Звіт про базове відстеження результативності
наказу Міністерства охорони здоров’я України
від 09 березня 2021 року № 407
«Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій
щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я»
1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого
відстежується
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 09 березня 2021 року
№ 407 «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій
щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я»,
зареєстрований в Міністерстві юстиції 15 квітня 2021 р. за № 510/36132 (далі –
наказ МОЗ № 407).
2. Назва виконавця заходів з відстеження
регуляторного акта
Міністерство охорони здоров’я України.

результативності

3. Цілі прийняття акта
Наказ МОЗ № 407 розроблено з метою запровадження Порядку подання та
оформлення документів, призначення і виплати компенсації фізичним особам,
які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020
року № 859.
Наказом МОЗ № 407 затверджено форми первинної облікової
документації:
№ 080-4/о «Висновок про наявність порушення функцій організму через
які невиліковно хворі особи не можуть самостійно пересуватися та
самообслуговуватися і потребують соціальної послуги з догляду на
непрофесійній основі» та інструкцію щодо її заповнення;
№ 080-2/о «Висновок про наявність когнітивних порушень у громадян
похилого віку, внаслідок яких вони потребують надання соціальної послуги з
догляду на непрофесійній основі» та інструкцію щодо її заповнення;
№ 080-3/о «Довідка про захворювання дитини на тяжке перинатальне
ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне (орфанне)
захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий
церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу
(інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня про
те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа,
потребує паліативної допомоги» та інструкцію щодо її заповнення.
Затвердження зазначених форм первинної облікової документації
забезпечує удосконалення обліку захворюваності в закладах охорони здоров’я.
Наказом МОЗ № 407 забезпечено впровадження Порядку подання та
оформлення документів, призначення і виплати компенсації фізичним особам,
які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020
року № 859.
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4. Строк виконання заходів з відстеження
Аналізом регуляторного впливу акта передбачалося проведення заходів із
базового відстеження результативності після набрання ним чинності, але не
пізніше дня з якого починається проведення повторного відстеження
результативності цього акта.
5. Тип відстеження
Базове відстеження результативності.
6. Методи одержання результатів відстеження
Одержання результатів базового відстеження проводилося шляхом
аналізу статистичних даних щодо кількості фізичних осіб, які надають
соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася
результативність, а також способи одержання даних
З метою відстеження результативності наказу № 407 МОЗ України
звернулось з листом до Міністерства соціальної політики України з проханням
надати інформацію щодо кількості фізичних осіб, які надають соціальні
послуги з догляду на непрофесійній основі.
Враховуючи, що питання, пов’язані з реалізацією державної політики у
сфері соціального захисту населення, зокрема надання соціальних послуг та
провадження соціальної роботи, віднесено до компетенції Національної
соціальної сервісної служби України, зазначений лист було надіслано до
Національної соціальної сервісної служби України.
8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта
За інформацією Національної соціальної сервісної служби України (лист
від 06.08.2021 № 0000-030102-5/11748), кількість осіб, які отримують соціальні
послуги відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 вересня
2020 року № 859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним
особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі», що
станом на 01.06.2021 року складає 12 045 осіб, з них:
особи з інвалідністю I групи – 3 982;
діти з інвалідністю – 561;
громадяни похилого віку – 3 967;
невиліковно хворі – 3 521;
діти, яким не встановлено інвалідність – 12.
Рівень поінформованості 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».
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9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня
досягнення визначених цілей
На підставі результатів базового відстеження результативності наказу
МОЗ № 407 можна зробити висновок про те, що в цілому шляхом
впровадження цього нормативного акта вдалося досягти визначених цілей.
Заступник Міністра з питань
європейської інтеграції
«____» ____________ 20__ р.

Олександр КОМАРІДА

