Звіт про періодичне відстеження результативності
наказу Міністерства охорони здоров'я України від 12.12.2014 № 954
"Про внесення змін до Порядку встановлення заборони (тимчасової
заборони) та поновлення обігу лікарських засобів на території України"
1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого
відстежується
Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 12.12.2014 № 954 "Про
внесення змін до Порядку встановлення заборони (тимчасової заборони) та
поновлення обігу лікарських засобів на території України" зареєстрований у
Міністерстві юстиції України 30 грудня 2014 року за № 1661/26438
(далі – Наказ).
2. Назва виконавця заходів з відстеження
Міністерство охорони здоров'я України.
3. Цілі прийняття акта
Вищезазначений акт розроблено Міністерством охорони здоров'я України
спільно з Держлікслужбою на виконання Закону України № 1707-VII від 20
жовтня 2014 року "Про внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби"
щодо обігу лікарських засобів та державного контролю якості ввезених на митну
територію України лікарських засобів", що набрав чинності 05.11.2014, та з
метою забезпечення безперервного та своєчасного доступу громадян України до
лікарських засобів.
4. Строк виконання заходів з відстеження
Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснено через
3 роки з дня набрання ним чинності.
5. Тип відстеження
Періодичне відстеження.
6. Методи одержання результатів відстеження
Одержання результатів періодичного відстеження проводилося шляхом
аналізу статистичних даних щодо кількості лікарських засобів, які були
перереєстровані у 2017 році у зв'язку із закінченням терміну дії реєстраційних
посвідчень.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась
результативність, а також способи одержання даних
Відстеження результативності акту здійснювалось шляхом аналізу
статистичних даних щодо кількості лікарських засобів, які були
перереєстровані у 2017 році у зв'язку із закінченням терміну дії реєстраційних
посвідчень.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта
Якісним показником результативності акта є забезпечення безперервного
та своєчасного доступу громадян України до лікарських засобів.
Кількісними показниками є статистичні дані щодо кількості лікарських
засобів, які були перереєстровані у 2017 році у зв'язку із закінченням терміну дії
реєстраційних посвідчень.
Так, у 2017 році близько 1803 найменування лікарських засобів, які були
перереєстровані у зв'язку із закінченням терміну дії реєстраційних посвідчень,
потенційно могли бути заборонені Держлікслужбою як незареєстровані. Проте,
у зв'язку з набранням чинності наказу Міністерства охорони здоров'я України
від 12.12.2014 № 954 "Про внесення змін до Порядку встановлення заборони
(тимчасової заборони) та поновлення обігу лікарських засобів на території
України" вдалося забезпечити безперервність схем лікування та уникнути
ризиків, пов'язаних із заміною лікарського засобу.
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня
досягнення визначених цілей
На підставі періодичного відстеження результативності вищезазначеного
регуляторного акту можна зробити висновок, що в цілому наказ Міністерства
охорони здоров’я України від 12.12.2014 № 954 "Про внесення змін до Порядку
встановлення заборони (тимчасової заборони) та поновлення обігу лікарських
засобів на території України" відповідає поставленим цілям його прийняття та
вимогам Закону України "Про лікарські засоби".
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