ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
_________ № ___________
План заходів
Міністерства охорони здоров'я України щодо виконання рішень Ради
національної безпеки і оборони України від 14 травня 2020 року та від 23
березня 2021 року «Про застосування, скасування і внесення змін до
персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів
(санкцій)»
№ з/п

Найменування заходу

1

Вжити відповідних заходів в установленому
законодавством порядку щодо заборони
участі у приватизації та оренді державного
майна фізичних осіб та осіб які діють в їх
інтересах,
до
яких
застосовуються
обмежувальні заходи (санкції) відповідно до
додатку 1 до рішень Ради національної
безпеки і оборони України від 14 травня 2020
року та від 23 березня 2021 року "Про
застосування, скасування і внесення змін до
персональних спеціальних економічних та
інших обмежувальних заходів (санкцій)"

2

Термін
виконання
щоп’ятниці
до 14 травня
2023 року
(Рішення
РНБО від 14
травня 2020
року)
щокварталу до
23 березня
2023 року
(Рішення
РНБО від 23
березня 2024
року)
щоп’ятниці
до 14 травня
2023 року
(Рішення
РНБО від 14
травня 2020
року)

Вжити відповідних заходів в установленому
законодавством порядку щодо обмеження
торговельних
операцій;
зупинення
фінансових операцій; зупинення виконання
економічних та фінансових зобов'язань;
заборони здійснення публічних закупівель
товарів, робіт і послуг; анулювання офіційних
візитів, засідань, переговорів з питань
укладення договорів чи угод за рахунок
коштів або із залученням юридичних осіб до До 23 березня
яких застосовуються обмежувальні заходи 2024 або 2026
(санкції) відповідно до додатку 2 до рішень
року
Ради національної безпеки і оборони України відповідно до
від 14 травня 2020 року та від 23 березня 2021
строків
року «Про застосування, скасування та застосування
внесення змін до персональних спеціальних обмежувальних
економічних та інших обмежувальних заходів
заходів
(санкцій)»
відповідно до
додатку 2 до
рішення РНБО

Відповідальні
виконавці
Фінансовоекономічний
департамент
Держлікслужба
НСЗУ
Підприємства,
установи і
організації, що
належать до сфери
управління МОЗ

Фінансовоекономічний
департамент
Управління
бухгалтерського
обліку та звітності
Держлікслужба
НСЗУ
Підприємства,
установи і
організації, що
належать до сфери
управління МОЗ

2

3

4

5

6

Вжити відповідних заходів в установленому
законодавством порядку щодо анулювання
або зупинення ліцензій та інших дозволів,
одержання (наявність) яких є умовою для
провадження певного виду діяльності
юридичних осіб до яких застосовуються
обмежувальні заходи (санкції) відповідно до
додатку 2 до рішень Ради національної
безпеки і оборони України від 14 травня 2020
року та від 23 березня 2021 року «Про
застосування, скасування та внесення змін до
персональних спеціальних економічних та
інших обмежувальних заходів (санкцій)»
Вжити відповідних заходів в установленому
законодавством порядку щодо заборони
передання технологій, прав на об'єкти права
інтелектуальної
власності;
припинення
культурних
обмінів,
наукового
співробітництва, освітніх та спортивних
контактів,
розважальних
програм
з
юридичними особами до яких застосовуються
обмежувальні заходи (санкції) відповідно до
додатку 2 до рішень Ради національної
безпеки і оборони України від 14 травня 2020
року та від 23 березня 2021 року «Про
застосування, скасування та внесення змін до
персональних спеціальних економічних та
інших обмежувальних заходів (санкцій)»
Вжити відповідних заходів в установленому
законодавством порядку щодо застосування
інших санкцій, що відповідають принципам
їх застосування, встановленим Законом
України «Про санкції» до юридичних осіб до
яких застосовуються обмежувальні заходи
(санкції) відповідно до додатку 2 до рішень
Ради національної безпеки і оборони України
від 14 травня 2020 року та від 23 березня 2021
року «Про застосування, скасування та
внесення змін до персональних спеціальних
економічних та інших обмежувальних заходів
(санкцій)»
Відповідальним виконавцям заходів надавати
Директорату стратегічного планування та
координації щочетверга до 15:00 інформацію
про стан виконання заходів, визначених цим
планом, за формами, наведеними у додатках 1
та 2 до цього наказу, разом з копіями
відповідних документів та листів.

від 23 березня
2024 року
-“-

Департамент
контролю якості
надання медичної
допомоги
Директорат
фармацевтичного
забезпечення
Держлікслужба

-“-

Керівники
структурних
підрозділів МОЗ
Держлікслужба
НСЗУ
Підприємства,
установи і
організації, що
належать до сфери
управління МОЗ

-“-

Керівники
структурних
підрозділів МОЗ
Держлікслужба
НСЗУ

щоп’ятниці
до 14 травня
2023 року
(Рішення
РНБО від 14
травня 2020
року)
щокварталу до

Підприємства,
установи і
організації, що
належать до сфери
управління МОЗ
Керівники
структурних
підрозділів МОЗ
Держлікслужба
НСЗУ
Підприємства,

3
23 березня
2026 року
(Рішення
РНБО від 23
березня 2024
року)

Заступник Міністра з питань
європейської інтеграції

установи і
організації, що
належать до сфери
управління МОЗ

Олександр КОМАРІДА

