ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
05 лютого 2021 року № 190
ЗАХОДИ,
пов’язані з підготовкою матеріалів для проведення громадської експертизи діяльності
Міністерства охорони здоров’я України громадською організацією
«Експертна спільнота пацієнтів України»
№
з/п
1.

Найменування заходу
Направлення до Директорату з розвитку цифрових трансформацій
в охороні здоров’я для опублікування на офіційному вебсайті МОЗ
інформації про надходження запиту щодо проведення громадської
експертизи, наказу та заходів, пов’язаних з підготовкою матеріалів
для проведення громадської експертизи

Відповідальний
структурний підрозділ
Департамент
організаційного
забезпечення

Термін
виконання
протягом
одного
робочого дня з
дня видання
наказу

2.

Опублікування на офіційному вебсайті МОЗ інформації про Директорат з розвитку
надходження запиту щодо проведення громадської експертизи,
цифрових
наказу та заходів, пов’язаних з підготовкою матеріалів для трансформацій в охороні
проведення громадської експертизи
здоров’я

протягом двох
робочих днів з
дня видання
наказу

3.

Доведення до відома громадської організації «Експертна спільнота
пацієнтів України» тексту наказу Міністерства охорони здоров’я
України «Про проведення громадської експертизи діяльності
Міністерства охорони здоров’я України громадською організацією
«Експертна спільнота пацієнтів України»

протягом трьох
робочих днів з
дня видання
наказу

Департамент
організаційного
забезпечення

2

4.
4.1.

4.2.

Підготовка документів та матеріалів та/або завірених в установленому порядку їх копій:
Постанови, розпорядження, довідки та інші документи та
матеріали органів державної влади (Кабінет Міністрів України,
МОЗ), щодо вироблення лікарських засобів в умовах аптек в
Україні за період з 2015 по 2020 роки по роках окремо, що
включають інформацію про:
кількість таких аптек;
перелік рецептури a6o типи лікарських засобів, що в них
виготовляються;
розподіл за формою власності та територіально (по областях);
кількість придбаних за бюджетні кошти лікарських засобів,
вироблених в умовах аптек
Регуляторні акти, за якими державний регулятор здійснює нагляд
за діяльністю щодо вироблення лікарських засобів в умовах аптек
в Україні (за період з 2015 по 2020 роки, по роках окремо)

Директорат
фармацевтичного
забезпечення

до 15 лютого
2021 року

Держлікслужба
Юридичний
департамент

Директорат
фармацевтичного
забезпечення

до 15 лютого
2021 року

Держлікслужба
Юридичний
департамент
4.3.

Плани, програми, звіти по виконанню заходів, з оцінкою
ефективності цих заходів, висновки, рекомендації органів
державної влади (Кабінет Міністрів України, МОЗ, Державна
служба України з лікарських засобів), щодо створення умов для
функціонування та розвитку аптечного виробництва лікарських
засобів за період з 2015 по 2020 роки

Директорат
фармацевтичного
забезпечення
Держлікслужба
Директорат
міжнародного

до 15 лютого
2021 року

3

співробітництва та
євроінтеграції
Юридичний
департамент
4.4.

5.

Інформація (за період 2018 – 2019 роки, по країнах окремо) щодо
виробництва лікарських засобів в умовах аптек та закладів
охорони здоров’я Федеративної республіки Німеччина, Чеської
республіки, Австрійської республіки, Республіки Польщі,
Французької республіки, Канади, із зазначенням:
ліцензійних умов;
основних типів лікарських засобів (рецептури) для аптек в
зазначених країнах;
кількості аптек, що виробляють лікарські засоби, із
зазначенням форми власності таких аптек;
кількості вироблених лікарських засобів в умовах аптек та
закладів охорони здоров’я
Подання відповідних документів та матеріалів, зазначених у пункті
4 цих заходів, до Департаменту організаційного забезпечення

Директорат
фармацевтичного
забезпечення

до 15 лютого
2021 року

Держлікслужба
Директорат
міжнародного
співробітництва та
євроінтеграції

Директорат
фармацевтичного
забезпечення
Директорат
міжнародного
співробітництва та
євроінтеграції
Юридичний
департамент

до 19 лютого
2021 року

4

6.

Узагальнення одержаної інформації та матеріалів, підготовка
відповіді громадській організації «Експертна спільнота пацієнтів
України»

Департамент
організаційного
забезпечення

_______________________________________________

до 26 лютого
2021 року

