до антиретровірусних
препаратів, закуплених за кошти Державного бюджету у 2011 році»;

67. від 01.02.2012 № 67 «Про розподіл антиретровірусних препаратів для
лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД та профілактики ВІЛ-інфікування,
закуплених за зекономлені кошти Державного бюджету у 2011 році»;

68. від 01.02.2012 № 68 «Про Координаційну раду Міністерства охорони
здоров'я України з питань діяльності НДСЛ «Охматдит»;

69. від 01.02.2012 № 69 «Про затвердження Плану виконання завдань на
2012 рік щодо реалізації Програми економічних реформ на 2010-2014 роки
«Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна
держава»;

70. від 01.02.2012 № 70 «Про впровадження стратегії інтегрованого
ведення хвороб дитячого віку в Україні»;

71. від 01.02.2012 № 71 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
27.12.2011 № 982»;

72. від 01.02.2012 № 72 «Про затвердження переліку науково-дослідних
робіт, які виконуватимуться у 2012 році»;

73. від 02.02.2012 № 73 «Про проведення у життя рішення колегії МОЗ
України від 17 листопада 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 за 9 місяців 2011 року»»;

74. від 02.02.2012 № 74 «Про затвердження Порядку медичного
обслуговування іноземців та осіб без громадянства, зокрема під час
проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з
футболу скасовано наказом МОЗ від 03.05.2012 № 324»;

75. від 02.02.2012 № 75 «Про розподіл наборів реагентів та витратних
матеріалів для визначення рівня вірусного навантаження ВІЛ-1, сумісних з
приладом Abbott m2000sp, ампліфікатором Аbbott Real-time m2000rt та
приладом AmpliPrep/Cobas, закуплених за зекономлені кошти Державного
бюджету у 2011 році»;

76. від 02.02.2012 № 76 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
09.12.2011 № 890»;

77. від 02.02.2012 № 77 «Про списання з бухгалтерського обліку
основних засобів Житомирської обласної санітарно-епідеміологічної
станції»;

78. від 03.02.2012 № 78 «Про затвердження переліку лікарських засобів,
дозволених до застосування в Укарїні, які відпускаються без рецептів з аптек
та їх структурних підрозділів» (зареєстровано в Мін’юсті від 03.02.2012
№ 277/20590);

79. від 03.02.2012 № 79 «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 20.02.2012 № 250/20563 );
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80. від 03.02.2012 (Спільно з Мінсоцполітики № 56) № 80 «Про внесення
змін до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоровя та установ
соціального захисту населення» (зареєстровано в Мін’юсті від 03.02.2012
№ 275/20588);

81. від 03.02.2012 № 81 «Про реєстрацію оптово-відпускної ціни на
лікарський засіб станом на 03.02.2012, та внесення її до реєстру»;

82. від 03.02.2012 № 82 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;

83. від 03.02.2012 № 83 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
06.01.2011 № 2»;

84. від 03.02.2012 № 84 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
05.10.2011 № 650 від 03.02.2012»;

85. від 03.02.2012 № 85 «Про розподіл швидких тестів для діагностики
мультиінфекцій в уразливих груп населення, закуплених у 2011 році за
кошти гранту Глобального фонду боротьби із СНІДом, туберкульозом та
малярією»;

86. від 03.02.2012 № 86 «Про створення мультидисциплінарної робочої
групи з опрацювання медичних стандартів та уніфікованих клінічних
протоколів медичної допомоги на засадах доказової медицини за темою
«туберкульоз»;

87. від 07.02.2012 № 87 «Про затвердження розрахункових норм витрати
часу з метою удосконалення лікарсько-фізкультурної служби в Україні
скасовано наказом МОЗ України від 10.09.2012 № 709»;

88. від 07.02.2012 № 88 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
18.04.1996 № 81 «Про визнання такими, що не застосовуються в Україні,
наказів СРСР»;

89. від 07.02.2012 № 89 «Про затвердження Державних санітарних норм
та правил влаштування, утримання та організації режиму діяльності дитячих
наметових містечок» (зареєстровано в Мін’юсті від 23.02.2012 № 284/20597);

90. від 07.02.2012 № 90 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
07.12.98 № 346»;

91. від 07.02.2012 № 91 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
медичних імунобіологічних препаратів»;

92. від 07.02.2012 № 92 «Про розподіл наборів реагентів та витратних
матеріалів для визначення рівня вірусного навантаження ВІЛ-1, сумісних з
приладом AmpliPrep/Cobas, додатково закуплених за кошти Державного
бюджету у 2011 році»;

93. від 07.02.2012 № 93 «Про розподіл наборів реагентів та витратних
матеріалів для визначення рівня вірусного навантаження ВІЛ-1, сумісних з
приладом AmpliPrep/Cobas, закуплених за кошти Державного бюджету у
2011 році зі змінами наказ МОЗ від 09.11.2012 № 904»;

94. від 07.02.2012 № 94 «Про внесення змін до Наказу МОЗ України від
15.08.2011 № 504 «Про затвердження складу робочої групи з питань
опрацювання механізму реімбурсації (відшкодуваня вартості) препаратів
інсуліну»;

95. від 07.02.2012 № 95 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
25.01.2012 № 51»;
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96. від 08.02.2012 (Спільно з Мінсоцполітики № 69) № 96 «Про внесення
змін до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоровя та установ
соціального захисту населення» (зареєстровано в Мін’юсті від 23.02.2012
№ 285/20598);

97. від 09.02.2012 № 97 «Про затвердження Національного плану
моніторингу та оцінки виконання Загальнодержавної програми забезпечення
профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-
інфікованих і хворих на СНІД на 2012—2013 роки»;

98. від 09.02.2012 № 98 «Про взаємодію Управління розвитку
фармацевтичного сектору галузі охорони здоров'я МОЗ України та ДП
«Державний експертний центр МОЗ України» зі змінами наказ МОЗ від
07.03.2012 № 158»;

99. від 09.02.2012 № 99 «Про внесення змін до Переліку закладів
охорони здоров'я для проведення медичного огляду моряків та видачі
медичних свідоцтв морякам»;

100. від 09.02.2012 № 100 «Про затвердження рішення Ліцензійної
комісії від 09.02.2012»;

101. від 09.02.2012 № 101 «Про реєстрацію оптово-відпускних цін на
лікарські засоби станом на 09.02.2012, та внесення їх до реєстру»;

102. від 09.02.2012 № 102 «Про розподіл тест-систем для проведення
підтверджуючих досліджень при виявленні антитіл до ВІЛ методом
імуноблоту, методом імуноферментного аналізу, додатково закуплених за
кошти Державного бюджету у 2011 році»;

103. від 09.02.2012 № 103 «Про зміни у складі Колегії Міністерства
охорони здоровя України»;

104. від 10.02.2012 (Спільно з Мінюстом № 239/5) № 104 «Про
затвердження Порядку взаємодії закладів охорони здоров'я Державної
кримінально-виконавчої служби України із закладами охорони здоров'я з
питань надання медичної допомоги особам, узятим під варту» (зареєстровано
в Мін’юсті від 10.02.2012 № 212/20525);

105. від 10.02.2012 (Спільно з Державною пенітенціарною службою
України № 69, МЗС № 40) № 105 «Про створення Медичної комісії за участю
іноземних спеціалістів для медичного обстеження Тимошенко Ю.В. та
забезпечення діяльності цієї комісії на території України»;

106. від 10.02.2012 № 106 «Про реєстрацію оптово-відпускних цін на
виробт медичного призначення станом на 10.02.2012, та внесення їх до
реєстру»;

107. від 14.02.2012 № 107 «Про внесення змін до наказу Міністерства
охорони здоровя України від 21.05.2007 № 246» (зареєстровано в Мін’юсті
від 05.03.2012 № 359/20672);

108. від 14.02.2012 № 108 «Про затвердження Змін до Стандарту надання
медичної допомоги хворим на хіміорезистентний туберкульоз»;

109. від 14.02.2012 № 109 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 17.10.2011 № 670 ( зі змінами )»;

110. від 14.02.2012 № 110 «Про затвердження форм первинної медичної
облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що
використовується у закладах охорони здоров'я незалежно від форми
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власності та підпорядкування» (зареєстровано в Мін’юсті від 28.04.2012
№ 661/20974);

111. від 14.02.2012 № 111 «Про внесення змін до Плану діяльності
Міністерства охорони здоровя України з підготовки проектів регуляторних
актів на 2012 рік»;

112. від 14.02.2012 № 112 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 24.01.2012 № 30 ( зі змінами )»;

113. від 14.02.2012 № 113 «Про розподіл реагентів для здійснення
біохімічних досліджень, закуплених за кошти Державного бюджету у 2011
році зі змінами наказ МОЗ від 18.02.2013 № 36»;

114. від 14.02.2012 № 114 «Про діяльність спеціалізованих формувань
«Мобільний пункт консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію, гепатити В
і С та інфекції, що передаються статевим шляхом» та «Мобільна амбулаторія
консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію, гепатити В і С та інфекції, що
передаються статевим шляхом»» (зареєстровано в Мін’юсті від 19.06.2012
№ 1001/21313);

115. від 14.02.2012 № 115 «Про скасування наказу Міністерства охорони
здоровя України 31.10.2011 № 732»;

116. від 14.02.2012 № 116 «Про внесення змін до Плану діяльності
Міністерства охорони здоровя України з підготовки проектів регуляторних
актів на 2012 рік»;

117. від 14.02.2012 № 117 «Про внесення змін до наказу до наказу МОЗ
України від 30.12.2011 № 1010»;

118. від 14.02.2012 № 118 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 22.11.2011 № 812 та наказу МОЗ України 22.11.2011 № 811»;

119. від 14.02.2012 № 119 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 26.10.2011 № 708»;

120. від 14.02.2012 № 120 «Про сказування наказу Міністерства охорони
здоровя України від 22.12.2011 № 948»;

121. від 14.02.2012 № 121 «Про затвердження Змін до Довідника
кваліфікаційних характеристик професійних працівників. Випуск 78
«Охорона здоровя»;

122. від 14.02.2012 № 122 «Про передачу державного нерухомого майна
з балансу Львівського науково-дослідного інституту епідеміології та гігієни
Міністерства охорони здоров’я України на баланс ДП «Львівдіалік» ДАК
«Укрмедпром» втратив чинність наказом МОЗ від 29.03.2012 № 220»;

123. від 16.02.2012 № 123 «Про затвердження рішення Ліцензійної
комісії від 16.02.2012»;

124. від 21.02.2012 (Спільно з Мінфіном № 240) № 124 «Про
затвердження паспортів бюджетних програм на 2012 рік»;

125. від 21.02.2012 № 125 «Про реєстрацію оптово-відпускних цін на
лікарські засоби станом на 21.02.2012, та внесення їх до реєстру»;

126. від 23.02.2012 № 126 «Про затвердження рішення Ліцензійної
комісії від 23.02.2012»;

127. від 23.02.2012 № 127 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;
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128. від 23.02.2012 № 128 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;

129. від 23.02.2012 № 129 «Про затвердження Примірних штатних
нормативів центру первинної медичної (медико-санітарної ) допомоги»;

130. від 23.02.2012 № 130 «Про затвердження Примірного переліку
лабораторних досліджень, що виконуються при наданні первинної медичної
допомоги населенню»;

131. від 23.02.2012 № 131 «Про затвердження Примірного положення
про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та примірних
положень про його підрозділи»;

132. від 23.02.2012 № 132 «Про затвердження Примірного табеля
оснащення лікувально-профілактичних підрозділів закладів охорони
здоров'я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу»;

133. від 24.02.2012 № 133 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
медичних імунобіологічних препаратів»;

134. від 28.02.2012 № 134 «Про внесення змін до Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів,
оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами» (зареєстровано в
Мін’юсті від 19.03.2012 № 417/20730);

135. від 28.02.2012 (Спільно з Мінфіном № 269) № 135 «Про
затвердження бюджетних програм на 2012 рік»;

136. від 28.02.2012 № 136 «Про підготовку та проведення навчальних
тренінгів з розділів «Епідеміологія, мікробіологія та біологічна безпека в
лабораторії особливо небезпечних інфекцій»»;

137. від 28.02.2012 № 137 «Про заходи щодо реалізації програми
«Здоровя жінок України»;

138. від 28.02.2012 № 138 «Про реєстрацію оптово-відпускних цін на
лікарські засоби станом на 24.02.2012, та внесення їх до реєстру»;

139. від 28.02.2012 № 139 «Про зміни у складі Колегії Міністерства
охорони здоровя України»;

140. від 28.02.2012 № 140 «Про внесення змін до наказу МОЗ від
19.07.2005 № 360» (зареєстровано в Мін’юсті від 15.03.2012 № 397/20710);

141. від 28.02.2012 (Спільно з Мінфіном № 299) № 141 «Про
затвердження паспортів бюджетних програм на 2012 рік»;

142. від 28.02.2012 № 142 «Про внесення змін до Плану діяльності
Міністерства охорони здоров'я України з підготовки проектів регуляторних
актів на 2012 рік»;

143. від 28.02.2012 (Спільно з Міфіном № 307) № 143 «Про
затвердження паспорту бюджетної програми на 2012 рік»;

144. від 29.02.2012 № 144 «Про реєстрацію оптово-відпускних цін на
вироби медичного призначення станом на 28.02.2012, та внесення їх до
реєстру»;

145. від 29.02.2012 № 145 «Про утворення робочої групи з питань
вивчення механізму запровадження референтних цін на лікарські засоби і
медичні вироби зі змінами наказ МОЗ від 05.03.2012 № 154 зі змінами наказ
МОЗ від 11.04.2012 № 254 втратив чинність наказом МОЗ від 02.10.2012
№ 767»;
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146. від 01.03.2012 № 146 «Про затвердження рішення Ліцензійної
комісії від 01.03.2012»;

147. від 02.03.2012 № 147 «Про затвердження порядку проведення
медичних оглядів та спеціальної перевірки осіб, які претендують на посади,
пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування»
(зареєстровано в Мін’юсті від 02.03.2012 № 476/20789);

148. від 02.03.2012 № 148 «Про внесення змін до Плану діяльності
Міністерства охорони здоров'я України з підготовки проектів регуляторних
актів на 2012 рік»;

149. від 02.03.2012 № 149 «Про затвердження рішення Головної
акредитаційної комісії при Міністерстві охорони здоровя України від 2
березня 2012 року»;

150. від 02.03.2012 № 150 «Про підготовку та проведення розширеного
засідання Колегії Міністерства охорони здоров’я України з підбиття
підсумків діяльності у 2011 році зі змінами наказ МОЗ від 23.03.2012
№ 197»;

151. від 03.03.2012 (Спільно з Мінфіном № 318) № 151 «Про
затвердження паспорта бюджетної програми на 2012 рік»;

152. від 03.03.2012 № 152 «Про затвердження Інструкції з діловодства у
Міністерстві охорони здоровя»;

153. від 03.03.2012 № 153 «Про проведення національного конкурсу
бригад швидкої медичної допомоги з міжнародною участю та всеукраїнської
науково-практичної конференції»;

154. від 05.03.2012 № 154 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 29.02.2012 № 145 «Про утворення робочої групи з питання вивчення
механізму запровадження референтних цін на лікарські засоби і медичні
вироби»»;

155. від 06.03.2012 № 155 «Про затвердження рішення Ліцензійної
комісії від 06.03.2012»;

156. від 07.03.2012 № 156 «Про реєстрацію оптово-відпускних цін на
лікарські засоби станом на 07.03.2012, та внесення їх до реєстру»;

157. від 07.03.2012 № 157 «Про реєстрацію оптово-відпускних цін на
вироби медичного призначення станом на 07.03.2012, та внесення їх до
реєстру»;

158. від 07.03.2012 № 158 «Про внесення змін до Регламентів,
затверджених наказом МОЗ України від 09.02.2012 № 98»;

159. від 12.03.2012 № 159 «Про затвердження плану заходів
Національного проекту «Вчасна допомога»;

160. від 12.03.2012 № 160 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 15.08.2011 №514 «Про затвердження Примірного статуту Перинатального
центру зі стаціонаром та Примірного положення про Перинатальний центр у
складі закладу охорони здоров'я»»;

161. від 15.03.2012 № 161 «Про затвердження показників безпеки і якості
гомотранслантанта - нирки донора-трупа»;

162. від 15.03.2012 № 162 «Про надання права підпису договорів та
визнання таким, що втратив чинність, наказу МОЗ України від 18.07.2011 №
421»;
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163. від 15.03.2012 № 163 «Про внесення змін до складу Комітету з
конкурсних торгів МОЗ України»;

164. від 15.03.2012 № 164 «Про затвердження заходів МОЗ України з
правової роботи, перегляду та приведення у відповідність до законодавства
про державну реєстрацію нормативно-правових актів МОЗ України зі
змінами наказ МОЗ від 04.09.2012 № 687»;

165. від 15.03.2012 № 165 «Про затвердження рішення Ліцензійної
комісії від 15.03.2012»;

166. від 15.03.2012 № 166 «Про забезпечення профільного супровіду
державних централізованих закупівель на використання державних цільових
програм і комплексних заходів зі змінами наказ МОЗ від 28.08.2012 № 663 зі
змінами наказ МОЗ від 06.11.2012 № 886»;

167. від 16.03.2012 (Спільно з Мінфіном № 346) № 167 «Про
затвердження паспорта бюджетної програми на 2012 рік»;

168. від 16.03.2012 № 168 «Про розподіл імуноферментних тест-систем
для виявлення антитіл до вірусу імунодефіциту людини 1 та 2 типів у
вагітних, наданих компанією ТОВ «Аурум Груп»;

169. від 16.03.2012 № 169 «Про зміни у складі Колегії Міністерства
охорони здоровя України»;

170. від 16.03.2012 № 170 «Про реєстрацію оптово-відпускних цін на
вироби медичного призначення станом на 15.03.2012 та внесення їх до
реєстру»;

171. від 16.03.2012 № 171 «Про реєстрацію оптово-відпускних цін на
лікарські засоби станом на 15.03.2012 та внесення їх до реєстру»;

172. від 19.03.2012 (Спільно з Мінфіном № 364) № 172 «Про
затвердження паспорта бюджетної програми на 2012 рік»;

173. від 19.03.2012 № 173 «Про призначення голів державних
екзаменаційних комісій у 2012»;

174. від 19.03.2012 (Спільно з Мінфіном № 372) № 174 «Про
затвердження паспорта бюджетних програм на 2012 рік»;

175. від 20.03.2012 № 175 «Про затвердження Порядку взаємодії
Міністерства охорони здоров'я України з центральними органами виконавчої
влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів
України через Віце-прем'єр-міністра України - Міністра охорони здоров'я
України» (зареєстровано в Мін’юсті від 03.04.2012 № 496/20809);

176. від 20.03.2012 № 176 «Про заходи щодо запобігання виникненню
пожеж, попередження травм і загибелі дітей під час пожеж»;

177. від 20.03.2012 № 177 «Про внесення змін до складу експертної
комісії з проведення експертизи цінності документів МОЗ України»;

178. від 20.03.2012 № 178 «Про утворення Комісії з питань державної
реєстрації лікарських засобів при МОЗ України зі змінами наказ МОЗ від
18.05.2012 № 371»;

179. від 20.03.2012 № 179 «Про передачу державного майна з балансу
Державного закладу «Спеціалізований (спеціальний) санаторій
«Приморський» Міністерства охорони здоров'я України на баланс
Приморської сільської ради Білгород - Дністровського району Одеської
області»;
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180. від 21.03.2012 № 180 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 20.12.2011 № 940»;

181. від 21.03.2012 № 181 «Про затвердження Плану організаційних
заходів із забезпечення ефективного і доступного медичного обслуговування
громадян, хворих на гемофілію»;

182. від 21.03.2012 № 182 «Про затвердження форм первинної облікової
документації і звітності з питань моніторингу лікування ВІЛ-інфікованих
осіб та інструкцій щодо їх заповнення» (зареєстровано в Мін’юсті від
18.05.2012 № 794/21107);

183. від 21.03.2012 № 183 «Про розподіл дезінфекційних ковпачків
«Мінікеп» для перитонеального діалізу у дітей, хворих на гостру та хронічну
ниркову недостатність, отриманих на безоплатній основі зі змінами наказ
МОЗ від 24.05.2012 № 389»;

184. від 21.03.2012 № 184 «Про затвердження складу постійних робочих
груп МОЗ України з питань профільного супроводу державних закупівель зі
змінами наказ МОЗ від 26.10.2012 № 841»;

185. від 21.03.2012 № 185 «Про утворення робочої групи з питання
визначення критеріїв, що застосовуються при визначенні лікарських засобів,
рекламування яких заборонено»;

186. від 22.03.2012 № 186 «Про затвердження рішення Ліцензійної
комісії від 22.03.2012»;

187. від 22.03.2012 № 187 «Про затвердження Статуту Державного
українського обєднання «Політехмед» (нова редакція)»;

188. від 22.03.2012 № 188 «Про внесення змін до складу деяких робочих
груп МОЗ України»;

189. від 22.03.2012 № 189 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
медичних імунобіологічних препаратів»;

190. від 22.03.2012 № 190 «Про підсумки роботи з питань охорони праці,
безпеки руху автотранспорту та протипожежного захисту обєктів в системі
МОЗ України за 2011»;

191. від 22.03.2012 № 191 «Про внесення змін до наказу МОЗ від
07.09.2009 № 661 ( із змінами )»;

192. від 22.03.2012 № 192 «Про реєстрацію оптово-відпускних цін на
вироби медичного призначення станом на 22.03.2012 та внесення їх до
реєстру»;

193. від 22.03.2012 № 193 «Про реєстрацію оптово-відпускних цін на
лікарські засоби станом на 22.03.2012 та внесення їх до реєстру»;

194. від 26.03.2012 (Спільно з Мінсоцполітики № 165) № 194 «Про
внесення змін до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоровя та
установ соціального захисту населення» (зареєстровано в Мін’юсті від
11.04.2012 № 542/20855);

195. від 26.03.2012 № 195 «Про внесення до наказу МОЗ України від
05.12.2011 №875 »;

196. від 26.03.2012 № 196 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 30.12.2011 № 1022»;

197. від 26.03.2012 № 197 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 02.03.2012 № 150 «Про підготовку та проведення розширеного засідання
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Колегії Міністерства охорони здоров'я України з підбиття підсумків
діяльності у 2011 році»;

198. від 26.03.2012 № 198 «Про реєстрацію оптово-відпускних цін на
лікарські засоби станом на 26.03.2012 та внесення їх до реєстру»;

199. від 26.03.2012 № 199 «Про реєстрацію оптово-відпускних цін на
вироби медичного призначення станом на 26.03.2012 та внесення їх до
реєстру»;

200. від 27.03.2012 № 200 «Про затвердження порядку проведення
замісної підтримувальної терапії хворих з опіоїдною залежністю»
(зареєстровано в Мін’юсті від 02.06.2012 № 889/21201);

201. від 27.03.2012 № 201 «Про внесення змін до Плану діяльності
Міністерства охорони здоровя України з підготовки проектів регуляторних
актів на 2012 рік»;

202. від 27.03.2012 № 202 «Про розподіл і раціональне використання
лікарського засобу «Гіленія», що надійшов по лінії гуманітарнї допомоги»;

203. від 27.03.2012 № 203 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 30.12.2011 № 1026»;

204. від 27.03.2012 № 204 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 11.01.2012 № 17»;

205. від 27.03.2012 № 205 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 25.01.2012 № 54»;

206. від 27.03.2012 № 206 «Про затвердження складу Ліцензійної комісії
МОЗ України»;

207. від 27.03.2012 № 207 «Про затвердження Порядку проведення
внутрішнього аудиту в системі Міністерстві охорони здоровя»;

208. від 28.03.2012 № 208 «Про затвердження рішення Головної
акредитаційної комісії при Міністерстві охорони здоровя України від 28
березня»;

209. від 28.03.2012 № 209 «Про затвердження четвертого випуску
Державного формуляра лікарських засобів та забезпечення його
доступності»;

210. від 28.03.2012 № 210 «Про реєстрацію оптово-відпускних цін на
лікарські засоби станом на 28.03.2012 та внесення їх до реєстру»;

211. від 28.03.2012 № 211 «Про державну реєстацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;

212. від 28.03.2012 (Спільно з Мін’юст № 478/5, Мінсоцполітики № 180,
Мінмолодьспорт № 375, МОЗ № 212, МВС № 258) № 212 «Про затвердження
Порядку взаємодії установ виконання покарань та суб'єктів соціального
патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у
виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк» (зареєстровано в
Мін’юсті від 30.03.2012 № 487/20800);

213. від 28.03.2012 № 213 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;

214. від 28.03.2012 № 214 «Про скорочення форм первинної облікової
документації у закладах охорони здоровя первинного рівня надання медичної
допомоги дітям»;
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215. від 28.03.2012 № 215 «Про покладення функції замовника по
будівництву радіологічного центру»;

216. від 28.03.2012 № 216 «Про створення мультидисциплінарних
робочих груп з опрацювання медичних стандартів та уніфікованих клінічних
протоколів медичної допомоги на засадах доказової медицини»;

217. від 29.03.2012 № 217 «Про затвердження рішення Ліцензійної
комісії від 29.03.2012»;

218. від 29.03.2012 № 218 СКАСОВАНО наказом МОЗ від 22.06.2012   
№ 463 «Про затвердження загальних вимог щодо проведення медичного
сортування постраждалих і хворих та форм медичної документації»;

219. від 29.03.2012 № 219 «Про внесення змін до складу Координаційної
ради Міністерства охорони здоровя України з питань діяльності НДСЛ
«Охмадит»;

220. від 29.03.2012 № 220 «Про визнання таким, що втратив чинність
наказу МОЗ України від 14.02.2012 № 122»;

221. від 29.03.2012 № 221 «Про затвердження рішення Тимчасової
настанови з проведення скринінгу новонароджених на адреногенітальний
синдром та муковісцидром і оцінки його результатів» (зареєстровано в
Мін’юсті від 23.04.2012 № 604/20917);

222. від 30.03.2012 № 222 «Про затвердження Плану заходів щодо
створення у Міністерстві охорони здоровя України системи внутрішнього
контролю»;

223. від 30.03.2012 № 223 «Про уповноваження керівників самостійних
структурних підрозділів МОЗ України підписувати листи інформаційного
характеру»;

224. від 30.03.2012 № 224 «Про розподіл та раціональне використання
імунобіологічних препаратів в Україні, закуплених за кошти Державного
бюджету України на 2011 рік»;

225. від 30.03.2012 № 225 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 27.08.2009 № 640 ( із змінами)»;

226. від 30.03.2012 № 226 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 16.09.2009 № 673 ( зі змінами )»;

227. від 30.03.2012 № 227 «Про виконання Указу Президента України   
№ 187/2012 «Про Національний план дій на 2012 рік щодо впровадження
Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство,
конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» зі змінами наказ МОЗ
від 03.05.2012 № 325 зі змінами наказ МОЗ від 07.09.2012 № 706»;

228. від 30.03.2012 № 228 «Про скасування наказу Міністерства охорони
здоровя України від 01.11.2011 № 741»;

229. від 02.04.2012 № 229 «Про реєстрацію оптово-відпускних цін на
вироби медичного призначення станом на 02.04.2012 та внесення їх до
реєстру»;

230. від 02.04.2012 № 230 «Про реєстрацію оптово-відпускних цін на
лікарські засоби станом на 02.04.2012 та внесення їх до реєстру»;

231. від 02.04.2012 № 231 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 25.07.2008 № 407»;
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232. від 02.04.2012 № 232 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 05.12.2011 № 857»;

233. від 02.04.2012 № 233 «Про надання права першого та другого
підписів»;

234. від 03.04.2012 № 234 «Про систему екстренної токсикологічної
допомоги в Україні» (зареєстровано в Мін’юсті від 03.04.2012 № 920/21232);

235. від 03.04.2012 № 235 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 07.04.2011 № 197 «Деякі питання організації виконання державних
цільових програм і комплексних заходів з охорони здоров'я»;

236. від 04.04.2012 № 236 «Про організацію контролю та профілактики
післяопераційних гнійно-запальних інфекцій, спричинених
мікроорганізмами, резистентними до дії антимікробних препаратів»
(зареєстровано в Мін’юсті від 06.06.2012 № 912/21224);

237. від 04.04.2012 № 237 «Про списання з бухгалтерського обліку
основних засобів ДЗ «Український медичний центр реабілітації матері та
дитини» МОЗ України»;

238. від 04.04.2012 № 238 «Про списання з бухгалтерського обліку
основних засобів Харківської обласної санітарно-епідеміологічної станції»;

239. від 04.04.2012 № 239 «Про списання з бухгалтерського облiку
основних засобiв Державного закладу «Дитячий спецiалiзований
(спецiальний) клiнiчний санаторiй iм. Н.К.Крупської» Міністерства охорони
здоров’я України»;

240. від 04.04.2012 № 240 «Про списання з бухгалтерського облiку
основних засобiв Чернігівської обласної санітарно-епідеміологічної станції»;

241. від 04.04.2012 № 241 «Про внесення змін до наказу МОЗ від
11.01.2012 № 17 ( зі змінами )»;

242. від 04.04.2012 № 242 «Про внесення змін до Плану діяльності
Міністерства охорони здоров'я України з підготовки проектів регуляторних
актів на 2012 рік»;

243. від 05.04.2012 № 243 «Про затвердження рішення Ліцензійної
комісії від 05.04.2012»;

244. від 06.04.2012 № 244 «Про реєстрацію оптово-відпускних цін на
лікарські засоби станом на 06.04.2012 та внесенняїх до реєстру зі змінами
наказ МОЗ від 16.07.2012 № 537 зі змінами наказ МОЗ від 16.07.2012
№ 537»;

245. від 06.04.2012 № 245 «Про реєстрацію оптово-відпускних цін на
вироби медичного призначення станом на 06.04.2012 та внесення їх до
реєстру»;

246. від 06.04.2012 № 246 «Про реєстрацію оптово-відпускних цін на
вироби медичного призначення станом на 06.04.2012 та внесення їх до
реєстру»;

247. від 06.04.2012 № 247 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
імунобіологічних препаратів»;

248. від 06.04.2012 № 248 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;
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249. від 10.04.2012 № 249 «Про списання з бухгалтерського обліку
основних засобів Центральної санітарно-епідеміологічної станції на водному
транспорті»;

250. від 10.04.2012 № 250 «Про надання живим родинним донором
гомотрансплантанта для трансплантанції» (зареєстровано в Мін’юсті від
14.06.2012 № 963/21275);

251. від 10.04.2012 № 251 «Про затвердження Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших
тканин і клітин людини» (зареєстровано в Мін’юсті від 28.04.2012
№ 660/20973);

252. від 10.04.2012 № 252 «Про внесення змін до Методики розрахунку
потреби в протитуберкульозних препаратах» (зареєстровано в Мін’юсті від
28.04.2012 № 701/21014);

253. від 11.04.2012 № 253 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 01.08.2000 № 188» (зареєстровано в Мін’юсті від 17.07.2012
№ 1201/21513);

254. від 11.04.2012 № 254 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 29.02.2012 № 145 «Про утворення робочої групи з питань вивчення
механізму запровадження референтних цін на лікарські засоби і медичні
вироби»»;

255. від 11.04.2012 № 255 «Про утворення етичних аспектів клінічних
випробувань лікарських засобів»;

256. від 11.04.2012 № 256 «Про затвердження плану перевірок
додержання субєктами господарювання Ліцензійних умов на ІІ квартал 2012
року»;

257. від 11.04.2012 № 257 «Про внесення змін до складу Координаційної
ради з розробки проекту Загальнодержавної програми «Здоровя - 2020 :
український вимір»;

258. від 11.04.2012 № 258 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 25.10.2011 № 695»;

259. від 12.04.2012 № 259 «Про затвердження рішення Ліцензійної
комісії від 12.04.2012»;

260. від 12.04.2012 (Спільно з Мінфіном № 467) № 260 «Про
затвердження паспорта бюджетної програми на 2012 рік»;

261. від 12.04.2012 (Спільно з Мінфіном № 468) № 261 «Про
затвердження паспорта бюджетної програми на 2012 рік»;

262. від 12.04.2012 (Спільно з Мінфіном № 469) № 262 «Про
затвердження паспорта бюджетної програми на 2012 рік»;

263. від 12.04.2012 № 263 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 22.11.2011 № 812 та наказу МОЗ України 22.11.2011№ 811 ( в редакції
наказу МОЗ України від 14.02.2012 № 118 )»;

264. від 13.04.2012 № 264 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;

265. від 13.04.2012 № 265 «Про реєстрацію оптово-відпускних цін на
лікарські засоби станом на 13.04.2012, та внесення їх до реєстру»;
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266. від 13.04.2012 № 266 «Про проведення атестації лікарів
(провізорів)-інтсрнів на визначення знань та практичних навиків у 2012/2013
навчальному році»;

267. від 13.04.2012 № 267 «Про реєстрацію оптово-відпускних цін на
вироби медичного призначення станом на 13.04.2012 та внесення їх до
реєстру»;

268. від 17.04.2012 (Спільно з МВС/Адміністрацією
Держприкордонслужби) № 268 «Про матеріально-побутове і медичне
забезпечення іноземців та осіб без громадянства, що утримуються в пунктах
тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно
перебувають в Україні, і пунктах тимчасового тримання та спеціально
обладнаних приміщеннях»;

269. від 17.04.2012 (Спільно з Нацональним агентством України з питань
державної служби № 70) № 269 «Про порядок надання медичного висновку у
зв'язку з неможливістю виконання державним службовцем службових
обов'язків за станом здоров'я.СКАСОВАНИЙ наказом МОЗ та Нацагенції з
питань держслужби від 14.06.2012 № 439/119»;

270. від 18.04.2012 № 270 «Про внесення змін до Плану діяльності
Міністерства охорони здоров'я України з підготовки проектів регуляторних
актів на 2012 рік»;

271. від 18.04.2012 № 271 «Про Конкурсну комісію з розміщення
державного замовлення на підготовку фахівців у вищих навчальних закладах
IV рівня акредитації МОЗ України, організацію його формування та
виконання зі змінами наказ МОЗ від 09.07.2012 № 509»;

272. від 19.04.2012 (Спільно з Мінфіном № 483) № 272 «Про внесення
змін до паспорта бюджетної програми на 2012»;

273. від 19.04.2012 № 273 «Про затвердження рішення Ліцензійної
комісії від 19.04.2012»;

274. від 19.04.2012 № 274 «Про проведення комісійної перевірки в
закладах охорони здоровя Вінницької, Дніпропетровської, Донецької
областях»;

275. від 19.04.2012 № 275 «Про внесення змін до Плану-графіка
проведення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних
актів Міністерства охорони здоров'я України на 2012 рік»;

276. від 20.04.2012 № 276 «Про затвердження переліку тканин і клітин
людини, дозволених до зберігання в банках пуповинної крові, інших тканин і
клітин людин» (зареєстровано в Мін’юсті від 05.07.2012 № 1124/21436);

277. від 20.04.2012 № 277 «Про затвердження Плану організаційних
заходів Міністерства охорони здоров'я України щодо виконання Протоколу
наради від 20.03.2012 «Про подальший розвиток системи охорони здоров'я»;

278. від 20.04.2012 № 278 «Про створення робочої групи»;
279. від 20.04.2012 № 279 «Про проведення експертизи відповідності

стандартам державної акредитаї Комунальної установи Миколаївської
обласної державної адміністрації «Миколаївська обласна дитяча лікарня»;

280. від 20.04.2012 № 280 «Про затвердження Плану заходів
Міністерства охорони здоров'я України з реалізації Концепції сприяння
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органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства у 2012
році»;

281. від 20.04.2012 № 281 «Про проведення навчального курсу з надання
екстренної медичної допомоги»;

282. від 20.04.2012 № 282 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 06.01.2011 №2 ( із змінами )»;

283. від 20.04.2012 № 283 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 18.11.2010 № 1008 ( зі змінами)»;

284. від 20.04.2012 № 284 «Про внесення змін до наказу МОЗ від
12.08.2010 № 666 ( зі змінами )»;

285. від 20.04.2012 № 285 «Про внесення змін до наказу МОЗ від
09.08.2011 № 493»;

286. від 20.04.2012 № 286 «Про внесення змін до наказу МОЗ від
11.11.2011 № 776»;

287. від 20.04.2012 № 287 «Про реєстрацію оптово-відпускних цін на
вироби медичного призначення станом на 20.04.2012 та внесення їх до
реєстру»;

288. від 20.04.2012 № 288 «Про реєстрацію оптово-відпускних цін на
лікарські засоби станом на 20.04.2012 та внесення їх до реєстру зі змінами
наказ МОЗ від 13.07.2012 № 529»;

289. від 20.04.2012 № 289 «Про заходи щодо реалізації Національного
проекту «Вчасна допомога»;

290. від 20.04.2012 № 290 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;

291. від 23.04.2012 № 291 «Про списання з бухгалтерського облiку
основних засобiв Державного закладу «Полтавська обласна санiтарно-
епiдемiологiчна станцiя» Міністерства охорони здоров’я України»;

292. від 23.04.2012 № 292 «Про забезпечення дітей, хворих на гемофілію
тип А або В і хворобу Віллебранда, факторами коагуляції крові та виробами
медичногопризначення» (зареєстровано в Мін’юсті від від 11.05.2012
№ 751/21064);

293. від 23.04.2012 № 293 «Про проведення заходів з нагоди
Всесвітнього дня охорони праці»;

294. від 23.04.2012 № 294 «Про організацію медичного забезпечення
відпочинку та оздоровлення дітей влітку 2012 року»;

295. від 23.04.2012 № 295 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 09.12.2011 № 890 ( зі змінами )»;

296. від 23.04.2012 № 296 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 10.12.2009 № 936»;

297. від 23.04.2012 № 297 «Про списання з бухгалтерського облiку
основних засобiв Державного закладу «Луганська обласна санiтарно-
епiдемiологiчна станцiя» Міністерства охорони здоров’я України»;

298. від 23.04.2012 № 298 «Про внесення змін до додатка 1 до наказу
МОЗ України від 07.08.2008 № 433»;

299. від 23.04.2012 № 299 «Про внесення змін до додатка 1 до наказу
МОЗ України від 01.10.2009 № 699»;
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300. від 23.04.2012 № 300 «Про внесення змін до додатка 1 до наказу
МОЗ України від 23.05.2008 № 273»;

301. від 23.04.2012 № 301 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 28.12.2011 № 984»;

302. від 23.04.2012 № 302 «Про внесення змін до додатка 1 до наказу
МОЗ України від 26.11.2009 № 862, додатка 3 до наказу МОЗ від 15.02.2010
№ 110»;

303. від 23.04.2012 № 303 «Про внесення змін до додатка 1 до наказу
МОЗ України від 21.07.2010 № 596»;

304. від 23.04.2012 № 304 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 28.10.2011 № 718»;

305. від 23.04.2012 № 305 «Про розподіл лабораторного обладнання,
виробів медичного призначення та витратних матеріалів для лабораторій з
мікробіологічної діагностики туберкульозу за кошти гранту 9 раунду
Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією за
компонентом «туберкульоз»;

306. від 24.04.2012 № 306 «Про організацію медичного забезпечення у
2012 році учасників зовнішнього незалежного оцінювання навчальних
досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої
освіти»;

307. від 24.04.2012 № 307 «Про затвердження Орієнтовного плану
Міністерства охорони здоровя України проведення консультацій з
громадкістю у 2012 році»;

308. від 25.04.2012 № 308 «Про затвердження рішення Головної
акредитаційної комісії при Міністерстві охорони здоровя України від 25
квітня 2012»;

309. від 25.04.2012 № 309 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 05.12.2011 № 864»;

310. від 25.04.2012 № 310 «Про скасування наказу Міністерства охорони
здоровя України від 12.12.2011 № 894»;

311. від 25.04.2012 № 311 «Про затвердження та впровадження медико-
технологічних документів зі стандартизації паліативної медичної допомоги
при хронічному больовому синдромі»;

312. від 26.04.2012 № 312 «Про затвердження рішення Ліцензійної
комісії від 26.04.2012»;

313. від 26.04.2012 № 313 «Про затвердження Методичних рекомендацій
щодо встановлення надбавок за обсяг та якість виконаної роботи
працівникам закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну
допомогу та є учасниками пілотного проекту з реформування системи
охорони здоров'я»;

314. від 27.04.2012 № 314 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 15.03.2012 № 166»;

315. від 27.04.2012 № 315 «Про реєстрацію оптово-відпускних цін на
вироби медичного призначення станом на 27.04.2012 та внесення їх до
реєстру»;

316. від 27.04.2012 № 316 «Про реєстрацію оптово-відпускних цін на
лікарські засоби станом на 27.04.2012 та внесення їх до реєстру»;
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317. від 27.04.2012 № 317 «Про затвердження Галузевого плану заходів
МОЗ України з реалізації Інтегрованої концепції забезпечення безпеки і
правопорядку під час підготовки та проведення в Україні фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу»;

318. від 28.04.2012 № 318 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;

319. від 28.04.2012 № 319 «Про реалізацію рішення Колегії МОЗ України
від 30.03.2012 №3 щодо розгляду звернень громадян, які надійшли до МОЗ
України протягом 2011 року»;

320. від 28.04.2012 № 320 «Про затвердження заходів на виконання
доручення Президента України від 19.04.2012 р. № 1-1/883 зі змінами наказ
МОЗ від 26.11.2012 № 948»;

321. від 28.04.2012 № 321 «Про заходи МОЗ України щодо
запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для
лікування осіб з гіпертонічною хворобою зі змінами наказ МОЗ від
22.06.2012 № 462 зі змінами наказ МОЗ від 17.08.2012 № 643»;

322. від 03.05.2012 № 322 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 23.12.2011 № 960»;

323. від 03.05.2012 № 323 «Про організацію подання оперативної
інформації щодо загроз безпеці проведення фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу»;

324. від 03.05.2012 № 324 «Про скасування деяких наказів Міністерства
охорони здоровя України»;

325. від 03.05.2012 № 325 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 30.03.2012 № 227»;

326. від 03.05.2012 № 326 «Про затвердження рішення Ліцензійної
комісії від 03.05.2012»;

327. від 03.05.2012 № 327 «Про реалізацію рішення колегії МОЗ України
від 30 березня 2012 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 2011 році»»;

328. від 03.05.2012 № 328 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 29.09.2010 № 827 ( у редакції наказу МОЗ України від 17.11.2010 № 1001
)»;

329. від 03.05.2012 № 329 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 30.08.2010 № 732»;

330. від 03.05.2012 № 330 «Про внесення змін до Плану діяльності
Міністерства охорони здоровя України з підготовки проектів регуляторних
актів на 2012 рік»;

331. від 03.05.2012 № 331 «Про втрату чинності наказів МОЗ України
щодо діяльності тематичних робочих груп з питань Віл-інфекції/СНІДу»;

332. від 03.05.2012 № 332 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 24.01.2011 № 30 (зі змінами)»;

333. від 03.05.2012 № 333 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 21.09.2010 № 795 ( зі змінами )»;
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334. від 04.05.2012 № 334 «Про реєстрацію оптово-відпускних цін на
вироби медичного призначення станом на 04.05.2012 та внесення їх до
реєстру»;

335. від 04.05.2012 № 335 «Про реєстрацію оптово-відпускних цін на
лікарські засоби станом на 04.05.2012 та внесення їх до реєстру»;

336. від 04.05.2012 № 336 «Про затвердження складу Центральної
атестаційної комісії при МОЗ України з атестації провізорів та фармацевтів зі
змінами наказ МОЗ від 23.05.2012 № 380»;

337. від 07.05.2012 № 337 «Щодо створення Соціально-економічної ради
з питань охорони здоровя»;

338. від 07.05.2012 № 338 «Про списання з бухгалтерського обліку
основних засобів Центральної санітарно-епідеміологічної станції на водному
транспорті»;

339. від 07.05.2012 № 339 «Про списання з бухгалтерського облiку
основних засобiв Державного закладу «Спецiалiзована медико-санiтарна
частина №13» Міністерства охорони здоров’я України»;

340. від 07.05.2012 № 340 «Про списання з бухгалтерського облiку
основних засобiв Центральної санітарно-епідеміологічної станції на водному
транспортi»;

341. від 07.05.2012 № 341 «Про списання з бухгалтерського облiку
основних засобiв Спецiалiзованої медико-санiтарної частини № 8»;

342. від 07.05.2012 № 342 «Про розподіл і раціональне використання
лікарських засобів «Глівек» і «Тасигна», що надійшли по лінії гуманітарної
допомоги»;

343. від 10.05.2012 (Спільно з Мінюстом № 710/5) № 343 «Про
затвердження Порядку взаємодії закладів охорони здоровя Державної
кримінально-виконавчої служби України із закладами охорони здоровя з
питань надання медичної допомоги засудженим» (зареєстровано в Мін’юсті
від 15.05.2012 № 769/21082);

344. від 08.05.2012 № 343 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 11.01.2012 № 13»;

345. від 10.05.2012 № 344 «Про затвердження рішення Ліцензійної
комісії від 10.05.2012»;

346. від 11.05.2012 № 345 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;

347. від 11.05.2012 № 346 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
медичних імунобіологічних препаратів»;

348. від 11.05.2012 № 347 «Про утворення оптово-відпускних цін на
вироби медичного призначення станом на 11.05.2012 та внесення їх до
реєстру»;

349. від 11.05.2012 № 348 «Про реєстрацію оптово-відпускних цін на
лікарські засоби станом на 11.05.2012 та внесення їх до реєстру зі змінами
наказ МОЗ від 13.07.2012 № 529»;

350. від 14.05.2012 (Спільно з МНС № 785 , МВС № 417) № 349 «Про
затвердження Порядку взаємодії Міністерства надзвичайних ситуацій
України, Міністерства внутрішніх справ України і Міністерства охорони
здоров'я України під час здійснення заходів із запобігання і реагування на
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надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру на період
підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи
2012 року з футболу» (зареєстровано в Мін’юсті від 28.05.2012
№ 843/21155);

351. від 14.05.2012 № 350 «Про створення координаційного штабу
Міністерства охорони здоровя України з питань медичного забезпечення
чемпіонату ЄВРО-2012»;

352. від 14.05.2012 № 351 «Про заходи щодо реалізації проекту
«Створення оперативно-диспетчерських служб з використанням сучасних
GРS-технологій»»;

353. від 14.05.2012 № 352 «Про затвердження Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки Міністерства охорони здоров "я України - Подяку
Міністерства охорони здоров'я України та Почесну грамоту Міністерства
охорони здоров'я України» (зареєстровано в Мін’юсті від 14.06.2012
№ 850/21162);

354. від 14.05.2012 № 353 «Про затвердження редакційної колегії та
редакційної ради науково-практичного журналу «Педіатрія, акушерство та
гінекологія»;

355. від 14.05.2012 № 354 «Про заборону застосування лікарських
засобів»;

356. від 14.05.2012 № 355 «Про скасування наказу Міністерства охорони
здоровя України від 25.01.2012 № 52»;

357. від 14.05.2012 № 356 «Про внесення змін до Переліку закладів
охорони здоров'я для проведення медичного, огляду моряків та видачі
медичних свідоцтв морякам»;

358. від 16.05.2012 № 357 «Про списання з бухгалтерського обліку
основних засобів Національного інституту раку»;

359. від 16.05.2012 № 358 «Про реєстрацію оптово-відпускних цін на
лікарські засоби станом на 16.05.2012 та внесення їх до реєстру»;

360. від 16.05.2012 № 359 «Про предачу медичного обладнання»;
361. від 16.05.2012 № 360 Про визначення понять «невеликі», «великі»

та «особливо великі» розміри фальсифікованих лікарських засобів
СКАСОВАНО наказом МОЗ від 11.06.2012 № 429;

362. від 16.05.2012 № 361 «Про затвердження змін до Інструкції з
оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення законодавства
України щодо забезпечення якості лікарських засобів СКАСОВАНО наказом
МОЗ від 11.06.2012 №429»;

363. від 16.05.2012 № 362 «Про розподіл та раціональне використання
імунобіологічних препаратів в Україні, закуплених за кошти Державного
бюджету України, які передбачені на 2012 рік»;

364. від 16.05.2012 № 363 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;

365. від 16.05.2012 № 364 «Про затвердження складу робочої групи зі
змінами наказ МОЗ від 15.06.2012 № 444»;

366. від 17.05.2012 № 365 «Про затвердження рішення Ліцензійної
комісії від 17.05.2012»;
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367. від 18.05.2012 № 366 «Про затвердження Загальних вимог щодо
проведення медичного сортування постраждалих і хворих та форм медичної
документації» (зареєстровано в Мін’юсті від 05.06.2012 № 884/21196);

368. від 18.05.2012 № 367 «Про затвердження Положення про порядок
укладення, реєстрації, зберігання договорів та контроль за їх виконанням у
Міністерстві охорони здоровя України зі змінами наказ МОЗ від 02.07.2012
№ 471 зі змінами наказ МОЗ від 11.06.2012 № 434 зі змінами наказ МОЗ від
31.08.2012 № 681»;

369. від 18.05.2012 № 368 «Про реєстрацію оптово-відпускних цін на
лікарські засоби станом на 18.05.2012 та внесення їх до реєстру зі змінами
наказ МОЗ від 13.07.2012 № 529»;

370. від 18.05.2012 № 369 «Про реєстрацію оптово-відпускних цін на
вироби медичного призначення станом на 18.05.2012 та внесення їх до
реєстру»;

371. від 18.05.2012 № 370 «Про внесення змін до складу Комітету з
конкурсних торгів МОЗ України»;

372. від 18.05.2012 № 371 «Про внесення зміни до наказу МОЗ України
від 20.03.2012 № 178»;

373. від 23.05.2012 (Спільно з Держінформнауки № 89 Мінагрополітики
№ 295 НАМН № 224) № 372 «Про утворення Міжвідомчої науково-
координаційної ради Державної цільової науково-технічної програми
розроблення новітніх технологій створення вітчизняних лікарських засобів
для забезпечення охорони здоров’я людини та задоволення потреб
ветеринарної медицини на 2011—2015 роки»;

374. від 23.05.2012 № 373 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;

375. від 23.05.2012 № 374 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 20.01.2012 № 4»;

376. від 23.05.2012 № 375 «Про списання з бухгалтерського обліку
основних засобів Житомирської обласної санітарно-епідеміологічної
станції»;

377. від 23.05.2012 № 376 «Про списання з бухгалтерського обліку
основних засобів Донецького національного медичного університету ім. М.
Горького»;

378. від 23.05.2012 № 377 «Про списання з бухгалтерського обліку
основних засобів Українського центру наукової медичної інформації та
патентно-ліцензійної роботи»;

379. від 23.05.2012 № 378 «Про списання з бухгалтерського обліку
основних засобів Чернігівської обласної санітарно-епідеміологічної станції»;

380. від 23.05.2012 № 379 «Про списання з бухгалтерського обліку
основних засобів Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охмадит»;

381. від 23.05.2012 № 380 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 04.05.2012 № 336»;

382. від 23.05.2012 № 381 «Про списання з бухгалтерського обліку
основних засобів Державного закладу «Український медичний центр
акушерства, гінекології та репродукції Міністерства охорони здоров'я
України» зі змінами наказ МОЗ від 04.07.2012 № 491»;
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383. від 23.05.2012 № 382 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 16 серпня 2010 року № 682» (зареєстровано в Мін’юсті від 12.06.2012
№ 941/21253);

384. від 24.05.2012 № 383 «Про затвердження рішення Ліцензійної
комісії від 24.05.2012»;

385. від 24.05.2012 № 384 «Про затвердження та впровадження медико-
технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при
артеріальній гіпертензії»;

386. від 24.05.2012 № 385 «Про реєстрацію оптово-відпускних цін на
вироби медичного призначення станом на 24.05.2012 та внесення їх до
реєстру»;

387. від 24.05.2012 № 386 «Про реєстрацію оптово-відпускних цін на
лікарські засоби станом на 24.05.2012 та внесення їх до реєстру»;

388. від 24.05.2012 (Спільно з Держтегногенбезпеки № 134) № 387 «Про
надання медико-санітарної допомоги особовому складу центрального
апарату та підпорядкованих підрозділів Держтехнобезпеки України»;

389. від 24.05.2012 № 388 «Про відчуження основних засобів, які
знаходяться на балансі Національного фармацевтичного університету»;

390. від 24.05.2012 № 389 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 21.03.2012 № 183»;

391. від 28.05.2012 № 390 «Про затвердження Порядку надання
одноразової адресної грошової допомоги випускникам вищих навчальних
закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та
фармацевтичного профілів» (зареєстровано в Мін’юсті від 12.06.2012
№ 942/21254);

392. від 28.05.2012 № 391 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
29.09.2010 № 827 ( у редакції наказу МОЗ України від 17.11.2012 № 1001 )»;

393. від 28.05.2012 № 392 «Про списання з бухгалтерського облiку
основних засобiв Державного закладу «Центральна санiтарно-
епiдемiологiчна станцiя на залiзничному транспортi України" Міністерства
охорони здоров’я України»;

394. від 28.05.2012 № 393 «Про вiдчуження основних засобiв, якi
знаходяться на балансi Житомирської обласної санiтарно-епiдемiологiчної
станцiї»;

395. від 29.05.2012 № 394 «Про затвердження Порядку розрахунку
граничного рівня оптово-відпускних цін на лікарські засоби для лікування
осіб з гіпертонічною хворобою та порівняльних ( референтних цін ) на
лікарські засоби» (зареєстровано в Мін’юсті від 30.05.2012 № 863/21175);

396. від 29.05.2012 № 395 «Про реєстрацію оптово-відпускних цін на
лікарські засоби станом на 29.05.2012 та внесення їх до реєстру»;

397. від 29.05.2012 № 396 «Про внесення змін до додатка 1 до наказу
МОЗ України від 23.07.2007 № 417»;

398. від 29.05.2012 № 397 «Про списання з бухгалтерського обліку
основних засобів Державного підприємства «Український інформаційно-
обчислювальний центр Міністерства охорони здоров'я України»;

399. від 29.05.2012 № 398 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 05.10.2011 № 649»;
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400. від 29.05.2012 № 399 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 25.01.2012 № 54 ( зі змінами )»;

401. від 29.05.2012 № 400 «Про затвердження складу Постійної робочої
групи МОЗ України з питань профільного супроводу державної закупівлі
лікувальних путівок для лікування хворих на дитячий церебральний параліч
та внесення змін до наказу МОЗ України від 21.03.2012 № 184»;

402. від 29.05.2012 № 401 «Про внесення змін до Переліку державних
закладів спеціалізованих (спеціальних) санаторіїв Міністерства охорони
здоров'я України, затвердженого наказом МОЗ України від 25.12.2006           
№ 882»;

403. від 29.05.2012 № 402 «Про внесення змін до наказу МОЗ від
09.07.2010 № 547»;

404. від 30.05.2012 № 403 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;

405. від 30.05.2012 № 404 «Про затвердження рішення Головної
акредитаційної комісії при Міністерстві охорони здоровя України від 30
травня 2012 року»;

406. від 31.05.2012 № 405 «Про затвердження рішення Ліцензійної
комісії від 31.05.2012»;

407. від 31.05.2012 № 406 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 18.11.2010 № 1008 ( зі змінами )»;

408. від 31.05.2012 № 407 «Про реєстрацію оптово-відпускних цін на
вироби медичного призначення станом на 31.05.2012 та внесення їх до
реєстру»;

409. від 31.05.2012 № 408 «Про реєстрацію оптово-відпускних цін на
лікарські засоби станом на 31.05.2012 та внесення їх до реєстру зі змінами
наказ МОЗ від 13.07.2012 № 529»;

410. від 01.06.2012 (Спільно з Мінсоцполітики № 329
Мінсімямолодьспорт № 652 МВС № 502) № 409 «Про взаємодію місцевих
органів виконавчої влади з питань здійснення контролю за умовами
утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, які виховуються в прийомних сім'ях та дитячих будинках
сімейного типу, соціального супроводження прийомних сімей та дитячих
будинків сімейного типу» (зареєстровано в Мін’юсті від 20.07.2012
№ 1007/213192);

411. від 01.06.2012 № 410 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 30.12.2011 № 1022»;

412. від 01.06.2012 № 411 «Про створення комісії з приймання-передачі
медичного обладнання з комунальної до державної власності»;

413. від 01.06.2012 (Спільно з Мінфіном № 665) № 412 «Про внесення
змін до паспортів бюджетних програм на 2012 рік»;

414. від 01.06.2012 № 413 «Про списання з бухгалтерського обліку
основних засобів Державного закладу «Центральна санітарно-
епідеміологічна станція на залізничному транспорті України» Міністерства
охорони здоров'я України»;
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415. від 01.06.2012 № 414 «Про списання з бухгалтерського обліку
основних засобів Державного закладу «Херсонська обласна санітарно-
епідеміологічна станція» Міністерства охорони здоров'я України»;

416. від 01.06.2012 № 415 «Про списання з бухгалтерського обліку
основних засобів Харківської обласної санітарно-епідеміологічної станції»;

417. від 01.06.2012 № 416 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 14.07.98 №196»;

418. від 01.06.2012 № 417 «Про списання з бухгалтерського обліку
основних засобів Спеціалізованої медико-санітарної частини № 9
Міністерства охорони здоровя України»;

419. від 01.06.2012 № 418 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»;

420. від 01.06.2012 № 419 «Про затвердження реєстру граничного рівня
оптово-відпускних та порівняльних (референтних) цін на лікарські засоби
для лікування осіб з гіпертонічною хворобою станом на 1 червня 2012 року зі
змінами наказ МОЗ від 31.08.2012 № 672 зі змінами наказ МОЗ від
05.09.2012 № 697 зі змінами наказ МОЗ від 25.10.2012 № 839»;

421. від 05.06.2012 № 420 «Про затвердження Порядку та Критеріїв
встановлення медико-соціальними експертними комісіями ступеня стійкої
втрати професійної працездатності у відсотках працівникам, яким заподіяно
ушкодження здоров'я, пов'язане з виконанням трудових обов'язків»
(зареєстровано в Мін’юсті № 1387/21699);

422. від 05.06.2012 № 421 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 30.12.2011 № 1026 ( зі змінами )»;

423. від 06.06.2012 № 422 «Про деякі питання заборони рекламування
лікарських засобів» (зареєстровано в Мін’юсті від 16.07.2012 № 1189/21501);

424. від 06.06.2012 № 423 «Про робочу групу з питань реалізації
механізму здійснення державно-приватного партнерства»;

425. від 07.06.2012 № 424 ДСК;
426. від 07.06.2012 № 425 «Про затвердження рішення Ліцензійної

комісії від 07.06.2012»;
427. від 07.06.2012 № 426 «Про реєстрацію оптово-відпускних цін на

вироби медичного призначення станом на 06.06.2012 та внесення їх до
реєстру»;

428. від 07.06.2012 № 427 «Про реєстрацію оптово-відпускних цін на
лікарські засоби станом на 06.06.2012 та внесення їх до реєстру»;

429. від 08.06.2012 № 428 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
медичних імунобіологічних препаратів»;

430. від 08.06.2012 (Спільно з Мінсоцполітики № 349) № 429 «Про
внесення змін до умов оплати праці працівників закладів охорони здоровя та
установ соціального захисту населення» (зареєстровано в Мін’юсті від
08.06.2012 № 951/21263);

431. від 08.06.2012 № 429 «Про державну реєстрацію (переєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін до реєстрайційних матеріалів»;

432. від 11.06.2012 № 429-а «Про скасування наказів Міністерства
охорони здоровя України від 16 травня 2012 року № 360 та від 16 травня
2012 року № 361»;
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433. від 11.06.2012 № 430 «Про затвердження форм первинної облікової
документації та інструкцій щодо їх заповнення» (зареєстровано в Мін’юсті
від 12.07.2012 № 1173/21485);

434. від 11.06.2012 № 431 «Про внесення змін до наказу Міністерства
охорони здоровя України від 19.12.2011 № 933»;

435. від 11.06.2012 № 432 «Про розподіл та раціональне використання
імунобіологічних препаратів в Україні, закуплених за кошти Державного
бюджету України, які передбачені на 2012 рік»;

436. від 11.06.2012 № 433 «Про робочу групу щодо нормативно-
правового упорядкування фінансово-економічних договірних взаємовідносин
між усіма юридичними та фізичними особами, що приймають участь у
клінічних випробуваннях»;

437. від 11.06.2012 № 434 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 18.05.2012 № 367»;

438. від 11.06.2012 № 435 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 22.11.2011 № 811 та наказу МОЗ України від 22.11.2011 № 812 ( в
редакції наказу МОЗ України від 12.04.2012 № 263 )»;

439. від 11.06.2012 № 436 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 19.09.2011 № 599»;

440. від 11.06.2012 № 437 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 23.12.2011 № 960 ( зі змінами )»;

441. від 13.06.2012 № 438 «Про затвердження Положення про робочу
групу з питань реалізації механізму здійснення державно-приватного
партнерства»;

442. від 13.06.2012 № 439 «Про затвердження складу Комісії з атестації
експертів з питань реєстрації лікарських засобів при МОЗ України зі змінами
МОЗ від 14.02.2013 № 123»;

443. від 14.06.2012 (Спільно з Нацдержслужба № 119) № 439 «Про
скасування наказу МОЗ України та Нацдержслужби України від 17.04.2012
№ 269/70»;

444.  від 14.06.2012 № 440 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 19.07.2005 № 360» (зареєстровано в Мін’юсті від  03.07.2012
№ 1101/21413);

445. від 14.06.2012 № 441 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 17.05.1997 № 150» (зареєстровано в Мін’юсті від  30.08.2012
№ 1458/21770);

446. від 14.06.2012 № 442 «Про затвердження рішення Ліцензійної
комісії МОЗ України від 14.06.2012»;

447. від 14.06.2012 № 443 «Про реєстрацію оптово-відпускних цін на
лікарські засоби станом на 12.06.2012 та внесення їх до реєстру зі змінами
наказ МОЗ від 13.07.2012 № 529»;

448. від 15.06.2012 № 444 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 16.05.2012 № 364»;

449. від 15.06.2012 № 445 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів»;

450. від 15.06.2012 № 446 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 05.10.2011 № 649 ( зі змінами )»;
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451. від 15.06.2012 № 447 «Про реєстрацію оптово-відпускних цін на
вироби медичного призначення станом на 14.06.2012 та внесення їх до
реєстру»;

452. від 18.06.2012 № 448 «Про реєстрацію оптово-відпускних цін на
лікарські засоби станом на 18.06.2012 та внесення їх до реєстру»;

453. від 18.06.2012 № 449 «Про реєстрацію оптово-відпускних цін на
вироби медичного призначення станом на 18.06.2012 та внесення їх до
реєстру зі змінами наказ МОЗ від 09.07.2012 № 510»;

454. від 21.06.2012 № 450 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 01.03.2010 № 176»;

455. від 21.06.2012 № 451 «Про розподіл лікарських засобів для
лікування дорослих, хворих на гемофілію, закуплених за кошти Державного
бюджету України на 2012 рік»;

456. від 21.06.2012 № 452 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 16.12.2011 № 924»;

457. від 21.06.2012 № 453 «Про затвердження розподілу лікарських
засобів для лікування дітей, хворих на дитячий церебральний параліч,
закуплених у централізованому порядку за кошти Державного бюджету
України на 2012 рік»;

458. від 21.06.2012 № 454 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 01.03.2010 № 177»;

459. від 21.06.2012 № 455 «Про затвердження навчального плану
підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
кваліфікації «лікар» за спеціальністю «лікувальна справа», які попередньо
здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за
спеціальністю «лікувальна справа» та «сестринська справа», для навчання у
вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації МОЗ України»;

460. від 21.06.2012 № 456 «Про створення Координаційної ради МОЗ
України з питань будівництва, реконструкції та розвитку Національного
інституту раку»;

461. від 21.06.2012 (Спільно з Нацдержслужба № 130) № 457 «Про
порядок надання медичного висновку у звязку з неможливістю виконання
державним службовцем службових обовязків за станом здоровя»
(зареєстровано в Мін’юсті від  16.07.2012 № 1195/21507);

462. від 21.06.2012 № 458 «Про затвердження рішення Ліцензійної
комісії МОЗ України від 21.06.2012»;

463. від 22.06.2012 № 459 «Про прийняття на баланс ДЗ
«Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій «Орлятко» об'єкта
нерухомості склад – житловий будинок, розташований за адресою: м.
Євпаторія, пр. Леніна,25»;

464. від 22.06.2012 № 460 «Про внесення змін до додатка 1 до наказу
МОЗ України від 09.04.2009 № 239»;

465. від 22.06.2012 № 461 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів»;

466. від 22.06.2012 № 462 «Про внесення змін до наказу Міністерства
охорони здоровя України від 28.04.2012 № 321»;
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467. від 22.06.2012 № 463 «Про скасування наказу Міністерства охорони
здоровя України від 29 березня 2012 року № 218»;

468. від 22.06.2012 № 464 «Про заходи щодо реалізації рішення Колегії
МОЗ України від 12.06.2012 № 5 зі змінами наказ МОЗ від 08.10.2012 №
787»;

469. від 26.06.2012 № 465 «Про реєстрацію оптово-відпускних цін на
лікарські засоби станом на 26.06.2012 та внесення їх до реєстру»;

470. від 26.06.2012 № 466 «Про реєстрацію оптово-відпускних цін на
вироби медичног призначення станом на 26.06.2012 та внесення їх до
реєстру»;

471. від 27.06.2012 № 467 «Про затвердження рішення Ліцензійної
комісії»;

472. від 27.06.2012 № 468 «Про затвердження рішення головної
акредитаційної комісії»;

473. від 02.07.2012 № 469 «Про облікову політику в Міністерстві
охорони здоровя України»;

474. від 02.07.2012 № 470 «Про розподіл і раціональне використання
лікарського засобу «Глівек», що надійшов по лінії гуманітарної допомоги»;

475. від 02.07.2012 № 471 «Про створення Координаційної ради
Міністерства охорони здоров'я України з питань інформатизації сфери
охорони здоров'я зі змінами наказ МОЗ від 03.10.2012 № 771»;

476. від 02.07.2012 № 472 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів»;

477. від 02.07.2012 № 473 «Про сворення та діяльність оперативного
штабу»;

478. від 02.07.2012 № 474 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 03.01.2012 № 3»;

479. від 02.07.2012 № 475 «Про списання з бухгалтерського обліку
основних засобів Клінічної лікарні нафтопереробної промисловості
України»;

480. від 02.07.2012 № 476 «Про внесення зміни до Плану діяльності
Міністерства охорони здоровя України з підготовки проектів регуляторних
актів на 2012 рік»;

481. від 02.07.2012 № 477 «Про реєстрацію оптово-відпускних цін на
вироби медичного призначення станом на 02.07.2012 та внесення їх до
реєстру»;

482. від 02.07.2012 № 478 «Про затвердження Переліку медичних
виробів, що підлягають державній реєстрації (перереєстрації) в Україні»
(зареєстровано в Мін’юсті від  02.07.2012 № 1234/21546);

483. від 02.07.2012 № 479 «Про визнання таким, що втратив чинність,
наказу Міністерства охорони здоровя України від 17.03.2010 № 238»;

484. від 02.07.2012 № 480 «Про відчуження основних засобів, які
знаходяться на балансі державного підприємства «Державний експертний
центр Міністерства охорони здоров'я України»;

485. від 02.07.2012 № 481 «Про списання з бухгалтерського обліку
основних засобів Державного підприємства «Спеціалізована медико-
санітарна частина № 18 МОЗ України»;
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486. від 04.07.2012 (Спільно з Мінфіном № 794) № 482 «Про
затвердження паспорта бюджетної програми на 2012 рік»;

487. від 04.07.2012 (Спільно з Мінфіном № 795) № 483 «Про внесення
змін до паспорта бюджетної програми на 2012 рік»;

488. від 04.07.2012 (Спільно з Мінфіном № 796) № 484 «Про
затвердження паспорта бюджетної програми на 2012 рік»;

489. від 04.07.2012 № 485 «Про розподіл лікарських засобів для
лікування дітей з онкологічними захворюваннями, закуплених за кошти
Державного бюджету України на 2012 рік»;

490. від 04.07.2012 № 486 «Про розподіл лікарських засобів для
лікування дітей з онкологічними захворюваннями, закуплених за кошти
Державного бюджету України на 2012 рік»;

491. від 04.07.2012 № 487 «Про затвердження Комплексного плану
розширення доступу населення до профілактики ВІЛ-інфекції, діагностики,
лікування, догляду та підтримки хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні у ІІ
– ІV кварталі 2012 року – І кварталі 2013 року»;

492. від 04.07.2012 № 488 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 16.09.2009 № 673 ( із змінами )»;

493. від 04.07.2012 № 489 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 27.08.2009 № 640 ( із змінами )»;

494. від 04.07.2012 № 490 «Про списання з бухгалтерського обліку
основних засобів Національного інституту раку»;

495. від 04.07.2012 № 491 «Про внесення змін до наказу Міністерства
охорони здоровя України від 23 травня 2012 року № 381»;

496. від 04.07.2012 № 492 «Про затвердження рішення Ліцензійної
комісії»;

497. від 04.07.2012 № 493 «Про реєстрацію оптово-відпускних цін на
лікарські засоби станом на 04.07.2012 та внесення їх до реєстру»;

498. від 05.07.2012 № 494 «Про затвердження змін до Інструкції з
оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення законодавства
України щодо забезпечення якості лікарських засобів» (зареєстровано в
Мін’юсті від 20.07.2012 № 1225/21537);

499. від 05.07.2012 № 495 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 14.09.98 № 273»;

500. від 05.07.2012 № 496 «Про реєстрацію оптово-відпускних цін на
вироби медичного призначення станом на 05.07.2012 та внесення їх до
реєстру»;

501. від 06.07.2012 № 497 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів»;

502. від 06.07.2012 № 498 «Про затвердження Переліку товарів, які
мають право придбавати та продавати аптечні заклади та їх структурні
підрозділи» (зареєстровано в Мін’юсті від 20.07.2012 № 1231/21543);

503. від 07.07.2012 (Спільно з МВС № 604, Мінсоцполітики №417,
Мінмолодьспорт № 793, Адміністрацією державної прикордонної служби
№518) № 499 «Про затвердження Інструкції про взаємодію органів
виконавчої влади в роботі з дітьми, розлученими із сім'єю, які не є
громадянами України і звернулися до компетентних органів із заявою про
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визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту»
(зареєстровано в Мін’юсті від 31.07.2012 № 1292/21604);

504. від 07.07.2012 № 500 «Про створення Наукового центру з
моніторингу антибіотикорезистентностІ мікроорганізмів неспецифічний
Інфекційних захворювань органів дихання в Україні»;

505. від 07.07.2012 (Спільно з Міноборони № 446, Мінфін № 810,
Мінінфраструктури № 385, МВС № 605, Мінекономіки № 781,
Мінекоприроди № 336, СБУ № 284, Адміністрація державної прикордонної
служби № 519) № 501 «Про затвердження Каталогу можливостей України
щодо підтримки міжнародних миротворчих операцій та навчань»
(зареєстровано в Мін’юсті від 26.07.2012 № 1260/21572);

506. від 07.07.2012 № 502 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 28.12.2011 № 996»;

507. від 07.07.2012 № 503 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів»;

508. від 09.07.2012 № 504 «Про затвердження плану перевірок
додержання суб'єктами господарювання Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з медичної практики на III квартал 2012 року»;

509. від 09.07.2012 № 505 «Про реєстрацію оптово-відпускних цін на
лікарські засоби станом на 07.07.2012 та внесення їх до реєстру»;

510. від 09.07.2012 № 506 «Про призначення академічних стипендій
імені М.С. Грушевського студентам вищих медичних навчальних закладів IV
рівня акредитації та аспірантам»;

511. від 09.07.2012 № 507 «Про затвердження Квот іменних стипендій
Верховної Ради України»;

512. від 09.07.2012 № 508 «Про затвердження Квот академічних
стипендій Президента України»;

513. від 09.07.2012 № 509 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 18.04.2012 № 271»;

514. від 09.07.2012 № 510 «Про внесення змін до наказів Міністерства
охорони здоровя України від 14 грудня 2011 року № 903 та від 18 червня
2012 року № 449»;

515. від 09.07.2012 № 511 «Про розподіл комплектів для діалізу з
діалізаторами, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2012
рік для забезпечення лікування хворих, які потребують трансплантації
органів чи інших анатомічних матеріалів в умовах центрів трансплантації»;

516. від 10.07.2012 № 512 «Про реєстрацію оптово-відпускних цін на
вироби медичного призначення станом на 10.07.2012 та внесення їх до
реєстру»;

517. від 11.07.2012 № 513 «Про затвердження Порядку перевірки перед
видачею ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва
лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами»;

518. від 11.07.2012 (Спільно з НАМН № 41) № 514 «Про затвердження
форм первинної облікової документації, форми звітності з питань реєстрації
пацієнтів з хронічною хворобою нирок, трансплантованою ниркою або
гострим пошкодженням нирок та інструкцій щодо їхнього заповнення»
(зареєстровано в Мін’юсті від 02.08.2012 № 1318/21630);
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519. від 11.07.2012 № 515 «Про внесення змін до Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів,
оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами»;

520. від 11.07.2012 № 516 «Про реєстрацію оптово-відпускних цін на
лікарські засоби станом на 11.07.2012 та внесення їх до реєстру»;

521. від 11.07.2012 № 517 «Про підготовку закладів, установ та
підприємств галузі охорони здоров'я до роботи в осінньо-зимовий період
2012/2013 року»;

522. від 11.07.2012 № 518 «Про внесення змін до Плану-графіка
проведення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних
актів Міністерства охорони здоров'я України на 2012 рік»;

523. від 11.07.2012 № 519 «Про внесення змін до Плану діяльності
Міністерства охорони здоров'я України з підготовки проектів регуляторних
актів на 2012 рік»;

524. від 11.07.2012 № 520 «Про передачу нерухомого майна на баланс
МОЗ України»;

525. від 12.07.2012 № 521 «Про затвердження рішення Ліцензійної
комісії»;

526. від 12.07.2012 № 522 «Про внесення зміни до Плану діяльності
Міністерства охорони здоровя України з підготовки проектів регуляторних
актів на 2012 рік»;

527. від 12.07.2012 № 523 «Про внесення змін до наказу Міністерства
охорони здоровя України від 23 вересня 2009 року № 690» (зареєстровано в
Мін’юсті від 20.07.2012 № 1235/21547);

528. від 12.07.2012 № 524 «Про розподіл препаратів для лікування
інфекцій, що передаються статевим шляхом, у групах підвищеного ризику
щодо інфікування ВІЛ, закуплених за кошти гранту Глобального фонду для
боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією зі змінами наказ МОЗ від
06.11.2012 № 883»;

529. від 12.07.2012 № 525 «Про розподіл лікарських засобів для
лікування дорослих хворих на гемофілію, закуплених за кошти Державного
бюджету України на 2012 рік»;

530. від 13.07.2012 № 526 «Про відчуження основних засобів, які
знаходяться на балансі Івано-Франківського національного медичного
університету»;

531. від 13.07.2012 № 527 «Про розподіл та раціональне використання в
Україні вакцини БЦЖ для профілактики туберкульозу, отриманої на
безоплатній основі»;

532. від 13.07.2012 № 528 «Про затвердження розподілу бланків листків
непрацездатності, закуплених у централізованому порядку за кошти
Державного бюджету України на 2012 рік зі змінами наказ МОЗ від
29.01.2013 №60»;

533. від 13.07.2012 № 529 «Про внесення змін до деяких наказів
Міністерства охорони здоровя України»;

534. від 13.07.2012 № 530 «Про внесення змін до наказу Міністерства
охорони здоровя України від 25 січня 2012 року № 51»;
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535. від 13.07.2012 № 531 «Про державне замовлення на підготовку
фахівців, науково-педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації лікарів та
провізорів ( післядипломна освіта ) у 2012 році»;

536. від 16.07.2012 № 532 «Про затвердження Тимчасового порядку
ведення електронного реєстру пацієнтів Вінницької, Дніпропетровської,
Донецької областей та м. Києва скасовано наказом МОЗ України від
22.08.2012 № 656»;

537. від 16.07.2012 № 533 «Про затвердження Порядку ведення
Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення»
(зареєстровано в Мін’юсті від 01.08.2012 № 1301/21613);

538. від 16.07.2012 № 534 «Про запровадження спеціального позначення
лікарських засобів, у тому числі медичних імунобіологічних препаратів, що
закуповуються за рахунок бюджетних коштів» (зареєстровано в Мін’юсті від
30.07.2012 № 1286/21598);

539. від 16.07.2012 № 535 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 23.12.2011 № 960 ( зі змінами)»;

540. від 16.07.2012 № 536 «Про розподіл 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 2012 році»;

541. від 16.07.2012 № 537 «Про внесення змін до наказу Мівністерства
охорони здоровя України від 6 квітня 2012 року № 244»;

542. від 16.07.2012 № 538 «Про списання з бухгалтерського обліку
основних засобів Державної установи «Кримський державний медичний
університет імені С.І.Георгієвського»;

543. від 17.07.2012 (Спільно з Мінфіном № 844, Адміністрацією
Держприкордонслужби № 552, Мінагрополітики №439, Мінприроди №350,
Мінкультури №760) № 539 «Про визнання такими, що втратили чинність,
деяких наказів Державної митної служби України, Адміністрації Державної
прикордонної служби України, Міністерства охорони здоров'я України,
Міністерства аграрної політики України, Міністерства охорони
навколишнього природного середовища України, Міністерства культури і
туризму України» (зареєстровано в Мін’юсті від 13.09.2012 № 1573/21885);

544. від 17.07.2012 (Спільно з Мінфіном № 845 , Адміністрацією
Держприкордонслужби №551, Мінагрополітики №440, Мінкультури №759,
Мінекоприроди №349, Мінінфраструктури №408) № 540 «Про визнання
таким, що втратив чинність, наказу Державної митної служби
України,Адміністрації Державної прикордонної служби України,
Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства аграрної політики
України, Міністерства культури і туризму України, Міністерства охорони
навколишнього природного середовища України, Міністерства транспорту та
зв'язку України від 27.03.2009 № 265/211/191/210/14/147/326» (зареєстровано
в Мін’юсті від 13.09.0012 № 1574/21886);

545. від 17.07.2012 № 541 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 23.12.2011 № 960 ( зі змінами )»;
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546. від 18.07.2012 № 542 «Про розподіл лікарських засобів для
лікування хворих на розсіяний склероз, закуплених за кошти Державного
бюджету України на 2012 рік»;

547. від 18.07.2012 № 543 «Про розподіл лікарських засобів для
лікування хворих із серцево-судинними та судинно-мозковими
захворюваннями, закуплених за кошти Державного бюджету на 2012 рік зі
змінами наказ МОЗ від 21.12.2012 № 1101»;

548. від 18.07.2012 № 544 «Про затвердження розподілу імуноглобуліну
людини нормального для внутрішньовенного введення для лікування дітей,
хворих на первинний (вроджений) імунодефіцит, закупленого у
централізованому порядку за кошти Державного бюджету України на 2012
рік»;

549. від 18.07.2012 № 545 «Про реєстрацію оптово-відпускних цін на
вироби медичного призначення станом на 18.07.2012 та внесення їх до
реєстру»;

550. від 18.07.2012 № 546 «Про реєстрацію оптово-відпускних цін на
лікарські засоби станом на 18.07.2012 та внесення їх до реєстру»;

551. від 19.07.2012 № 547 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів»;

552. від 19.07.2012 № 548 «Про затвердження Мікробіологічних
критеріїв для встановлення показників безпечності харчових продуктів»
(зареєстровано в Мін’юсті від 03.08.2012 № 1321/21633);

553. від 19.07.2012 № 549 «Про затвердження рішення Ліцензійної
комісії»;

554. від 19.07.2012 № 550 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 26.10.2011 № 706 (зі змінами)»;

555. від 20.07.2012 № 551 «Про затвердження рішення Головної
акредитаційної комісії при Міністерстві охорони здоровя України від 20
липня 2012 року»;

556. від 23.07.2012 № 552 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 07.04.2012 №203» (зареєстровано в Мін’юсті від 09.08.2012
№ 1357/21669);

557. від 23.07.2012 № 553 «Про затвердження розподілу тест-наборів для
скринінгу новонароджених на фенілкетонурію та вроджений гіпотиреоз,
закуплених у централізованому порядку за кошти Державного бюджету
України на 2012 рік зі змінами наказ МОЗ від 08.10.2012 № 783»;

558. від 23.07.2012 № 554 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
медичних імунобіологічних препаратів»;

559. від 23.07.2012 № 555 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів»;

560. від 24.07.2012 № 556 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 16.12.2011 № 922»;

561. від 24.07.2012 № 557 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 05.10.2011 № 650 (зі змінами)»;

562. від 24.07.2012 № 558 «Про реєстрацію оптово-відпускних цін на
вироби медичного призначення станом на 24.07.2012 та внесення їх до
реєстру»;
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563. від 24.07.2012 № 559 «Про затвердження форм та інструкцій щодо
їх заповнення, визначених у Порядку забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів
технічними та іншими засобами, затвердженому постановою Кабінету
Міністрів України від З грудня 2009 року №1301 скасовано наказ МОЗ від
28.09.2012 № 753»;

564. від 24.07.2012 № 560 «Про реєстрацію оптово-відпускних цін на
лікарські засоби станом на 24.07.2012 та внесення їх до реєстру»;

565. від 25.07.2012 № 561 «Про внесення змін до наказу Міністерства
охорони здоров'я України від 11 липня 2000 року № 160 «Про затвердження
форм облікової статистичної документації, що використовується в санітарно-
епідеміологічних закладах»;

566. від 26.07.2012 № 562 «Про визначення понять « невеликі» , «великі»
та «особливо великі» розміри фальсифікованих лікарських засобів скасовано
наказом МОЗ України від 13.09.2012 № 714»;

567. від 26.07.2012 № 563 «Про розподіл лікарських засобів для
лікування онкологічних хворих, закуплених у централізованому порядку за
кошти Державного бюджету України на 2012 рік»;

568. від 26.07.2012 № 564 «Про розподіл лікарських засобів для
лікування онкогематологічних хворих, закуплених у централізованому
порядку за кошти Державного бюджету України на 2012 рік»;

569. від 26.07.2012 № 565 «Про затвердження розподілу лікувального
харчування для дітей, хворих на фенілкетонурію, закупленого у
централізованому порядку за кошти Державного бюджету України на 2012
рік зі змінами наказ МОЗвід 05.09.2012 № 693 зі змінами наказ МОЗ від
07.12.2012 № 1026 зі змінами наказ МОЗ від 21.03.2013 № 225»;

570. від 26.07.2012 № 566 «Про забезпечення виконання нормативно-
правових актів, що регулюють рекламуваня лікарських засобів»;

571. від 26.07.2012 № 567 «Про затвердження рішення Ліцензійної
комісії»;

572. від 26.07.2012 № 568 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів»;

573. від 26.07.2012 № 569 «Про списання з бухгалтерського обліку
основних засобів Клінічної лікарні нафтопереробної промисловості
України»;

574. від 26.07.2012 № 570 «Про списання з бухгалтерського обліку
основних засобів Державного закладу «Дитячий спеціалізований
(спеціальний) санаторій «Прикарпатський» Міністерства охорони здоров'я
України»;

575. від 26.07.2012 № 571 «Про списання з бухгалтерського обліку
основних засобів державного закладу «Дитячий спеціалізований
(спеціальний) санаторій «Прикарпатський» Міністерства охорони здоров'я
України»;

576. від 26.07.2012 № 572 «Про списання з бухгалтерського обліку
основних засобів Державного підприємства «Державний експертний центр
Міністерства охорони здоров'я України»;
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577. від 26.07.2012 № 573 «Про внесення змін до Плану діяльності
Міністерства охорони здоров'я України з підготовки проектів регуляторних
актів на 2012 рік»;

578. від 30.07.2012 № 574 «Про затвердження Концептуальних засад
щодо створення системи надання комплексної допомоги дітям, хворим на
рідкісні захворювання в Україні зі змінами наказ МОЗ від 04.09.2012 № 691»;

579. від 30.07.2012 № 575 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 26 квітня 2011 року № 237» (зареєстровано в Мін’юсті від 15.08.2012
№ 1376/21688);

580. від 30.07.2012 № 576 «Про втрату чинності Міністерства охорони
здоровя України від 19 травня 2003 року № 224 та від 15 грудня 2005 року
№ 720»;

581. від 30.07.2012 № 577 «Про затвердження форм первинної облікової
документації, що використовується в медико-соціальних експертних
комісіях» (зареєстровано в Мін’юсті від 05.10.2012 № 1504/21816);

582. від 30.07.2012 № 578 «Про порядок проведення медичного огляду та
спеціальної перевірки особи, яка претендує на зайняття посади, пов'язаної з
виконанням функцій держави або місцевого самоврядування» (зареєстровано
в Мін’юсті від 21.08.2012 № 1405/21717);

583. від 30.07.2012 № 579 «Про підготовку до початку 2012/2013
навчального року та організацію його проведення»;

584. від 30.07.2012 № 580 «Про списання з бухгалтерського обліку
основних засобів Державного закладу «Кіровоградська обласна санітарно-
епідеміологічна станція» Міністерства охорони здоров'я України»;

585. від 30.07.2012 № 581 «Про списання з бухгалтерського обліку
основних засобів Державного закладу «Херсонська обласна санітарно-
епідеміологічна станція» Міністерства охорони здоров'я України»;

586. від 30.07.2012 № 582 «Про списання з бухгалтерського обліку
основних засобів Львівського національного медичного університету імені
Данила Галицького»;

587. від 30.07.2012 № 583 «Про списання з бухгалтерського обліку
основних засобів Державного закладу «Спеціалізований (спеціальний)
санаторій «Південнобережний» Міністерства охорони здоров'я України»;

588. від 30.07.2012 № 584 «Про реєстрацію оптово-відпускних цін на
лікарські засоби станом на 30.07.2012 та внесення їх до реєстру»;

589. від 30.07.2012 № 585 «Про реєстрацію оптово-відпускних цін на
вироби медичного призначення станом на 30.07.2012 та внесення їх реєстру»;

590. від 30.07.2012 № 586 «Про внесення змін до складу Комітету з
конкурсних торгів МОЗ України»;

591. від 31.07.2012 (Спільно з МНС № 1061 Мінсоцполітики № 468
Мінмолодьспорт № 865) № 587 «Про затвердження Порядку спільних дій на
випадок виникнення надзвичайних ситуацій та пожеж в організаціях,
установах і закладах з цілодобовим перебуванням людей» (зареєстровано в
Мін’юсті від 20.08.2012 № 1396/21708);

592. від 31.07.2012 № 588 «Про скасування наказу Міністерства охорони
здоровя України від 27.12.2011 № 978»;
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593. від 31.07.2012 № 589 «Про затвердження розподілу лікарських
засобів для лікування дітей, хворих на хронічні вірусні гепатити, закуплених
у централізованому порядку за кошти Державного бюджету України на 2012
рік»;

594. від 31.07.2012 № 590 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 05.12.2011 № 860»;

595. від 31.07.2012 № 591 «Про передачу ВБО «Всеукраїнська мережа
людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» та МБФ «Міжнародний Альянс ВІЛ/СНІД в
Україні» благодійної допомоги, у тому числі гуманітарної допомоги, у
вигляді лікарських засобів та виробів медичного призначення»;

596. від 31.07.2012 № 592 «Про розподіл препарату «Вірамун», наданого
у якості гуманітарної допомоги Компанією «Берінгер Інгельхайм РВЦ ГмбХ
енд Ко КГ»;

597. від 31.07.2012 № 593 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 11.11.2011 № 776 (зі змінами)»;

598. від 31.07.2012 № 594 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 12.08.2010 №666 (із змінами)»;

599. від 31.07.2012 № 595 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 18.11.2010 № 1008 (із змінами »;

600. від 01.08.2012 № 596 «Про розподіл та раціональне використання
імунобіологічних препаратів в Україні, закуплених за кошти Державного
бюджету України, які передбачені на 2012 рік»;

601. від 02.08.2012 № 597 «Про затвердження рішення Ліцензійної
комісії»;

602. від 02.08.2012 № 598 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 21.09.2010 № 795 (зі змінами)»;

603. від 02.08.2012 № 599 «Про затвердження примірних переліків
Питань до підпункту 2.1. пункту 2 наказу Міністерства охорони здоров'я
України від 16 серпня 2010 року № 682»;

604. від 03.08.2012 № 600 «Про затвердження та впровадження медико-
технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при
диспепсії»;

605. від 03.08.2012 № 601 «Про затвердження та впровадження медико-
технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при
припиненні вживання тютюнових виробів»;

606. від 03.08.2012 № 602 «Про затвердження та впровадження медико-
технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при
ішемічному інсульті»;

607. від 03.08.2012 № 603 «Про затвердження розподілу лікарського
засобу «ЗЕФФІКС™» («Ламівудин») для лікування дітей, хворих на хронічні
вірусні гепатити, закупленого у централізованому порядку за кошти
Державного бюджету України на 2012 рік»;

608. від 03.08.2012 № 604 «Про відчуження основних засобів, які
знаходяться на балансі державного підприємства «Державний експертний
центр Міністерства охорони здоровя України»;
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609. від 03.08.2012 № 605 «Про списання з бухгалтерського обліку
основних засобів Державного закладу «Українська протичумна станція»
Міністерства охорони здоров'я України»;

610. від 03.08.2012 № 606 «Про списання з бухгалтерського обліку
основних засобів Центральної санітарно-епідеміологічної станції на водному
транспорті»;

611. від 03.08.2012 № 607 «Про списання з бухгалтерського обліку
основних засобів Центральної санітарно-епідеміологічної станції на водному
транспорті»;

612. від 03.08.2012 № 608 «Про списання з бухгалтерського обліку
основних засобів Центральної санітарно-епідеміологічної станції на водному
транспорті»;

613. від 03.08.2012 № 609 «Про списання з бухгалтерського обліку
основних засобів Державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна
частина № 19 Міністерства охорони здоров'я України»;

614. від 03.08.2012 № 610 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів»;

615. від 03.08.2012 № 611 «Про створення Міжвідомчої Координаційної
ради з питань побудови електронного реєстру пацієнтів»;

616. від 03.08.2012 № 612 «Про затвердження форм первинної облікової
документації та звітності з питань моніторингу заходів профілактики
передачі ВІЛ від матері до дитини, інструкцій щодо їх заповнення»
(зареєстровано в Мін’юсті від 03.09.2012 № 1483/21795);

617. від 03.08.2012 № 613 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 23.11.2010 №1036 «Про затвердження графіків розподілу препаратів
«Метадон» (метадону гідрохлорид», «Метадикт» (метадону гідрохлорид»,
бупренорфіну гідрохлорид, «Еднок» (бупренорфіну гідрохлорид) для
замісної підтримувальної терапії»;

618. від 03.08.2012 № 614 «Про затвердження розподілу лікарського
засобу для лікування дітей, хворих на хворобу Гоше, закупленого у
централізованому порядку за кошти Державного бюджету України на 2012
рік»;

619. від 03.08.2012 № 615 «Про розподіл виробів медичного призначення
для лікування дітей з онкологічними та онкогематологічними
захворюваннями, закуплених за кошти Державного бюджету України на
2012 рік зі змінами наказ МОЗ від 21.12.2012 № 1114»;

620. від 03.08.2012 № 616 «Про затвердження Правил проведення
клінічних випробувань медичної техніки та виробів медичного призначеннія
і Типового положення про комісію з питань етики» (зареєстровано в
Мін’юсті від 30.08.2012 № 1461/21773);

621. від 03.08.2012 № 617 «Про внесення змін до Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів,
оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами» (зареєстровано в
Мін’юсті від 09.10.2012 № 1702/22014);

622. від 03.08.2012 № 618 «Про затвердження розподілу лікарського
засобу «КРЕАЗИМ 10000» для лікування дітей, хворих на муковісцидоз,



62

закупленого у централізованому порядку за кошти Державного бюджету
України на 2012 рік зі змінами наказ МОЗ від 07.12.2012 №1021»;

623. від 03.08.2012 № 619 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 30.08.2010 № 732 (зі змінами)»;

624. від 07.08.2012 (Сп.ільно з МНС № 1099) № 620 «Про скасування
наказу Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства надзвичайних
ситуацій України від 31 січня 2012 року № 61/145»;

625. від 08.08.2012 № 621 «Про внесення змін до складу Комітету з
конкурсних торгів МОЗ України»;

626. від 08.08.2012 № 622 «Про скасування наказу Міністерства охорони
здоров'я України від 1 вересня 2009 року № 655»;

627. від 08.08.2012 № 623 «Про організацію медичного забезпечення
заходів присвячених відзначенню 21-ї річниці незалежності України»;

628. від 08.08.2012 № 624 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
медичних імунобіологічних препаратів»;

629. від 08.08.2012 № 625 «Про реєстрацію оптово-відпускних цін на
вироби медичного призначення станом на 08 серпня 2012 року та внесення їх
до реєстру»;

630. від 08.08.2012 № 626 «Про реєстрацію оптово-відпускних цін на
лікарські засоби станом на 08 серпня 2012 року та внесення їх до реєстру»;

631. від 09.08.2012 № 627 «Про затвердження рішення Ліцензійної
комісії МОЗ України від 09.08.2012»;

632. від 10.08.2012 № 628 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 11.11.2011 № 778»;

633. від 10.08.2012 № 629 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів»;

634. від 10.08.2012 № 630 «Про реєстрацію оптово-відпускних цін на
вироби медичного призначення станом на 10 серпня 2012 року та внесення їх
до реєстру»;

635. від 10.08.2012 № 631 «Про забезпечення виконання Стратегії
національної безпеки України ( у новій редакції )»;

636. від 10.08.2012 № 632 «Про затвердження графіків направлення на
реабілітацію дітей пільгових категорій до ТОВ «Міжнародна клініка
відновного лікування» у 2012 році»;

637. від 15.08.2012 № 633 «Про здійснення заходів із будівництва
об'єктів Національного медичного університету імені О.О. Богомольця»;

638. від 15.08.2012 № 634 «Про реєстрацію оптово-відпускних цін на
лікарські засоби станом на 15 серпня 2012 року та внесення їх до реєстру»;

639. від 16.08.2012 № 635 «Про затвердження Порядку залучення,
використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги у
Міністерстві охорони здоров'я України скасовано наказом МОЗ України від
10.09.2012 № 709»;

640. від 16.08.2012 № 636 «Про ліцензування медичної практики»;
641. від 17.08.2012 № 637 «Про затвердження Методичних рекомендацій

щодо порядку проведення аудиту стану надання вторинної (спеціалізованої)
медичної допомоги»;

642. від 17.08.2012 № 638 «Про ліцензування медичної практики»;
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643. від 17.08.2012 № 639 «Про затвердження Переліку лікарських
засобів, заборонених до рекламування, які відпускаються без рецепта
скасовано наказом МОЗ України від 10.09.2012 № 709»;

644. від 17.08.2012 № 640 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
медичних імунобіологічних препаратів»;

645. від 17.08.2012 № 641 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів»;

646. від 17.08.2012 № 642;
647. від 17.08.2012 № 643 «Про внесення змін до наказу Міністерства

охорони здоровя України від 28 квітня 2012 року № 321»;
648. від 17.08.2012 № 644 «Про внесення змін до реєстру оптово-

відпускних цін на лікарські засоби»;
649. від 17.08.2012 № 645 «Про затвердження Плану заходів щодо

усунення виявлених порушень за результатами комісійної перевірки
дотримання вимог законодавства з питань закупівлі лікарських засобів для
лікування дітей з онкологічними захворюваннями за державні кошти,
забезпечення їх належної якості, безпечності та ефективності»;

650. від 20.08.2012 № 646 «Про списання з бухгалтерського обліку
основних засобів Державного закладу «Дитячий спеціалізований
(спеціальний) клінічний санаторій ім.Н.К.Крупської» Міністерства охорони
здоров'я України»;

651. від 20.08.2012 № 647 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 03.01.2012 № 3 ( зі змінами )»;

652. від 20.08.2012 № 648 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 23.12.2011 № 960 ( зі змінами )»;

653. від 20.08.2012 № 649 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 23.12.2011 № 960 ( зі змінами )»;

654. від 20.08.2012 № 650 «Про затвердження розподілу лікарських
засобів для лікування дітей, хворих на гемофілію, закуплених за кошти
Державного бюджету України на 2012 рік»;

655. від 21.08.2012 № 651 «Про затвердження Технічного опису та
Порядку виготовлення , видачі, обліку спеціалізованого стикера скасований
наказом МОЗ від 18.10.2012 № 816»;

656. від 21.08.2012 № 652 «Про організацію надання медичної допомоги
хворим на мультирезистентний туберкульоз за кошти Глобального фонду
для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією»;

657. від 21.08.2012 № 653 «Про реєстрацію оптово-відпускних цін на
лікарські засоби станом на 20 серпня 2012 року та внесення їх до реєстру»;

658. від 21.08.2012 № 654 «Про реєстрацію оптово-відпускних цін на
вироби медичного призначення станом на 20 серпня 2012 року та внесення їх
до реєстру»;

659. від 22.08.2012 № 655 «Про затвердження складу Головної
акредитаційної комісії при Міністерстві охорони здоровя України»;

660. від 22.08.2012 № 656 «Про скасування наказу Міністерства охорони
здоровя України від 16.07.2012 № 532»;

661. від 23.08.2012 № 657 «Про ліцензування медичної практики»;
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662. від 23.08.2012 № 658 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів»;

663. від 23.08.2012 № 659 «Про затвердження Методичних рекомендацій
щодо Порядку проведення аудиту стану надання екстреної медичної
допомоги та інвентаризації її ресурсного забезпечення»;

664. від 27.08.2012 (Спільно з Мінфіном № 94) № 660 «Про внесення
змін до паспорта бюджетної програми на 2012 рік»;

665. від 27.08.2012 № 661 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 11.11.2011 № 776 ( із змінами )»;

666. від 27.08.2012 № 662 «Про реєстрацію оптово-відпускних цін на
лікарські засоби станом на 27 серпня 2012 року та внесення їх до реєстру»;

667. від 28.08.2012 № 663 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 15.03.2012 № 166 (зі змінами)»;

668. від 29.08.2012 № 664 «Про реєстрацію оптово-відпускних цін на
вироби медичного призначення станом на 29 серпня 2012 року та внесення їх
до реєстру»;

669. від 30.08.2012 № 665 «Щодо фінансування навчального курсу»;
670. від 30.08.2012 № 666 «Про затвердження Порядку ведення

електронного реєстру пацієнтів Вінницької, Дніпропетровської, Донецької
областей та м. Києва»;

671. від 30.08.2012 № 667 «Про призначення іменних стипендій
Верховної Ради України»;

672. від 30.08.2012 № 668 «Про затвердження Концепції щодо
удосконалення надання психіатричної допомоги дітям скасовано наказом
МОЗ України від 10.09.2012 № 709»;

673. від 30.08.2012 № 669 «Про внесення змін до Плану діяльності
Міністерства охорони здоровя України з підготовки проектів регуляторних
актів на 2012 рік»;

674. від 30.08.2012 № 670 «Про затвердження рішення Головної
акредитаційної комісії при Міністерстві охорони здоровя України від 30
серпня 2012 року»;

675. від 30.08.2012 № 671 «Про ліцензування медичної практики»;
676. від 31.08.2012 № 672 «Про внесеня змін до наказу Міністерства

охорони здоровя України від 1 червня 2012 року № 419»;
677. від 31.08.2012 № 673 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)

лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів»;
678. від 31.08.2012 № 674 «Про скасування наказів Міністерства охорони

здоровя України від 20 грудня 2011 № 944 та від 20 грудня 2011 № 945»;
679. від 31.08.2012 № 675 «Про внесення змін до додатку 3 наказу МОЗ

України від 24 березня 2009 № 177, додатку 1 до наказу МОЗ України від 13
грудня 2009 № 331»;

680. від 31.08.2012 № 676 «Про внесення змін до Плану діяльності
Міністерства охорони здоровя з підготовки проектів регуляторних актів на
2012 рік»;

681. від 31.08.2012 № 677 «Про затвердження Положення про Ліцензійну
комісію МОЗ України»;
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682. від 31.08.2012 № 678 «Про затвердження складу Ліцензійної комісії
МОЗ України»;

683. від 31.08.2012 № 679 «Про реєстрацію оптово-відпускних цін на
вироби медичного призначення станом на 31 серпня 2012 року та внесення їх
до реєстру»;

684. від 31.08.2012 № 680 «Про реєстрацію оптово-відпускних цін на
лікарські засоби станом на 31 серпня 2012 року та внесення їх до реєстру»;

685. від 31.08.2012 № 681 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 18.05.2012 № 367»;

686. від 04.09.2012 № 682 «Про вiдчуження основних засобiв, якi
знаходяться на балансi Державної установи «Кримський державний
медичний унiверситет iмені С.I.Георгiєвського»;

687. від 04.09.2012 № 683 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 8 квітня 2009 року №222 «Про розподіл препаратів для лікування
опортуністичних інфекцій та супутніх захворювань у ВІЛ-інфікованих та
хворих на СНІД, закуплених за кошти у 2009 році за компонентом»
ВІД/СНІД" проекту «Контроль за туберкульозом та ВІЛ/ СНІДом в Україні»
( із змінами)»;

688. від 04.09.2012 № 684 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 5 грудня 2011 року №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» (із змінами)»;

689. від 04.09.2012 № 685 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 18 листопада 2010 року № 1008 «Про розподіл антиретровірусних
препаратів для лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД та профілактики
ВІЛ-інфікування, закуплених за рахунок коштів Державного бюджету на
2010 рік» (із змінами)»;

690. від 04.09.2012 № 686 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 21 вересня 2010 року № 795 «Про розподіл антиретровірусних препаратів
для лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД та профілактики ВІЛ-
інфікування, закуплених за рахунок коштів Державного бюджету на 2010
рік» (із змінами)»;

691. від 04.09.2012 № 687 «Про внесення змін до додатка до пункту 1.2.
Плану заходів щодо перегляду та приведення у відповідність до
законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів МОЗ
України, затвердженого наказом МОЗ України 15 березня 2012 року № 164»;

692. від 04.09.2012 № 688 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 07.09.2009 № 661 ( зі змінами )»;

693. від 04.09.2012 № 689 «Про організацію медичного забезпечення
заходів з відзначення у 2012 році Дня партизанської слави»;

694. від 04.09.2012 № 690 «Про організацію медичного забезпечення
заходів з відзначення у 2012 році Міжнародного дня людей похилого віку та
Дня ветерана»;

695. від 04.09.2012 № 691 «Про внесення змін до наказу Міністерства
охорони здоровя України від 30 липня 2012 № 574»;
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696. від 05.09.2012 (Спільно з МВС № 775, Мінюст № 1311/5) № 692
«Про затвердження порядку взаємодії закладів охорони здоровя,
територіальних органів внутрішніх справ, установ виконання покарань і
слідчих ізоляторів у частині забезпечення наступності диспансерного
спостереження за ВІЛ-позитивними особами, здійснення клініко-
лабораторного моніторингу за перебігом хвороби та проведення
антиретровірусної терапії» (зареєстровано в Мін’юсті від 19.09.2012
№ 1615/21927);

697. від 05.09.2012 № 693 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 26.07.2012 № 565»;

698. від 05.09.2012 № 694 «Про затвердження розподілу тест-смужок для
забезпечення дітей віком до 18 років та вагітних, хворих на цукровий діабет,
закуплених за кошти Державного бюджету України на 2012 рік»;

699. від 05.09.2012 № 695 «Про проведення комісійних виїзних
перевірок цільового використання лікарських засобів та виробів медичного
призначення, отриманих в порядку централізованого постачання»;

700. від 05.09.2012 № 696 «Про розподіл пульсоксиметрів Rad-8 з
нерозподіленого резерву МОЗ, закуплених за кошти Державного бюджету
України на 2009 рік, для лікувальних закладів Житомирської області»;

701. від 05.09.2012 № 697 «Про внесення змін до наказу Міністерства
охорони здоровя України від 1 червня 2012 року № 419»;

702. від 05.09.2012 № 698 «Про затвердження складу міжвідомчої
робочої групи з питань розробки проекту Концепції Загальнодержавної
програми з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки»;

703. від 05.09.2012 № 699 «Про розподіл тест-систем імуноферментних
для виявлення антитіл до вірусів імунодефіциту людини 1 та 2 типів (для
скринінгу крові вагітних), закуплених за кошти Державного бюджету
України у 2012 році»;

704. від 06.09.2012 № 700 «Про затвердження складу редакційної Колегії
та ради Наукового журналу МОЗ України»;

705. від 06.09.2012 № 701 «Про передачу основних засобів та інших
матеріальних активів ( лабораторного обладнання та приладів)»;

706. від 06.09.2012 № 702 «Про ліцензування медичної практики»;
707. від 07.09.2012 № 703 «Про внесення змін до наказу Міністерства

охорони здоровя України від 29 грудня 2011 року № 1000» (зареєстровано в
Мін’юсті від 24.09.2012 № 1639/21951);

708. від 07.09.2012 № 704 «Про внесення змін до Статуту Державного
підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоровя
України»;

709. від 07.09.2012 № 705 «Про затвердження Положення про реєстр
оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення,
порядок внесення до нього змін та форм заяв про декларування зміни оптово-
відпускної ціни на лікарський засіб та виріб медичного призначення»
(зареєстровано в Мін’юсті від 24.09.2012 № 1638/21950);

710. від 07.09.2012 № 706 «Про внесення змін до наказу Міністерства
охорони здоровя України від 30 березня 2012 року № 227»;



67

711. від 07.09.2012 № 707 «Про внесення змін до Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів,
оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами» (зареєстровано в
Мін’юсті від 21.09.2012 № 1630/21942);

712. від 07.09.2012 № 708 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 14 травня 2003 року № 210» (зареєстровано в Мін’юсті від 06.11.2012
№ 1862/22174);

713. від 10.09.2012 № 709 «Про скасування деяких наказів Міністерства
охорони здоровя України»;

714. від 10.09.2012 № 710 «Про проведення клініко-експертної оцінки
якості надання медичної допомоги»;

715. від 10.09.2012 № 711 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів»;

716. від 11.09.2012 № 712 «Про створення комісії для дослідження
виявлених випадків інфікування ВІЛ дітей при наданні медичної допомоги у
м. Кіровоград, Кіровоградській області та м. Києві»;

717. від 11.09.2012 № 713 «Про затвердження методичних рекомендацій
МОЗ України щодо регіональних планів модернізації мережі закладів
охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу»;

718. від 13.09.2012 № 714 «Про скасування наказу Міністерства охорони
здоровя України від 26 липня 2012 року № 562»;

719. від 13.09.2012 № 715 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів»;

720. від 13.09.2012 № 716 «Про ліцензування медичної практики»;
721. від 14.09.2012 № 717 «Про надання права підпису»;
722. від 17.09.2012 № 718 «Про внесення змін до наказу Міністерства

охорони здоровя України від 21 грудня 2010 року № 1141» (зареєстровано в
Мін’юсті від 16.11.2012 № 1927/22239);

723. від 17.09.2012 № 719 «Про внесення змін до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки Міністерства охорони здоров’я України – Подяку
Міністерства охорони здоров’я України та Почесну грамоту Міністерства
охорони здоров’я України» (зареєстровано в Мін’юсті від 28.11.2012
№ 1884/22196);

724. від 19.09.2012 № 720 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
медичних імунобіологічних препаратів»;

725. від 19.09.2012 № 721 «Про розподіл протитуберкульозних
препаратів І та ІІ ряду, закуплених за рахунок коштів Державного бюджету
України на 2012 рік»;

726. від 19.09.2012 № 722 «Про розподіл антиретровірусних препаратів
для лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД та профілактики ВІД-
інфікування, закуплених за кошти Державного бюджету в 2012 році зі
змінами наказ МОЗ від 12.12.2012 № 1042»;

727. від 19.09.2012 № 723 «Про розподіл виробів кардіохірургічного
призначення хворих із серцево-судинними захворюваннями, закуплених за
кошти Державного бюджету України на 2012 рік»;

728. від 19.09.2012 № 724 «Про розподіл контейнерів потрійних для
крові з розчином антикоагулянту, що не містить аденін, та розчином
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консерванту, що містить аденін, закуплених за кошти Державного бюджету
України на 2012 рік»;

729. від 20.09.2012 № 725 «Про ліцензування медичної практики»;
730. від 21.09.2012 № 726 «Про скорочення терміну дії реєстраційних

посвідчень»;
731. від 21.09.2012 № 727 «Про розподіл лікарських засобів та виробів

медичного призначення для лікування дітей з онкологічними та
онкогематологічними захворюваннями, закуплених за кошти Державного
бюджету України на 2012 рік»;

732. від 21.09.2012 (Спільно з Мінфіном № 1015) № 728 «Про
затвердження 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»;

733. від 21.09.2012 № 729 «Про розподіл лікарського засобу «Бетфер®-
1b» для лікування хворих на розсіяний склероз, закупленого за кошти
Державного бюджету України на 2012 рік»;

734. від 21.09.2012 № 730 «Про затвердження Плану заходів
Міністерства охорони здоровя України щодо виконання рішення Ради
національної безпеки і оборони України від 25 травня 2012 року «Про
забезпечення населення якісними та доступними лікарськими засобами»;

735. від 21.09.2012 № 731 «Про скорочення терміну дії реєстраційного
посвідчення»;

736. від 21.09.2012 № 732 «Про затвердження Плану заходів МОЗ
України на виконання Концепції управління якістю медичної допомоги у
галузі охорони здоровя в Україні на період до 2020 року»;

737. від 21.09.2012 № 733 «Про скорочення терміну дії реєстраційного
посвідчення»;

738. від 21.09.2012 № 734 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів»;

739. від 21.09.2012 № 735 «Про скорочення терміну дії реєстраційного
посвідчення»;

740. від 21.09.2012 № 736 «Про скорочення терміну дії реєстраційного
посвідчення»;

741. від 21.09.2012 № 737 «Про скорочення терміну дії реєстраційного
посвідчення»;

742. від 21.09.2012 № 738 «Про скорочення терміну дії реєстраційних
посвідчень»;

743. від 21.09.2012 № 739 «Про скорочення терміну дії реєстраційних
посвідчень»;

744. від 24.09.2012 № 740 «Про внесення змін до наказу Міністерства
охорони здоровя від 31 жовтня 2011 року № 722»;

745. від 25.09.2012 № 741 «Про затвердження Розподілу лікарських
засобів, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2012 рік, для
забезпечення проведення лікування безплідності жінок методами
допоміжних репродуктивних технологій»;
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746. від 25.09.2012 № 742 «Про оновлену Систему електронного
документообігу у центральному апараті МОЗ України»;

747. від 25.09.2012 № 743 «Про затвердження списку працівників
центрального апарату МОЗ України, відповідальних за отримання та
надсилання документів через систему електронної взаємодії органів
виконавчої влади»;

748. від 26.09.2012 № 744 «Про внесення змін до Плану діяльності
Міністерства охорони здоров'я України з підготовки проектів регуляторних
актів на 2012 рік»;

749. від 26.09.2012 № 745 «Про затвердження Плану заходів
Міністерства охорони здоров’я України щодо виконання Протокольного
рішення засідання Кабінету Міністрів України щодо питання «Про стан
забезпечення умов праці, виробничого травматизму і професійних
захворювань»;

750. від 26.09.2012 № 746 «Про затвердження Методичних рекомендацій
для медичних працівників закладів охорони здоров'я з надання лікувально-
профілактичної допомоги особам, які бажають позбутися залежності від
тютюну»;

751. від 26.09.2012 № 747 «Про Розподіл лікарського засобу «Міфенакс»
для надання медичної допомоги хворим, які потребують трансплантації
органів чи інших анатомічних матеріалів або перенесли трансплантацію,
закуплених за кошти Державного бюджету України у 2012 році»;

752. від 26.09.2012 № 748 «Про робочу групу з упровадження
економічних реформ за напрямком «Реформа медичного обслуговування» зі
змінами наказ МОЗ від 21.03.2013 № 220»;

753. від 26.09.2012 № 749 «Про затвердження рішення Головної
акредитаційної комісії при Міністерстві охорони здоровя України від 26
вересня 2012 року»;

754. від 27.09.2012 № 750 «Про ліцензування медичної практики»;
755. від 28.09.2012 № 751 «Про створення та впровадження медико-

технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі
Міністерства охорони здоровя України» (зареєстровано в Мін’юсті від
29.11.2012 № 2001/22313);

756. від 28.09.2012 № 752 «Про порядок контролю якості медичної
допомоги» (зареєстровано в Мін’юсті від 28.11.2012 № 1996/22308);

757. від 28.09.2012 № 753 «Про скасування наказу Міністерства охорони
здоровя України від 24 липня 2012 року № 559»;

758. від 28.09.2012 № 754 «Про проведення експертизи відповідності
стандартам державної акредитації лікувально-профілактичних закладів»;

759. від 28.09.2012 № 755 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів»;

760. від 28.09.2012 № 756 «Про внесення змін до Плану діяльності
Міністерства охорони здоров’я України з підготовки проектів регуляторних
актів на 2012 рік»;

761. від 28.09.2012 № 757 «Про підготовку та проведення наукових
семінарів для працівників Міністерства охорони здоров’я Автономної
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Республіки Крим, управлінь (головних управлінь) охорони здоров’я
обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій»;

762. від 28.09.2012 № 758 «Про затвердження складу робочих груп»;
763. від 28.09.2012 (Спільно з Національною Академією правових наук

України № 165/1) № 759 «Про утворення робочої групи з питань
інтелектуальної власності та доступу до лікарських засобів»;

764. від 28.09.2012 № 760 «Про розподіл виробів медичного призначення
для хворих із судинно-мозковими захворюваннями, закуплених за кошти
Державного бюджету України на 2012 рік»;

765. від 01.10.2012 № 761 «Про затвердження Складу комісії»;
766. від 01.10.2012 () № 762 «Про затвердження Державних санітарних

норм та правил «Про безпеку і захист працівників від шкідливого впливу
азбесту і азбестовмісних матеріалів» (зареєстровано в Мін’юсті від
23.10.2012 № 1776/22088);

767. від 01.10.2012 № 763 «Пр внесення змін до наказу Міністрества
охорони здоровя України від 15 серпня 2011 року №514»;

768. від 01.10.2012 № 764 «Про затвердження Клінічного протоколу з
акушерської допомоги «Ведення вагітності і пологів у вагітних із
пренатально встановленими вродженими вадами серця плода»;

769. від 01.10.2012 № 765 «Про внесення змін до наказу Міністерства
охорони здоровя України від 6 червня 2008 року № 307 ( із змінами )»;

770. від 02.10.2012 № 766 «Про декларування зміни оптово-відпускних
цін на лікарські засоби станом на 2 жовтня 2012 року та внесення їх до
реєстру»;

771. від 02.10.2012 № 767 «Про визнання такими, що втратили чинність,
накази Міністерства охорони здоров'я України від 11 липня 2011 року № 402,
від 15 серпня 2011 року № 504, від 25 січня 2012 року № 51, від 29 лютого
2012 року № 145»;

772. від 02.10.2012 № 768 «Про організацію медичного забезпечення
заходів з відзначення у 2012 році 68-ї річниці визволення України від
фашистських загарбників»;

773. від 03.10.2012 № 769 «Про внесення змін до складу Комітету з
конкурсних торгів МОЗ України»;

774. від 03.10.2012 № 770 «Про генерального конструктора
Електронного реєстру пацієнтів МОЗ України»;

775. від 03.10.2012 № 771 «Про внесення змін до складу Координаційної
ради Міністерства охорони здоров'я України з питань інформатизації сфери
охорони здоров'я, затвердженої наказом МОЗ України від 02 липня 2012
року № 471»;

776. від 03.10.2012 № 772 «Про виконання Плану організації підготовки
проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 5
липня 2012 року № 5081-VI «Про екстрену медичну допомогу»;

777. від 04.10.2012 № 773 «Про виконання Проекту «Підтримка системи
моніторингу й оцінки Міністерства охорони здоров’я України»;

778. від 04.10.2012 № 774 «Про затвердження плану перевірок
додержання суб’єктами господарювання Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з медичної практики на IV квартал 2012 року»;
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779. від 04.10.2012 № 775 «Про ліцензування медичної практики»;
780. від 05.10.2012 № 776 «Про розподіл витратних матеріалів для

автоматичного плазмаферезу на апараті типу " Автоферезіс -С", закуплених
за кошти Державного бюджету України на 2012 рік»;

781. від 05.10.2012 № 777 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
медичних імунобіологічних препаратів»;

782. від 05.10.2012 № 778 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів»;

783. від 05.10.2012 № 779 «Про розподіл лабораторних реагентів для
дітей з онкологічними та онкогематологічними захворюваннями, закуплених
за кошти Державного бюджету України на 2012 рік»;

784. від 05.10.2012 № 780 «Про розподіл контейнерів зчетверених
пластикатних з інтегрованим лейкофільтром, закуплених за кошти
Державного бюджету України на 2012 рік»;

785. від 05.10.2012 № 781 «Про розподіл лікарських засобів для
лікування онколгематологічних хворих, закуплених за кошти Державного
бюджету України на 2012 рік»;

786. від 08.10.2012 № 782 «Про затвердження Плану заходів
Міністерства охорони здоровя України щодо організації надання екстреної
токсикологічної допомоги в України»;

787. від 08.10.2012 № 783 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 23.07.2012 № 553»;

788. від 08.10.2012 № 784 «Про декларування зміни оптово-відпускних
цін на лікарські засоби станом на 04 жовтня 2012 року та внесення їх до
реєстру»;

789. від 08.10.2012 № 785 «Про розподіл препарату «Віреад»
(Тенофовіру дизопроксилу фумарат, таблетки 300мг № 30), наданого
компанією «Дельта Медікал Промоушенз» як гуманітарна допомога»;

790. від 08.10.2012 № 786 «Про визначення головної організації у сфері
розробки медико-технологічних документів зі стандартизації медичної
допомоги, проектів нормативних актів щодо медичного, в тому числі
фармацевтичного, обслуговування та фармаконагляду»;

791. від 08.10.2012 № 787 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 22.06.2012 № 464»;

792. від 10.10.2012 № 788 «Про ліцензування медичної практики»;
793. від 10.10.2012 (Спільно з МНС № 1248) № 789 «Про внесення змін

до наказу МОЗ України та МНС України від 30 травня 1997 року № 166/129»
(зареєстровано в Мін’юсті від 18.12.2012 № 2108/22420);

794. від 12.10.2012 № 790 «Про внесення змін до пункту 1 наказу
Міністерства охорони здоровя України від 28 грудня 2011 року № 986
скасовано наказ МОЗ від 04.12.2012 № 989»;

795. від 12.10.2012 № 791 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів»;

796. від 12.10.2012 № 792 «Про декларування зміни оптово-відпускних
цін на вироби медичного призначення станом на 11 жовтня 2012 року та
внесення їх до реєстру»;
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797. від 12.10.2012 № 793 «Про декларування зміни оптово-відпускних
цін на лікарські засоби станом на 08 жовтня 2012 року та внесення їх до
реєстру»;

798. від 12.10.2012 № 794 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 03 березня 2012 року № 152 «Про затвердження Інструкції з діловодства
у Міністерстві охорони здоров’я України»;

799. від 12.10.2012 № 795 «Про списання з бухгалтерського облiку
основних засобiв Державного закладу «Кіровоградська обласна санітарно-
епідеміологічна станція»;

800. від 12.10.2012 № 796 «Про списання з бухгалтерського облiку
основних засобiв Державного закладу «Рівненська обласна санітарно-
епідеміологічна станція»;

801. від 12.10.2012 № 797 «Про списання з бухгалтерського облiку
основних засобiв Вінницької обласної санітарно-епідеміологічної станції»;

802. від 12.10.2012 № 798 «Про списання з бухгалтерського облiку
основних засобiв Державного закладу «Запорізька обласна санітарно-
епідеміологічна станція» Міністерства охорони здоров'я України»;

803. від 12.10.2012 № 799 «Про списання з бухгалтерського облiку
основних засобiв Державного вищого навчального закладу «Івано-
Франківський національний медичний університет»;

804. від 12.10.2012 № 800 «Про списання з бухгалтерського облiку
основних засобiв Донецького національного медичного університету ім. М.
Горького»;

805. від 12.10.2012 № 801 «Про внесення змін до наказу Міністерства
охорони здоров’я України від 31 жовтня 2011 року № 731»;

806. від 12.10.2012 № 802 «Про розподіл реагентів, тест-систем та
витратних матеріалів для проведення скринінгу крові донорів та її
компонентів методом імунохемілюмінісцентного аналізу на маркери ВІЛ ½,
гепатитів В, С та сифілісу, закуплених за кошти Державного бюджету
України на 2012 рік»;

807. від 12.10.2012 № 803 «Про розподіл витратних матеріалів для
автоматичного комплексного аферезу на апараті типу «Гемонетікс»,
закуплених за кошти Державного бюджету України на 2012 рік»;

808. від 12.10.2012 № 804 «Про розподіл витратних матеріалів для
автоматичного цитаферезу на апараті типу «Тріма», закуплених за кошти
Державного бюджету України на 2012 рік»;

809. від 12.10.2012 № 805 «Про розподіл стерильних пластмасових
контейнерів для людської крові та компонентів крові з інтегрованим
лейкофільтром для заготівлі донорської крові та її компонентів та
можливістю отримання педіатричних доз, закуплених за кошти Державного
бюджету України на 2012 рік»;

810. від 12.10.2012 № 806 «Про функціонування інформаційно-
аналітичної системи МОЗ України щодо моніторингу забезпеченості регіонів
лікарськими засобами, виробами медичного призначення, медичним
обладнанням»;
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811. від 12.10.2012 № 807 «Про розподіл витратних матеріалів для
автоматичного цитаферезу на апараті типу «Амікус», закуплених за кошти
Державного бюджету України на 2012 рік»;

812. від 12.10.2012 № 808 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 28.12.2011 № 995»;

813. від 12.10.2012 № 809 «Про розподіл виробів медичного призначеня
для лікування дітей з онкологічними та онкогематологічними
захворюваннями, закупленого за кошти Державного бюджету України на
2012 рік»;

814. від 12.10.2012 № 810 «Про розподіл тест-систем для скринінгу
донорської крові на маркери блідої трепонеми методом імуноферментного
аналізу, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2012 рік»;

815. від 17.10.2012 № 811 «Про декларування зміни оптово-відпускних
цін на лікарські засоби станом на 15 жовтня 2012 року та внесеня їх до
реєстру»;

816. від 17.10.2012 № 812 «Про затвердження Правил виробництва
(виготовлення ) та контролю якості лікарських засобів в аптеках»;

817. від 17.10.2012 № 813 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 4 листопада 2011 року № 755» (зареєстровано в Мін’юсті від 02.11.2012
№ 1847/22159);

818. від 17.10.2012 № 814 «Про внесення змін до наказу Міністерства
охорони здоровя України від 16 липня 2009 року № 514» (зареєстровано в
Мін’юсті від 16.12.2012 № 2036/22348);

819. від 17.10.2012 № 815 «Про декларування зміни оптово-відпускних
цін на вироби медичного призначення станом на 17 жовтня 2012 року та
внесення їх до реєстру»;

820. від 18.10.2012 № 816 «Про скасування наказу Міністерства охорони
здоровя України від 21 серпня 2012 року № 651»;

821. від 18.10.2012 № 817 «Про ліцензування медичної практики»;
822. від 19.10.2012 № 818 «Про затвердження Порядку ведення реєстру

хворих на туберкульоз» (зареєстровано в Мін’юсті від 06.11.2012
№ 1864/22176);

823. від 19.10.2012 № 819 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів»;

824. від 19.10.2012 № 820 «Про списання з бухгалтерського обліку
основних засобів Державного закладу «Українська протичумна станція»
Міністерства охорони здоровя України»;

825. від 22.10.2012 (Спільно з МВС № 937 Мінюст № 1549/5 Державною
службою України з контролю за наркотиками № 156) № 821 «Про
затвердження Порядку взаємодії закладів охорони здоровя, органів
внутрішніх справ, слідчих ізоляторів і виправних центрів щодо забезпечення
безперервності лікування препаратами замісної підтримувальної терапії»;

826. від 22.10.2012 № 822 НЕ ДЛЯ ДРУКУ;
827. від 22.10.2012 № 823 НЕ ДЛЯ ДРУКУ;
828. від 22.10.2012 № 824 НЕ ДЛЯ ДРУКУ;
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829. від 22.10.2012 № 825 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 12 січня 2009 року №4» (зареєстровано в Мін’юсті від 07.11.2012
№ 1869/22181);

830. від 22.10.2012 № 826 «Про декларування зміни оптово-відпускних
цін на лікарські засоби станом на 19 жовтня 2012 року та внесення їх до
реєстру»;

831. від 22.10.2012 № 827 «Про внесення змін до складу Центральної
атестаційної комісії при МОЗ України з атестації провізорів та фармацевтів»;

832. від 22.10.2012 № 828 «Про розподіл витратних матеріалів для
апарата вірусінактивації плазми, закуплених за кошти Державного бюджету
України на 2012 рік»;

833. від 22.10.2012 № 829 «Про затвердження Розподілу діагностичних
наборів для визначення концентрації циклоспорину та такролімусу,
закуплених за кошти Державного бюджету України на 2012 рік, для
забезпечення лікування хворих, які потребують трансплантації органів чи
інших анатомічних матеріалів»;

834. від 22.10.2012 № 830 «Про розподіл ендопротезів і наборів
інструментів для їх імплантації, закуплених за кошти Державного бюджету
України на 2012 рік»;

835. від 22.10.2012 № 831 «Про розподіл ендопротезів і наборів
інструментів для їх імплантації, закуплених за кошти Державного бюджету
України на 2012 рік»;

836. від 22.10.2012 № 832 «Про затвердження уніфікованого клінічного
протоколу медичної допомоги дітям, хворим на ювенільний артрит»;

837. від 23.10.2012 № 833 «Про планування наукової тематики на 2013
рік»;

838. від 24.10.2012 № 834 «Про навчально-методичну діяльність вищих
медичних та фармацевтичних навчальних закладів I - IV рівнів акредитації»;

839. від 24.10.2012 № 835 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
медичних імунобіологічних препаратів»;

840. від 25.10.2012 № 836 «Про ліцензуваня медичної практики»;
841. від 25.10.2012 № 837 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)

лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів»;
842. від 25.10.2012 № 838 «Про декларування зміни оптово-відпускних

цін на лікарські засоби станом на 23 жовтня 2012 року та внесення їх до
реєстру»;

843. від 25.10.2012 № 839 «Про внесення змін до наказу Міністерства
охорони здоровя України від 01 червня 2012 року № 419»;

844. від 26.10.2012 № 840 «Про затвердження складу експертної комісії з
проведення експертизи цінності документів Міністерства охорони здоровя
України зі змінами наказ МОЗ від 05.03.2013 № 185»;

845. від 26.10.2012 № 841 «Про внесення змін до наказу Міністерства
охорони здоров’я України (далі – МОЗ України) від 21.03.2012 № 184 «Про
затвердження складу постійних робочих груп МОЗ України з питань
профільного супроводу державних закупівель» (зі змінами)»;

846. від 26.10.2012 № 842 «Про затвердження змін до наказу
Міністерства охорони здоров`я України від 05 серпня 2012 № 482»;
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847. від 26.10.2012 № 843 «Про здійснення моніторингу візитів до
регіонів України у 2012 році з метою оцінки заходів з протидії
туберкульозу»;

848. від 29.10.2012 (Спільно з НАМН України № 62) № 844 «Про
затвердження заходів Міністерства охорони здоров`я України та
Національної академії медичних наук України щодо виконання у 2012 році
Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації
Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року»;

849. від 29.10.2012 № 845 «Про внесення змін до наказу Міністерства
охорони здоровя України від 19 липня 2005 року №360» (зареєстровано в
Мін’юсті від 08.11.2012 № 1880/22192);

850. від 29.10.2012 № 846 «Про подання установами і закладами охорони
здоров’я України статистичних звітів за 2012 рік»;

851. від 29.10.2012 № 847 «Про затвердження розподілу лікарських
засобів для лікування дітей, хворих на хронічні вірусні гепатити, закуплених
у централізованому порядку за кошти Державного бюджету України на 2012
рік зі змінами наказ МОЗ від 07.12.2012 № 1025»;

852. від 29.10.2012 № 848 «Про списання з бухгалтерського облiку
основних засобiв ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна
академія»»;

853. від 29.10.2012 № 849 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 11
листопада 2011 року № 776 ( зі змінами )»;

854. від 29.10.2012 № 850 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 18
листопада 2012 року № 1008 ( із змінами )»;

855. від 29.10.2012 № 851 «Про затвердження розподілу лікарських
засобів для лікування дітей, хворих на гіпофізарний нанізм, закуплених у
централізованому порядку за кошти Державного бюджету України на 2012
рік»;

856. від 31.10.2012 № 852 «Про затвердження рішення Головної
акредитаційної комісії при Міністерстві охорони здоровя України від 31
жовтня 2012 року»;

857. від 31.10.2012 № 853 «Про декларування зміни оптово-відпускних
цін на вироби медичного призначення станом на 26 жовтня 2012 року та
внести їх до реєстру»;

858. від 31.10.2012 № 854 «Про декларування зміни оптово-відпускних
цін на лікарські засоби станом на 25 жовтня 2012 року та внесення їх до
реєстру»;

859. від 31.10.2012 № 855 «Про внесення змін до деяких наказів МОЗ
України»;

860. від 31.10.2012 № 856 «Про розподіл та раціональне використання
імунобіологічних препаратів в Україні, закуплених за кошти Державного
бюджету України, що передбачені на 2012 рік»;

861. від 31.10.2012 № 857 «Про своєчасне надання інформації про
випадки побічних реакцій та/або відсутності ефективності лікарських засобів
працівниками закладів охорони здоров’я»;

862. від 31.10.2012 № 858 «Про проведення інвентаризації медичного
обладнання у закладах охорони здоров’я у 2012 році»;
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863. від 31.10.2012 № 859 «Про списання з бухгалтерського облiку
основних засобiв Державного закладу «Луганський державний медичний
університет»»;

864. від 31.10.2012 № 860 «Про проведення інвентаризації
високовартісного обладнання»;

865. від 31.10.2012 № 861 «Про розподіл проточних цитофлюориметрів
виробництва Becman Coulter»;

866. від 31.10.2012 № 862 «Про розподіл лікарських засобів для
лікування онкологічний хворих, закуплених у централізованому порядку за
кошти Державного бюджету України на 2012 рік»;

867. від 01.11.2012 № 863 «Про розподіл реагентів та витратних
матеріалів для визначення мутацій резисцентності ВІЛ-1 до
антиретровірусних препаратів методом секвенування геному ВІЛ,
закуплених за кошти Державного бюджету України у 2012 році»;

868. від 01.11.2012 № 864 «Про ліцензування медичної практики»;
869. від 02.11.2012 № 865 «Про декларування зміни оптово-відпускних

цін на лікарські засоби станом на 31 жовтня 2012 року та внесення їх до
реєстру»;

870. від 02.11.2012 № 866 «Про оцінку оснащеності лікувально-
профілактичних підрозділів закладів охорони здоров’я, що надають
первинну медичну (медико-санітарну) допомогу та моніторинг модернізації
первинної медичної допомоги»;

871. від 02.11.2012 № 867 «Про розподіл виробів медичного призначення
для лікування дітей з онкологічними та онкогематологічними
захворюваннями, закуплених за кошти Державного бюджету України на
2012 рік»;

872. від 02.11.2012 № 868 «Про розподіл лабораторних реагентів для
дітей з онкологічними та онкогематологічними захворюваннями, закуплених
за кошти Державного бюджету України на 2012 рік»;

873. від 02.11.2012 № 869 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів»;

874. від 05.11.2012 (Спільно з МОНмолодь і спорт № 1246) № 870 «Про
посилення заходів з профілактики гострих кишкових інфекцій та харчових
отруєнь серед дітей у загальноосвітніх навчальних закладах»;

875. від 05.11.2012 № 871 «Про призначення академічних стипендій
Президента України студентам вищих медичних (фармацевтичного)
навчальних закладів I – IV рівнів акредитації на I семестр 2012–2013
навчального року зі змінами наказ МОЗ від 16.01.2013 №26»;

876. від 05.11.2012 № 872 «Про розподіл реагентів та витратних
матеріалів для визначення кількості СД4+ лімфоцитів у ВІЛ-інфікованих
пацієнтів, закуплених за кошти Державного бюджету України у 2012 році зі
змінами наказ МОЗ від 14.01.2013 № 20»;

877. від 05.11.2012 № 873 «Про розподіл реагентів для визначення
провірусної ДНК ВІЛ-1 методом полімеразної ланцюгової реакції ( ПЛР) у
режимі «реального часу», закуплених за кошти Державного бюджету
України у 2012 році»;
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878. від 05.11.2012 № 874 «Про розподіл наборів реагентів та витратних
матеріалів для визначення рівня вірусного навантаження ВІЛ-1, сумісних з
приладом AmpliPrep/Cobas закуплених за кошт Державного бюджету
України у 2012 році»;

879. від 05.11.2012 № 875 «Про розподіл тест-систем ІФА для
одночасного виявлення антигену р24 ВІЛ-1 (для скринінгу донорської крові),
закуплених за кошти Державного бюджету України у 2012 році зі змінами
наказ МОЗ від 01.02.2013 № 81»;

880. від 06.11.2012 № 876 «Про затвердження Переліку лікарських
засобів, заборонених до рекламування, які відпускаються без рецепта»
(зареєстровано в Мін’юсті від 21.11.2012 № 1948/22260);

881. від 06.11.2012 № 877 «Про офіційний веб-сайт Міністерства
охорони здоровя України»;

882. від 06.11.2012 № 878 «Про впровадження системи обліку публічної
інформації в Міністерстві охорони здоровя України»;

883. від 06.11.2012 № 879 «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,
закуплених за кошти Державного бюджету України у 2012 році»;

884. від 06.11.2012 № 880 «Про декларування зміни оптово-відпускних
цін на вироби медичного призначення станом на 30 жовтня 2012 року та
внесення їх до реєстру»;

885. від 06.11.2012 № 881 «Про декларування зміни оптово-відпускних
цін на вироби медичного призначення станом на 02 листопада 2012 року та
внесення їх до реєстру»;

886. від 06.11.2012 № 882 «Про декларування зміни оптово-відпускних
цін на лікарські засоби станом на 06 листопада 2012 року та внесення їх до
реєстру»;

887. від 06.11.2012 № 883 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 12 липня 2012 року № 524»;

888. від 06.11.2012 № 884 «Про затвердження розподілу витратних
матеріалів для гемодіалізу у дітей, хворих на гостру та хронічну
недостатність, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2012
рік»;

889. від 06.11.2012 № 885 «Про розподіл контрацептивів для
забезпечення центрів і кабінетів планування сім’ї, жінок з тяжкими
захворюваннями, внаслідок яких вагітність та пологи становлять загрозу для
життя, закуплених у централізованому порядку за кошти Державного
бюджету України на 2012 рік»;

890. від 06.11.2012 № 886 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 15 березня 2012 року № 166 (зі змінами)»;

891. від 08.11.2012 № 887 «Про ліцензування медичної практики»;
892. від 08.11.2012 № 888 «Про затвердження проекту «Будівництво

гуртожитку студентів Національного фармацевтичного університету у         
м. Харків по вул. Олександра Невського, 18»»;
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893. від 08.11.2012 № 889 «Про списання з бухгалтерського облiку
основних засобiв Українського державного медико-соціального центру
ветеранів війни»;

894. від 08.11.2012 № 890 «Про списання з бухгалтерського облiку
основних засобiв Державного закладу «Іллічівська басейнова лікарня на
водному транспорті Міністерства охорони здоров’я України»»;

895. від 08.11.2012 № 891 «Про списання з бухгалтерського облiку
основних засобiв Державного закладу «Іллічівська басейнова лікарня на
водному транспорті Міністерства охорони здоров’я України»
СКАСОВАНИЙ наказом МОЗ України від 19.02.2013 № 141»;

896. від 08.11.2012 № 892 «Про списання з бухгалтерського облiку
основних засобiв Центральної санітарно-епідеміологічної станції на водному
транспорті»;

897. від 08.11.2012 № 893 «Про списання з бухгалтерського облiку
основних засобiв Державного закладу «Український госпіталь для воїнів-
інтернаціоналістів «Лісова поляна» Міністерства охорони здоров’я України»;

898. від 08.11.2012 № 894 «Про списання з бухгалтерського облiку
основних засобiв Державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна
частина № 4 Міністерства охорони здоров’я України»;

899. від 08.11.2012 № 895 «Про списання з бухгалтерського облiку
основних засобiв Українського державного медико-соціального центру
ветеранів війни»;

900. від 08.11.2012 № 896 «Про списання з бухгалтерського облiку
основних засобiв Державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна
частина №1 Міністерства охорони здоров’я України»;

901. від 08.11.2012 (Спільно з НАМН України № 71) № 897 «Про
підготовку та проведення спільного засідання Колегії Міністерства охорони
здоров’я України, Президії Національної академії медичних наук України,
Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших
соціально-небезпечних захворювань»;

902. від 09.11.2012 № 898 «Про розподіл лікарських засобів для
лікування дітей з онкологічними та онкогематологічними захворюваннями,
закуплених за кошти Державного бюджету України на 2012 рік»;

903. від 09.11.2012 (Спільно з з Мінфіном № 1184) № 899 «Про внесення
змін до паспорта бюджетної програми на 2012 рік»;

904. від 09.11.2012 № 900 «Про декларування зміни оптово-відпускних
цін на лікарські засоби станом на 09 листопада 2012 року та внесення їх до
реєстру»;

905. від 09.11.2012 № 901 «Про декларування зміни оптово-відпускних
цін на вироби медичного призначення станом на 06 листопада 2012 року та
внесення їх до реєстру»;

906. від 09.11.2012 № 902 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів»;

907. від 09.11.2012 № 903 «Про внесення змін до Плану діяльності
Міністерства охорони здоров'я України з підготовки проектів регуляторних
актів на 2012 рік»;
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908. від 09.11.2012 № 904 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 07 лютого 2012 року № 93»;

909. від 12.11.2012 № 905 «Про декларування зміни оптово-відпускних
цін на вироби медичного призначення станом на 08 листопада 2012 року та
внесення їх до реєстру»;

910. від 12.11.2012 № 906 «Про затвердження розподілу наборів для
скринінгу новонароджених на муковісцидоз, закуплених у централізованому
порядку за кошти Державного бюджету України на 2012 рік»;

911. від 12.11.2012 № 907 «Про затвердження розподілу тест-наборів для
скринінгу новонароджених на фенілкетонурію та вроджений гіпотиреоз,
закуплених у централізованому порядку за кошти Державного бюджету
України на 2012 рік зі змінами наказ МОЗ від 21.12.2012 № 1098»;

912. від 12.11.2012 № 908 «Про затвердження розподілу лікарських
засобів для лікування дихальних розладів у новонароджених, закуплених у
централізованому порядку за кошти Державного бюджету України на 2012
рік зі змінами наказ МОЗ від 21.12.2012 № 1116»;

913. від 12.11.2012 № 909 «Про розподіл лікарських засобів для хворих із
серцево-судинними і судинно-мозковими захворюваннями, закуплених за
кошти Державного бюджету України на 2012 рік»;

914. від 12.11.2012 № 910 «Про розподіл витратних матеріалів для
визначення провірусної ДНК ВІЛ-1 методом полімеразної ланцюгової реакції
(ПЛР) у режимі «реального часу», закуплених за кошти Державного
бюджету України в 2012 році»;

915. від 12.11.2012 № 911 «Про затвердження розподілу тест-наборів для
скринінгу новонароджених на адреногенітальний синдром, закуплених у
централізованому порядку за кошти Державного бюджету України на 2012
рік»;

916. від 14.11.2012 № 912 «Про внесення змін до наказу Міністерства
охорони здоровя України від 12 грудня 2006 року № 818» (зареєстровано в
Мін’юсті від  29.11.2012 № 2006/22318);

917. від 14.11.2012 № 913 НЕ ДЛЯ ДРУКУ;
918. від 14.11.2012 № 914 «Про декларування зміни оптово-відпускних

цін на лікарські засоби станом на 13 листопада 2012 року та внесення їх до
реєстру»;

919. від 14.11.2012 № 915 «Про затвердження розподілу
імуноферментних тест-систем для дослідження сироватки крові на TORCH-
інфекції та інші інфекції, що передаються статевим шляхом, закуплених у
централізованому порядку за кошти Державного бюджету України на 2012
рік»;

920. від 15.11.2012 № 916 «Про затвердження Плану заходів
Міністерства охорони здоровя України щодо удосконалення системи
управління програмою імунізації за результатами рекомендації Місії ВООЗ»;

921. від 15.11.2012 № 917 «Про ліцензування медичної практики»;
922. від 16.11.2012 № 918 «Про декларування зміни оптово-відпускних

цін на вироби медичного призначення станом на 13 листопада 2012 року та
внесення їх до реєстру»;
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923. від 16.11.2012 № 919 «Про розподіл реагентів для забезпечення
впровадження системи зовнішнього контролю якості діагностики ВІЛ,
закуплених за кошти Державного бюджету України в 2012 році»;

924. від 16.11.2012 № 920 «Про розподіл швидких (експрес) тестів для
виявлення антитіл до ВІЛ ½ (для скринінгу крові вагітних), закуплених за
кошти Державного бюджету України в 2012 році»;

925. від 16.11.2012 № 921 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів»;

926. від 19.11.2012 № 922 «Про внесення змін до Переліку державних
закладів спеціалізованих (спеціальних) санаторіїв Міністерства охорони
здоров'я України, затвердженого наказом МОЗ України від 25.12.2006          
№ 882»;

927. від 19.11.2012 № 923 «Про встановлення квоти на 2012 рік для
вищих навчальних закладів I–IV рівнів акредитації, які перебувають у сфері
управління Міністерства охорони здоров'я України, щодо одержувачів
одноразової адресної грошової допомоги»;

928. від 19.11.2012 № 924 «Про внесення змін до Переліку закладів
охорони здоровя» (зареєстровано в Мін’юсті від 26.11.2012 № 1980/22292);

929. від 19.11.2012 № 925 «Про внесення змін до наказів МОЗ України
від 22.11.2011 № 811 та 22.11.2011 № 812 (зі змінами)»;

930. від 20.11.2012 № 926 «Про затвердження Змін до деяких наказів
Міністерства охорони здоровя України з питань трансплантації»
(зареєстровано в Мін’юсті від 07.12.2012 № 2037/22349);

931. від 20.11.2012 № 927 «Про внесення змін до Переліку тканин і
клітин людини, з якими дозволена діяльність банків пуповинної крові, інших
тканин і клітин людини» (зареєстровано в Мін’юсті від 07.12.2012
№ 2048/22360);

932. від 20.11.2012 № 928 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 31 грудня 2010 року № 1204»;

933. від 20.11.2012 № 929 «Про затвердження Державних санітарних
норм і правил «Правила поводження з відходами закладів охорони здоровя»
СКАСОВАНИЙ наказом МОЗ від 22.12.2012 № 1119»;

934. від 20.11.2012 № 930 «Про внесення зміни до Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів,
оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами» (зареєстровано в
Мін’юсті від 20.12.2012 № 2126/22438);

935. від 20.11.2012 № 931 «Про внесення змін до Плану діяльності
Міністерства охорони здоровя України з підготовки проектів регуляторних
актів на 2012 рік»;

936. від 20.11.2012 № 932 «Про впровадження захищеної багатоточкової
системи проведення селекторних нарад в режимі телеконференцій»;

937. від 20.11.2012 № 933 «Про заходи щодо запровадження
автоматизованої інформаційно-аналітичної системи ресурсного забезпечення
закладів охорони здоров'я» (зареєстровано в Мін’юсті від 22.01.2013
№ 161/22693);

938. від 20.11.2012 № 934 «Про вжиття заходів за результатами аудиту
Рахунковою палатою України»;
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939. від 20.11.2012 № 935 «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 України в 2012 році»;

940. від 20.11.2012 № 936 «Про розподіл протитуберкульозних
препаратів І ряду, закуплених за рахунок коштів Державного бюджету
України на 2012 рік»;

941. від 20.11.2012 № 937 «Про розподіл лікарських засобів для
лікування онкогематологічних хворих, закуплених за кошти Державного
бюджету України на 2012 рік»;

942. від 20.11.2012 № 938 «Про створення Національної технічної групи
експертів з питань імунопрофілактики»;

943. від 21.11.2012 (Спільно з НАМН України № 72) № 939 «Про
визнання такими, що втратили чинність, наказів Міністерства охорони
здоровя України та Національної академії медичних наук України»;

944. від 22.11.2012 № 940 «Про ліцензування медичної практики»;
945. від 22.11.2012 № 941 «Про декларування зміни оптово-відпускних

цін на вироби медичного призначення станом на 15 листопада 2012 року та
внесення їх до реєстру»;

946. від 22.11.2012 № 942 «Про декларування зміни оптово-відпускних
цін на лікарські заслби станом на 16 листопада 2012 року та внесення їх до
реєстру»;

947. від 22.11.2012 № 943 «Про декларування зміни оптово-відпускних
цін на лікарські засоби станом на 20 листопада 2012 року та внесення їх до
реєстру»;

948. від 23.11.2012 № 944 «Про декларування зміни оптово-відпускних
цін на вироби медичного призначення станом на 21 листопада 2012 року та
внесення їх до реєстру»;

949. від 23.11.2012 № 945 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів»;

950. від 26.11.2012 № 946 «Про затвердження Порядку виплати
щомісячної державної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям і дітям, які
страждають на хворобу, зумовлену ВІЛ» (зареєстровано в Мін’юсті від
27.11.2012 № 1982/22294);

951. від 26.11.2012 № 947 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
медичних імунобіологічних препаратів»;

952. від 26.11.2012 № 948 «Про внесення змін до наказу Міністерства
охорони здоров'я України від 28 квітня 2012 року № 320»;

953. від 26.11.2012 № 949 «Про затвердження прописів на традиційні
лікарські засоби та Переліку лікарських засобів, що виробляються згідно із
затвердженими прописами»;

954. від 26.11.2012 № 950 «Про декларування зміни оптово-відпускних
цін на лікарські засоби станом на 26 листопада 2012 року та внесення їх до
реєстру»;
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955. від 26.11.2012 № 951 «Про декларування зміни оптово-відпускних
цін на вироби медичного призначення станом на 23 листопада 2012 року та
внесення їх до реєстру»;

956. від 26.11.2012 № 952 «Про внесення Змін до Довідника
кваліфікаційних характеристик професійних працівників. Випуск 78
«Охорона здоров'я»»;

957. від 27.11.2012 № 953 «Про внесення змін до наказу Міністерства
охорони здоровя України від 16 вересня 2012 року № 673»;

958. від 28.11.2012 (Спільно з Генпрокуратурою № 118 МВС № 1094)
№ 954 «Про визнання таким, що втратив чинність, спільного наказу
Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України,
Міністерства охорони здоровя України від 25.10.2011 № 102/685/692»;

959. від 28.11.2012 (Спільно .з МВС №1095 Генпрокуратурою № 119)
№ 955 «Про затвердження Порядку взаємодії між органами внутрішніх
справ, закладами охорони здоров'я та органами прокуратури України при
встановленні факту смерті людини» (зареєстровано в Мін’юсті від 18.01.2012
№ 2106/2248);

960. від 28.11.2012 № 956 «Про списання з бухгалтерського облiку
основних засобiв Державного закладу «Дитячий спеціалізований
(спеціальний) клінічний санаторій «Хаджибей»;

961. від 28.11.2012 № 957 «Про списання з бухгалтерського облiку
основних засобiв Вінницької обласної санітарно-епідеміологічної станції»;

962. від 28.11.2012 № 958 «Про списання з бухгалтерського облiку
основних засобiв Державного закладу «Рівненська обласна санітарно-
епідеміологічна станція»;

963. від 28.11.2012 № 959 «Про списання з бухгалтерського облiку
основних засобiв Державного закладу «Кіровоградська обласна санітарно-
епідеміологічна станція» Міністерства охорони здоров’я України»;

964. від 28.11.2012 № 960 «Про списання з бухгалтерського облiку
основних засобiв Харківського національного медичного університету»;

965. від 28.11.2012 № 961 «Про списання з бухгалтерського облiку
основних засобiв Державного закладу «Спеціалізований (спеціальний)
санаторій «Юність» Міністерства охорони здоров’я України»;

966. від 28.11.2012 № 962 «Про списання з бухгалтерського облiку
основних засобiв Одеського національного медичного університету»;

967. від 28.11.2012 № 963 «Про списання з бухгалтерського облiку
основних засобiв Державного закладу «Спеціалізований (спеціальний)
санаторій «Червоний Маяк»;

968. від 28.11.2012 № 964 «Про списання з бухгалтерського обліку
основних засобів Державного закладу «Тернопільська обласна санітарно-
епідеміологічна станція»;

969. від 28.11.2012 № 965 «Про списання з бухгалтерського облiку
основних засобiв Державної установи «Науково-практичний медичний центр
«Реабілітація» Міністерства охорони здоров’я України»»;

970. від 28.11.2012 № 966 «Про списання з бухгалтерського облiку
основних засобiв Національного інституту раку»;
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971. від 28.11.2012 № 967 «Про списання з бухгалтерського облiку
основних засобiв Державного закладу «Луганська обласна санітарно-
епідеміологічна станція» Міністерства охорони здоров»я України»;

972. від 28.11.2012 № 968 «Про списання з бухгалтерського облiку
основних засобiв Державного закладу «Тернопільська обласна санітарно-
епідеміологічна станція»;

973. від 28.11.2012 № 969 «Про заходи щодо визначення переліку
наукових досліджень і розробок на 2013 рік»;

974. від 28.11.2012 № 970 «Про списання з бухгалтерського облiку
основних засобiв Одеського національного медичного університету»;

975. від 28.11.2012 № 971 «Про списання з бухгалтерського облiку
основних засобiв Волинської обласної санітарно-епідеміологічної станції»;

976. від 28.11.2012 № 972 «Про затвердження рішення Головної
акредитаційної комісії при Міністерстві охорони здоровя України від 28
листопада 2012 року»;

977. від 29.11.2012 № 973 «Про ліцензування медичної практики»;
978. від 29.11.2012 № 974 «Про визначення понять «великі» та

«особливо великі» розміри фальсифікованих лікарських засобів скасований
наказом МОЗ від 11.01.2013 №11»;

979. від 29.11.2012 № 975 «Про декларування зміни оптово-відпускних
цін на вироби медичного призначення станом на 26 листопада 2012 року та
внесення їх до реєстру»;

980. від 30.11.2012 № 976 «Про затвердження Примірних штатних
нормативів лабораторного центру Держанепідслужби України»;

981. від 30.11.2012 (Спільно з Мінфіном № 1257 від 30.11.2012) № 977
«Про внесення змін до паспорта бюджетної програми на 2012 рік»;

982. від 30.11.2012 № 978 «Про затвердження складу експертно-
кваліфікаційної комісії МОЗ України по присвоєнню кваліфікаційного класу
судового експерта лікарям-судово-психіатричним експертам та психологам-
судовим експертам державних спеціалізованих установ»;

983. від 30.11.2012 № 979 «Про затвердження Порядку ввезення на
територію України незареєстрованих медичної техніки та виробів медичного
призначення» (зареєстровано в Мін’юсті від 20.12.2012 № 2124/22436);

984. від 30.11.2012 № 980 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів»;

985. від 30.11.2012 № 981 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 02 лютого 2011 № 49» (зареєстровано в Мін’юсті від 20.12.2012
№ 2131/22443);

986. від 30.11.2012 № 982 «Про списання з бухгалтерського обліку
основних засобів Державного закладу «Луганська обласна санітарно-
епідеміологічна станція» Міністерства охорони здоровя України»;

987. від 04.12.2012 (Спільно з Мінфіном № 1271 від 04.12.2012) № 983
«Про внесення змін до паспорта бюджетної програми на 2012 рік»;

988. від 04.12.2012 № 984 «Про удосконалення системи надання
токсикологічної допомоги населенню в Україні»;



84

989. від 04.12.2012 № 985 «Про декларування зміни оптово-відпускних
цін на лікарські засоби станом на 29 листопада 2012 року та внесення їх до
реєстру»;

990. від 04.12.2012 № 986 «Про затвердження розподілу наборів для
скринінгу новонароджених на муковісцидоз, закуплених у централізованому
порядку за кошти Державного бюджету України на 2012 рік»;

991. від 04.12.2012 № 987 «Про затвердження розподілу тест-наборів для
скринінгу новонароджених на адреногенітальний синдром, закуплених у
централізованому порядку за кошти Державного бюджету України на 2012
рік»;

992. від 04.12.2012 № 988 «Про декларування зміни оптово-відпускних
цін на вироби медичного призначення станом на 29 листопада 2012 року та
внесення їх до реєстру»;

993. від 04.12.2012 № 989 «Про скасування наказу Міністерства охорони
здоров’я України від 12 жовтня 2012 року № 790»;

994. від 05.12.2012 № 990 «Про тимчасову заборону на застосування
лікарських засобів, що містять діючу речовину кальцитонін»;

995. від 05.12.2012 № 991 «Про розподіл і раціональне використання
лікарського засобу «Тізабрі», що надійшов по лінії гуманітарної допомоги»;

996. від 06.12.2012 № 992 «Про ліцензування медичної практики»;
997. від 07.12.2012 № 993 «Про заходи щодо виконання Закону України

«Про Державний бюджет України на 2013 рік»;
998. від 07.12.2012 (Спільно з МОНмолодьспорт) № 994 «Про

затвердження Інструкції про звільнення від проходження державної
підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних
закладів за станом здоровя»;

999. від 07.12.2012 № 995 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів»;

1000. від 07.12.2012 № 996 НЕ ДЛЯ ДРУКУ;
1001. від 07.12.2012 № 997 «Про декларування зміни оптово-

відпускних цін на вироби медичного призначення станом на 04 грудня 2012
року та внесення їх до реєстру»;

1002. від 07.12.2012 № 998 «Про декларування зміни оптово-
відпускних цін на вироби медичного призначення станом на 07 грудня 2012
року та внесення їх до реєстру»;

1003. від 07.12.2012 № 999 «Про уведення в дію рішення розширеного
засідання Колегії Міністерства охорони здоров'я України від 02 листопада
2012 року»;

1004. від 07.12.2012 № 1000 «Про підготовку та проведення
розширеного засідання Колегії Міністерства охорони здоров’я України»;

1005. від 07.12.2012 № 1001 НЕ ДЛЯ ДРУКУ;
1006. від 07.12.2012 № 1002 «Про списання з бухгалтерського облiку

основних засобiв Державного закладу «Вінницька обласна санітарно-
епідеміологічна станція»»;

1007. від 07.12.2012 № 1003 «Про списання з бухгалтерського облiку
основних засобiв Державного закладу «Полтавська обласна санітарно-
епідеміологічна станція»;
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1008. від 07.12.2012 № 1004 «Про списання з бухгалтерського облiку
основних засобiв Запорізького державного медичного університету»;

1009. від 07.12.2012 № 1005 «Про списання з бухгалтерського облiку
основних засобiв Національного медичного університету імені
О.О.Богомольця»;

1010. від 07.12.2012 № 1006 «Про розподіл 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 2012 році»;

1011. від 07.12.2012 № 1007 «Про розподіл лікарських засобів для
лікування дітей, хворих на гемофілію, закуплених за кошти Державного
бюджету України на 2012 рік»;

1012. від 07.12.2012 № 1008 «Про затвердження Порядку сертифікації
якості лікарських засобів для міжнародної торгівлі та підтвердження для
активних фармацевтичних інгредієнтів, що експортуються» (зареєстровано в
Мін’юсті від 28.12.2012 № 2218/22530);

1013. від 07.12.2012 № 1009 «Про внесення змін до наказу МОЗ
України від 07 липня 2009 року № 488»;

1014. від 07.12.2012 № 1010 «Про списання з бухгалтерського облiку
основних засобiв Івано-Франківського національного медичного
університету»;

1015. від 07.12.2012 № 1011 «Про розподіл лікарського засобу
«Неосурф» для лікування та профілактики дихальних розладів у
новонароджених, закупленого за кошти Державного бюджету України на
2012 рік»;

1016. від 07.12.2012 № 1012 «Про затвердження розподілу витратних
матеріалів для перитонеального діалізу, лікування хворих на гостру та
хронічну ниркову недостатність, закуплених за кошти Державного бюджету
України на 2012 рік»;

1017. від 07.12.2012 № 1013 «Про розподіл лікарського засобу
«Імуноглобулін антирезус Rho(D) людини» для запобігання гемолітичній
хворобі у новонароджених, закупленого за кошти Державного бюджету
України на 2012 рік»;

1018. від 07.12.2012 № 1014 «Про затвердження Плану заходів
Міністерства охорони здоров’я України щодо виконання Стокгольмської
конвенції про стійкі органічні забруднювачі»;

1019. від 07.12.2012 (Спільно з НАМН України № 81) № 1015 «Про
уведення в дію рішення спільного засідання Колегії Міністерства охорони
здоров'я України, Президії Національної академії медичних наук України,
Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших
соціально небезпечних захворювань від 19 листопада 2012 року»;

1020. від 07.12.2012 № 1016 «Про внесення змін до наказу
Міністерства охорони здоровя України від 01 червня 2009 року № 370»;

1021. від 07.12.2012 № 1017 «Про розподіл реагентів для здійснення
гематологічних досліджень у ВІЛ-інфікованих, закуплених за кошти
Державного бюджету України в 2012 році»;
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1022. від 07.12.2012 № 1018 «Про затвердження примірних штатних
нормативів центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»;

1023. від 07.12.2012 № 1019 «Про медичне забезпечення центрів
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»;

1024. від 07.12.2012 № 1020 «Про внесення змін до наказу
Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2008 року № 500»;

1025. від 07.12.2012 № 1021 «Про внесення змін до наказу
Міністерства охорони здоров'я України від 03 серпня 2012 року № 618»;

1026. від 07.12.2012 № 1022 «Про розподіл виробів медичного
призначення для хворих із серцево-судинними та судинно-мозковими
захворюваннями, закуплених за кошти Державного бюджету України на
2012 рік»;

1027. від 07.12.2012 № 1023 «Про розподіл тест-систем для скринінгу
донорської крові на маркери гепатиту С методом імуноферментного аналізу,
закуплених за кошти Державного бюджету України на 2012 рік»;

1028. від 07.12.2012 № 1024 «Про розподіл тест-систем для скринінгу
донорської крові на маркери гепатиту В методом імуноферментного аналізу,
закуплених за кошти Державного бюджету України на 2012 рік»;

1029. від 07.12.2012 № 1025 «Про внесення змін до наказу МОЗ
України від 29.10.2012 № 847»;

1030. від 07.12.2012 № 1026 «Про внесення змін до наказу МОЗ
України від 26.07.2012 № 565 (зі змінами)»;

1031. від 07.12.2012 № 1027 «Про розподіл лікарського засобу
«НОВОСЕВЕН» для лікування дорослих, хворих на гемофілію, закупленого
за кошти Державного бюджету України на 2012 рік»;

1032. від 07.12.2012 № 1028 «Про затвердження розподілу
лікувального харчування для дітей, хворих на фенілкетонурію, закупленого у
централізованому порядку за кошти Державного бюджету України на 2012
рік»;

1033. від 07.12.2012 № 1029 «Про затвердження розподілу лікарського
засобу РАСТАН/RASTAN» для лікування дітей, хворих на гіпофізарний
нанізм, закупленого у централізованому порядку за кошти Державного
бюджету України на 2012 рік»;

1034. від 07.12.2012 № 1030 «Про затвердження Розподілу лікарських
засобів, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2012 рік, для
забезпечення проведення лікування безплідності жінок методами
допоміжних репродуктивних технологій»;

1035. від 07.12.2012 № 1031 «Про розподіл лікарського засобу
«НОВОСЕВЕН» для забезпечення акушерських відділень з метою надання
невідкладної медичної допомоги у разі кровотечі, закупленого за кошти
Державного бюджету України на 2012 рік зі змінами наказ МОЗ від
30.01.2013 №68»;

1036. від 07.12.2012 № 1032 «Про розподіл лікарських засобів для
лікування дітей з онкологічними та онкогематологічними захворюваннями,
закуплених за кошти Державного бюджету україни на 2012 рік»;



87

1037. від 07.12.2012 № 1033 «Про розподіл лікарського засобу
«АВОНЕКС» для лікування хворих на розсіяний склероз, закупленого за
кошти Державного бюджету України на 2012 рік»;

1038. від 10.12.2012 № 1034 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 30 грудня 2011 року № 1019»;

1039. від 10.12.2012 № 1035 «Про затвердження складу комісій МОЗ
України з розробки вихідних даних зі змінами наказ МОЗ від 12.03.2013
№ 196»;

1040. від 10.12.2012 № 1036 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 28 жовтня 2002 року № 385» (зареєстровано в Мін’юсті від 25.12.2013
№ 2159/22471);

1041. від 12.12.2012 (Спільно .з Мінфіном № 1314) № 1037 «Про
внесення змін до паспорта бюджетної програми на 2012 рік»;

1042. від 12.12.2012 № 1038 «Про декларування зміни оптово-
відпускних цін на лікарські засоби станом на 06 грудня 2012 року та
внесення їх до реєстру»;

1043. від 12.12.2012 № 1039 «Про декларування зміни оптово-
відпускних цін на вироби медичного призначення станом на 10 грудня 2012
року та внесення їх до реєстру»;

1044. від 12.12.2012 № 1040 «Про визнання таким, що втратив
чинність, наказу Міністерства охорони здоровя України від 10 жовтня 2011
року № 653»;

1045. від 12.12.2012 № 1041 «Про передачу AIDS Healthcare Foundation
(AHF) гуманітарної допомоги у вигляді лікарських засобів та виробів
медичного призначення»;

1046. від 12.12.2012 № 1042 «Про внесення змін до наказу МОЗ
України від 19 вересня 2012 року № 722»;

1047. від 12.12.2012 № 1043 «Про внесення змін до наказу МОЗ
України від 09 грудня 2011 року № 892 ( із змінами)»;

1048. від 12.12.2012 № 1044 «Про внесення змін до наказу МОЗ
України від 11 листопада 2011 року № 776 ( із змінами )»;

1049. від 12.12.2012 № 1045 «Про затвердження Змін до Стандарту
надання медичної допомоги хворим на хіміорезистентний туберкульоз»;

1050. від 12.12.2012 № 1046 «Про внесення змін до наказу МОЗ
України від 14 вересня 1998 року № 273»;

1051. від 13.12.2012 № 1047 «Про ліцензування медичної практики»;
1052. від 14.12.2012 № 1048 «Про державну реєстрацію

(перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних
матеріалів»;

1053. від 14.12.2012 № 1049 НЕ ДЛЯ ДРУКУ;
1054. від 14.12.2012 № 1050 «Про декларування зміни оптово-

відпускних цін на вироби медичного призначення станом на 12 грудня 2012
року та внесення їх до реєстру»;

1055. від 14.12.2012 № 1051 «Про декларування зміни оптово-
відпускних цін на вироби медичного призначення станом на 11 грудня 2012
року та внесення їх до рестру»;

1056. від 14.12.2012 № 1052 НЕ ДЛЯ ДРУКУ;
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1057. від 14.12.2012 № 1053 «Про апробацію методології дослідження
важкої материнської захворюваності, що становить загрозу для життя жінки»
(зареєстровано в Мін’юсті від 03.01.2013 № 35/22567);

1058. від 14.12.2012 № 1054 «Про призначення голів державних
екзаменаційних комісій у ІX–XІ семестрах 2012–2013 навчального року»;

1059. від 14.12.2012 № 1055 «Про затвердження Плану діяльності
Міністерства охорони здоровя України з підготовки проектів регуляторних
актів на 2013 рік»;

1060. від 17.12.2012 № 1056 «Про затвердження паспорта бюджетної
програми на 2012 рік»;

1061. від 17.12.2012 № 1057 «Про передачу основних засобів та інших
матеріальних активів ( автомобіль та компютерна техніка)»;

1062. від 17.12.2012 № 1058 «Про внесення змін до пункту 3 наказу
Міністерства охорони здоровя України від 31 жовтня 2011 року № 731»;

1063. від 17.12.2012 № 1059 «Про списання з бухгалтерського облiку
основних засобiв Державного закладу «Вінницька обласна санітарно-
епідеміологічна станція»;

1064. від 17.12.2012 № 1060 «Про списання з бухгалтерського облiку
основних засобiв Харківської обласної санітарно-епідеміологічної станції»;

1065. від 17.12.2012 № 1061 «Про списання з бухгалтерського облiку
основних засобiв Чернігівської обласної санітарно-епідеміологічної станції»;

1066. від 17.12.2012 № 1062 «Про декларування зміни оптово-
відпускних цін на лікарські засоби станом на 11 грудня 2012 року та
внесення їх до реєстру»;

1067. від 17.12.2012 № 1063 «Про розподіл лікарських засобів для
лікування онкологічних хворих, закуплених за кошти Державного бюджету
України на 2012 рік»;

1068. від 17.12.2012 № 1064 «Про розподіл лікарських засобів для
лікування онкогематологічних хворих, закуплених за кошти Державного
бюджету України на 2012 рік»;

1069. від 17.12.2012 № 1065 «Про затвердження Переліку п’яти
найбільш поширених класів (нозологічних форм) захворювань, при яких
інвалідність заочно не встановлюється» СКАСОВАНИЙ наказом МОЗ від
22.12.2013 № 1119»;

1070. від 17.12.2012 № 1066 «Про затвердження технічного опису
бланків форм первинної облікової документації, що використовується у
медико-соціальних експертних комісіях»;

1071. від 18.12.2012 № 1067 «Про декларування зміни оптово-
відпускних цін на вироби медичного призначення станом на 14 грудня 2012
року та внесення їх до реєстру»;

1072. від 18.12.2012 № 1068 «Про списання з бухгалтерського облiку
основних засобiв Державного закладу «Запорізька обласна санітарно-
епідеміологічна станція» Міністерства охорони здоров’я України»;

1073. від 18.12.2012 № 1069 «Про затвердження Методичних
рекомендацій «Порядок розрахунку нормативів харчування у державних і
комунальних дитячих санаторно-курортних закладах»;
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1074. від 19.12.2012 № 1070 «Про внесення змін до наказу
Міністерства охорони здоров`я України від 01 листопада 2011 року № 742»;

1075. від 19.12.2012 № 1071 «Про декларування зміни оптово-
відпускних цін на лікарські засоби станом на 17 грудня 2012 року та
внесення їх до реєстру»;

1076. від 19.12.2012 № 1072 «Про створення Референт-центру
електромагнітних полів та інших фізичних факторів»;

1077. від 20.12.2012 № 1073 «Про ліцензування медичної практики»;
1078. від 20.12.2012 № 1074 «Про внесення змін до паспортів

бюджетних програм на 2012 рік»;
1079. від 20.12.2012 № 1075 «Про затвердження Плану основних

заходів цивільного захисту галузі охорони здоров'я на 2013 рік»;
1080. від 21.12.2012 № 1076 НЕ ДЛЯ ДРУКУ;
1081. від 21.12.2012 № 1077 «Про списання з бухгалтерського облiку

основних засобiв ДУ «Український державний науково-дослідний інститут
медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України»;

1082. від 21.12.2012 № 1078 «Про затвердження складу робочої групи
МОЗ України з питань забезпечення медичною допомогою хворих на
цукровий діабет»;

1083. від 21.12.2012 № 1079 «Про списання з бухгалтерського облiку
основних засобiв Житомирської обласної санітарно-епідеміологічної
станції»;

1084. від 21.12.2012 № 1080 «Про затвердження Порядку складання
планів-схем госпітальних округів, включаючи підготовку плану
перспективного розвитку закладів охорони здоров’я скасований наказом
МОЗ від 22.12.2013 № 1119»;

1085. від 21.12.2012 № 1081 «Про розподіл та раціональне
використання імунобіологічних препаратів в Україні, закуплених за кошти
Державного бюджету України, що передбачені на 2012 рік»;

1086. від 21.12.2012 № 1082 «Про внесення змін до наказу
Міністерства охорони здоров`я України від 09 липня 2004 року № 355»;

1087. від 21.12.2012 № 1083 НЕ ДЛЯ ДРУКУ;
1088. від 21.12.2012 № 1084 НЕ ДЛЯ ДРУКУ;
1089. від 21.12.2012 № 1085 НЕ ДЛЯ ДРУКУ;
1090. від 21.12.2012 № 1086 НЕ ДЛЯ ДРУКУ;
1091. від 21.12.2012 № 1087 НЕ ДЛЯ ДРУКУ;
1092. від 21.12.2012 № 1088 «Про списання з бухгалтерського облiку

основних засобiв ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний
університет»»;

1093. від 21.12.2012 № 1089 НЕ ДЛЯ ДРУКУ;
1094. від 21.12.2012 № 1090 «Про створення мультидисциплінарної

робочої групи»;
1095. від 21.12.2012 № 1091 «Про затвердження та впровадження

медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при
туберкульозі»;

1096. від 21.12.2012 № 1092 «Про розподіл антиретровірусного
препарату «Зіаген» (Абакавір, табл., капс., др. 300 мг) для лікування хворих
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на ВІЛ-інфекцію/СНІД та профілактики ВІЛ-інфікування, закуплених за
кошти Державного бюджету України в 2012 році»;

1097. від 21.12.2012 № 1093 «Про розподіл наборів реагентів та
витратних матеріалів для визначення рівня вірусного навантаження,
сумісних з ампліфікатором «Rotor-Gene 6000TM» або «іQ5» з детекцією
флуоресцентного сигналу у форматі «реального часу», закуплених за кошти
Державного бюджету України в 2012 році»;

1098. від 21.12.2012 № 1094 «Про розподіл тест-систем ІФА для
визначення антигену р24 ВІЛ-1 та підтвердження на наявність антитіл до
ВІЛ 1 та 2 типів, закуплених за кошти Державного бюджету України в 2012
році»;

1099. від 21.12.2012 № 1095 «Про внесення змін до наказу
Міністерства охорони здоровя України від 26 жовтня 2011 року № 711»;

1100. від 21.12.2012 № 1096 «Про затвердження розподілу витратних
матеріалів для перинотеального діалізу у дітей, хворих на гостру та хронічну
ниркову недостатність, закуплених за кошти Державного бюджету України
на 2012 рік»;

1101. від 21.12.2012 № 1097 «Про затвердження розподілу лікарських
засобів для лікування дітей, хворих на хронічні вірусні гепатити, закуплених
у централізованому порядку за кошти Державного бюджету України на 2012
рік»;

1102. від 21.12.2012 № 1098 «Про внесення змін до наказу
Міністерства охорони здоровя України від 12 листопада 2012 року № 907»;

1103. від 21.12.2012 № 1099 «Про затвердження розподілу
імуноглобуліну людини нормального для внутрішньовенного введення для
лікування дітей, хворих на первинний ( вроджений) імунодефіцит,
закупленого у централізованому порядку за кошти Державного бюджету
України на 2012 рік»;

1104. від 21.12.2012 № 1100 «Про затвердження розподілу тест-смужок
до індивідуальних глюкометрів для дітей та вагітних з вперше виявленим
цукровим діабетом, закуплених за кошти Державного бюджету України на
2012 рік»;

1105. від 21.12.2012 № 1101 «Про внесення змін до наказу МОЗ
України від 18.07.2012 №543»;

1106. від 21.12.2012 № 1102 «Про затвердження розподілу тест-наборів
для скринінгу новонароджених на фенілкетонурію та вроджений гіпотиреоз,
закуплених у централізованому порядку за кошти Державного бюджету
України на 2012 рік»;

1107. від 21.12.2012 № 1103 «Про розподіл антиретровірусних
препаратів для лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД та профілактики
ВІЛ-інфікування, додатково закуплених за кошти Державного бюджету
України у 2012 році зі змінами наказ МОЗ від 06.03.2013 № 187»;

1108. від 21.12.2012 № 1104 «Про розподіл реагентів та витратних
матеріалів для визначення кількості СД4+ лімфоцитів у ВІЛ-інфікованих
пацієнтів, закуплених за кошти Державного бюджету України у 2012 році»;

1109. від 21.12.2012 № 1105 «Про розподіл ідентифікаційних тестів BD
MGITTM TBc для ідентифікації мікобактерій туберкульозного комплексу
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(діагностичний пристрій BD MGITTM TBc) та витратних матеріалів для
визначення мікобактерій туберкульозу та чутливості до
протитуберкульозних препаратів на аналізаторі мікробіологічному BD
BACTECTM MGITTM 960, закуплених за рахунок коштів Державного
бюджету України на 2012 рік»;

1110. від 21.12.2012 № 1106 «Про розподіл тест-систем
імуноферментних для виявлення антитіл до вірусів імунодефіциту людини 1
та 2 ( для скринінгу крові вагітних), додатково закуплених за кошти
Державного бюджету України у 2012 році»;

1111. від 21.12.2012 № 1107 «Про розподіл протитуберкульозних
препаратів II ряду, закуплених за рахунок коштів Державного бюджету
України на 2012 рік»;

1112. від 21.12.2012 № 1108 «Про розподіл 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 2012 році»;

1113. від 21.12.2012 № 1109 «Про затвердження розподілу лікарського
засобу «КУРОСУРФ» для лікування дихальних розладів у новонароджених,
закуплених у централізованому порядку за кошти Державного бюджету
України на 2012 рік»;

1114. від 21.12.2012 № 1110 «Про внесення змін до наказу МОЗ
України від 14 листопада 2012 року № 915»;

1115. від 21.12.2012 № 1111 «Про затвердження розподілу
імуноферментних тест-систем для дослідження сироватки крові на TORCH-
інфекції та інші інфекції, що передаються статевим шляхом, закуплених у
централізованому порядку за кошти Державного бюджету України на 2012
рік»;

1116. від 21.12.2012 № 1112 «Про розподіл лікарського засобу
«БЕТФЕР 1а ПЛЮС» для лікування хворих на розсіяний склероз,
закупленого за кошти Державного бюджету України на 2012 рік»;

1117. від 21.12.2012 № 1113 «Про розподіл виробу медичного
призначення для лікування дітей з онкологічними та онкогематологічними
захворюваннями, закупленого за кошти Державного бюджету України на
2012 рік»;

1118. від 21.12.2012 № 1114 «Про внесення змін до наказу МОЗ
України від 03.08.2012 № 615»;

1119. від 21.12.2012 № 1115 «Про розподіл лікарського засобу
«Філстим®» для дітей з онкологічними та онкогематологічними
захворюваннями, закупленого за кошти Державного бюджету України на
2012 рік»;

1120. від 21.12.2012 № 1116 «Про внесення змін до наказу МОЗ
України від 12.11.2012 № 908»;

1121. від 21.12.2012 № 1117;
1122. від 21.12.2012 № 1118 «Про затвердження та впровадження

медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при
цукровому діабеті 2 типу»;
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1123. від 22.12.2012 № 1119 «Про скасування деяких наказів
Міністерства охорони здоров'я України»;

1124. від 24.12.2012 (Спільно з МВС) № 1120 «Про внесення змін до
наказу МОЗ України та МВС України від 05.06.2000 № 124/345»;

1125. від 25.12.2012 № 1121 «Про декларування зміни оптово-
відпускних цін на лікарські засоби станом на 21 грудня 2012 року та
внесення їх до реєстру»;

1126. від 25.12.2012 № 1122 «Про державну реєстрацію
(перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних
матеріалів»;

1127. від 25.12.2012 № 1123 «Про декларування зміни оптово-
відпускних цін на вироби медичного призначення станом на 20 грудня 2012
року та внесення їх до реєстру»;

1128. від 25.12.2012 № 1124 «Про декларування зміни оптово-
відпускних цін на вироби медичного призначення станом на 19 грудня 2012
року та внесення їх до реєстру»;

1129. від 26.12.2012 № 1125 «Про затвердження рішення Головної
акредитаційної комісії при Міністерстві охорони здоров'я України від 26
грудня 2012 року»;

1130. від 27.12.2012 № 1126 «Про затвердження Змін до деяких наказів
Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої
політики та Міністерства охорони здоров’я України»;

1131. від 27.12.2012 № 1127 «Про списання з бухгалтерського обліку
основних засобів ДЗ «Львівська обласна санітарно-епідеміологічна станція»
Міністерства охорони здоровя України»;

1132. від 27.12.2012 № 1128 НЕ ДЛЯ ДРУКУ;
1133. від 27.12.2012 № 1129 НЕ ДЛЯ ДРУКУ;
1134. від 27.12.2012 № 1130 «Про затвердження Порядку проведення

підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам
належної виробничої практики» (зареєстровано в Мін’юсті від 21.01.2013
№ 133/22665);

1135. від 27.12.2012 № 1131 «Про державну реєстрацію
(перереєстрацію) медичних імунобіологічних препаратів»;

1136. від 27.12.2012 № 1132 «Про декларування зміни оптово-
відпускних цін на лікарські засоби станом на 25 грудня 2012 року та
внесення їх до реєстру»;

1137. від 27.12.2012 № 1133 «Про ліцензування медичної практики»;
1138. від 28.12.2012 № 1134 «Про списання з бухгалтерського облiку

основних засобiв Національного медичного університету імені
О.О.Богомольця»;

1139. від 29.12.2012 (Спільно з Мінфіном) № 1135 «Про внесення змін
до паспорта бюджетної програми на 2012 рік»;

1140. від 29.12.2012 № 1136 «Про державну реєстрацію
(перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних
матеріалів»;
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1141. від 29.12.2012 № 1137 «Про декларування зміни оптово-
відпускних цін на вироби медичного призначення станом на 25 грудня 2012
року та внесення їх до реєстру»;

1142. від 29.12.2012 № 1138 «Про затвердження Державних санітарних
норм та правил «Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основи
гігієнічні вимоги» (зареєстровано в Мін’юсті від 09.01.2013 № 86/22618);

1143. від 29.12.2012 № 1139 «Про затвердження Державних санітарних
норм та правил «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції,
що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги»;

1144. від 29.12.2012 № 1140 «Про затвердження Державних санітарних
норм та правил «Медичні вимоги до якості та безпечності харчових
продуктів та продовольчої сировини»;

1145. від 29.12.2012 № 1141 «Про внесення змін до складу Центральної
атестаційної комісії при МОЗ України з атестації провізорів та фармацевтів»;

1146. від 29.12.2012 (Спільно з Мінфіном  № 1469) № 1142 «Про
внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2012 рік».

НАКАЗИ МОЗ УКРАЇНИ, ЩО ПРОЙШЛИ ДЕРЖАВНУ
РЕЄСТРАЦІЮ У МІНІСТЕРСТВІ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

1. Від 12.01.2012 (Спільно з Мінсоцполітики № 9, Міносвіти № 11,
Мінкультури № 10) № 11 «Про внесення змін до наказу Міністерства праці
та соціальної політики України Міністерства освіти і науки України,
Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства культури і туризму
України від 13.09.2006 № 341/651/619/769» (зареєстровано в Мін’юсті від
30.01.2012 № 145/20458);

2. від 18.01.2012 № 32 «Про визначення таким, що втратив чинність,
наказу Міністерства охорони здоровя України від 19.11.2002 № 420»
(зареєстровано в  Мін’юсті № 160/20473);

3. від 26.01.2012 № 55 «Про затвердження Державних санітарних норм
та правил «Гігієнічні вимоги до розміщення, облаштування, обладнання та
експлуатації перинатальних центрів» (зареєстровано в Мін’юсті від
20.02.2012 № 248/20561);

4. від 03.02.2012 № 78 «Про затвердження переліку лікарських засобів,
дозволених до застосування в Укарїні, які відпускаються без рецептів з аптек
та їх структурних підрозділів» (зареєстровано в Мін’юсті від 03.02.2012
№ 277/20590);

5. від 03.02.2012 № 79 «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 20.02.2012 № 250/20563);

6. від 03.02.2012 (Спільно з Мінсоцполітики № 56) № 80 «Про внесення
змін до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоровя та установ
соціального захисту населення» (зареєстровано в Мін’юсті від 03.02.2012
№ 275/20588);
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7. від 07.02.2012 № 89 «Про затвердження Державних санітарних норм
та правил влаштування, утримання та організації режиму діяльності дитячих
наметових містечок» ((зареєстровано в Мін’юсті від 23.02.2012
№ 284/20597);

8. від 08.02.2012 (Спільно з Мінсоцполітики № 69) № 96 «Про внесення
змін до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоровя та установ
соціального захисту населення» (зареєстровано в Мін’юсті від 23.02.2012
№ 285/20598);

9. від 10.02.2012 (Спільно з Мінюстом № 239/5) № 104 «Про
затвердження Порядку взаємодії закладів охорони здоров'я Державної
кримінально-виконавчої служби України із закладами охорони здоров'я з
питань надання медичної допомоги особам, узятим під варту» (зареєстровано
в Мін’юсті від 10.02.2012 № 212/20525);

10. від 14.02.2012 № 107 «Про внесення змін до наказу Міністерства
охорони здоровя України від 21.05.2007 № 246» (зареєстровано в Мін’юсті
від 05.03.2012 № 359/20672);

11. від 14.02.2012 № 110 «Про затвердження форм первинної медичної
облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що
використовується у закладах охорони здоров'я незалежно від форми
власності та підпорядкування» (зареєстровано в Мін’юсті від 28.04.2012
№ 661/20974);

12. від 14.02.2012 № 114 «Про діяльність спеціалізованих формувань
«Мобільний пункт консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію, гепатити В
і С та інфекції, що передаються статевим шляхом» та «Мобільна амбулаторія
консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію, гепатити В і С та інфекції, що
передаються статевим шляхом»» (зареєстровано в Мін’юсті від 19.06.2012
№ 1001/21313);

13. від 28.02.2012 № 134 «Про внесення змін до Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів,
оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами» ((зареєстровано в
Мін’юсті від 19.03.2012 № 417/20730);

14. від 28.02.2012 № 140 «Про внесення змін до наказу МОЗ від
19.07.2005 № 360» (зареєстровано в Мін’юсті від 15.03.2012 № 397/20710);

15. від 01.03.2012 № 147 «Про затвердження порядку проведення
медичних оглядів та спеціальної перевірки осіб, які претендують на посади,
пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування»
(зареєстровано в Мін’юсті від 02.03.2012 № 476/20789);

16. від 20.03.2012 № 175 «Про затвердження Порядку взаємодії
Міністерства охорони здоров'я України з центральними органами виконавчої
влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів
України через Віце-прем'єр-міністра України - Міністра охорони здоров'я
України» (зареєстровано в Мін’юсті від 03.04.2012 № 496/20809);

17. від 21.03.2012 № 182 «Про затвердження форм первинної облікової
документації і звітності з питань моніторингу лікування ВІЛ-інфікованих
осіб та інструкцій щодо їх заповнення» (зареєстровано в Мін’юсті від
18.05.2012 № 794/21107);
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18. від 27.03.2012 № 200 «Про затвердження порядку проведення
замісної підтримувальної терапії хворих з опіоїдною залежністю»
(зареєстровано в Мін’юсті від 02.06.2012 № 889/21201);

19. від 28.03.2012 (Спільно з Мін’юст № 478/5, Мінсоцполітики № 180,
Мінмолодьспорт № 375, МОЗ № 212, МВС № 258) № 212 «Про затвердження
Порядку взаємодії установ виконання покарань та суб'єктів соціального
патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у
виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк» (зареєстровано в
Мін’юсті від 30.03.2012 № 487/20800);

20. від 29.03.2012 № 221 «Про затвердження рішення Тимчасової
настанови з проведення скринінгу новонароджених на адреногенітальний
синдром та муковісцидром і оцінки його результатів» (зареєстровано в
Мін’юсті від 23.04.2012 № 604/20917);

21. від 03.04.2012 № 234 «Про систему екстренної токсикологічної
допомоги в Україні» (зареєстровано в Мін’юсті від 03.04.2012 № 920/21232);

22. від 04.04.2012 № 236 «Про організацію контролю та профілактики
післяопераційних гнійно-запальних інфекцій, спричинених
мікроорганізмами, резистентними до дії антимікробних препаратів»
(зареєстровано в Мін’юсті від 06.06.2012 № 912/21224);

23. від 10.04.2012 № 250 «Про надання живим родинним донором
гомотрансплантанта для трансплантанції» (зареєстровано в Мін’юсті від
14.06.2012 № 963/21275);

24. від 10.04.2012 № 251 «Про затвердження Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших
тканин і клітин людини» (зареєстровано в Мін’юсті від 28.04.2012
№ 660/20973);

25. від 10.04.2012 № 252 «Про внесення змін до Методики розрахунку
потреби в протитуберкульозних препаратах» (зареєстровано в Мін’юсті від
28.04.2012 № 701/21014);

26. від 11.04.2012 № 253 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
01.08.2000 № 188» (зареєстровано в Мін’юсті від 17.07.2012 № 1201/21513);

27. від 20.04.2012 № 276 «Про затвердження переліку тканин і клітин
людини, дозволених до зберігання в банках пуповинної крові, інших тканин і
клітин людин» (зареєстровано в Мін’юсті від 05.07.2012 № 1124/21436);

28. від 23.04.2012 № 292 «Про забезпечення дітей, хворих на гемофілію
тип А або В і хворобу Віллебранда, факторами коагуляції крові та виробами
медичногопризначення» (зареєстровано в Мін’юсті від від 11.05.2012
№ 751/21064);

29. від 10.05.2012 (Спільно з Мінюстом № 710/5) № 343 «Про
затвердження Порядку взаємодії закладів охорони здоровя Державної
кримінально-виконавчої служби України із закладами охорони здоровя з
питань надання медичної допомоги засудженим» (зареєстровано в Мін’юсті
від 15.05.2012 № 769/21082);

30. від 14.05.2012 (Спільно з МНС № 785 , МВС № 417) № 349 «Про
затвердження Порядку взаємодії Міністерства надзвичайних ситуацій
України, Міністерства внутрішніх справ України і Міністерства охорони
здоров'я України під час здійснення заходів із запобігання і реагування на
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надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру на період
підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи
2012 року з футболу» (зареєстровано в Мін’юсті від 28.05.2012
№ 843/21155);

31. від 14.05.2012 № 352 «Про затвердження Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки Міністерства охорони здоров "я України - Подяку
Міністерства охорони здоров'я України та Почесну грамоту Міністерства
охорони здоров'я України» (зареєстровано в Мін’юсті від 14.06.2012
№ 850/21162);

32. від 18.05.2012 № 366 «Про затвердження Загальних вимог щодо
проведення медичного сортування постраждалих і хворих та форм медичної
документації» (зареєстровано в Мін’юсті від 05.06.2012 № 884/21196);

33. від 23.05.2012 № 382 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
16 серпня 2010 року № 682» (зареєстровано в Мін’юсті від 12.06.2012
№ 941/21253);

34. від 28.05.2012 № 390 «Про затвердження Порядку надання
одноразової адресної грошової допомоги випускникам вищих навчальних
закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та
фармацевтичного профілів» (зареєстровано в Мін’юсті від 12.06.2012
№ 942/21254);

35. від 29.05.2012 № 394 «Про затвердження Порядку розрахунку
граничного рівня оптово-відпускних цін на лікарські засоби для лікування
осіб з гіпертонічною хворобою та порівняльних ( референтних цін ) на
лікарські засоби» (зареєстровано в Мін’юсті від 30.05.2012 № 863/21175);

36. від 01.06.2012 (Спільно з Мінсоцполітики № 329
Мінсімямолодьспорт № 652 МВС № 502) № 409 «Про взаємодію місцевих
органів виконавчої влади з питань здійснення контролю за умовами
утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, які виховуються в прийомних сім'ях та дитячих будинках
сімейного типу, соціального супроводження прийомних сімей та дитячих
будинків сімейного типу» (зареєстровано в Мін’юсті від 20.07.2012
№ 1007/213192);

37. від 05.06.2012 № 420 «Про затвердження Порядку та Критеріїв
встановлення медико-соціальними експертними комісіями ступеня стійкої
втрати професійної працездатності у відсотках працівникам, яким заподіяно
ушкодження здоров'я, пов'язане з виконанням трудових обов'язків»
(зареєстровано в Мін’юсті № 1387/21699);

38. від 06.06.2012 № 422 «Про деякі питання заборони рекламування
лікарських засобів» (зареєстровано в Мін’юсті від 16.07.2012 № 1189/21501);

39. від 08.06.2012 (Спільно з Мінсоцполітики № 349) № 429 «Про
внесення змін до умов оплати праці працівників закладів охорони здоровя та
установ соціального захисту населення» (зареєстровано в Мін’юсті від
08.06.2012 № 951/21263);

40. від 11.06.2012 № 430 «Про затвердження форм первинної облікової
документації та інструкцій щодо їх заповнення» (зареєстровано в Мін’юсті
від 12.07.2012 № 1173/21485);
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41. від 14.06.2012 № 440 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 19.07.2005 № 360» (зареєстровано в Мін’юсті від  03.07.2012
№ 1101/21413);

42. від 14.06.2012 № 441 «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 17.05.1997 №150» (зареєстровано в Мін’юсті від  30.08.2012
№ 1458/21770);

43. від 21.06.2012 (Спільно з Нацдержслужба № 130) № 457 «Про
порядок надання медичного висновку у звязку з неможливістю виконання
державним службовцем службових обовязків за станом здоровя»
((зареєстровано в Мін’юсті від  16.07.2012 № 1195/21507);

44. від 02.07.2012 № 478 «Про затвердження Переліку медичних виробів,
що підлягають державній реєстрації (перереєстрації) в Україні»
(зареєстровано в Мін’юсті від  02.07.2012 № 1234/21546);

45. від 05.07.2012 № 494 «Про затвердження змін до Інструкції з
оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення законодавства
України щодо забезпечення якості лікарських засобів» (зареєстровано в
Мін’юсті від 20.07.2012 № 1225/21537);

46. від 06.07.2012 № 498 «Про затвердження Переліку товарів, які мають
право придбавати та продавати аптечні заклади та їх структурні підрозділи»
(зареєстровано в Мін’юсті від 20.07.2012 № 1231/21543);

47. від 07.07.2012 (Спільно з МВС № 604, Мінсоцполітики №417,
Мінмолодьспорт № 793, Адміністрацією державної прикордонної служби
№518) № 499 «Про затвердження Інструкції про взаємодію органів
виконавчої влади в роботі з дітьми, розлученими із сім'єю, які не є
громадянами України і звернулися до компетентних органів із заявою про
визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту»
(зареєстровано в Мін’юсті від 31.07.2012 № 1292/21604);

48. від 07.07.2012 (Спільно з Міноборони № 446, Мінфін № 810,
Мінінфраструктури № 385, МВС № 605, Мінекономіки № 781,
Мінекоприроди № 336, СБУ № 284, Адміністрація державної прикордонної
служби № 519) № 501 «Про затвердження Каталогу можливостей України
щодо підтримки міжнародних миротворчих операцій та навчань»
(зареєстровано в Мін’юсті від 26.07.2012 № 1260/21572);

49. від 11.07.2012 (Спільно з НАМН № 41) № 514 «Про затвердження
форм первинної облікової документації, форми звітності з питань реєстрації
пацієнтів з хронічною хворобою нирок, трансплантованою ниркою або
гострим пошкодженням нирок та інструкцій щодо їхнього заповнення»
(зареєстровано в Мін’юсті від 02.08.2012 № 1318/21630);

50. від 12.07.2012 № 523 «Про внесення змін до наказу Міністерства
охорони здоровя України від 23 вересня 2009 року № 690» (зареєстровано в
Мін’юсті від 20.07.2012 № 1235/21547);

51. від 16.07.2012 № 533 «Про затвердження Порядку ведення
Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення»
(зареєстровано в Мін’юсті від 01.08.2012 № 1301/21613);

52. від 16.07.2012 № 534 «Про запровадження спеціального позначення
лікарських засобів, у тому числі медичних імунобіологічних препаратів, що
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закуповуються за рахунок бюджетних коштів» (зареєстровано в Мін’юсті від
30.07.2012 № 1286/21598);

53. від 17.07.2012 (Спільно з Мінфіном № 844, Адміністрацією
Держприкордонслужби № 552, Мінагрополітики №439, Мінприроди №350,
Мінкультури №760) № 539 «Про визнання такими, що втратили чинність,
деяких наказів Державної митної служби України, Адміністрації Державної
прикордонної служби України, Міністерства охорони здоров'я України,
Міністерства аграрної політики України, Міністерства охорони
навколишнього природного середовища України, Міністерства культури і
туризму України» (зареєстровано в Мін’юсті від 13.09.2012 № 1573/21885);

54. від 17.07.2012 (Спільно з Мінфіном № 845 , Адміністрацією
Держприкордонслужби №551, Мінагрополітики №440, Мінкультури №759,
Мінекоприроди №349, Мінінфраструктури №408) № 540 «Про визнання
таким, що втратив чинність, наказу Державної митної служби
України,Адміністрації Державної прикордонної служби України,
Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства аграрної політики
України, Міністерства культури і туризму України, Міністерства охорони
навколишнього природного середовища України, Міністерства транспорту та
зв'язку України від 27.03.2009 № 265/211/191/210/14/147/326» (зареєстровано
в Мін’юсті від 13.09.0012 № 1574/21886);

55. від 19.07.2012 № 548 «Про затвердження Мікробіологічних критеріїв
для встановлення показників безпечності харчових продуктів»
(зареєстровано в Мін’юсті від 03.08.2012 № 1321/21633);

56. від 23.07.2012 № 552 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
07.04.2012 № 203» (зареєстровано в Мін’юсті 09.08.2012 № 1357/21669);

57. від 30.07.2012 № 575 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
26 квітня 2011 року № 237» (зареєстровано в Мін’юсті від 15.08.2012
№ 1376/21688);

58. від 30.07.2012 № 577 «Про затвердження форм первинної облікової
документації, що використовується в медико-соціальних експертних
комісіях» (зареєстровано в Мін’юсті від 05.10.2012 № 1504/21816);

59. від 30.07.2012 № 578 «Про порядок проведення медичного огляду та
спеціальної перевірки особи, яка претендує на зайняття посади, пов'язаної з
виконанням функцій держави або місцевого самоврядування» (зареєстровано
в Мін’юсті від 21.08.2012 № 1405/21717);

60. від 31.07.2012 (Спільно з МНС № 1061 Мінсоцполітики № 468
Мінмолодьспорт № 865) № 587 «Про затвердження Порядку спільних дій на
випадок виникнення надзвичайних ситуацій та пожеж в організаціях,
установах і закладах з цілодобовим перебуванням людей» (зареєстровано в
Мін’юсті від 20.08.2012 № 1396/21708);

61. від 03.08.2012 № 612 «Про затвердження форм первинної облікової
документації та звітності з питань моніторингу заходів профілактики
передачі ВІЛ від матері до дитини, інструкцій щодо їх заповнення»
(зареєстровано в Мін’юсті від 03.09.2012 № 1483/21795);

62. від 03.08.2012 № 616 «Про затвердження Правил проведення
клінічних випробувань медичної техніки та виробів медичного призначеннія
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і Типового положення про комісію з питань етики» (зареєстровано в
Мін’юсті від 30.08.2012 № 1461/21773);

63. від 03.08.2012 № 617 «Про внесення змін до Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів,
оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами» (зареєстровано в
Мін’юсті від 09.10.2012 № 1702/22014);

64. від 05.09.2012 (Спільно з МВС № 775, Мінюст № 1311/5) № 692 «Про
затвердження порядку взаємодії закладів охорони здоровя, територіальних
органів внутрішніх справ, установ виконання покарань і слідчих ізоляторів у
частині забезпечення наступності диспансерного спостереження за ВІЛ-
позитивними особами, здійснення клініко-лабораторного моніторингу за
перебігом хвороби та проведення антиретровірусної терапії» (зареєстровано
в Мін’юсті від 19.09.2012 1615/21927);

65. від 07.09.2012 № 703 «Про внесення змін до наказу Міністерства
охорони здоровя України від 29 грудня 2011 року № 1000» (зареєстровано в
Мін’юсті від 24.09.2012 № 1639/21951);

66. від 07.09.2012 № 705 «Про затвердження Положення про реєстр
оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення,
порядок внесення до нього змін та форм заяв про декларування зміни оптово-
відпускної ціни на лікарський засіб та виріб медичного призначення»
(зареєстровано в Мін’юсті від 24.09.2012 № 1638/21950);

67. від 07.09.2012 № 707 «Про внесення змін до Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів,
оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами» (зареєстровано в
Мін’юсті від 21.09.2012 № 1630/21942);

68. від 07.09.2012 № 708 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
14 травня 2003 року № 210» (зареєстровано в Мін’юсті від 06.11.2012
№ 1862/22174);

69. від 17.09.2012 № 718 «Про внесення змін до наказу Міністерства
охорони здоровя України від 21 грудня 2010 року № 1141» (зареєстровано в
Мін’юсті від 16.11.2012 № 1927/22239);

70. від 17.09.2012 № 719 «Про внесення змін до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки Міністерства охорони здоров’я України – Подяку
Міністерства охорони здоров’я України та Почесну грамоту Міністерства
охорони здоров’я України» (зареєстровано в Мін’юсті від 28.11.2012
№ 1884/22196);

71. від 28.09.2012 № 751 «Про створення та впровадження медико-
технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі
Міністерства охорони здоровя України» (зареєстровано в Мін’юсті від
29.11.2012 № 2001/22313);

72. від 28.09.2012 № 752 «Про порядок контролю якості медичної
допомоги» (зареєстровано в Мін’юсті від 28.11.2012 № 1996/22308);

73. від 01.10.2012 () № 762 «Про затвердження Державних санітарних
норм та правил «Про безпеку і захист працівників від шкідливого впливу
азбесту і азбестовмісних матеріалів» (зареєстровано в Мін’юсті від
23.10.2012 № 1776/22088);
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74. від 10.10.2012 (Спільно з МНС № 1248) № 789 «Про внесення змін до
наказу МОЗ України та МНС України від 30 травня 1997 року № 166/129»
(зареєстровано в Мін’юсті від 18.12.2012 № 2108/22420);

75. від 17.10.2012 № 813 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
4 листопада 2011 року № 755» (зареєстровано в Мін’юсті від 02.11.2012
№ 1847/22159);

76. від 17.10.2012 № 814 «Про внесення змін до наказу Міністерства
охорони здоровя України від 16 липня 2009 року № 514» (зареєстровано в
Мін’юсті від 16.12.2012 № 2036/22348);

77. від 19.10.2012 № 818 «Про затвердження Порядку ведення реєстру
хворих на туберкульоз» (зареєстровано в Мін’юсті від 06.11.2012
№ 1864/22176);

78. від 22.10.2012 № 825 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
12 січня 2009 року №4» (зареєстровано в Мін’юсті від 07.11.2012
№ 1869/22181);

79. від 29.10.2012 № 845 «Про внесення змін до наказу Міністерства
охорони здоровя України від 19 липня 2005 року №360» (зареєстровано в
Мін’юсті від 08.11.2012 № 1880/22192);

80. від 06.11.2012 № 876 «Про затвердження Переліку лікарських засобів,
заборонених до рекламування, які відпускаються без рецепта»
(зареєстровано в Мін’юсті від 21.11.2012 № 1948/22260);

81. від 14.11.2012 № 912 «Про внесення змін до наказу Міністерства
охорони здоровя України від 12 грудня 2006 року № 818» (зареєстровано в
Мін’юсті від  29.11.2012 № 2006/22318);

82. від 19.11.2012 № 924 «Про внесення змін до Переліку закладів
охорони здоровя» (зареєстровано в Мін’юсті від 26.11.2012 № 1980/22292);

83. від 20.11.2012 № 926 «Про затвердження Змін до деяких наказів
Міністерства охорони здоровя України з питань трансплантації»
(зареєстровано в Мін’юсті від 07.12.2012 № 2037/22349);

84. від 20.11.2012 № 927 «Про внесення змін до Переліку тканин і клітин
людини, з якими дозволена діяльність банків пуповинної крові, інших тканин
і клітин людини» (зареєстровано в Мін’юсті від 07.12.2012 № 2048/22360);

85. від 20.11.2012 № 930 «Про внесення зміни до Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів,
оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами» (зареєстровано в
Мін’юсті від 20.12.2012 № 2126/22438);

86. від 20.11.2012 № 933 «Про заходи щодо запровадження
автоматизованої інформаційно-аналітичної системи ресурсного забезпечення
закладів охорони здоров'я» (зареєстровано в Мін’юсті від 22.01.2013
№ 161/22693);

87. від 26.11.2012 № 946 «Про затвердження Порядку виплати
щомісячної державної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям і дітям, які
страждають на хворобу, зумовлену ВІЛ» (зареєстровано в Мін’юсті від
27.11.2012 № 1982/22294);

88. від 28.11.2012 (Спільно .з МВС №1095 Генпрокуратурою № 119)
№ 955 «Про затвердження Порядку взаємодії між органами внутрішніх
справ, закладами охорони здоров'я та органами прокуратури України при



101

встановленні факту смерті людини» (зареєстровано в Мін’юсті від 18.01.2012
№ 2106/2248);

89. від 30.11.2012 № 979 «Про затвердження Порядку ввезення на
територію України незареєстрованих медичної техніки та виробів медичного
призначення» (зареєстровано в Мін’юсті від 20.12.2012 № 2124/22436);

90. від 30.11.2012 № 981 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
02 лютого 2011 №49» (зареєстровано в Мін’юсті від 20.12.2012
№ 2131/22443);

91. від 07.12.2012 № 1008 «Про затвердження Порядку сертифікації
якості лікарських засобів для міжнародної торгівлі та підтвердження для
активних фармацевтичних інгредієнтів, що експортуються» (зареєстровано в
Мін’юсті від 28.12.2012 № 2218/22530);

92. від 10.12.2012 № 1036 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від
28 жовтня 2002 року № 385» (зареєстровано в Мін’юсті від 25.12.2013
№ 2159/22471);

93. від 14.12.2012 № 1053 «Про апробацію методології дослідження
важкої материнської захворюваності, що становить загрозу для життя жінки»
(зареєстровано в Мін’юсті від 03.01.2013 № 35/22567);

94. від 27.12.2012 № 1130 «Про затвердження Порядку проведення
підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам
належної виробничої практики» (зареєстровано в Мін’юсті від 21.01.2013
№ 133/22665);

95. від 29.12.2012 № 1138 «Про затвердження Державних санітарних
норм та правил «Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основи
гігієнічні вимоги» (зареєстровано в Мін’юсті від 09.01.2013 № 86/22618).



102

Коротка характеристика законів України
розроблених МОЗ України

Законодавча діяльність галузі охорони здоров’я за звітний період була
спрямована на удосконалення та подальше реформування системи охорони
здоров’я у відповідності до програми Президента України Януковича В.Ф.
«Україна для людей» та Програми економічної реформи на 2010-2014 роки
«Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна
держава».

Протягом 2012 року було прийнято 8 законів України з питань
діяльності галузі, розроблених МОЗ України.

«Про внесення змін до Закону України «Про затвердження
Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції,
лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на
2009-2013 роки» від 05.06.2012 № 4888-VI (р. № 10192).

Зазначений закон було розроблено на виконання:
- п. 1 доручення Президента України від 24 травня 2011 року № 1-

1/968 «Забезпечити вивчення Національною координаційною радою
боротьби з наркоманією при Кабінеті Міністрів України із залученням
незалежних експертів із наукових установ питання щодо доцільності
подальшого розширення сфери застосування методу замісної
підтримувальної терапії препаратами «Метадол» (метадону гідрохлорид),
«Метадикт» (метадону гідрохлорид) та «Еднок» (бупренорфіну гідрохлорид),
зокрема за рахунок бюджетних асигнувань, за результатами цього вивчення
розробити та внести у встановленому порядку на розгляд Верховної Ради
України законопроект про внесення змін до Закону України «Про
затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-
інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД
на 2009-2013 роки»;

- розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.03.2011
№ 223-р «Деякі питання оптимізації державних цільових програм» до Указу
Президента України від 9 грудня 2010 року N 1085 (1085/2010) «Про
оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади».

Метою закону є забезпечення ефективної реалізації державної політики
з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу.

«Розширення сфери застосування методу замісної підтримувальної
терапії (далі - ЗПТ) з метою зменшення ризику ВІЛ-інфікування та
підвищення прихильності до антиретровірусної терапії серед споживачів
ін'єкційних наркотиків, у тому числі шляхом:

- опрацювання основних принципів проведення ЗПТ та моніторингу її
ефективності;

- впровадження застосування рідких форм лікарських засобів в
програму ЗПТ;

- облаштування засобами контролю кабінетів ЗПТ;
- вивчення питання щодо створення реєстру споживачів опіоїдних

ін'єкційних наркотиків, яким надаються послуги з проведення ЗПТ;
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- проведення моніторингу ефективності впровадження ЗПТ в
Україні;

- вивчення та узагальнення ефективності ЗПТ та альтернативних
методів лікування наркозалежності.».

«Про виконання програм Глобального фонду для боротьби із
СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні» від 21.06.2012 № 4999-VI
(р. №10121).

Закон розроблено з метою забезпечення ефективного використання
грантів Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та
малярією (далі - Глобальний фонд)  в Україні.

Глобальний фонд  є міжнародним фінансовим закладом, який протягом
останніх семи років надає Україні фінансову допомогу у сфері протидії ВІЛ-
інфекції/СНІДу.

Протягом 2004 – 2009 років через громадську організацію
«Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД» було впроваджено програму
«Подолання епідемії ВІЛ/СНІД в Україні».

Програма сприяла впровадженню профілактики передачі ВІЛ від
матері до дитини з охопленням близько 20 тисяч ВІЛ позитивних вагітних та
їх дітей; дозволила запровадити життєво необхідне лікування для хворих на
ВІЛ-інфекцію з охопленням більше 6 тисяч осіб.

Завдяки цій програмі було запроваджено освітні програми з
профілактики ВІЛ-інфекції у межах шкільного предмету «Основи здоров’я»
(охоплено 3 млн. учнів 1-7 класів); підготовлено понад 13 тисяч вчителів;
навчання за програмою «Школа проти СНІДу»  пройшло більше 140 тис.
учнів навчальних закладів.

Закон визначає загальні положення щодо порядку координації з боку
держави впровадження програм Глобального фонду в Україні; отримання та
використання грантів Основними реципієнтами;  звільнення від
оподаткування та обкладання митом; порядку митного оформлення вантажів,
оплачених за рахунок грантів; звітності та аудиту Основних реципієнтів;
моніторингу стану реалізації програм Глобального фонду; відповідальності
за цільове використання  гранту.

 У Перехідних та прикінцевих положеннях передбачено внесення змін
до Податкового кодексу України щодо надання податкових пільг; до Закону
України «Про Єдиний митний тариф» щодо звільнення від сплати мита та
Закону України «Про здійснення держаних закупівель» в частині
виключення з під сфери дії цього закону закупівель товарів, робіт і послуг,
що здійснюються за рахунок грантів Глобального фонду.

«Про внесення зміни до Основ законодавства України про охорону
здоров’я щодо встановлення обмежень під час провадження
керівниками та працівниками лікувально-профілактичних і
фармацевтичних (аптечних) закладів професійної діяльності» від
04.07.2012 № 5036-VI (р. № 10560).

Відповідно до ст. 49 Конституції України кожен громадянин України
має право на охорону здоров’я. Суспільство і держава відповідальні перед
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сучасним і майбутніми поколіннями за рівень здоровэя і збереження
генофонду народу України, забезпечують пріоритетність охорони здоров’я в
діяльності держави, поліпшення умов праці, навчання, побуту і відпочинку
населення, розв’язання екологічних проблем, вдосконалення медичної
допомоги і запровадження здорового способу життя.

З метою гарантування природного невід’ємного і непорушного права
на охорону здоров’я, та забезпечення дотримання конституційних прав
громадян на безпечне, якісне та ефективне лікування, внесено зміни до
Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо встановлення
обмежень при проваджені професійної діяльності медичними та
фармацевтичних працівниками, шляхом доповнення статтею 781

«Обмеження, що накладаються на медичних працівників і фармацевтичних
працівників при здійсненні ними професійної діяльності».

Основною метою закону є:
- захист громадян України від неналежних дій, що можуть зумовити

загрозу життю і погіршити стан здоров’я громадян та порушити їх майнові
(економічні) права;

 - чітке законодавче визначення дій які впливають на об’єктивність та
ефективність професійної діяльності медичних та фармацевтичних
працівників, тощо.

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
посилення відповідальності за фальсифікацію або обіг фальсифікованих
лікарських засобів» від 05.07.2012 № 5065-VI  (р. № 10561).

Закон розроблено з метою вирішення проблеми підвищення
ефективності боротьби з незаконним обігом лікарських засобів та їх
фальсифікацією, оскільки зазначена проблема полягає, зокрема, у низькому
рівні юридичної відповідальності за фальсифікацію лікарських засобів, їх
незаконний обіг.

Законом внесено відповідні зміни і доповнення до Кримінального
кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення,
що сприятиме:

-  подальшому розвитку господарської діяльності  у сфері  виробництва
та обігу лікарських засобів, встановить високий рівень  юридичної
відповідальності за фальсифікацію лікарських засобів, обіг фальсифікованих
лікарських засобів;

- забезпеченню подальшої гармонізації національної нормативно -
правової бази у сфері обігу лікарських засобів із міжнародним та
європейським законодавством;

- створенню належних умов для ведення підприємницької діяльності на
фармацевтичному ринку України, що позитивно вплине на  процеси
«детінізації» економіки у цій сфері;

- недопущенню до обігу фальсифікованих, неякісних та
незареєстрованих лікарських засобів.
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«Про внесення змін до деяких законів України» (щодо
ліцензування імпорту лікарських засобів та визначення терміну
«активний фармацевтичний інгредієнт» від 04.07.2012 № 5038-VI
(р. № 10562).

Закон розроблено з метою належного виконання пункту 2.6.2
Рекомендацій парламентських слухань на тему: «Про сучасний стан та
перспективи розвитку фармацевтичної галузі України», затверджених
Постановою Верховної Ради України від 06.10.2011 № 3901-VI, пункту 2
доручення Кабінету Міністрів України від 29.10.2011 № 50137/1/1-11 до
Постанови Верховної Ради України «Про Рекомендації парламентських
слухань на тему: «Про сучасний стан та перспективи розвитку
фармацевтичної галузі України» від 06.10.2011 № 3901-VI та пункту 1
Протоколу наради від 2 грудня 2011 року «Про питання імпортозаміщення
лікарських засобів» під головуванням першого заступника Керівника
Секретаріату Кабінету Міністрів України Аністратенка Ю.С.

Цим Законом внесено зміни до Закону України «Про ліцензування
певних видів господарської діяльності» та Закону України «Про лікарські
засоби», з метою подальшої гармонізації національної нормативно-правової
бази у сфері обігу лікарських засобів із міжнародним та європейським
законодавством, зокрема, стосовно визначення терміна «активний
фармацевтичний інгредієнт» для приведення законодавства України у
відповідність до вимог Світової організації торгівлі (далі – СОТ), директив та
інших документів Європейського співтовариства (далі – ЄС), рекомендацій
Всесвітньої організації охорони здоров’я (далі – ВООЗ), що застосовуються у
міжнародній практиці.

Метою Закону є запровадження чіткого механізму державного
регулювання діяльності з імпорту лікарських засобів згідно з міжнародними
та європейськими вимогами.

«Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про підроблення
медичної продукції та подібні злочини, що загрожують охороні здоров’я»
від 07.06.2012 № 4908-VI (р. № 0261).

Конвенцію Ради Європи про підроблення медичної продукції та
подібні злочини, що загрожують охороні здоров’я, було відкрито до
підписання 29 червня 2011 року.

Від імені України Конвенцію підписано 28 жовтня 2011 року.
Метою Конвенції є запобігання та боротьба із загрозами суспільному

здоров’ю, яка досягається шляхом:
- захисту прав потерпілих від протиправних діянь;
- посилення національної та міжнародної співпраці.
«Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної

програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки»
від 16.10.2012 № 5451-VI (р. № 11046).

Закон розроблено на виконання Закону України «Про боротьбу із
захворюванням на туберкульоз» та у зв’язку із закінченням дії
Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз
у 2007-2011 роках. За період дії зазначеної програми показники
захворюваності, поширеності, смертності від туберкульозу знизилися, однак,
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залишаються високими. У 2011 році захворюваність на туберкульоз, його
поширеність та смертність від туберкульозу в Україні становила, відповідно
67,2; 155,3 та 15,3 випадків на 100 тис. населення. За оцінками ВООЗ в
Україні мультирезистентну форму мають 16% хворих з новими випадками та
44% хворих з повторними випадками туберкульозу, що на тепер становить
близько 7000 хворих. У країні реєструються випадки майже невиліковного
туберкульозу з розширеною медикаментозною резистентністю, кількість
яких стрімко збільшується. Одночасно із зростаючою епідемією ВІЛ/СНІД,
що має тенденцію до генералізації через статевий шлях передачі, швидко
зростає і частка пацієнтів із ко-інфекцією туберкульоз/ВІЛ-інфекція
(ТБ/ВІЛ), кількість яких у 2011 році становила 13,6% від загального числа
хворих з новими випадками туберкульозу. Особливу небезпеку становить
поєднання мультирезистентного туберкульозу з ВІЛ-інфекцією серед
уразливих до інфікування ВІЛ груп населення. Так, за даними пілотного
проекту ВООЗ у Донецькій області (2006 р.) 58% ув’язнених з ко-інфекцією
ТБ/ВІЛ мали мультирезистентну форму туберкульозу.

Головною метою нової Загальнодержавної цільової соціальної
програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2012-2016 роках
є подальше поліпшення епідемічної ситуації в напрямку зменшення
загальної кількості хворих на туберкульоз, зниження захворюваності та
смертності від туберкульозу, від ко-інфекції ТВ/ВІЛ, зниження темпів
поширення мультирезистентного туберкульозу шляхом реалізації державної
політики, що ґрунтується на принципах забезпечення загального та рівного
доступу населення до якісних послуг з профілактики, діагностики та
лікування туберкульозу.

«Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет
України на 2012 рік» (щодо придбання медичного автотранспорту та
обладнання для закладів охорони здоров’я)» від 16.10.2012 № 5421-VI
(р.№11343).

Законом передбачено збільшення обсягу субвенцій з державного
бюджету місцевим бюджетам на придбання медичного автотранспорту та
обладнання для закладів охорони здоров’я на 30,9 млн. грн. з метою надання
кваліфікованої та своєчасної медичної допомоги населенню в окремих
закладах охорони здоров’я Київської області та м. Севастополя.

Крім того, з метою забезпечення пацієнтів Харківської обласної
клінічної лікарні – Центру екстреної медичної допомоги та медицини
катастроф лікарськими засобами та виробами медичного призначення, в
тому числі  для медикаментозного забезпечення новонароджених, вагітних,
роділь та породіль, що перебувають на лікуванні в регіональному
перинатальному центрі ІІІ рівня Міністерству охорони здоров’я України
передбачено нову бюджетну програму «Субвенція з державного бюджету
обласному бюджету Харківської області на придбання лікарських засобів та
виробів медичного призначення для Обласної клінічної лікарні - Центру
екстреної медичної допомоги» із загальним обсягом видатків 1,9 млн.
гривень.



107

Для нотаток



108

Для нотаток


