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Директорат медичного забезпечення Міністерства охорони здоров’я
України розглянув Ваш запит на публічну інформацію від 11.11.2020 № б/н
щодо надання інформації стосовно державних та комунальних закладів
охорони здоров’я та в межах компетенції повідомляє.
Відповідно до статті 19 Конституції України правовий порядок в Україні
ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений
робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та
органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на
підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та
законами України.
Згідно з частиною першою статті 1 Закону України «Про доступ до
публічної інформації» публічна інформація – це відображена та
задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що
була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних
повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка
знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників
публічної інформації, визначених цим Законом.
Закон не передбачає проведення аналізу та виокремлення інформації за
запитуваними критеріями, а відтак створення нової інформації.
Сформульовані у листі питання не підпадають під дію Закону України
«Про доступ до публічної інформації» та фактично є зверненням та
розглядаються відповідно до вимог та у терміни, визначені Законом України
«Про звернення громадян».
Слід зазначити, що настанови на засадах доказової медицини викладені на
сайті https://guidelines.moz.gov.ua/.
Повідомляємо, що відповідно до, Положення про реєстр медикотехнологічних документів зі стандартизації медичної допомоги, затвердженого
наказом Міністерства охорони здоров’я від 28.09.2012 № 751 Реєстр ведеться
в електронному вигляді (https://www.dec.gov.ua/mtd/home/). Доступ до
інформації, що міститься у Реєстрі, здійснюється через веб-портал в мережі
Інтернет. Для захисту інформації, що міститься у Реєстрі, створюється
комплексна система захисту інформації з підтвердженою відповідністю.

Підтримання в контрольному стані, наповнення та внесення змін до
Реєстру покладаються на державне підприємство «Державний експертний
центр Міністерства охорони здоров’я України».
Інформуємо, що наказ МОЗ України від 29 грудня 2016 р. № 1422 «Про
внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 28 вересня
2012 року № 751» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 квітня
2017 року за № 530/30398) дозволяє українським лікарям використовувати у
своїй роботі клінічні настанови, обрані Міністерством охорони здоров’я
України для її застосування на території України як клінічного протоколу без
проходження процедури їх адаптації.
Крім того, повідомляємо, що пункт 1 наказу МОЗ України «Про визнання
такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства охорони здоров’я
України» набирає чинності 01 березня 2021 року. Таким чином, наразі зазначені
клінічні протоколи не втратили чинність.
Водночас, надаємо копії медико-технологічних документів, розміщених у
реєстрі медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги.
Додаток на 137 арк.
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