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Директоратом фармацевтичного забезпечення Міністерства охорони 

здоров’я України опрацьовано лист ГО «Союз споживачів медичних послуг, 

лікарських засобів та виробів медичного призначення» від 21 травня 2021 року 

№ 1172 щодо проблемних питань захисту прав споживачів медичних послуг та 

лікарських засобів, а також з питань інтересів споживачів медичного 

страхування та повідомляється. 

Державною службою України з лікарських засобів та контролю 

за наркотиками (далі – Держлікслужба) створено та функціонує система 

антикорупційних заходів, яка відповідає вимогам ВООЗ, ISO 37001:2016 

«Система управління заходами боротьби з корупцією», Закону України «Про 

запобігання корупції». Також, прийнята Антикорупційна програма, створено 

локальні акти по всім напрямкам запобігання та виявлення корупції. 

Національним агентством з питань запобігання корупції 

підготовлено аналітичний огляд «Ефективність державних 

антикорупційних уповноважених за 2020 рік», який ґрунтується 

на результатах оцінювання 146 Центральних органів виконавчої влади, 

за результатами якого Держлікслужба посіла 8 місце та ввійшла                   

у Топ—50 найефективніших антикорупційних уповноважених серед 

центральних державних органів та органів місцевого самоврядування. 

Також повідомляємо, що звернень та/або будь якої інформації 

до Держлікслужби щодо будь яких корупційних дій чи бездіяльності 

стосовно співробітників Держлікслужби від ГО «Союз споживачів медичних 

послуг,  лікарських засобів та виробів медичного призначення» не надходило. 

Крім того, за інформацією Громадської ради при Держлікслужбі, ii члени 

готові долучитися до обговорення пропозицій щодо захисту прав споживачів 

медичних послуг та лікарських засобів, а також сприяти у вирішенні 

актуальних питань. 

  Громадська організація «Союз 

споживачів медичних послуг, 

лікарських засобів та виробів 

медичного призначення» 
 

вул. Михайла Грушевського,  

буд. 28/2, нежиле приміщення №43 
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Відповідно до Статуту Державного підприємства «Державний експертний 

центр МОЗ України» (далі – ДЕЦ), затвердженого наказом МОЗ України від 

09.10.2020№ 2299, одним з основних завдань ДЕЦ є забезпечення ефективності, 

безпеки та якості лікарських засобів, що здійснюється шляхом проведення 

всебічної та об’єктивної експертизи реєстраційних матеріалів, експертної 

оцінки мастер-файлу на плазму на лікарський засіб з крові/плазми, що 

вироблений в Україні, відповідно до вимог національних та міжнародних 

стандартів з метою захисту ринку України від недоброякісної продукції. 

Міністерством охорони здоров’я України разом з Держлікслужбою 

та ДЕЦ, усвідомлюючи спільну відповідальність за динамічний та всебічний 

розвиток сфери охорони здоров’я має намір розвивати діалог та підвищувати 

ефективність співпраці з метою забезпечення населення ефективними, 

безпечними та якісними лікарськими засобами. 

 

 

Генеральний директор Директорату 

фармацевтичного забезпечення                                  Олександр КОМАРІДА 
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