
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26 липня 2022 р. № 837
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України
від 31 березня 2004 р. № 411 і від 25 квітня 2018 р. № 411

Кабінет Міністрів України постановляє :

Внести  до  постанов  Кабінету  Міністрів  України  від  31  березня  2004  р.  №  411  “Про
затвердження  Положення  про  Державний  реєстр  лікарських  засобів”  (Офіційний  вісник
України, 2004 р., № 13, ст. 897; 2015 р., № 67, ст. 2211; 2020 р., № 34, ст. 1137) і від 25 квітня
2018  р.  №  411  “Деякі  питання  електронної  системи  охорони  здоров’я”  (Офіційний  вісник
України,  2018 р.,  №  46, ст.  1604; 2019 р.,  №  51, ст.  1745; 2020 р.,  №  40, ст.  1294) зміни,  що
додаються.

Прем'єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 73
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ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 26 липня 2022 р. № 837

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України  від 31

березня 2004 р. № 411 і від 25 квітня 2018 р. № 411

1.  У  Положенні  про  Державний  реєстр  лікарських  засобів,  затвердженому  постановою
Кабінету Міністрів України від 31 березня 2004 р. № 411:

1) абзац четвертий пункту 2 виключити;

2) доповнити Положення пунктами 7 і 8 такого змісту:

“7.  Електронна  взаємодія  між  Реєстром  та  іншими  державними  електронними
інформаційними  ресурсами  здійснюється  з  використанням  системи  електронної  взаємодії
державних  електронних  інформаційних  ресурсів  у  встановленому  порядку,  а  до  підключення
Реєстру  до  системи  електронної  взаємодії  державних  електронних  інформаційних  ресурсів  -
шляхом  безпосереднього  автоматизованого  обміну  електронними  повідомленнями  за
допомогою прикладного програмного інтерфейсу Реєстру згідно з договором про інформаційну
взаємодію,  укладеним  між  МОЗ  та  держателем  (розпорядником)  іншого  державного
електронного інформаційного ресурсу, яким визначено порядок електронної взаємодії, обсяг та
структура даних, що передаються і приймаються, якщо інше не передбачено законодавством.

Відомості  з  Реєстру  надаються  іншим  суб’єктам  електронної  взаємодії,  що  є  суб’єктами
владних повноважень, на безоплатній основі.

8.  Відомості  з  Реєстру  надаються  до  електронної  системи  охорони  здоров’я  шляхом
автоматизованого обміну електронними даними між інформаційними ресурсами МОЗ та НСЗУ
через  систему  електронної  взаємодії  державних  електронних  інформаційних  ресурсів  у
встановленому порядку, а до підключення Реєстру до системи електронної взаємодії державних
електронних  інформаційних  ресурсів  -  у  порядку  безпосередньої  електронної  взаємодії  між
інформаційними  ресурсами  МОЗ  та  НСЗУ  згідно  з  договором  про  інформаційну  взаємодію,
укладеним  між  МОЗ  та  НСЗУ,  яким  визначено  порядок  електронної  взаємодії,  обсяг  та
структура даних, що передаються і приймаються.”.

2. Підпункт 14 пункту 8 Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я,
затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  25  квітня  2018  р.  №  411,  після
абзацу дев’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

“Державним реєстром лікарських засобів;”.

У зв’язку з цим абзац десятий вважати абзацом одинадцятим.
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Публікац� документа
• Урядовий кур'єр від 28.07.2022 — № 163
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