ЗАТВЕРДЖЕНО
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ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН
Міністерства охорони здоров’я України проведення консультацій з громадськістю у 2018 році

№
з/п

Питання (проект
рішення),
що планується винести
на обговорення

Заходи, що заплановані в
рамках
обговорення

1

Забезпечення
безперешкодного
доступу інвалідів до
закладів охорони
здоров’я

Публічне громадське
обговорення щодо
доступності до закладів
охорони здоров’я всіх форм
власності

2

Експертні круглі столи
Реформування екстреної щодо:введення професійних
медичної допомоги та
назв робіт «Диспетчер
медицини катастроф
оперативно - диспетчерської
служби»

3

Розробка технічного
регламенту щодо
Проведення громадського
медичних виробів
обговорення проекту
(Регламент (ЄС) 2017/745
нормативно-правового акту
Європейського
Парламенту та Ради від

Орієнтовний
строк
проведення
консультацій

І квартал

ІІ квартал

Протягом
року

Соціальні групи
населення та
заінтересовані
сторони, на які
поширюватиметься
дія рішення, що
буде прийняте за
результатами
консультацій

Структурний
підрозділ
(працівник) органу
виконавчої влади,
відповідальний за
проведення
консультацій

Контактні дані
структурного
підрозділу
(працівника),
відповідального за
проведення
консультацій (телефон,
електронна адреса)

Громадяни України

Управління
ліцензування та
контролю якості
надання медичної
допомоги

тел. (044) 200-08 17;
inspector@moz.gov.ua

Громадяни України

Управління
екстреної медичної
допомоги та
медицини катастроф

тел. (044) 253-24-72;
(044) 253-26-08;
emdato@ukr.net

Громадяни України

Управління
фармацевтичної
діяльності та якості
фармацевтичної
продукції

тел. (044) 200-07-93;
ivanzadvornykh@gmail.
com

2

4

5

05 квітня 2017 року щодо
медичних виробів)
Розробка технічного
регламенту щодо
медичних виробів для
діагностики in vitro
Проведення громадського
(Регламент (ЄС)
2017/746 Європейського обговорення проекту
Парламенту та Ради від нормативно-правового акту
05 квітня 2017 року
щодо медичних виробів
для діагностики in vitro)

Реформа системи
охорони здоров’я

Протягом
року

Громадяни України

Управління
фармацевтичної
діяльності та якості
фармацевтичної
продукції

тел. (044) 200-07-93;
ivanzadvornykh@gmail.
com

Управління
координації центрів
реформ

Проведення громадського
обговорення проектів
нормативно-правових актів з
питань реформування
системи охорони здоров’я у
електронному режимі

Протягом
року

Громадяни України

Інтернет- та відео
конференції, що проводяться
проводяться інститутами
громадянського суспільства
та представників МОЗ
України

Протягом
року

Громадяни України

Інформаційнороз’яснювальні заходи для
широкої громадськості та
ЗМІ за участі керівництва
МОЗ України

Протягом
року

Громадяни України

Відділ забезпечення
взаємодії з
державними
органами та
громадськістю і
соціального діалогу
Відділ забезпечення
взаємодії з
державними
органами та
громадськістю і
соціального діалогу
Відділ забезпечення
взаємодії з
державними
органами та
громадськістю і
соціального діалогу

тел. (044) 253-33-31;
orabina71@gmail.com

тел. (044) 253-33-31
vzaem.moz.@gmail.com

тел. (044) 253-33-31
vzaem.moz.@gmail.com

3

6

7

8

Актуальність питання
щодо акредитації
закладів охорони
здоров’я

Боротьба з серцевосудинними
захворюваннями

Розвиток служби
трансплантації

Публічне громадське
обговорення проекту Закону
України «про внесення змін
до Основ законодавства
України про охорону
здоров’я щодо акредитації
закладів охорони здоров’я»
Громадські слухання та
круглі столи щодо
запобігання поширеності
факторів ризику серцевосудинних і судинно-мозкових
захворювань в Україні
Експертний круглий стіл
щодо організації
невідкладної медичної
допомоги пацієнтам з
гострим інфарктом міокарда
та впровадження проекту по
створенню та розвитку
«Регіональних
реперфузійних мереж»
Громадські слухання та
кругий стіл щодо розвитку
Національної системи
трансплантації

Протягом
року

Громадяни України

Управління
ліцензування та
контролю якості
надання медичної
допомоги

ІІ квартал

Громадяни України

Медичний
департамент

тел. (044) 200-06-70;
tom166@moz.gov.ua

ІІІ квартал

Громадяни України

Медичний
департамент

тел. (044) 200-06-70;
tom166@moz.gov.ua

ІІІ-IV квартал

Громадяни України

Медичний
департамент

тел. (044) 200-06-70;
tom166@moz.gov.ua

Начальник Відділу забезпечення взаємодії
з державними органами, громадського і соціального діалогу

тел. (044) 200-08 17;
inspector@moz.gov.ua

О. Махновець

