
 

 

   
 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 
Н А К А З  

15 вересня 2022 року                             Київ                                         1670 

 
 

Про внесення змін до наказу 

Міністерства охорони здоров’я України 

від 03 лютого 2021 року № 170 
 

 

 

Відповідно до 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), наказу Міністерства охорони здоров’я 

України від 24 грудня 2020 № 3018 «Про затвердження Дорожньої карти з 

впровадження вакцини від гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, і проведення масової вакцинації у 

відповідь на пандемію COVID-19 в Україні у 2021 - 2022 роках», та з метою  

оптимізації процесів розподілу гуманітарної та благодійної допомоги для 

протидії поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Внести до наказу Міністерства охорони здоров’я України 

від 03 лютого 2021 року № 170 «Деякі питання отримання гуманітарної та 

благодійної допомоги для протидії поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», 

такі зміни:  

 

1) у пункті 1 слова «, забезпечити їх прийняття та розподіл 

з урахуванням рекомендацій та листів-розподілів Міністерства охорони 

здоров’я України» виключити; 

 

2) після пункту 1 доповнити пунктами 2-3 такого змісту: 

 

«2. Державній установі «Центр громадського здоров’я Міністерства 

охорони здоров’я України» забезпечити розподіл лікарських засобів, медичних 

виробів, медичного обладнання, засобів індивідуального захисту для протидії 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, між закладами охорони здоров’я, 

установами, організаціями (далі – набувачі) відповідно до розподілів 
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гуманітарної та благодійної допомоги, сформованих державним підприємством 

«Медичні закупівлі України» з використанням інформаційно-аналітичної 

системи «MedData», та погоджених із заступником Міністра з питань 

цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Карчевич М.В. 

 

3. Державному підприємству «Медичні закупівлі України» 

(Адаманов Е. Б.) забезпечити формування розподілів гуманітарної та 

благодійної допомоги на основі потреби набувачів та інформації про залишки, 

та подання погоджених розподілів гуманітарної та благодійної допомоги до 

державної установи «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони 

здоров’я України».». 

 

У зв’язку з цим пункти 2-4 вважати відповідно пунктами 4-6.  

 

3) пункт 4 викласти в такій редакції:  

 

«4. Уповноважити заступника Міністра з питань цифрового розвитку, 

цифрових трансформацій і цифровізацій Карчевич М. В. на погодження 

розподілу гуманітарної та благодійної допомоги.». 

 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

Міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації 

Карчевич М.В. 

 

 

Міністр                           Віктор ЛЯШКО 
 


