
Виконав: Лепетенко Олег Юрійович 

Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ) є центральним органом виконавчої 

влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.  

МОЗ є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, а також 

захисту населення від інфекційних хвороб, протидії ВІЛ -інфекції/СНІДу та іншим 

соціально небезпечним захворюванням, попередження та профілактики неін фекційних 

захворювань, забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах:  

 епідеміологічного нагляду (спостереження), імунопрофілактики, 

промоції здорового способу життя та запобігання факторам ризику, попередження та 

зниження рівня вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я 

населення, безпеки харчових продуктів, регламентації факторів середовища 

життєдіяльності населення, гігієнічної регламентації небезпечних факторів, 

створення національної системи крові, управління системою я кості щодо безпеки 

крові, біологічної безпеки та біологічного захисту, боротьби із стійкістю до 

протимікробних препаратів, реагування на небезпеки для здоров'я та надзвичайні 

стани в сфері охорони здоров'я, а також забезпечення формування державної 

політики у сферах санітарного та епідемічного благополуччя населення;  

 розвитку медичних послуг, впровадження електронної системи охорони 

здоров'я, забезпечення державних фінансових гарантій медичного обслуговування 

населення; 

 технічного регулювання медичних виробів, медичних виробів для 

діагностики in vitro, активних медичних виробів, які імплантують, косметичної 

продукції; 

 забезпечення населення якісними, ефективними та безпечними 

лікарськими засобами, створення, виробництва, контролю якості та реалізації 

лікарських засобів, медичних імунобіологічних препаратів, обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному 

обігу, а також безпечних медичних виробів та косметичної продукції;  

 розвитку кадрового потенціалу системи  охорони здоров'я, вищої 

медичної, фармацевтичної освіти та науки.  

МОЗ очолює Міністр, який призначається на посаду за поданням Прем'єр -міністра 

України і звільняється з посади Верховною Радою України.  

Міністр має першого заступника та заступників, які призначаються на посаду та 

звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр -міністра України 

відповідно до пропозицій Міністра.  

Міністр: 

1) очолює МОЗ, здійснює керівництво його діяльністю;  



2) спрямовує та координує діяльність визначених Кабінетом Міністрів України 

центральних органів виконавчої влади, зокрема:  

-забезпечує формування державної політики у відповідній сфері та контролює її 

реалізацію центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та 

координується Міністром; 

-погоджує та подає на розгляд Кабінету Міністрів України розроблені центральними 

органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Міністром, 

проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;  

-визначає пріоритетні напрями роботи центральних органів виконавчої влади, 

діяльність яких спрямовує і координує Міністр, та шляхи виконання покладених на них 

завдань, затверджує плани роботи таких центральних органів виконавчої влади;  

-погоджує структуру апарату центральних органів виконавчої влади, діяльність яких 

спрямовується та координується Міністром;  

-видає обов'язкові до виконання центральними органами виконавчої влади, 

діяльність яких спрямовується та координується Міністром, накази та доручення з питань, 

що належать до сфери діяльності таких органів;  

-погоджує пропозиції керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність 

яких спрямовується та координується Міністром, щодо утворення, реорганізації, ліквідації 

їх територіальних органів як юридичних осіб публічного права та вносить на розгляд 

Кабінету Міністрів України відповідні подання; 

-погоджує утворення, реорганізацію, ліквідацію територіальних органів центральних 

органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Міністром,  як 

структурних підрозділів апарату таких органів;  

-порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо скасування актів 

центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується 

Міністром, повністю чи в окремій частині;  

-дає керівникам центральних органів виконавчої влади, діяльність яких 

спрямовується та координується Міністром, доручення щодо скасування актів 

територіальних органів повністю чи в окремій частині, а в разі відмови скасовує акти 

територіальних органів центральних органів виконавчої влади повністю чи в окремій 

частині; 

-порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо притягнення до 

дисциплінарної відповідальності керівників центральних органів виконавчої влади, 

діяльність яких спрямовується та координується Міністром, та їх заступників;  

-приймає рішення щодо проведення перевірки діяльності центральних органів 

виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Міністром, та їх 

територіальних органів; 



-заслуховує звіти про виконання покладених на центральні органи виконавчої влади, 

діяльність яких спрямовується та координується Міністром, завдань та планів їх роботи;  

-визначає структурний підрозділ апарату МОЗ, що відповідає за взаємодію з 

центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується 

Міністром; 

-визначає посадових осіб МОЗ, які включаються до складу колегії центральних 

органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Міністром;  

-визначає порядок обміну інформацією між МОЗ та централ ьними органами 

виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Міністром, 

періодичність її подання; 

-вирішує інші питання, пов'язані із спрямуванням і координацією діяльності 

центральних органів виконавчої влади; 

3) визначає пріоритети роботи МОЗ та шляхи виконання покладених на нього 

завдань, затверджує плани роботи МОЗ, звіти про їх виконання;  

4) в межах компетенції організовує та контролює виконання МОЗ Конституції та 

законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України; 

5) забезпечує виконання зобов'язань, взятих за міжнародними договорами України;  

6) вносить Прем'єр-міністрові України пропозиції щодо призначення на посаду і 

звільнення з посади першого заступника Міністра та заступників Міністра;  

7) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату МОЗ;  

8) затверджує структуру апарату МОЗ; 

9) організовує відповідно до Бюджетного кодексу України внутрішній контроль і 

внутрішній аудит та забезпечує їх здійснення в МОЗ та на підприємствах, в установах т а 

організаціях, що належать до сфери управління МОЗ; призначає на посаду та звільняє з 

посади керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління 

МОЗ, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної 

відповідальності; 

10) утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи, організації, що 

належать до сфери управління МОЗ, затверджує їх положення (статути), виконує в межах 

своїх повноважень інші функції з управління об'єктами державної власності;  

11) порушує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до 

дисциплінарної відповідальності першого заступника, заступників Міністра та державного 

секретаря МОЗ; 

12) порушує в установленому порядку питання щодо присвоєння рангу державного 

службовця державному секретарю МОЗ; 

13) представляє МОЗ у публічно-правових відносинах з іншими органами, 

підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;  



14) визначає обов'язки першого заступника Міністра, заступників Міністра, розподіл 

повноважень Міністра між першим заступником Міністра та заступниками Міністра, які 

вони здійснюють у разі його відсутності;  

15) залучає державних службовців, а за згодою керівників - державних службовців 

та працівників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих органів 

виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ і організацій до розгляду питань, що належать до 

компетенції МОЗ; 

16) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником 

яких є МОЗ; 

17) утворює комісії, робочі та експертні групи;  

18) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;  

19) підписує накази МОЗ; 

20) дає обов'язкові для виконання державними службовцями та працівниками 

апарату МОЗ доручення; 

21) здійснює інші повноваження, визначені законом.  

Первинна медична допомога 

 Кожен громадянин повинен бути покритий державним первинним медичним 

страхуванням. 

 Всі послуги первинної медико-санітарної допомоги повинні керуватися 

державним управлінням і приватною практикою.  

 Обмін інформацією про охорону здоров'я через Національний інформаційний 

портал про охорону здоров'я для полегшення універсальної медичної карти 

для кожного громадянина.  

 Усі випускники медичних закладів та  лікарі загальної практики повинні 

працевлаштовуватися безпосередньо до системи первинної медичної 

допомоги.  

 Налагодити виробництво ліків  

Вторинна медична допомога 

 Направлення пацієнтів на вторинну медичну допомогу здійснюється лише 

системою первинної медико-санітарної допомоги. Жодної прямої служби, крім 

екстреної медичної допомоги.  

 благодійні установи, неурядові організації та всі інші варіанти повинні бути 

вивчені для зміцнення вторинної медичної допомоги.  

 Може бути прийнята модель оплати за ефективність 



 Віртуальне здоров’я, електронне здоров’я, телездоров’я. Для заповнення 

розриву в попиті може бути застосована телемедицина, заснована на 

протоколах, що базується на доказах та система підтримки клінічних рішень.  

Третинне та четвертинне медичне обслуговування 

 Третинний та четвертинний догляд повністю пропонують приватні гравці.  

 Пацієнти повинні направлятися на вищу медичну допомогу за допомогою 

вторинної системи охорони здоров’я, крім випадків екстреної медичної 

допомоги. 

 Вартість лікування пацієнта на початковій та середній школі буде меншою, а 

державне управління з використанням підходу "не для отримання прибутку" 

призведе до навантаження, навантаження на вищу медичну допомогу, 

ймовірно, буде меншим.  

 Кожен підхід і кожна система мають свої достоїнства та недоліки. Ми можемо 

вчитися в усіх інших успішних системах охорони здоров’я та інших галузях. 

Але настав час почати думати нестандартно.  
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