Звіт про базове відстеження результативності
наказу Міністерства охорони здоров’я України
від 04 червня 2020 року № 1308
«Про удосконалення організації надання паліативної
допомоги в Україні»
1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого
відстежується
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 04 червня 2020 року
№ 1308 «Про удосконалення організації надання паліативної допомоги в
Україні», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01 липня 2020 року
за № 609/34892 (далі – наказ).
2. Назва виконавця заходів з відстеження
регуляторного акта
Міністерство охорони здоров’я України.

результативності

3. Цілі прийняття акта
З огляду на постаріння населення та високі демографічні показники
смертності (щороку в Україні помирає приблизно 700 тисяч осіб, у тому числі
понад 100 тисяч осіб від онкологічних хвороб), зростає потреба в організації та
наданні якісної паліативної допомоги. За орієнтовними розрахунками, щороку
понад 1,5 млн осіб потребують паліативної допомоги.
У той же час негативні тенденції динаміки показників здоров’я дитячого
населення, зростання кількості дітей з інвалідністю потребують організації
ефективної системи надання медико-соціальної допомоги дітям з
використанням сучасних підходів та технологій.
Наказ розроблено з метою створення організаційних засад надання
паліативної допомоги всім віковим групам, у тому числі дітям, із урахуванням
сучасних міжнародних підходів та рекомендацій.
4. Строк виконання заходів з відстеження
Липень 2020 – липень 2021 року.
5. Тип відстеження
Базове відстеження результативності.
6. Методи одержання результатів відстеження
Відповідно до наказу МОЗ від 17.11.2020 № 2650 «Про подання
установами і закладами охорони здоров’я України статистичних звітів за 2020
рік» статистична звітність щодо надання паліативної допомоги в Україні не
збирається.
Базове відстеження регуляторного акта можна провести виходячи з
даних, розміщених на офіційному вебсайті Національної служби здоров’я

України в розділі Аналітичні панелі (дашборди) за назвою «Укладені договори
про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій».
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася
результативність, а також способи одержання даних
Результати відстеження регуляторного акта одержано на підставі аналізу
даних щодо кількості суб’єктів господарювання – ліцензіатів з медичної
практики, що надають паліативну допомогу пацієнтам, незалежно від форми
власності та підпорядкування, та які уклали договори з Національною службою
здоров’я України за напрямами «Мобільна паліативна медична допомога
дорослим та дітям» та «Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та
дітям», інформація щодо яких розміщена на офіційному вебсайті Національної
служби здоров’я України в розділі Аналітичні панелі (дашборди) за
назвою «Укладені договори про медичне обслуговування населення за
програмою медичних гарантій».
8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб
з основних положень регуляторного акта є високим та забезпечувався шляхом
розміщення наказу на офіційному вебсайті Міністерства охорони здоров’я
України за адресою: https://moz.gov.ua/ в рубриці «Громадське обговорення».
Видання та впровадження наказу не потребувало та не спричинило
виділення додаткових коштів з державного бюджету.
Дія наказу поширюється на всіх суб’єктів господарювання, які надають
паліативну допомогу пацієнтам, незалежно від форми власності та
підпорядкування.
Розмір коштів, які витрачатимуться суб’єктом господарювання у зв’язку з
виконанням вимог наказу за звітний період не змінився.
Кількість суб’єктів господарювання – ліцензіатів з медичної практики, на
яких поширюється дія наказу, за звітний період зросла з 124 суб’єктів
господарювання (надавачів паліативної допомоги за пакетами медичних послуг
«Мобільна
паліативна
медична
допомога
дорослим
та
дітям»
та «Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям») до 728.
Кількість часу, що витрачається суб’єктом господарювання у зв’язку з із
виконанням вимог наказу є сталим та становить 2 години.
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня
досягнення визначених цілей
На підставі результатів базового відстеження результативності
регуляторного акту можна зробити висновок про те, що в цілому шляхом
впровадження цього нормативного акта вдалося досягти визначених цілей.
Міністр охорони здоров’я України
«____» ____________ 20__ р.
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