ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я
України
___06.10.2020___№_2267_______
Перелік наборів даних, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних,
розпорядником яких є Міністерство охорони здоров'я України
Відповідальні особи (особа), які (яка)
відповідають (відповідає) за
№
Назва інформації, що підлягає
Періодичність
оприлюднення інформації згідно із
з/п оприлюдненню у формі відкритих даних
оновлення
Законом України "Про доступ до
публічної інформації"
I. Перелік інформації, що підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником якої є
Міністерство охорони здоров'я України
1
Довідник
підприємств,
установ Начальник Управління по роботі з Не пізніше п’яти
(закладів) та організацій розпорядника персоналом
робочих днів з дня
інформації та організацій, що належать
внесення змін
до сфери його управління, у тому числі
їх ідентифікаційних кодів, офіційних
веб-сайтів, адрес електронної пошти,
телефонів та адрес
2
Інформація про організаційну структуру Начальник Управління по роботі з Не пізніше п’яти
Міністерства охорони здоров'я України персоналом
робочих днів з дня
внесення змін
3
Нормативи, що затверджуються та Керівники структурних підрозділів
Не пізніше п’яти
підлягають оприлюдненню відповідно
робочих днів з дня
до закону розпорядником інформації
внесення змін
4
Переліки національних стандартів, Генеральний директор
Директорату Щорічно
відповідність яким надає презумпцію фармацевтичного забезпечення
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5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

5.6.
5.7.
6

7

відповідності продукції, пов'язаних з
нею процесів або методів виробництва
чи інших об'єктів вимогам технічних
регламентів
Звіти, у тому числі щодо задоволення Керівники структурних підрозділів
Не пізніше п’яти
запитів на інформацію
Директор Департаменту організаційного робочих днів з дня
забезпечення
затвердження
документа
Ліцензійний звіт МОЗ України
Директор Департаменту контролю якості Щорічно
надання медичної допомоги
Стратегічний
план
діяльності
з Начальник Управління внутрішнього Щорічно
внутрішнього аудиту МОЗ
аудиту
Операційний
план
діяльності
з Начальник Управління внутрішнього Щорічно
внутрішнього аудиту МОЗ
аудиту
Декларація з внутрішнього аудиту МОЗ Начальник Управління внутрішнього Щорічно
аудиту
Звіт щодо сучасного стану та
Генеральний
директор
Директорату Щорічно
використання природних лікувальних якості життя
ресурсів України
Звіт організації роботи зі зверненнями Директор Департаменту організаційного Щорічно
громадян
забезпечення
Звіт щодо задоволення запитів на Директор Департаменту організаційного Щомісячно
інформацію
забезпечення
Інформація про систему обліку, види Директор Департаменту організаційного Не пізніше п’яти
інформації,
яка
зберігається забезпечення
робочих днів з дня
розпорядником
внесення змін
Реєстр наборів даних, що перебувають у Директор Департаменту організаційного Не пізніше п’яти
володінні розпорядника інформації
забезпечення
робочих днів з дня
затвердження
документа
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Адміністративні дані в значенні Закону
України «Про державну статистику»,
що збираються (обробляються) та
підлягають оприлюдненню відповідно
до вимог закону розпорядником
інформації
Нормативно-правові
акти,
акти
індивідуальної
дії
(крім
внутрішньоорганізаційних),
прийняті
розпорядником інформації, проекти
нормативно-правових актів, інформація,
визначена законодавством про засади
регуляторної політики
Інформація про нормативно-правові
засади діяльності

Директор Державного закладу «Центр Не пізніше п’яти
медичної
статистики
Міністерства робочих днів з дня
охорони здоров'я України»
затвердження
документа
Керівники структурних підрозділів

Не пізніше п’яти
робочих днів з дня
внесення змін

Директор Юридичного департаменту

Не пізніше п’яти
робочих днів з дня
затвердження
документа
Директор
Фінансово-економічного Не пізніше п’яти
департаменту
робочих днів з дня
внесення змін
Керівники структурних підрозділів
Не пізніше п’яти
робочих днів з дня
затвердження
документа

Фінансова
звітність
суб'єктів
господарювання
державного
та
комунального секторів економіки
Переліки
регуляторних
актів
із
зазначенням дати набрання чинності,
строку проведення базового, повторного
та
періодичного
відстеження
їх
результативності та інформації про
місце їх оприлюднення
Річні
зведені
основні
фінансові Директор
Фінансово-економічного Щоквартально,
показники виконання фінансових планів департаменту
щорічно
підприємств
державного
та Начальник Управління бухгалтерського
комунального секторів економіки
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обліку та звітності
14

15

16

План діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів із зазначенням видів
і назв проектів, цілей їх прийняття,
строків
підготовки
проектів,
найменування органів і підрозділів,
відповідальних за розроблення проектів
регуляторних актів, дату їх внесення на
розгляд регуляторного органу та
посилання на місце оприлюднення
Інформація про отримане майно
(обладнання, програмне забезпечення) у
рамках міжнародної технічної допомоги

Генеральний
директор
Директорату Не пізніше п’яти
стратегічного планування та координації робочих днів з дня
затвердження
Керівники структурних підрозділів
документа

Директор
департаменту

Фінансово-економічного Не пізніше п’яти
робочих днів з дня
Начальник Управління бухгалтерського затвердження
документа
обліку та звітності

Інші наявні дані, що відповідають Керівники структурних підрозділів
визначенню публічної інформації у
формі відкритих даних (відповідно до
пункту 3 Положення про набори даних,
які підлягають оприлюдненню у формі
відкритих
даних,
затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 жовтня 2015 року N 835)

Не пізніше п’яти
робочих днів з дня
внесення змін
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II. Перелік реєстрів, інформація, дані та повідомлення, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних,
розпорядником яких є Міністерство охорони здоров'я України

№
з/п

Назва реєстру,
інформації, даних
та повідомлення,
що підлягають
оприлюдненню у
формі відкритих
даних

1

Державний реєстр
лікарських засобів
України

2

Державний реєстр
небезпечних
факторів

Відповідальні
особи (особа), які
(яка) відповідають
(відповідає) за
Інформація, що підлягає оприлюдненню у
Формат
оприлюднення
формі відкритих даних, розпорядником якої є
даних
інформації згідно із
Міністерство охорони здоров'я України
Законом України
«Про доступ до
публічної
інформації»
Відомості про лікарські засоби, дозволені для XLS(X)
Генеральний
виробництва і застосування в медичній
директор
практиці
Директорату
фармацевтичного
забезпечення
Інформація про зареєстрований небезпечний CSV/XML Генеральний
фактор:
директор
1. Хімічна назва речовини
Директорату
2. Номер CAS
громадського
3. Номер Державної реєстрації
здоров’я
та
4. Термін державної реєстрації небезпечного
профілактики
фактора
захворюваності
Директор
Державного
підприємства
«Комітет з питань

Періодичність
оновлення

Щорічно

Не
пізніше
п’яти робочих
днів з дня
внесення змін
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3

4

Державний реєстр Інформація
про
дезінфекційні
засоби, XLS(X)
дезінфекційних
зареєстровані
відповідно
до
Порядку
засобів
державної
реєстрації
(перереєстрації)
дезінфекційних засобів:
1. Назва засобу, вміст діючих речовин
2. Назва
заявника
продукції,
країна,
місцезнаходження
3. Назва
виробника
продукції,
країна,
місцезнаходження
4. Об'єкти застосування
5. Номер свідоцтва про державну реєстрацію
дезінфекційного засобу і дата видачі (дата
внесення дезінфекційного засобу в реєстр)
6. Термін дії свідоцтва (до)
7. Установа, заклад державної санітарноепідеміологічної служби (експертна комісія),
яка видала висновок державної санітарноепідеміологічної експертизи
Державні
Перелік документів, що містять Державні XLS(X)
санітарні норми санітарні норми та правила, ДСН, ДСП,
та правила
ДСанПіН із зазначенням назви документа,
дати прийняття / внесення змін

гігієнічного
регламентування
Міністерства
охорони здоров’я
України»
Генеральний
директор
Директорату
фармацевтичного
забезпечення

Генеральний
директор
Директорату
громадського
здоров’я
профілактики
захворюваності

Не
пізніше
п’яти робочих
днів з дня
внесення змін

Не
пізніше
п’яти робочих
днів з дня
внесення змін
та

7

5

Гігієнічні
нормативи

6

Державний
кадастр
природних
лікувальних
ресурсів

7

Перелік документів, що містять гігієнічні XLS(X)
нормативи із зазначенням назви документа,
дати прийняття / внесення змін

Система відомостей про кількість, якість та
XLS(X)
інші важливі характеристики всіх природних
лікувальних ресурсів, що виявлені та
підраховані на території України, а також
про можливі обсяги, способи і режими їх
використання.
Відомості щодо видів (типів) природних
лікувальних
ресурсів:
мінеральні
і
термальні води, лікувальні грязі та озокерит,
ропа лиманів та озер, морська вода, природні
об'єкти і комплекси із сприятливими для
лікування, медичної
реабілітації
та
профілактики
захворювань кліматичними
умовами
Державний
Перелік зареєстрованих в Україні лікарських XLS(X)
формуляр
засобів, що включає ліки з доведеною
лікарських засобів ефективністю, допустимим рівнем безпеки,
використання яких є економічно прийнятним,
як складову системи галузевих стандартів у
сфері охорони здоров'я.
Основні розділи формуляра структуровані за
групами лікарських засобів (далі – ЛЗ), що
застосовуються в фармакотерапевтичному

Генеральний
директор
Директорату
громадського
здоров’я
та
профілактики
захворюваності
Генеральний
директор
Директорату якості
життя

Не
пізніше
п’яти робочих
днів з дня
внесення змін

Щорічно,
раз на п’ять
років

Директор
Державної
установи
«Український НДІ
медичної
реабілітації
та
курортології МОЗ
України»
Генеральний
директор
Директорату
фармацевтичного
забезпечення

Щорічно
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лікуванні хвороб та станів відповідно
напрямку медицини, в яких переважає
консервативна терапія.
Додатки включають інформацію щодо правил
виписування
рецептів,
взаємодії
ЛЗ,
особливості застосування ЛЗ у пацієнтів
окремих вікових груп, застосування ЛЗ у
пацієнтів
з
порушеннями
функції
життєвонеобхідних органів та систем, питання
фармацевтичної опіки, скерованої на лікарів
та пацієнтів, післяреєстраційний нагляд за
побічними
реакціями
та
відсутністю
ефективності ЛЗ в Україні та предметні
покажчики ЛЗ.
Розділи:
1. Невідкладна
допомога
при
гострих
отруєннях
2. Кардіологія. Лікарські засоби
3. Гастроентерологія. Лікарські засоби
4. Пульмонологія. Лікарські засоби, що
застосовуються
при
обструктивних
захворюваннях дихальних шляхів
5. Лікарські засоби, що застосовуються у
лікуванні розладів психіки та поведінки
6. Неврологія. Лікарські засоби
7. Ендокринологія. Лікарські засоби
8. Ревматологія. Лікарські засоби
9. Дерматовенерологія. Лікарські засоби
10. Анестезіологія
та
реаніматологія.
Лікарські засоби
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11. Акушерство, гінекологія. Лікарські засоби
12. Урологія, андрологія,
сексопатологія,
нефрологія. Лікарські засоби
13. Гематологія. Лікарські засоби
14. Неонатологія. Лікарські засоби
15. Офтальмологія. Лікарські засоби
16. Оториноларингологія. Лікарські засоби
17. Протимікробні та антигельмінтні засоби
18. Імуномодулятори та протиалергічні засоби
19. Лікарські засоби для лікування злоякісних
новоутворень
20. Вітаміни
21. Вакцини та анатоксини
Додатки:
Додаток 1. Правила виписування рецептів та
вимог – замовлень на ЛЗ і вироби медичного
призначення
Додаток 2: Взаємодія лікарських засобів
Додаток 3: Особливості застосування ЛЗ у
жінок в період вагітності та в період лактації
Додаток 4: Особливості застосування ЛЗ при
недостатності функції внутрішніх органів
(печінки, нирок, легень, серця)
Додаток 5: Особливості застосування і
обмеження у дітей та осіб похилого та
старечого віку
Додаток 6: Фармацевтична опіка, скерована на
лікарів та медичний персонал (попередження
та інформація для медичного
персоналу) (при необхідності зазначити ці
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8

Національний
перелік основних
лікарських засобів

9

Реєстр
оптововідпускних цін на
лікарські засоби

дані) та фармацевтична опіка, скерована на
пацієнта (попередження та інформація для
пацієнта)
Додаток 7. Фармаконагляд за побічними
реакціями,
відсутністю
ефективності
лікарських засобів, вакцин, туберкуліну та
несприятливими подіями після вакцинації
Додаток 8. Лікарські засоби для надання
паліативної та хоспісної допомоги
Додаток 9: Законодавча база формулярної
системи в Україні
Перелік лікарських засобів з доведеною XLS(X)
ефективністю, необхідних для забезпечення
першочергових потреб медичної допомоги
населенню в закладах охорони здоров'я для
лікування за рахунок коштів державного та
місцевих
бюджетів.
Містить
наступну
інформацію про лікарські засоби: клас, група,
підгрупа, міжнародна непатентована назва
(МНН) лікарського засобу українською та
англійською мовами, форма випуску, доза
лікарського засобу
1. Міжнародна
непатентована
або XLS(X)
загальноприйнята назва лікарського засобу
2. Торговельна назва лікарського засобу
3. Форма випуску
4. Дозування
5. Кількість одиниць лікарського засобу у
споживчій упаковці
6. Найменування виробника, країна

Генеральний
директор
Директорату
фармацевтичного
забезпечення

Не
пізніше
п’яти робочих
днів з дня
внесення змін

Генеральний
директор
Директорату
фармацевтичного
забезпечення

Не
пізніше
п’яти робочих
днів з дня
внесення змін

11

10 Перелік
лікарських
засобів,
які
включені
до
Національного
переліку основних
лікарських засобів
та
на
які
встановлюються
граничні оптововідпускні ціни
11 Реєстр граничних
оптововідпускних цін на
деякі
лікарські

7. Код АТХ
8. Номер реєстраційного посвідчення на
лікарський засіб
9. Дата закінчення строку дії реєстраційного
посвідчення на лікарський засіб
10. Задекларована зміна оптово-відпускної
ціни на лікарський засіб вітчизняного та/або
іноземного виробництва, грн.
11. Офіційний курс та вид іноземної валюти,
встановлений НБУ на дату подання заяви про
декларування зміни оптово-відпускної ціни на
лікарський засіб
12. Дата та номер наказу МОЗ про
декларування змін оптово-відпускної ціни на
лікарські засоби
Інформація щодо лікарських засобів, які XLS(X)
включені до Національного переліку основних
лікарських засобів та на які встановлюються
граничні оптово-відпускні ціни, що містить
такі дані:
1. Міжнародна
непатентована
назва
лікарського засобу
2. Форма випуску, доза лікарського засобу

Інформація
щодо
граничних
оптово- XLS(X)
відпускних цін на деякі лікарські засоби, що
закуповуються за бюджетні кошти, що містить
наступні дані:

Генеральний
директор
Директорату
фармацевтичного
забезпечення

Не
пізніше
п’яти робочих
днів з дня
внесення змін

Генеральний
директор
Директорату
фармацевтичного

Не
пізніше
п’яти робочих
днів з дня
внесення змін

12

засоби,
що
включені
до
Національного
переліку основних
лікарських засобів

1. Міжнародна
непатентована
назва
лікарського засобу.
2. Форма випуску лікарського засобу.
3. Дозування лікарського засобу.
4. Гранична
оптово-відпускна
ціна
в
перерахуванні на одиницю лікарської форми,
грн
12 Реєстр медикоДокументи, затверджені наказами МОЗ XLS(X)
технологічних
України, які регламентують клінічні аспекти
документів
надання медичної допомоги у вигляді:
стандартів медичної допомоги; клінічних
протоколів (а також протоколів надання
медичної допомоги); нормативів надання
медичної
допомоги;
методичних
рекомендацій,
та
інших
нормативних
документів, які можуть бути використані для
визначення лікування, яке має отримати
хворий (зокрема, медикаментозного лікування
– фармакотерапії). Реєстр містить офіційну
назву стандарту, реквізити та текст наказу
МОЗ України
13 Перелік
Інформація
щодо
лікарських
засобів, XLS(X)
лікарських
заборонених
до
рекламування,
які
засобів,
відпускаються без рецепта, що містить
заборонених
до наступні дані:
рекламування, які 1.Торгова назва
відпускаються без 2. МНН
рецепта
3. Форма випуску
4. Заявник
5. Країна заявника

забезпечення

Генеральний
директор
Директорату
фармацевтичного
забезпечення

Не
пізніше
п’яти робочих
днів з дня
внесення змін

Державне
підприємство
«Державний
експертний центр
Міністерства
охорони здоров’я
України»
Генеральний
директор
Директорату
фармацевтичного
забезпечення

Не
пізніше
п’яти робочих
днів з дня
внесення змін

13

14 Перелік наукової
(науковотехнічної)
продукції,
призначеної для
впровадження
досягнень
медичної науки у
сферу
охорони
здоров’я
15 Ліцензійний
реєстр МОЗ

16 Народна
медицина

6. Виробник
7. Країна виробника
8. Номер реєстраційного посвідчення
9. Дата реєстрації
10. Дата закінчення реєстрації
Повідомлення про наукову (науково-технічну) CSV/XML Генеральний
Щорічно
продукцію,
отриману
за
результатами
директор
наукової, науково-технічної та науковоДиректорату
організаційної
діяльності
підприємств,
медичних кадрів,
установ, організацій Міністерства охорони
освіти і науки
здоров’я України, Міністерства освіти
України, Національної академії медичних
наук України, що здійснюють таку діяльність
відповідно до пріоритетів сфери охорони
здоров’я України
Інформація про суб'єктів господарювання, які CSV/XML Директор
Не
пізніше
провадять господарську діяльність з медичної
Департаменту
п’яти робочих
практики, діяльність банків пуповинної крові
контролю
якості днів з дня
інших тканин і клітин людини згідно з
надання медичної внесення змін
переліком,
затвердженим
Міністерством
допомоги
охорони здоров’я України, що містить:
найменування ліцензіата
серію та номер бланка ліцензії / номер та дату
прийняття рішення
місцезнаходження суб’єкта
місце провадження діяльності
строк дії ліцензії
вид господарської діяльності
Перелік фізичних осіб-підприємців, які XLS(X)
Директор
Не
пізніше
займаються
народною
медициною
Департаменту
п’яти робочих

14

(цілительство)

(цілительством) на підставі спеціальних
контролю
якості
дозволів на зайняття народною медициною
надання медичної
(цілительством), виданих МОЗ України, що
допомоги
містить:
прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)
фізичної особи-підприємця;
номер спеціального дозволу;
початок дії спеціального дозволу;
закінчення дії спеціального дозволу;
метод народної медицини (цілительства);
дата
переоформлення/видачі
дубліката
спеціального дозволу (у разі прийняття
відповідного рішення
17 Інформація
Загальні відомості про заклади охорони CSV/XML Державне
автоматизованої
здоров`я та медико-технічні ресурси згідно із
підприємство
інформаційноформою надання інформації щодо медико«Центр електронної
аналітичної
технічних ресурсів закладу охорони здоров`я,
охорони здоров'я
системи
відомості про наявні структурні підрозділи
Міністерства
ресурсного
закладів охорони здоров`я згідно із формою
охорони здоров'я
забезпечення
надання інформації про наявні структурні
України»
закладів охорони підрозділи закладу охорони здоров'я
здоров'я
18 Статистичні дані Звіти за формами медичної статистики (по XLS(X)
Директор
роках), інструкції щодо їх заповнення,
Державного
довідники
закладу
«Центр
медичної
статистики
Міністерства
охорони здоров’я
України»

днів з дня
внесення змін

Не
пізніше
п’яти робочих
днів з дня
внесення змін

Щорічно

15

19 Реєстр лікарських
засобів, вартість
яких
підлягає
відшкодуванню

Інформація щодо лікарських засобів, вартість XLS(X)
яких підлягає відшкодуванню, що містить
наступні дані:
1.
Міжнародна
непатентована
або
загальноприйнята назва лікарського засобу
2. Торговельна назва лікарського засобу
3. Форма випуску
4. Дозування
5. Кількість одиниць лікарського засобу у
споживчій упаковці
6. Найменування виробника, країна
7. Код АТХ
8. Номер реєстраційного посвідчення на
лікарський засіб
9. Дата закінчення строку дії реєстраційного
посвідчення на лікарський засіб
10. Оптово-відпускна ціна за упаковку, грн
11. Оптово-відпускна ціна за упаковку, грн
12. Роздрібна ціна за упаковку, грн
13. Добова
доза
лікарського
засобу,
рекомендована ВООЗ
14. Розмір відшкодування добової дози
лікарського засобу, грн
15. Розмір
відшкодування
за
упаковку
лікарського засобу, грн
16. Сума доплати за упаковку, грн
20 Реєстр
Інформація щодо референтних цін (цін XLS(X)
референтних цін відшкодування) на препарати інсуліну, що
(цін
містить наступні дані:
відшкодування)
1. Міжнародна
непатентована
назва

Генеральний
директор
Директорату
фармацевтичного
забезпечення

Щорічно

Генеральний
директор
Директорату
фармацевтичного

Щопіврічно

16

на
препарати лікарського засобу
інсуліну
2. Торговельна назва лікарського засобу
3. Форма випуску
4. Дозування
5. Кількість МО інсуліну у первинній
упаковці (флаконі/картриджі/ шприц ручі
6. Найменування виробника, країна
7. Код АТX
8. Номер реєстраційного
посвідчення
на
лікарський засіб
9. Дата закінчення строку дії реєстраційного
посвідчення на лікарський засіб
10. Оптово-відпускна ціна за первинну
упаковку
11. Референтна ціна (ціна
повного
відшкодування) за первинну упаковку
12. Референтна
ціна
(ціна
часткового
відшкодування) за первинну упаковку
13. Сума доплати (співплатежу) за первинну
упаковку
21 Реєстр граничних Інформація
щодо
граничних
оптово- XLS(X)
оптововідпускних цін на лікарські засоби, що
відпускних цін на містить наступні дані:
лікарські засоби
1.Міжнародна
непатентована
назва
лікарського засобу
2. Код АТХ
3. Лікарська форма
4. Рекомендоване значення DDD WHO
5. Гранична оптово-відпускна ціна DDD
(ГроВЦ DDD), грн

забезпечення

Генеральний
директор
Директорату
фармацевтичного
забезпечення
Державний
експертний центр
Міністерства
охорони здоров'я

Не
пізніше
п’яти робочих
днів з дня
внесення змін

17

України
22 Інформація
про
залишки
медичних
імунобіологічних
препаратів
у
регіонах України,
придбаних
за
кошти
державного
бюджету

Інформація
про
залишки
медичних XLS(X)
імунобіологічних препаратів у регіонах
України, придбаних за кошти державного
бюджету, що містить наступні дані:
1. Назва препарату
2. Кількість
3. Регіон
4. Дата оновлення

Директор
Фінансовоекономічного
департаменту
Генеральний
директор
Директорату
громадського
здоров’я
профілактики
захворюваності

Не
пізніше
п’яти робочих
днів з дня
внесення змін

та

Директор
Державного
підприємства
«Укрвакцина
Міністерства
охорони здоров'я
України»
Директор
Державного
підприємства
«Укрмедпостач
Міністерства
охорони здоров'я
України»
В.о. директора Департаменту організаційного забезпечення

Ірина ВЕЛИЧКО

