
 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

Н А К А З  
 
 Київ  
05.02.2019  № 315 

 
Про внесення змін до наказу 
Міністерства охорони здоров’я України 
від 15 травня 2018 року № 931 

 

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я 
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від                    
25 березня 2015 року № 267, наказу Міністерства охорони здоров’я України 
від 30 листопада 2018 року № 2240 «Про затвердження структури МОЗ 
України на 2018 рік (в новій редакції)», з метою приведення у відповідність 
нормативного акта 

 

НАКАЗУЮ: 
 

Внести до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 15 травня 
2018 року № 931 «Про затвердження Положення про збір заявок, розподіл, 
перерозподіл та використання лікарських засобів, медичних виробів, інших 
товарів, їх залишків і послуг, придбаних МОЗ України за рахунок бюджетних 
коштів для забезпечення медичних заходів окремих державних програм та 
комплексних заходів програмного характеру» такі зміни: 

1) у пункті 2 слова «Департамент економіки і фінансової політики» 
замінити словами «Департамент з фінансово-економічних питань, 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності»; 

2) у Положенні про збір заявок, розподіл, перерозподіл та використання 
лікарських засобів, медичних виробів, інших товарів, їх залишків і послуг, 
придбаних МОЗ України за рахунок бюджетних коштів для забезпечення 
медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів 
програмного характеру, затвердженому наказом Міністерства охорони 
здоров’я України від 15 травня 2018 року № 931 (далі – Положення): 

в абзаці першому пункту 2 розділу ІІ слова «Департамент економіки і 
фінансової політики (далі – Департамент)», «Медичний департамент, 
Управління громадського здоров’я» замінити відповідно словами 
«Департамент з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності», «Департамент впровадження реформ»; 

в абзаці третьому пункту 2 розділу ІІІ слова «Управління 
бухгалтерського обліку і фінансової звітності (далі – Управління)» замінити 
словами «Департамент з фінансово-економічних питань, бухгалтерського 
обліку та фінансової звітності»;  
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в абзаці четвертому пункту 3 розділу IV слова «Медичний департамент 
або Управління громадського здоров’я» замінити словами «Департамент 
впровадження реформ»; 

у тексті Положення слова «Департамент», «Управління» у всіх відмінках 
замінити відповідно словами «Департамент з фінансово-економічних питань, 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності». 

 
Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 

 
Заступник Міністра з питань 
європейської інтеграції 

 
О. СТЕФАНИШИНА 

 


