Статус: Чинний

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ
29.06.2005

N 320
м.Київ

Про забезпечення відкритості в роботі
Міністерства та інформування громадян
України про його діяльність

З метою виконання доручення Прем'єр-міністра України від 09.06.05 р. № 28404/1/1-05 (до
доручення Президента України від 01.06.05 р. № 1-1/445) та забезпечення відкритості в роботі
Міністерства, інформування громадян України про його діяльність, врахування громадської
думки при прийнятті рішень
НАКАЗУЮ:
1. Керівникам структурних підрозділів Міністерства, головам державної служби лікарських
засобів і виробів медичного призначення, Державної інспекції з контролю якості лікарських
засобів, Комітету з контролю за наркотиками та Комітету з питань народної і нетрадиційної
медицини забезпечити розробку пропозицій до щоквартальних та річного планів роботи
Міністерства та подання їх після погодження із Першим заступником Міністра чи заступником
Міністра, відповідального за діяльність напряму, до відділу інформаційно-аналітичного
забезпечення та зв'язків з громадськістю відповідно до запропонованої структури плану
(додаток 1):
1.1. за місяць до наступного кварталу (до щоквартальних планів роботи Міністерства);
1.2. за два місяця до початку наступного року (до річного плану роботи Міністерства).
2. Начальнику відділу інформаційно-аналітичного забезпечення та зв'язків з громадськістю
Лихотопу Р.Й. забезпечити узагальнення відповідної інформації та розміщенням проектів
планів на офіційному веб-сайті Міністерства www.moz.gov.ua для подальшого громадського
обговорення.
3. Наказ МОЗ України від 30.07.2002 р. № 301 "Про виконання окремого доручення
Адміністрації Президента України від 18.07.2002 до № 9-9/127" вважати таким, що втратив
чинність.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на Першого заступника Міністра С.М.Ханенка.
Міністр

М.Є.Поліщук

Додаток № 1
до наказу МОЗ України
від 29.06.2005 № 320

№

Пропозиції до плану
основних організаційних заходів Міністерства охорони здоров'я України
(назва структурного підрозділу) на ____ квартал 200 року(рік)
Зміст заходів

п/п
1.
1.1.

Розробити проекти законодавчих та нормативно-правових актів чи пропозиції
до них:
Проекти законів України

1.2.

Пропозицій до проектів законів України, основними розробниками яких є інші
міністерства та відомства, інші суб'єкти законодавчої ініціативи

1.3
1.4.

Проекти указів та розпоряджень Президента України
Пропозиції до проектів указів та розпоряджень Президента України, основними
розробниками яких є інші міністерства та відомства
Проекти постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України

1.5.
1.6.

Пропозиції до проектів постанов Кабінету Міністрів України, основними розробниками
яких є інші міністерства та відомства

1.7.
1.8.

Проекти наказів
Проекти інших документів

2.

Заходи щодо забезпечення контролю за виконанням органами та закладами
охорони здоров'я законодавчих та нормативно-правових актів з питань
реалізації державної політики у галузі охорони здоров'я

2.1.
2.2.

Підготувати матеріали для розгляду на засіданнях Кабінету Міністрів України
Заслухати на засіданнях колегії питання

2.3.

Розглянути на апаратних нарадах у Міністра питання

2.4.

Розглянути на нарадах у Першого заступника та заступників Міністра питання

2.5.
2.6.

Розглянути на селекторних нарадах питання
Провести семінар, нараду

3.
4.

Заходи з питань стратегічного планування
Заходи з удосконалення лікувально-профілактичної допомоги населенню

5.

Заходи з удосконалення роботи щодо забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення

6.

Заходи з удосконалення роботи щодо забезпечення радіаційної безпеки
населення України

7.
8.

Заходи з удосконалення медико-соціальної експертизи
Заходи з поліпшення організації наукових досліджень у галузі медицини та
впровадження їх в практику охорони здоров'я
Заходи з удосконалення професійної підготовки, підбору і використання
медичних кадрів
Заходи з удосконалення діяльності у сфері народної і нетрадиційної медицини

9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

Заходи з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і
виробів медичного призначення
Заходи з удосконалення економічної діяльності, бухгалтерського обліку та
звітності, відомчого фінансового контролю
Заходи з удосконалення та розвитку матеріально-технічної бази охорони
здоров'я, забезпечення закладів, установ та організацій охорони здоров'я
медичною апаратурою, обладнанням, засобами та їх раціонального
використання
Заходи з удосконалення медичної статистики, діловодства та архівної справи

17.

Заходи з питань європейської , євроатлантичної інтеграції та міжнародного
співробітництва
Заходи з питань взаємодії з Верховною Радою України

18.
19.

Заходи з питань взаємодії з іншими міністерствами та відомствами
Заходи з питань взаємодії з органами місцевого самоврядування

20.

Заходи з питань зв'язків з громадськістю

21.
22.

Заходи з питань взаємодії з професійними об'єднаннями медичних
(фармацевтичних) працівників
Заходи з питань інформатизації охорони здоров'я

23.

Підготовка статистичних, інформаційних та аналітичних матеріалів

Перший заступник Міністра

С.М.Ханенко

