ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
08.01.2019 № 35
ПЕРЕЛІК ТЕСТОВИХ ПИТАНЬ
на знання спеціального законодавства з варіантами відповідей для
посад фахівців з питань реформ категорій «Б» та «В» експертної
групи з питань євроінтеграції, координації донорської допомоги та
міжнародного співробітництва Директорату стратегічного
планування та євроінтеграції
І. Питання на перевірку знань Основ законодавства України про
охорону здоров'я від 19.11.1992 № 2801-XII
1. Яка частка бюджетних асигнувань виділяється на впровадження
Державної політики охорони здоров'я ?
1)
Не менше одного відсотка національного доходу;
2)
не менше трьох відсотків національного доходу;
3)
не менше п’яти відсотків національного доходу;
4)
не менше десяти відсотків національного доходу.
2. Які
види
медичної
допомоги
передбачаються
Основами
законодавства України про охорону здоров'я ?
1)
Екстрена медична допомога; перша медична допомога; вторинна
(спеціалізована) медична допомога, третинна (високоспеціалізована)
медична допомога, паліативна допомога;
2)
екстрена медична допомога; первинна медична допомога; вторинна
(спеціалізована) медична допомога, третинна (високоспеціалізована)
медична допомога;
3)
екстрена,
первинна,
вторинна
(спеціалізована),
третинна
(високоспеціалізована), паліативна, медична реабілітація;
4)
екстрена,
первинна,
вторинна
(спеціалізована),
третинна
(високоспеціалізована).
3. Хто організовує розробку та здійснення
програм ?
1)
Кабінет Міністрів України;
2)
Верховна Рада України;
3)
центральні органи виконавчої влади;
4)
органи місцевого самоврядування.

державних

цільових

4. Хто укладає міжурядові угоди і
співробітництво з питань охорони здоров'я ?
1)
Президент України;
2)
Кабінет Міністрів України;
3)
Міністр охорони здоров’я України;
4)
Верховна Рада України.

координує

міжнародне

5. Нормативи навантаження лікуючих лікарів затверджуються:
1)
Міністерством охорони здоров’я України;
2)
Кабінетом Міністрів України;
3)
Національною службою здоров’я України;
4)
Державним експертним центром.
6. Розроблення галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я,
проведення державної оцінки медичних технологій здійснюються у
порядку встановленому:
1)
Міністерством охорони здоров’я України;
2)
Кабінетом Міністрів України;
3)
Національною службою здоров’я України;
4)
Державною службою України з лікарських засобів та контролю за
наркотиками.
7. Хто визначає єдині науково обгрунтовані державні стандарти,
критерії та вимоги, які повинні сприяти охороні здоров'я населення ?
1)
Кабінет Міністрів України;
2)
Верховна Рада України;
3)
Міністерство охорони здоров’я України;
4)
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за
наркотиками.
8. Згідно з Основами законодавства України про охорону здоров'я
громадяни України зобов'язані:
1)
піклуватись про своє здоров'я та здоров'я дітей, не шкодити здоров'ю
інших громадян;
2)
у передбачених законодавством випадках проходити профілактичні
медичні огляди і робити щеплення;
3)
вживати передбачені Законом України «Про екстрену медичну
допомогу» заходи для забезпечення надання екстреної медичної допомоги
іншим особам, які знаходяться у невідкладному стані;
4)
всі відповіді правильні.
9. Який орган затверджує перелік категорій населення, які повинні
проходити обов'язкові медичні огляди, періодичність, джерела
фінансування та порядок цих оглядів ?
1)
Міністерство охорони здоров’я України;

2)
3)
4)

Кабінет Міністрів України;
Національна служба здоров’я України;
Міністерство соціальної політики України.

10. Що складає систему стандартів у сфері охорони здоров'я ?
1)
Державні соціальні нормативи та галузеві стандарти;
2)
постійно діючі технічні і організаційні вимоги;
3)
єдині правила розробки, оформлення і збереження документації;
4)
клінічні настанови та уніфіковані клінічні протоколи.
11. Ким розробляються і затверджуються галузеві стандарти у сфері
охорони здоров'я ?
1)
Кабінет Міністрів України;
2)
Верховна Рада України;
3)
Міністерство охорони здоров’я України;
4)
Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України.
12. Хто здійснює реалізацію державної політики у сфері охорони
здоров’я в адміністративно-територіальних одиницях України ?
1)
Рада міністрів Автономної Республіки Крим та місцеві державні
адміністрації;
2)
Міністерство охорони здоров’я України;
3)
Кабінет Міністрів України;
4)
органи місцевого самоврядування.
13. За рахунок яких коштів може здійснюватися фінансове забезпечення
охорони здоров’я ?
1)
Державного бюджету України та місцевих бюджетів, коштів
юридичних та фізичних осіб, а також з інших джерел, не заборонених
законом;
2)
Державного бюджету України та місцевих бюджетів;
3)
коштів юридичних та фізичних осіб, а також з інших джерел, не
заборонених законом;
4)
відсутня правильна відповідь.
14. Відповідно до якого законодавства здійснюється фінансове
забезпечення державних та комунальних закладів охорони здоров’я бюджетних установ ?
1)
Адміністративного;
2)
фінансового;
3)
податкового;
4)
бюджетного.

15. Яка державна політика проводиться в Україні щодо куріння та
вживання алкогольних напоїв ?
1)
Обмеження;
2)
заборона;
3)
держава не впливає на ці питання;
4)
немає правильної відповіді.
16. Який вид медичної допомоги характеризує визначення «медична
допомога, яка полягає у здійсненні медичними працівниками відповідно
до закону невідкладних організаційних, діагностичних та лікувальних
заходів, спрямованих на врятування та збереження життя людини у
невідкладному стані та мінімізацію наслідків впливу такого стану на її
здоров'я» ?
1)
Екстрена;
2)
первинна;
3)
паліативна;
4)
спеціалізована.
17. Який вид медичної допомоги характеризує визначення «медична
допомога, що передбачає надання консультації, проведення діагностики
та лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь,
патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, здійснення
профілактичних заходів; направлення відповідно до медичних показань
пацієнта» ?
1)
Первинна;
2)
екстрена;
3)
високоспеціалізована;
4)
спеціалізована.
18. Який вид медичної допомоги характеризує визначення «медична
допомога, що надається в амбулаторних або стаціонарних умовах
лікарями відповідної спеціалізації (крім лікарів загальної практики сімейних лікарів) у плановому порядку або в екстрених випадках і
передбачає надання консультації, проведення діагностики, лікування,
реабілітації та профілактики хвороб, травм, отруєнь, патологічних і
фізіологічних (під час вагітності та пологів)» ?
1)
Первинна;
2)
екстрена;
3)
третинна (високоспеціалізована);
4)
вторинна (спеціалізована).
19. Який вид медичної допомоги характеризує визначення «медична
допомога, що надається в амбулаторних або стаціонарних умовах у
плановому порядку або в екстрених випадках і передбачає надання
консультації, проведення діагностики, лікування хвороб, травм,

отруєнь, патологічних станів, ведення фізіологічних станів (під час
вагітності та пологів) із застосуванням високотехнологічного
обладнання та/або високоспеціалізованих медичних процедур високої
складності» ?
1)
Первинна;
2)
екстрена;
3)
вторинна;
4)
третинна.
20. Який вид медичної допомоги характеризує визначення «комплекс
заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань
пацієнтів, а також надання психосоціальної і моральної підтримки
членам їх сімей» ?
1)
Вторинна (спеціалізована);
2)
паліативна допомога;
3)
третинна (високоспеціалізована);
4)
екстрена.
ІІ. Питання на перевірку знань Угоди про асоціацію між Україною, з
однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої
сторони від 27.06.2014
1. Верховна Рада України та Європейський Парламент ратифікували
Угоду про асоціацію:
А) 16 вересня 2014 року;
Б)
01 листопада 2014 року;
В)
01 вересня 2017 року;
Г)
21 березня 2014 року.
2. Цілями асоціації відповідно до Угоди про асоціацію є:
А)
визначення якісно нового формату відносин між Україною та ЄС на
принципах «політичної асоціації та економічної інтеграції»;
Б)
забезпечення необхідних рамок для посиленого політичного діалогу в
усіх сферах, які становлять взаємний інтерес;
В)
визначення правової бази для вільного переміщення товарів, послуг,
капіталів, частково робочої сили між Україною та ЄС;
Г)
створення орієнтиру системних соціально-економічних реформ в
Україні.
3. Одним з основних елементів Угоди про асоціацію є:
А) повага до принципу верховенства права;
Б)
утворення політичної асоціації;
В)
сприяння економічній інтеграції;
Г)
принципи вільної ринкової економіки.

4. Основою угоди сторін відповідно до Угоди про асоціацію є:
А) боротьба з корупцією;
Б)
сприяння сталому розвитку і ефективній багатосторонності;
В)
принципи вільної ринкової економіки;
Г)
боротьба з різними формами транснаціональної організованої
злочинності й тероризмом.
5. Відповідно до статті 62 Угоди про асоціацію, «санітарні та
фітосанітарні заходи» означають заходи, визначені у:
А)
Угоді про асоціацію між Україною та ЄС;
Б)
Угоді про застосування санітарних та фітосанітарних заходів;
В)
Міжнародних медико-санітарних правилах;
Г)
Регламенті (ЄС) № 852/2004 про гігієну харчових продуктів.
6. Сторони Угоди про асоціацію розвивають співробітництво в галузі
охорони здоров’я з метою:
А)
наближення стану системи охорони здоров’я в Україні до стандартів
країн-членів Європейського Союзу;
Б)
захисту здоров’я людини як передумови сталого розвитку та
економічного зростання;
В)
забезпечення права кожної людини на охорону здоров’я, медичну
допомогу та медичне страхування;
Г)
забезпечення реалізації міжнародних соціально-економічних, медикосанітарних і оздоровчо-профілактичних програм.
7. Співробітництво у сфері охорони здоров’я відповідно до Угоди про
асоціацію охоплює такі сфери:
А) попередження та контроль за неінфекційними хворобами шляхом
обміну інформацією та найкращими практиками;
Б)
пропагування здорового способу життя;
В)
якість та безпечність субстанцій людського походження, зокрема крові,
тканини та клітин;
Г)
всі відповіді правильні.
8. До сфер співробітництва у галузі охорони здоров’я відповідно до
Угоди про асоціацію не належить:
А) підвищення готовності до ризику спалахів високо патогенних хвороб;
Б)
пропагування здорового способу життя;
В)
встановлення механізму визнання еквівалентності стосовно санітарних
та фітосанітарних заходів;
Г)
імплементація Рамкової конвенції з контролю над тютюном 2003 року.

9. Який підхід передбачається Угодою про асоціацію
співробітництва в галузі охорони здоров’я ?
А) «Охорона здоров’я понад усе»;
Б)
«охорона здоров’я є основою держави»;
В)
«охорона здоров’я у всіх політиках держави»;
Г)
«охорона здоров’я як базовий принцип співробітництва».

щодо

10. З якою метою Сторони обмінюються інформацією та найкращими
практиками і здійснюють інші спільні заходи в галузі охорони здоров’я
?
А) Попередження та контролю за хворобами шляхом обміну інформацією
та найкращими практиками;
Б)
поступової інтеграції України в європейські мережі охорони здоров’я;
В)
забезпечення реалізації міжнародних соціально-економічних, медикосанітарних і оздоровчо-профілактичних програм;
Г)
забезпечення права кожної людини на охорону здоров’я, медичну
допомогу та медичне страхування.
11. У якій сфері Україна поступово наближує своє законодавство та
практику до принципів acquis ЄС ?
А) Інфекційних хвороб;
Б)
служб крові;
В)
трансплантації тканин і клітин;
Г)
всі відповіді правильні.
12. До шляхів зміцнення системи охорони здоров’я України та її
потенціалу відповідно до Угоди про асоціацію не належить:
А) розвиток первинної медико-санітарної допомоги;
Б)
впровадження реформ;
В)
попередження і контроль над інфекційними хворобами;
Г)
навчання персоналу.
13. Що з перерахованого належить до основних детермінант здоров’я та
проблем в галузі охорони здоров’я:
А) здоров’я матері і дитини;
Б)
психічне здоров’я;
В)
алкогольна, наркотична та тютюнова залежність;
Г)
всі відповіді правильні.
14. Що з перерахованого не належить до основних детермінант здоров’я
та проблем в галузі охорони здоров’я:
А) здоров’я матері і дитини;
Б)
психічне здоров’я;
В)
кількість ліжко-місць у лікарнях;
Г)
алкогольна, наркотична та тютюнова залежність.

15. Імплементацію якого міжнародного акту в галузі охорони здоров’я
передбачає глава 22 «Громадське здоров’я» ?
А) Глобальний порядок денний з безпеки здоров'я;
Б)
Угода про застосування санітарних та фітосанітарних заходів;
В)
Міжнародні медико-санітарні правила;
Г)
Угода про співробітництво в галузі охорони здоров'я населення.
16. Україна поступово наближує своє законодавство та практику до
принципів acquis ЄС. Що означає цей термін ?
А) Автоматичне застосування національних правил для всього ЄС;
Б)
рішення конституційних судів, предметом яких є ЄС;
В)
загальний принцип права Європейського співтовариства;
Г)
звід загальних прав і обов'язків, що зв'язують всі держави-члени ЄС.
17. Глава 22 «Громадське здоров’я» Угоди про асоціацію розташована у
розділі:
А) Розділ V: Економічне та галузеве співробітництво;
Б)
Розділ IV: Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею;
В)
Розділ II: Політичний діалог та реформи, політична асоціація,
співробітництво та конвергенція у сфері зовнішньої та безпекової політики;
Г)
Розділ VI: Фінансове співробітництво та положення щодо боротьби із
шахрайством.
18. Імплементацію якої конвенції в галузі охорони здоров’я передбачає
глава 22 «Громадське здоров’я» ?
А) Рамкова конвенція ВООЗ із боротьби проти тютюну;
Б)
Конвенція про охорону здоров'я та медичне обслуговування моряків;
В)
Конвенція про розробку Європейської фармакопеї;
Г)
Конвенція про права людини та біомедицину.
19. Імплементація Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну
належить до співробітництва у сфері:
А) попередження і контроль над інфекційними хворобами;
Б)
попередження та контроль за неінфекційними хворобами;
В)
якість та безпечність субстанцій людського походження;
Г)
підвищення готовності до ризику спалахів високо патогенних хвороб.
20. Однією зі сфер співробітництва є попередження і контроль над
інфекційними хворобами, такими як:
А) ВІЛ/СНІД і туберкульоз;
Б)
ВІЛ/СНІД і гонорея;
В)
ВІЛ/СНІД і гепатити;
Г)
ВІЛ/СНІД і сифіліс.

ІII. Питання на перевірку знань Закону України «Про міжнародні
договори України» 29.06.2004 № 1906-IV
1. Ким укладаються міжвідомчі міжнародні договори ?
1)
Верховна Рада України;
2)
міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади за
погодженням із Верховною Радою України;
3)
виключно міністерствами;
4)
міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади.
2. Пропозиція щодо укладення міжнародного договору України не
включає такий документ:
1)
Довідку про погодження проекту
міжнародного
договору
зацікавленими міністерствами, іншими центральними органами виконавчої
влади та державними колегіальними органами;
2)
аналітичну
довідку
про
оцінку
політичних,
правових, соціально-економічних, фінансових, гуманітарних та інших
вірогідних ризиків його укладення;
3)
пояснювальну записку, в якій обґрунтовується доцільність укладення
міжнародного договору, визначаються вірогідні політичні, правові,
соціально-економічні, фінансові, гуманітарні та інші наслідки його
укладення, а також суб'єкти виконання міжнародного договору;
4)
текст міжнародного договору українською мовою в офіційному
перекладі та мовою оригіналу в разі подання пропозиції щодо його
ратифікації, затвердження, прийняття або приєднання до нього.
3.Які посадові особи мають право вести переговори і підписувати
міжнародні договори України без спеціальних повноважень ?
1)
Президент України, Прем'єр-міністр України і Міністр закордонних
справ України;
2)
виключно Президент України;
3)
Президент України, Прем'єр-міністр України, Голова Верховної Ради
України і Міністр закордонних справ України;
4)
Президент України і Міністр закордонних справ України.
4. Надання згоди України на обов'язковість для неї міжнародного
договору відбувається шляхом:
1)
Підписання, ратифікації, затвердження, прийняття договору,
приєднання до договору;
2)
підписання, ратифікації, затвердження, прийняття договору,
приєднання до договору або іншим шляхом, про який домовилися сторони;

3)
підписання, ратифікації, затвердження, прийняття договору, прийняття
спеціального закону, приєднання до договору або іншим шляхом, про який
домовилися сторони;
4)
ратифікації, підписання або іншим шляхом, про який домовилися
сторони.
5. Яким чином відбувається ратифікація міжнародних договорів
України ?
1)
Шляхом прийняття закону про ратифікацію, невід’ємною частиною
якого є текст міжнародного договору;
2)
шляхом підписання указу Президента України про ратифікацію,
невід'ємною частиною якого є текст міжнародного договору;
3)
шляхом прийняття постанови Верховної Ради України, невід'ємною
частиною якої є текст міжнародного договору;
4)
жодна відповідь не є правильною.
6. Хто підписує ратифікаційну грамоту в процесі ратифікації
міжнародних договорів України ?
1)
Голова Верховної Ради України;
2)
Президент України;
3)
Президент України спільно з Головою Верховної Ради України;
4)
Міністр закордонних справ України.
7. Протягом якого терміну подаються пропозиції щодо ратифікації
міжнародних договорів України, що укладаються від імені України ?
1)
Протягом 1 місяця з дня його підписання;
2)
протягом 3 місяців з дня його підписання;
3)
протягом 6 місяців з дня його підписання;
4)
протягом 9 місяців з дня його підписання.
8. Заяви та застереження України до міжнародних договорів можуть
бути зроблені:
1)
при підписанні, ратифікації, затвердженні, прийнятті міжнародного
договору або приєднанні до нього;
2)
при підписанні, ратифікації, затвердженні міжнародного договору або
приєднанні до нього;
3)
при підписанні, затвердженні, прийнятті міжнародного договору або
приєднанні до нього;
4)
при ратифікації, затвердженні, прийнятті міжнародного договору або
приєднанні до нього.

9. Який орган здійснює загальний нагляд за виконанням міжнародних
договорів України ?
1)
Верховна Рада України;
2)
Кабінет Міністрів України;
3)
Міністерство закордонних справ;
4)
Адміністрація Президента України.
10. Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в
установленому порядку, встановлено інші правила, ніж
ті, що
передбачені у відповідному акті законодавства України, то
застосовуються:
1)
Правила відповідного акта законодавства;
2)
норми прямої дії Конституції України;
3)
правила міжнародного договору;
4)
жодна відповідь не є правильною.
11. Де визначаються умови щодо пролонгації міжнародного договору
України?
1)
В законі «Про міжнародні договори України»;
2)
в умовах визначених самим міжнародним договором;
3)
в відповідній постанові Кабінету Міністрів України;
4)
в положенні про Міністерство закордонних справ України.
12. Реєстрація чинних міжнародних договорів України у Секретаріаті
Організації Об'єднаних Націй здійснюється за поданням:
1)
Адміністрації Президента України;
2)
Верховної Ради України;
3)
Кабінету Міністрів України;
4)
Міністерства закордонних справ України.
13. У разі суттєвого порушення міжнародного договору України
іншими його сторонами, якщо виконання договору може зашкодити
національним інтересам України, а також в інших випадках,
передбачених міжнародним правом, дію такого договору може бути:
1)
припинено;
2)
зупинено;
3)
припинено або зупинено;
4)
жодна відповідь не є правильною.
14. Хто укладає міжнародні договори України від імені України ?
1)
Міністр закордонних справ;
2)
Прем'єр-міністр України;
3)
Президент України;
4)
Голова Верховної Ради України.

15. Від імені Уряду України укладаються міжнародні договори України
стосовно:
1)
Прав, свобод та обов'язків людини і громадянина;
2)
військової допомоги та направлення підрозділів Збройних Сил України
до інших держав;
3)
економічних, торговельних, науково-технічних, гуманітарних та
інших питань;
4)
жодна відповідь не є правильною.
16. Ким затверджуються міжнародні договори України які були
укладені від імені України ?
1)
Президентом України;
2)
Головою Верховної Ради України;
3)
Президентом України та міністром закордонних справ;
4)
Головою Верховної Ради України за погодженням Президента
України.
17. Який орган державної влади невідкладно інформує Верховну Раду
України про укладення міжнародного договору України, зупинення дії
міжнародного договору України ?
А) Адміністрація Президента України;
Б)
Кабінету Міністрів України;
В)
Міністерство закордонних справ за дорученням Кабінету Міністрів
України;
Г)
Міністерство закордонних справ України.
18. Припинення дії міжнародного договору України здійснюються щодо
договору, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою
України, здійснюється у формі прийняття:
1)
постанови Верховної Ради України;
2)
закону України;
3)
декрету Верховної Ради України;
4)
жодна відповідь не є правильною.
19. Який орган повідомляє інші сторони про припинення дії
міжнародного договору України ?
1)
Кабінет Міністрів України за дорученням Верховної Ради України;
2)
Президент України за дорученням Верховної Ради України;
3)
Міністерство закордонних справ за дорученням Верховної Ради
України;
4)
Міністерство закордонних справ.

20. Повноваження на ведення переговорів і підписання міжнародних
договорів України які укладаються від імені України надаються:
1)
Головою Верховної Ради України;
2)
Кабінетом Міністрів України;
3)
Прем'єр-міністром України;
4)
Президентом України.
IV Питання на перевірку знань Постанови Кабінету Міністрів України
«Про створення єдиної системи залучення, використання та
моніторингу міжнародної технічної допомоги» від 15 лютого 2002 р. №
153
1. Міжнародна технічна допомога може залучатись у вигляді:
1)
Прав інтелектуальної власності;
2)
робіт і послуг;
3)
фінансових ресурсів (грантів) у національній чи іноземній валюті;
4)
всі відповіді є правильними;
2. Який строк подачі до Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України пропозиції щодо визначення регіональних і галузевих
пріоритетів для залучення міжнародної технічної допомоги ?
1)
до 1 січня;
2)
до 1 лютого;
3)
до 1 березня;
4)
до 1 травня.
3. Що є підставою для акредитації виконавців програм (проектів) а
також реалізації права на одержання відповідних пільг, привілеїв,
імунітетів ?
1)
державна реєстрація проектів;
2)
державна акредитація проектів;
3)
державний аналіз та надання висновку по проекту;
4)
жодна відповідь не є правильною.
4. Бенефіціар або потенційний реципієнт у разі надходження від донора
пропозицій щодо започаткування проекту (програми) оформляє і подає
до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України:
1)
Протокол;
2)
договір між бенефіціаром (потенційним рецепієнтом) та донором;
3)
запит;
4)
наказ.

5. У державній реєстрації проектів (програм) може бути відмовлено в
разі:
1)
невідповідності проекту (програми) узгодженій з донором стратегічній
програмі;
2)
невідповідності проекту (програми) узгодженій з донором стратегічній
або щорічній програмі;
3)
невідповідності проекту (програми) узгодженій з донором щорічній
програмі;
4)
жодна відповідь не є правильною.
6. Державна реєстрація проекту (програми) підтверджується:
1)
реєстраційною карткою проекту (програми);
2)
реєстраційною карткою проекту (програми) та засвідчується печаткою
Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України;
3)
лише засвідченням печатки;
4)
реєстраційною карткою проекту (програми), оформлюється наказом та
засвідчується печаткою Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України.
7. Протягом якого строку бенефіціар після отримання від Міністерства
економічного розвитку та торгівлі копії реєстраційної картки проекту
(програми) приймає рішення про організацію роботи з нагляду за його
реалізацією, визначає координатора проекту (програми) та надсилає
копію відповідного рішення в Міністерство економічного розвитку і
торгівлі України ?
1)
У тижневий строк;
2)
у місячний строк;
3)
строк не врегульований;
4)
жодна відповідь не є правильною.
8. Проекти (програми) підлягають перереєстрації у разі зміни:
1)
донора;
2)
бенефіціара;
3)
назви, цілей або змісту;
4)
всі відповіді правильні.
9. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України анулює
рішення про державну реєстрацію проекту (програми) у разі:
1)
відмови донорів від його (її) реалізації;
2)
відмови виконавців або реципієнтів від його (її) реалізації;
3)
неможливості усунення реципієнтом виявлених порушень щодо
нецільового використання міжнародної технічної допомоги;
4)
всі відповіді правильні.

10. Протягом якого строку реципієнт забезпечує зарахування на баланс
матеріальних цінностей, що надійшли в рамках проектів (програм) ?
1)
Протягом 10 робочих днів;
2)
протягом 10 календарних днів;
3)
протягом 7 робочих днів;
4)
протягом 7 календарних днів.
11. Хто веде облік використаних коштів, які надаються в рамках
міжнародної технічної допомоги у вигляді фінансових ресурсів
(грантів) ?
1)
Бенефіціар;
2)
виконавець;
3)
реципієнт;
4)
донор.
12. В якому ЦОВВ здійснюється реєстрація представництва донорської
установи в України ?
1)
В Міністерстві юстиції України;
2)
в Міністерстві фінансів України;
3)
в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України;
4)
в Міністерстві закордонних справ України.
13. Міністерство економічного розвитку і торгівлі має право анулювати
рішення про реєстрацію представництва донорської установи в Україні
у разі:
1)
відсутності надання допомоги Україні в рамках проектів (програм)
міжнародної технічної допомоги протягом 24 місяців;
2)
відсутності надання допомоги Україні в рамках проектів (програм)
міжнародної технічної допомоги протягом 36 місяців;
3)
відсутності надання допомоги Україні в рамках проектів (програм)
міжнародної технічної допомоги протягом 48 місяців;
4)
жодна відповідь не є правильною.
14. Що не зазначається в листі-зверненні від донора для акредетації ?
1)
Списки українського та іноземного персоналу в Україні;
2)
статутний капітал установи;
3)
посада офіційного представника в Україні;
4)
юридична адреса установи.
15. Що є підставою для звернення в установленому порядку щодо
виготовлення спеціальних печаток і штампів виконавця та відкриття
ним відповідних спеціальних рахунків в банках ?
1)
Свідоцтво про акредитацію установи – донора;
2)
свідоцтво про акредитацію виконавця;
3)
свідоцтво про реєстрацію установи - донора;

4)

свідоцтво про реєстрацію виконавця.

16. Куди Міністерство економічного розвитку та торгівлі подає
щокварталу копії свідоцтв про акредитацію виконавців (юридичних
осіб - нерезидентів) проектів (програм) міжнародної технічної
допомоги ?
1)
До Державної фіскальної служби та Міністерства закордонних справ;
2)
до Міністерства закордонних справ та Міністерства фінансів України;
3)
до Кабінету Міністрів України та Рахункової палати України;
4)
до Міністерства закордонних справ та Рахункової палати України.
17. Грантова угода – це :
1)
угода між бенефіціаром або виконавцем та реципієнтом про передачу
фінансових ресурсів (грантів) у національній чи іноземній валюті в рамках
проекту (програми);
2)
угода між донором або виконавцем та реципієнтом про передачу
фінансових ресурсів (грантів) у національній чи іноземній валюті в рамках
проекту (програми);
3)
угода між донором або виконавцем та бенефіціаром про передачу
фінансових ресурсів (грантів) у національній чи іноземній валюті в рамках
проекту (програми);
4)
угода між донором або виконавцем та реципієнтом про передачу
фінансових ресурсів (грантів) у національній валюті в рамках проекту
(програми).
18. Хто подає звернення про реєстрацію проектів (програм) у разі коли
реципієнти утворюються як юридичні особи або визначаються на
конкурсній основі під час реалізації проекту (програми) ?
1)
Бенефіціар;
2)
бенефіціар і донор;
3)
донор;
4)
жодна відповідь не є правильною.
19. Стратегічна програма – це :
1)
документ, яким на підставі результатів аналізу проблем соціальноекономічного розвитку України визначаються пріоритетні напрями технікоекономічного співробітництва між НАТО та Україною;
2)
документ, яким на підставі результатів аналізу проблем соціальноекономічного розвитку України визначаються пріоритетні напрями технікоекономічного співробітництва між виконавцем та Україною;
3)
документ, яким на підставі результатів аналізу проблем соціальноекономічного розвитку України визначаються пріоритетні напрями технікоекономічного співробітництва між бенефіціаром та Україною;

4)
документ, яким на підставі результатів аналізу проблем соціальноекономічного розвитку України визначаються пріоритетні напрями технікоекономічного співробітництва між донором та Україною.
20. Виконавець – це :
1)
визначена Міністерством економічного розвитку та торгівлі, особа
(резидент або нерезидент), що має письмову угоду з донором або
уповноваженою донором особою та забезпечує реалізацію проекту
(програми);
2)
будь-яка особа (резидент або нерезидент), що має письмову угоду з
донором або уповноваженою донором особою та забезпечує реалізацію
проекту (програми);
3)
будь-яка особа ( яка є виключно резидентом), що має письмову угоду з
донором або уповноваженою донором особою та забезпечує реалізацію
проекту (програми);
4)
жодна відповідь не є вірною.
V. Питання на перевірку знань Положення про Міністерство охорони
здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 25.03.2015 № 267
1. Ким спрямовується і координується діяльність Міністерства охорони
здоров’я України як центрального органу виконавчої влади ?
А) Кабінетом Міністрів України;
Б)
Національним агентством з питань державної служби України;
В)
Верховною Радою України;
Г)
Президентом України.
2. Який орган є головним у системі центральних органів виконавчої
влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері
охорони здоров’я ?
А) Кабінет Міністрів України;
Б)
Національна служба здоров’я України;
В)
Міністерство охорони здоров’я України;
Г)
Міністерство соціальної політики України.
3. Який орган є головним у системі центральних органів виконавчої
влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері
епідеміологічного нагляду (спостереження) ?
А) Кабінет Міністрів України;
Б)
Національна служба здоров’я України;
В)
Міністерство охорони здоров’я України;
Г)
Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України.

4. Який орган є головним у системі центральних органів виконавчої
влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у
сфері створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських
засобів, медичних імунобіологічних препаратів і медичних виробів, у
сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і
прекурсорів, протидії їх незаконному обігу ?
А) Кабінет Міністрів України;
Б)
Національна служба здоров’я України
В)
Міністерство охорони здоров’я України;
Г)
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за
наркотиками.
5. Що з наведеного належить до основних завдань Міністерства охорони
здоров’я України ?
А) Забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері
охорони здоров’я, протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально
небезпечним захворюванням;
Б)
забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері
епідеміологічного нагляду (спостереження);
В)
забезпечення формування державної політики у сфері санітарного та
епідемічного благополуччя населення;
Г)
усі відповіді правильні.
6. Яке із завдань Міністерства охорони здоров’я України належить до
сфери творення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських
засобів, медичних імунобіологічних препаратів і медичних виробів ?
1)
Контроль за якістю крові, її компонентів і препаратів та відповідних
консервуючих розчинів;
2)
затвердження форми медичного висновку про стан здоров’я дитини для
зарахування її до загальноосвітнього навчального закладу;
3)
проведення медико-біологічної оцінки якості та цінності природних
лікувальних ресурсів, визначення методів їх використання;
4)
затвердження обов’язкового мінімального асортименту лікарських
засобів для аптечних закладів та фельдшерсько-акушерських пунктів.
7. Яке із завдань Міністерства охорони здоров’я України належить до
сфери протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним
захворюванням ?
1)
Затвердження переліку і обсягу протитуберкульозних препаратів,
якими безоплатно і безперебійно забезпечуються хворі на туберкульоз під
час лікування;
2)
затвердження державних та галузевих стандартів якості лікарських
засобів, медичних імунобіологічних препаратів;
3)
затвердження правил виписування рецептів і вимог-замовлень на
лікарські засоби та вироби медичного призначення, порядок відпуску

лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх
структурних підрозділів;
4)
затвердження медичної документації, яка засвідчує випадки
народження і смерті, затверджує критерії, за якими встановлюється факт
смерті.
8. Яке із завдань Міністерства охорони здоров’я України належить до
сфери санітарного та епідемічного благополуччя населення ?
1)
Затвердження форм замовлення на придбання лікарських засобів, що
містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори;
2)
прийняття в установленому порядку рішення про проведення клінічних
випробувань лікарських засобів та їх припинення;
3)
затвердження показників якості питної води;
4)
здійснення ліцензування господарської діяльності з переробки
донорської крові та її компонентів.
9. Міністерство охорони здоров’я України у межах повноважень,
передбачених законом, видає:
1)
постанови
2)
розпорядження
3)
накази
4)
укази
10. Ким затверджуються галузеві стандарти у сфері охорони здоров’я,
зокрема клінічні протоколи і стандарти ?
А) Кабінетом Міністрів України;
Б)
Верховною Радою України;
В)
Міністерством охорони здоров’я України;
Г)
Державним
експертним
центром
Міністерства
охорони
здоров'я України.
11. Ким затверджуються критерії та стандарти державної акредитації
закладів охорони здоров’я ?
А) Кабінетом Міністрів України;
Б)
Верховною Радою України;
В)
Міністерством охорони здоров’я України;
Г)
Державним експертним центром Міністерства охорони здоров'я
України.
12. Ким затверджуються єдині кваліфікаційні вимоги до осіб, які
провадять певні види медичної та фармацевтичної діяльності ?
А) Кабінетом Міністрів України;
Б)
Верховною Радою України;
В)
Міністерством охорони здоров’я України;

Г)
Державним експертним центром Міністерства охорони здоров'я
України.
13. Ким
затверджуються
переліки
медичних
протипоказань
(захворювань і вад), за наявності яких особа не може бути допущена до
керування відповідними транспортними засобами ?
А) Кабінетом Міністрів України;
Б)
Верховною Радою України;
В)
Міністерством охорони здоров’я України;
Г)
Державним експертним центром Міністерства охорони здоров'я
України.
14. Хто затверджує форми первинної облікової документації, яка
використовується в закладах охорони здоров’я незалежно від рівня
надання медичної допомоги і форми власності, порядок її видачі та
заповнення ?
А) Кабінет Міністрів України;
Б)
Верховна Рада України;
В)
Міністерство охорони здоров’я України;
Г)
Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України.
15. Хто організовує роботу апарату Міністерства охорони здоров’я
України ?
А) Державний секретар Міністерства охорони здоров’я України;
Б)
Міністр охорони здоров’я України;
В)
Департамент управління персоналом та кадрової політики Міністерства
охорони здоров’я України;
Г)
Кабінет Міністрів України.
16. Хто приймає на роботу та звільняє з роботи в порядку,
передбаченому законодавством про працю, працівників апарату
Міністерства охорони здоров’я України, приймає рішення щодо їх
заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності ?
А) Державний секретар Міністерства охорони здоров’я України;
Б)
Міністр охорони здоров’я України;
В)
Департамент управління персоналом та кадрової політики Міністерства
охорони здоров’я України;
Г)
відсутня правильна відповідь.
17. Хто погоджує у передбачених законом випадках призначення на
посаду та звільнення з посади керівників відповідних структурних
підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських
держадміністрацій?
А) Державний секретар Міністерства охорони здоров’я України;
Б)
Міністр охорони здоров’я України;

В)
Департамент управління персоналом та кадрової політики Міністерства
охорони здоров’я України;
Г)
Кабінет Міністрів України.
18. Ким затверджується гранична чисельність державних службовців та
працівників апарату Міністерства охорони здоров’я України?
А) Кабінетом Міністрів України;
Б)
Державним секретарем Міністерства охорони здоров’я України;
В)
Міністром охорони здоров’я України за погодженням з Кабінетом
Міністрів України;
Г)
Державним секретарем Міністерства охорони здоров’я України за
погодженням з Міністром.
19. Ким затверджуються структура апарату Міністерства охорони
здоров’я України?
А) Міністром охорони здоров’я України;
Б)
Державним секретарем Міністерства охорони здоров’я України;
В)
Міністром за погодженням з Кабінетом Міністрів України;
Г)
Державним секретарем Міністерства охорони здоров’я України за
погодженням з Міністром охорони здоров’я України.
20. Ким затверджується штатний розпис та кошторис Міністерства
охорони здоров’я України?
А) Державним секретарем Міністерства охорони здоров’я України за
погодженням з Міністерством фінансів України;
Б)
Державним секретарем Міністерства охорони здоров’я України за
погодженням з Міністерством економічного розвитку та торгівлі України;
В)
Міністром охорони здоров’я України за погодженням з Міністерством
фінансів України;
Г)
Міністром охорони здоров’я України за погодженням з Міністерством
економічного розвитку та торгівлі України.
В.о генерального директора
Директорату стратегічного планування
та євроінтеграції
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