
ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ 

 

Закони: 
1. Закон України Про захист персональних даних  від 01.06.2010 р. за  № 2297-VI 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text 

     2. Закон України Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення 

від 19.10.2017 р. за № 2168-VIII 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2168-19#Text 

3. Закон України Про інформацію від 02.10.1992 р. за  № 2657-XII 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text 

4. Закон України «Про основи законодавства України про охорону здоров’я» 

від 19.11.1992 р. за   № 2801-XII 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#Text 

5. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. за № 2341-IІІ 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text 

      6. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. за № 8073-X 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text 

      7. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. за  № 435-IV 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text 

 

Накази: 

       8. Наказ МОЗ України Про вдосконалення акредитації закладів охорони здоров'я 

від 14.03.2011 р. за  № 142 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0678-11#n39 

Стандарти акредитації закладів охорони здоров’я (п 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 21.8, 21.9) 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0680-11#n2 

       9. Наказ МОЗ України Про затвердження Порядку вибору лікаря, який надає первинну 

медичну допомогу, та форми декларації про вибір лікаря, який 

надає первинну медичну допомогу від 19.03.2018 р. за № 503 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0347-18#Text 

 

Постанови: 

       10. Постанова КМУ Деякі питання електронної системи охорони здоров’я від 

25.04.2018 р. за № 411 р. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/411-2018-%D0%BF#Text 

       11. Постанова КМУ Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з медичної практики від 02.03.2016 р. за № 285 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/285-2016-%D0%BF#Text 

 

Розпорядження 

       12. Розпорядження КМУ Про схвалення Концепції розвитку електронної охорони 

здоров’я від 28 грудня 2020 р. № 1671-р 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1671-2020-%D1%80#Text 

 

Документи Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини 

        13. Наказ Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 

Типовий порядок обробки персональних даних від 08.01.2014 р. за № 1/02-14 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1_02715-14#Text 

        14. Роз'яснення до Типового порядку обробки персональних даних 

від 08.01.2014 за № n0001715-14  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0001715-14#Text 
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Інші джерела 
         15. Бем М.В. Захист персональних даних: Правове регулювання та практичні 

аспекти: науково-практичний посібник 

https://rm.coe.int/168059920c 

         16. Рекомендації МОЗ України від 04.05.2012 р. №11-02-09/10–63 

https://www.apteka.ua/article/140966 

         17. Методичні   рекомендації МОЗ України «Щодо приведення обробки 

персональних даних у закладах охорони здоров’я (освіти) галузі у відповідність до вимог 

Закону «Про захист персональних даних» 

          18. Лист Міністерства юстиції України «Щодо відкликання згоди на обробку 

персональних даних» від 26.04.2013 № 5543-0-33-13/6.1 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v5543323-13#Text 

 

Вивчення матеріалів на офіційних сайтах: 

         19.  https://moz.gov.ua/ - МОЗ України та відповідний матеріал: 

https://moz.gov.ua/article/for-medical-staff/jak-medikam-pracjuvati-z-personalnimi-danimi-

pacientiv - Як медикам працювати з персональними даними пацієнтів 

          20. https://nszu.gov.ua/pro-nszu - Національна служба здоров'я України та відповідний 

матеріал:  

https://academy.nszu.gov.ua/ - Академія НСЗУ. Захист персональних даних при роботі з 

ЕСОЗ 

           21. https://www.ombudsman.gov.ua/ - Уповноважений Верховної Ради України з прав 

людини та відповідний матеріал:  
https://www.ombudsman.gov.ua/uk/zahist-personalnih-danih-faq - Захист персональних даних FAQ 

 

Національні стандарти: 

           22. ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 Інформаційні технології. Методи захисту cистеми 

управління інформаційною безпекою. Вимоги  

          23. ДСТУ 7731:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Основні положення 

щодо забезпечення невтручання в особисте життя  

 

 

 

 

 

 

https://rm.coe.int/168059920c
https://www.apteka.ua/article/140966
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v5543323-13#Text
https://moz.gov.ua/
https://moz.gov.ua/article/for-medical-staff/jak-medikam-pracjuvati-z-personalnimi-danimi-pacientiv
https://moz.gov.ua/article/for-medical-staff/jak-medikam-pracjuvati-z-personalnimi-danimi-pacientiv
https://academy.nszu.gov.ua/course/view.php?id=131
https://academy.nszu.gov.ua/course/view.php?id=131
https://www.ombudsman.gov.ua/
https://www.ombudsman.gov.ua/uk/zahist-personalnih-danih-faq

