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Постанова КМ Украiни № 677 вiд 29.06.2021 р. 
Деякi nитання формування та використання сертиф1ката, що niдтверджу€ вакцинацiю вiд
rocтpoi pecnipaтopнoi хвороби COVID-19, сnричиненоi коронавiрусом SARS-CoV-2, 
неrативний результат тестування або одужання особи вiд зазначеноi хвороби 
{lз змiнами, внесеними зпдно з Постановами КМ ... № 1213 вiд 17.11.2021, № 1240 вiд 24.11.2021} .... 3

Постанова КМ Украiни № 1268 вiд 03.11.2021 р .  
Питання орrанi3ац11 реабiлrтац1i у сферi охорони здоров'я ............................................................. 24

Наказ маз Укра1ни № 166 вщ 22.07.1993 р. 
3аре€стровано в Мiн,стерствi юстицii Украiни 27  серпня 1993 р. за № 113 
Про noдanьwe удосконалення системи пiслядиnломноi освirи та безлерервноrо
nрофесiйноrо розвитl(у медичних та фармацеетичних nрацiвникiв 
{lз змiнами, внесеними зrщно з Наказами Мiнiстерства охорони здорое·я № 446 вiд22.02.2019, № 1751 вiд 18.08.2021} ......................... .......................................... ....................... ............... 44 

Наказ маз Украiни № 117 вiд 29.03.2002 р. ВИТЯГ 
Про вnровадження еиnуску Довiдника квалiфiкацiйних характеристик nрофесiй працiеникiв.
Виnуск 78 •Охорона здорое·я• 
{lз змiнами. енесеними зriдно з Наказами Мiнiстерства охорони здоров'я .... № 2242 вiд 
18.10.2021} .......... .............. . .. .. ....................... ................................................................................................ 55

Наказ маз Уl(раiни № 360 вiд 19.07.2005 р. 
3аре€стровано в Мiнiстерствi юстицii Украiни 20 лиnня 2005 р. за № 782/11062 
Про затвердження Правип виnисування рецеnтiв на niкарськi засоби i вироби медичноrо
призначення, Порядку вiдnуску лiкарських засобiв i виробiв медичноrо nризначення з
аптек та ix структурних nщроздiлiв, lнструкцii про порядок зберirання, облiку та знищення

рецеnтурних бланкiе 
{lз змiнами, внесеними згiдно з Наказами Мiнiстерства охорони здорое'я .. ., № 1923 вiд
10.09.2021, № 1971 еiд 16.09.2021} ......................................................... .............. ........... ..................... 72

наказ маз Украiни № 240 вiд 24.03.2016 р. 
Заре€стровано в М1нiстерствi юстицii Укра'iни 15 кв,тня 2016 р. эа № 570/28700 
Про затеердження Правил зааосування фiзичноrо обмеження та (або) iэоляцi'i nри наданн1
психiатрично'i допомоги особам, якi страждають на nсихiчнi розлади, та форм nервинноi
облiковоi документацii 
{lз змiнами, внесеними эriдно з Наказом Мiнiстерства охорони здоров'я № 1901 вiд
08.09.2021} ....................................................................................................................... ,.......................... 91 

Наказ маз Украiни № 2142 вiд 01.10.2021 р. 
ЗареЕСТровано в Мiнiстерстеi юстицi'i Украiни 29 жовтня 2021 р. за № 1403/37025 
Про забезпечення розwирення неонатальних скринiнгоеих nрограм для новонароджених 
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