
 
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

 

Н А К А З 

 

29 серпня 2022 року Київ 1552 

 
 

Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від                   

02 березня 2022 року № 399 

 

 

Відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року                              

№ 64 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України 

від 24 лютого 2022 року № 2102-IX "Про затвердження Указу Президента 

України "Про введення воєнного стану в Україні", Закону України "Про 

правовий режим воєнного стану", пункту 8 Положення про Міністерство 

охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 25 березня 2015 року № 267 (у редакції постанови Кабінету 

Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), та з метою забезпечення 

функціонування сфери охорони здоров'я в особливий період, 

НАКАЗУЮ:  

1. Внести зміни до преамбули наказу Міністерства охорони здоров'я 

України від 02 березня 2022 року № 399 "Про відтермінування дії наказу МОЗ 

України від 25 лютого 2022 року № 366 "Про затвердження реєстру лікарських 

засобів, які підлягають реімбурсації за програмою державних гарантій 

медичного обслуговування населення, станом на 18 лютого 2022 року" такі 

зміни: 

 

1) преамбулу наказу викласти в такій редакції: 

"Відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року                           

№ 64 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України 

від 24 лютого 2022 року № 2102-IX "Про затвердження Указу Президента 

України "Про введення воєнного стану в Україні", Закону України "Про 

правовий режим воєнного стану", пункту 8 Положення про Міністерство 

охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 25 березня 2015 року № 267 (у редакції постанови Кабінету 

Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), та з метою забезпечення 

функціонування сфери охорони здоров'я в особливий період, оновлення 

Реєстру лікарських засобів, які підлягають реімбурсації за програмою 

державних гарантій медичного обслуговування населення"; 

 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/64/2022
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2102-20
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/389-19
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/267-2015-%D0%BF#n785
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0399282-22#n5
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0399282-22#n5
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/64/2022
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2102-20
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/389-19
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/267-2015-%D0%BF#n785
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2) Слова та цифри "До 01 вересня 2022 року" замінити словами та цифрами 

"До 20 жовтня 2022 року". 

 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника 

Міністра Комаріду О.О. 

 

 

 

Міністр                                                                                              Віктор ЛЯШКО 


