План здійснення Міністерством охорони здоров'я України
заходів щодо запобігання корупції в міністерствах, інших центральних
органах виконавчої влади, розроблених в рамках Урядово-громадської
ініціативи "Разом проти корупції", затверджених розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 5 жовтня 2016 р. № 803-р
Найменування міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади:
Міністерство охорони здоров'я
Найменування заходу: Захід № 40 «Мінімізація корупційних ризиків під час
прийняття відповідальними особами державного підприємства “Державний
експертний центр Міністерства охорони здоров’я України” рішень,
пов’язаних з допуском лікарських засобів на ринок, шляхом проведення
атестації експертів з питань реєстрації лікарських засобів та запровадження
конкурсного відбору експертів та консультантів до складу консультативноекспертних груп зазначеного державного підприємства»
Відповідальна особа (міністр/заступник
Заступник Міністра Роман Ілик
міністра, керівник/заступник керівника
іншого центрального органу виконавчої
влади)
Головний виконавець у міністерстві або Світлана Мусіяка, завідувач Сектору
в іншому центральному органі
оцінки та усунення корупційних ризиків,
виконавчої влади
Міністерство охорони здоров'я
Опис проблем, які повинні бути
Процедура відбору та підтвердження
розв’язані за результатами здійснення
належної кваліфікації експертів до
заходу (чітко визначена проблематика,
складу консультативно-експертних груп
суть корупційних ризиків)
ДЕЦ
має
бути
прозорою
та
забезпечувати належну якість роботи
Строки здійснення
Червень 2018 – березень 2019 р.
Очікуваний результат
1. Процедура прийняття рішень,
пов'язаних з допуском лікарських
засобів на ринок, відбувається згідно з
чинним законодавством і є прозорою.
2. Експерти з питань реєстрації
лікарських засобів мають належним
чином підтверджену кваліфікацію і
пройшли належні процедури відбору.
Експертні, громадські кола,
Управління фармацевтичної діяльності
стейкхолдери, яких міністерство, інший
та якості фармацевтичної продукції
центральний орган виконавчої влади
Сектор оцінки та усунення корупційних
залучає для планування та здійснення
ризиків МОЗ України;
заходів
Радники в.о. Міністра охорони здоров’я
України;
ДП «ДЕЦ МОЗ України»
Оцінка необхідних ресурсів для
Ресурси на розробку і прийняття
здійснення заходу
нормативних
актів,
проведення
моніторингу їх ефективності
Джерело фінансування (у разі потреби) Державний бюджет, інші джерела
фінансування
згідно
чинного
законодавства.

Досягнення попередніх етапів здійснення заходу та їх % їх виконання*
Досягнення попередніх етапів
імплементації заходу (що зроблено до 1
травня 2018 року)

% попередніх етапів у загальному
процесі виконання (на скільки % захід
було виконано у попередні періоди)

Наказом Центру від 31.03.2017 № 48
Про
підтвердження
кваліфікації
експертів,
які
беруть
участь
у
проведенні
експертизи
матеріалів
реєстраційного досьє, що подаються на
державну реєстрацію (перереєстрацію),
утворена Комісія щодо підтвердження
кваліфікації
експертів,
а
також
організована її робота.
У Центрі проведено підтвердження
кваліфікації експертів, які беруть участь
у проведенні експертизи матеріалів
реєстраційного досьє, що подаються на
державну реєстрацію (перереєстрацію),
шляхом складання ними тестових
іспитів. Всі експерти Центру, які брали
участь у тестових іспитах підтвердили
свій кваліфікаційний рівень.
50%

Майбутні етапи здійснення заходу та комунікаційна підтримка (починаючи з 1
травня 2018 року)*
Етап здійснення заходу № 1 (опис)

Строк
Індикатори здійснення заходу
Комунікаційна кампанія (як міністерство,
інший центральний орган виконавчої
влади комунікуватиме про процес
виконання)
% етапу у загальному процесі
виконання (скільки % складає вага цього
етапу, у співвідношенні до кінцевого
результату- 100% та з урахуванням
досягнення попереднього періоду
виконання заходу до 1 травня 2018
року)

Здійснення аналізу існуючої процедури
прийняття
рішень,
пов'язаних
з
допуском лікарських засобів на ринок та
атестацією
експертів,
виявлення
проблем та корегування (за потреби)
змісту заходу відповідно до проведеного
аналізу
Червень – вересень 2018 року
Службова записка з результатами
проведеного аналізу та викладенням
пропозицій
Щомісячна
публікація
новин
на
офіційному веб-сайті МОЗ України та
ДЕЦ
10%

Етап здійснення заходу № 2 (опис)

Строк
Індикатори здійснення заходу

Комунікаційна кампанія (як міністерство,
інший центральний орган виконавчої
влади комунікуватиме про процес
виконання)
% етапу у загальному процесі
виконання (скільки % складає вага цього
етапу, у співвідношенні до кінцевого
результату- 100% та з урахуванням
досягнення попереднього періоду
виконання заходу до 1 травня 2018
року)
Етап здійснення заходу № 3 (опис)
Строк
Індикатори здійснення заходу

Комунікаційна кампанія (як міністерство,
інший центральний орган виконавчої
влади комунікуватиме про процес
виконання)
% етапу у загальному процесі
виконання (скільки % складає вага цього
етапу, у співвідношенні до кінцевого
результату- 100% та з урахуванням
досягнення попереднього періоду
виконання заходу до 1 травня 2018
року)

Розроблено
проекти
нормативноправових актів МОЗ або ДЕЦ
з
врегулювання проблемних питань у
вказаних процедурах
ересень-грудень 2018 року
Розроблено нормативно-правові акти,
які мінімізують або усувають корупційні
ризики
у
проведенні
вказаних
процедур. Документи оприлюднено для
громадського обговорення.
Щомісячна
публікація
новин
на
офіційному веб-сайті МОЗ України та
ДЕЦ
20%

Подання на затвердження розроблених
нормативно-правових актів
січень-березень 2019 року
Нормативно-правові
акти,
які
мінімізують або усувають корупційні
ризики
у
проведенні
вказаних
процедур, затверджені
Інформування на офіційному веб-сайті
МОЗ України та ДЕЦ

20%

*Повинні бути заповнені всі графи за кожним етапом здійснення заходу.

_______________

