
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства охорони 
здоров’я України 
від 30 листопада № 1294   

 
План заходів МОЗ України на 2016 – 2017 роки 

з реалізації Стратегії подолання бідності  
 
Зміст основного завдання Найменування заходу Строк 

виконання 
Відповідальні за виконання Індикатори 

виконання 
Заходи в яких МОЗ є співвиконавцем 

23. Запровадження нових 
підходів до формування 
мінімальних державних 
соціальних стандартів 
і гарантій, зокрема 
прожиткового мінімуму, 
відповідно до міжнародної 
практики, зокрема практики 
країн Європейського Союзу 

1) опрацювання нових підходів 
щодо визначення 
та застосування прожиткового 
мінімуму  

 

2016 рік Медичний департамент 
Управління громадського здоров’я 
Управління фармацевтичної діяльності 
та якості фармацевтичної продукції 
Департамент економіки і фінансової 
політики 
Управління екстреної медичної 
допомоги та медицини катастроф 

подання пропозицій 
Мінсоцполітики 

61. Створення та 
забезпечення діяльності 
ефективної системи 
комплексної реабілітації та 
соціальної адаптації 
учасників антитерористичної 
операції, зокрема, із числа 
осіб з інвалідністю 

3) створення державної установи 
«Національний центр 
психологічної реабілітації 
і психологічного захисту 
населення» для координації та 
науково-методичного 
забезпечення 

2017 рік 
 

Медичний департамент 
Департамент економіки і фінансової 
політики 
Управління персоналом та кадрової 
політики 
Управління правового забезпечення 

сприяння 
створенню 
Національного 
центру 

68. Забезпечення доступності 
та своєчасного отримання 
реабілітаційних послуг для 
дітей з інвалідністю 
у результаті розвитку 
інклюзивного навчання та 
поступової оптимізації 

1) запровадження та розвиток 
сучасних методик інклюзивного 
навчання 

 

2016 рік Медичний департамент 
Управління громадського здоров’я 

 

затвердження 
нормативно-
правового акта; 
збільшення 
чисельності дітей 
у спеціальних 
дошкільних 



 2
мережі спеціальних 
і спеціалізованих закладів та 
установ (відповідно до 
потреб територіальної 
громади), розширення 
переліку послуг, поліпшення 
матеріально-технічного та 
кадрового забезпечення 

навчальних 
закладах (групах) 

 

70. Інтеграція дітей 
з інвалідністю до навчальних 
закладів шляхом залучення 
профільних спеціалістів 
і спеціально підготовлених 
педагогічних працівників, 
новітніх інформаційних 
технологій і практики, 
зокрема в реабілітаційних 
установах 

2) розроблення механізму 
обов’язкового отримання 
педагогічним персоналом знань 
в рамках навчальних програм, 
семінарів, курсів, лекцій щодо 
особливостей освіти дітей 
з інвалідністю в загальноосвітніх 
закладах 

 

2016 рік Медичний департамент 
Управління громадського здоров’я 

 

затвердження 
нормативно-
правового акту 

 

71. Створення на базі діючих 
соціальних установ відділень 
денного догляду за особами 
з інвалідністю (насамперед 
дітьми), що дасть змогу 
працездатним членам сім’ї 
реалізуватися на ринку праці, 
а отже, розширити 
можливості сім’ї до 
самозабезпечення 

1) здійснення моніторингу 
діючих соціальних установ на 
предмет «виділення» приміщень 
під відділення денного догляду 
за особами з інвалідністю 

2016 рік Медичний департамент 
 

зменшення 
чисельності дітей 
з інвалідністю, які 
не відвідують 
шкільні навчальні 
заклади 

Заходи в яких МОЗ є основним виконавцем 
31. Підвищення рівня 
доступу, якості та 
своєчасності надання 
медичних послуг для 
населення у сільській 
місцевості 

1) здійснення моніторингу 
доступності медичних послуг 
для населення у сільській 
місцевості 

липень 
2017 року 

 
 

Медичний департамент 
Управління екстреної медичної 
допомоги та медицини катастроф 
Управління фармацевтичної діяльності 
та якості фармацевтичної продукції 
Управління ліцензування та контролю 

запровадження 
моніторингу 
кількості 
відвідувань 
амбулаторно-
поліклінічних 
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якості надання медичної допомоги 
Управління координації центрів 
реформ 
Державна установа «Український 
інститут стратегічних досліджень 
Міністерства охорони здоров’я 
України» 
Державний заклад «Центр медичної 
статистики  Міністерства охорони 
здоров’я України» 

закладів; 
зменшення частки 
сільських 
домогосподарств, 
у складі яких 
є особи, що 
протягом останніх 
12 місяців за 
потреби не змогли 
отримати медичну 
допомогу, придбати 
лікарські засоби 

 2) визначення переліку проблем, 
що ускладнюють рівень доступу 
сільського населення до 
медичних послуг 

 
2016 рік 

Медичний департамент 
Управління екстреної медичної 
допомоги та медицини катастроф 
Управління фармацевтичної діяльності 
та якості фармацевтичної продукції 
Управління ліцензування та контролю 
якості надання медичної допомоги 
Управління координації центрів 
реформ 
Державна установа «Український 
інститут стратегічних досліджень 
Міністерства охорони здоров’я 
України» 
Державний заклад «Центр медичної 
статистики  Міністерства охорони 
здоров’я України» 

підготовка звіту за 
результатами 
моніторингу 
кількості 
відвідувань 
амбулаторно-
поліклінічних 
закладів; 
зменшення частки 
сільських 
домогосподарств, 
у складі яких 
є особи, що 
протягом останніх 
12 місяців за 
потреби не змогли 
отримати медичну 
допомогу, придбати 
лікарські засоби 

 3) здійснення аналізу 
проведення реформ та розробка 
нових принципів організації 
сільської медицини 

2016 рік Управління координації центрів 
реформ 
Медичний департамент 
Управління екстреної медичної 
допомоги та медицини катастроф 

підготовка звіту за 
результатами 
аналізу кількості 
відвідувань 
амбулаторно-
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Управління фармацевтичної діяльності 
та якості фармацевтичної продукції 
Управління ліцензування та контролю 
якості надання медичної допомоги 
Державна установа «Український 
інститут стратегічних досліджень 
Міністерства охорони здоров’я 
України» 
Державний заклад «Центр медичної 
статистики  Міністерства охорони 
здоров’я України» 

поліклінічних 
закладів; 
зменшення частки 
сільських 
домогосподарств, 
у складі яких 
є особи, що 
протягом останніх 
12 місяців за 
потреби не змогли 
отримати медичну 
допомогу, придбати 
лікарські засоби 

73. Підвищення ефективності 
профілактичних медичних 
оглядів дітей 

1) визначення періодичності та 
порядку здійснення медичних 
оглядів дітей 

2016 рік Медичний департамент 
Управління громадського здоров’я 
 
 

затвердження 
нормативно-
правового акта 

 2) проведення широкої 
інформаційної компанії (на 
телебаченні, радіо, транспорті, 
у громадських місцях, освітніх 
закладах) щодо необхідності 
проведення регулярних 
профілактичних медичних 
оглядів дітей 

2016 рік Медичний департамент 
Управління громадського здоров’я 
Управління ліцензування та контролю 
якості надання медичної допомоги 
Управління організації роботи 
керівництва Міністерства 
Відділ освіти та науки 
Державна установа «Український 
інститут стратегічних досліджень 
Міністерства охорони здоров’я 
України» 

збільшення 
кількості 
розповсюдженої 
рекламної продукції 

 3) розроблення механізму 
контролю медичним закладом 
(сімейним лікарем) за 
дотриманням графіка планового 
огляду дітей фахівцями, 
насамперед тих, що не 
відвідують дошкільні навчальні 

2016 рік Медичний департамент 
Державна установа «Український 
інститут стратегічних досліджень 
Міністерства охорони здоров’я 
України» 
 

розроблення 
механізму контролю 
збільшення частки 
дітей, що пройшли 
плановий огляд, 
в тому числі, що не 
відвідують 
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Заступник Міністра                                                                                                                                                                                             О.ЛІНЧЕВСЬКИЙ 

заклади дошкільні навчальні 
заклади 

 4) визначення переліку 
населених пунктів, які 
потребують проведення 
медичних оглядів дітей 
спеціальними мобільними 
бригадами 

 

2016 рік Медичний департамент 
 

визначення переліку 
населених пунктів, 
які потребують 
проведення 
медичних оглядів 
дітей спеціальними 
мобільними 
бригадами 

 5) проведення пілотного 
дослідження можливості 
проведення медичних оглядів 
(в першу чергу дітей) 
у віддалених населених пунктах 
мобільними медичними 
бригадами з основних 
вузькопрофільних фахівців та їх 
забезпечення необхідним 
мінімальним набором 
діагностичної апаратури та 
приладів (портативний 
електрокардіограф, пересувний 
рентген та флюорограф) 

березень 
2017 року 

Медичний департамент 
 

проведення 
пілотного 
дослідження 


