
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
охорони здоров'я України 
______________ № ______

ЗМІНИ
до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 22 липня 2009 року №

529 «Про створення формулярної системи забезпечення лікарськими
засобами закладів охорони здоров’я», зареєстрованого в Міністерстві

юстиції України 29 жовтня 2009 року за № 1003/17019

1. Унести  до  Методики  створення  формулярів  лікарських  засобів,
затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22 липня 2009
року № 529, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2009 року
за № 1003/17019 (далі – Методика), такі зміни: 

1) у тексті Методики слова «відбір лікарських засобів до», «включення
до»,  «вибір  лікарських  засобів  до»,  «внесення  лікарських  засобів  до»  у  всіх
відмінках замінити словами «включення/виключення лікарських засобів до/з» у
відповідних відмінках;

2) у розділі 2:

у пункті 3 слова «головні позаштатні спеціалісти МОЗ України» замінити
словами «члени груп експертів МОЗ України»; 

в  абзаці  першому підпункту  6.1.  пункту 6  слова «Наявність  державної
реєстрації» та «досвіду» замінити словами «Державна реєстрація» та «досвід»
відповідно;

у  підпункті  6.2.  пункту  6  слова  «Наявність  високих  показників»  та
«,  підтверджених»  замінити  словами  «Високі  показники»  та  «,  що
підтверджені» відповідно;

в  абзаці  третьому  підпункту  14.2.  пункту  14  слова  та  цифри «  від  06
травня  2014  року  № 303,»  та «23 травня 2014 року  за № 530/25307»  замінити
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словами та цифрами  «від19 січня 2017 року « 41,» та «10 лютого 2017 року за
№ 194/30062» відповідно;

абзац четвертий підпункту 14.2 пункту 14 виключити.

У зв’язку  з  цим абзаци  п’ятий  –  сьомий вважати  відповідно  абзацами
четвертим – шостим;

у підпункті 19.3. пункту 19: 

слова та цифри «від 15.10.2004 N 1378 «Деякі питання щодо забезпечення
участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» замінити
словами  та  цифрами  «від  03.11.2010  N  996  «Про  забезпечення  участі
громадськості у формуванні та реалізації державної політики»;

слова  «(www.pharma-center.kiev.ua)»  замінити  словами
«(www.dec.gov.ua)»;

3) у заголовку Додатка 1 до Методики  слова «вибору лікарських засобів
до» замінити словами «включення/виключення лікарських засобів до/з»; 

4) у заголовку Додатка 2 до Методики слова «включення до» замінити
словами «включення/виключення до/з».

2.  У  підпункті  5.1  пункту  5  Положення  про  локальний  формуляр
лікарських  засобів  закладу  охорони  здоров’я,  затвердженого наказом
Міністерства  охорони  здоров’я  України  від  22  липня  2009  року  №  529,
зареєстрованого  в  Міністерстві  юстиції  України  29  жовтня  2009  року  за
№ 1006/17022, слово «локальних» замінити словами «нових клінічних».

3.  Унести  до  Положення  про  Центральний  формулярний  комітет
Міністерства  охорони здоров’я  України,  затвердженого наказом  Міністерства
охорони здоров’я  України від 22 липня 2009 року № 529,  зареєстрованого в
Міністерстві  юстиції  України  29  жовтня  2009  року  за  № 1007/17023  (далі –
Положення),  такі зміни:

1) у розділі 3 Положення:

у пункті 2 після слів «(за згодою)» доповнити словами «, вищих медичних
навчальних закладів.»; 

пункт 3 після слів «комітет очолює» доповнити словами «та  координує
його діяльність»;
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у  підпункті  4.4.1  підпункту  4.4  пункту  4  слова  «внесення  лікарського
засобу до» замінити словами «включення/виключення лікарського засобу до/з»;

у пункті 7 після слів «(за згодою») доповнити словами «, вищих медичних
навчальних закладів,»

2) у  тексті  Положення  слова  «головні  позаштатні  спеціалісти  МОЗ
України»  у  всіх  відмінках  замінити  словами  «члени  груп  експертів  МОЗ
України» у відповідних відмінках;

4. Унести до  Положення про формулярні комітети Міністерства охорони
здоров’я  Автономної  Республіки  Крим,  структурних  підрозділів  з  питань
охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій,  затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України
від 22 липня 2009 року № 529, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
29 жовтня 2009 року за № 1008/17024 (далі – Положення),  такі зміни:

1)  у  пункті  3  розділу  3  слова  «штатних  і  позаштатних  головних
спеціалістів» замінити словами «штатних головних спеціалістів і  членів груп
експертів структурних підрозділів з питань охорони здоров’я»;

2)  у тексті Додатка до Положення:

 слова «головного спеціаліста» замінити словами «члена групи експертів»;

слово «локальних» замінити словами «нових клінічних»;

5.  У  пункті  1  розділу  2  Положення  про  фармакотерапевтичну  комісію
закладу  охорони  здоров'я,  затвердженого наказом  Міністерства  охорони
здоров’я України від 22 липня 2009 року № 529, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції  України  29  жовтня  2009  року  за  № 1009/17025,  слова  «локальних»
замінити словами «нових клінічних».

Начальник Управління 
фармацевтичної діяльності та якості 
фармацевтичної продукції Т. Лясковський


