
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Н А К А З

07.03.2018        Київ        №461

Про внесення змін до наказу МОЗ 
України від 7 вересня 2017 року № 1060 

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я
України,  затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від
25 березня 2015 року № 267, Концепції реформи фінансування системи охорони
здоров’я,  затвердженої  розпорядженням  Кабінету  Міністрів  України  від
30  листопада  2016  року  №  1013,  Договору  про  передання  (відчуження)
майнових  прав  інтелектуальної  власності  на  програмне  забезпечення  між
Благодійною  організацією  «Всеукраїнська  мережа  людей,  які  живуть  з
ВІЛ/СНІД» та Міністерством охорони здоров’я України від 5 лютого 2018 року
№ 7

НАКАЗУЮ:

1. Внести  до  наказу  Міністерства  охорони  здоров’я  України  від
7 вересня 2017 року № 1060 «Про тестування компонентів електронної системи
обміну  медичною  інформацією,  необхідних  для  запуску  нової  моделі
фінансування на первинному рівні надання медичної допомоги» (далі – наказ)
такі зміни:

1)  у пункті 1 слова «та адміністрування» виключити;
2)  доповнити наказ новим пунктом 2 у такій редакції:
«2. Визначити  державне  підприємство  «Електронне  здоров’я»

адміністратором  програмного  забезпечення  та  компонентів  системи  обміну
медичною  інформацією,  які  діють  у  тестовому  режимі  та  необхідні  для
запровадження  нової  моделі  фінансування  на  первинному  рівні  надання
медичної допомоги. 

Адміністратор  програмного  забезпечення  та  компонентів  електронної
системи  обміну  медичною  інформацією  здійснює  заходи  зі  створення,
впровадження та супроводження програмного забезпечення таких компонентів,
відповідає за  їх  технічне  і  технологічне  забезпечення,  збереження  та  захист
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даних,  здійснює  технічні  та  технологічні  заходи  з  надання,  блокування  та
анулювання доступу до системи обміну медичною інформацією, а також інші
заходи (дії), передбачені законодавством.

У  межах  адміністрування  компонентів  електронної  системи  обміну
медичною  інформацією  адміністратор  здійснює  заходи  зі  створення,
впровадження  та  супроводження,  інформаційного  та  технічного
обслуговування,  модернізації  зазначених компонентів,  надає  послуги  у  сфері
функціонування  таких  компонентів,  здійснює  технічне  та  технологічне
супроводження  інформаційної  взаємодії  Міністерства  охорони  здоров’я
України,  Національної  служби  здоров’я  України  та  адміністратора  з  метою
оперативного вирішення питань,  що стосуються функціонування компонентів
системи обміну медичною інформацією.».

У зв’язку з цим пункти 2–6 вважати пунктами 3–7 відповідно;
3) у пункті 3 слова «(Карпінська Л.Г.)» виключити.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра

Ковтонюка П.А.

В.о. Міністра         У. СУПРУН


