
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 
 

Н А К А З 
 

29 грудня 2016 року           Київ               №  1422 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про внесення змін до наказу  

Міністерства охорони здоров’я України  

від 28 вересня 2012 року № 751 

 

Відповідно до статті 14-1 Основ законодавства України про охорону 

здоров’я, пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 

року № 267, та з метою забезпечення сучасних, науково обґрунтованих 

підходів до розробки медико-технологічних документів зі стандартизації 

медичної допомоги на засадах доказової медицини 

 

НАКАЗУЮ: 

1. У підпункті 1.1 пункту 1 наказу Міністерства охорони здоров’я 

України від 28 вересня 2012 року № 751 «Про створення та впровадження 

медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в 

системі Міністерства охорони здоров’я України», зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 29 листопада 2012 року за № 2001/22313 слова 

«(уніфікованих клінічних протоколів)» виключити. 
 

2. Затвердити Зміни до Методики розробки та впровадження медичних 

стандартів (уніфікованих клінічних протоколів) медичної допомоги на 

засадах доказової медицини, затвердженої наказом Міністерства охорони 

здоров’я України від 28 вересня 2012 року № 751, зареєстрованої в 

Міністерстві юстиції України 29 листопада 2012 року за № 2001/22313, що 

додаються. 

 

3. Затвердити Зміни до Методики розробки системи індикаторів якості 

медичної допомоги, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я 
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України від 28 вересня 2012 року № 751, зареєстрованої в Міністерстві 

юстиції України 29 листопада 2012 року за № 2002/22314, що додаються. 

 

4. Затвердити Зміни до Положення про мультидисциплінарну робочу 

групу з розробки медичних стандартів (уніфікованих клінічних протоколів) 

медичної допомоги на засадах доказової медицини, затвердженого наказом 

Міністерства охорони здоров’я України від 28 вересня 2012 року № 751, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2012 року за   

№ 2003/22315, що додаються. 

 

5. Затвердити Зміни до Положення про реєстр медико-технологічних 

документів зі стандартизації медичної допомоги, затвердженого наказом 

Міністерства охорони здоров’я України від 28 вересня 2012 року № 751, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2012 року за   

№ 2004/22316, що додаються. 

 

6. Управлінню ліцензування та контролю якості надання медичної 

допомоги (Слонецький І.І.) забезпечити подання цього наказу на державну 

реєстрацію до Міністерства юстиції України. 

 

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

8. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

 

 

 
 

В.о. Міністра У. СУПРУН 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


