ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
02.07.2020 № 1509
ПОЛОЖЕННЯ
про Медичну раду при
Міністерстві охорони здоров’я України
I. Загальні положення
1. Медична рада при Міністерстві охорони здоров’я України (далі –
Медична рада) є колегіальним дорадчим органом, що утворюється з метою
надання фахових пропозицій у сфері охорони здоров'я в Україні у межах
компетенції та відповідно до чинного законодавства.
2. Медична рада у своїй роботі керується Конституцією України та
законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України,
іншими актами законодавства, наказами МОЗ та цим Положенням.
3. Основними завданнями Медичної ради є:
розробка та внесення Міністру охорони здоров’я України пропозицій щодо
реформування системи охорони здоров'я;
надання рекомендацій щодо програми державних гарантій медичного
обслуговування населення на відповідний рік;
надання пропозицій щодо визначення пріоритетів стосовно використання
міжнародної технічної допомоги, бенефіціаром якої визначено МОЗ для
впровадження реформ;
надання пропозицій щодо впровадження у практику закладів охорони
здоров'я нових та існуючих медичних технологій;
аналіз пріоритетних напрямів розвитку сфери охорони здоров’я та
результатів наукових досліджень;
здійснення аналітичного прогнозу показників стану здоров'я населення,
тенденцій до їх змін, надання обґрунтованих рекомендацій щодо пріоритетних
напрямів наукових досліджень;
організація та координація діяльності робочих груп, утворених для
розробки та впровадження реформ при МОЗ;
організація та проведення обговорень реформ з громадськістю, органами
державної влади, бізнесом, донорами та іншими зацікавленими особами;
впровадження і підтримка системи моніторингу результатів імплементації
реформ.
II. Повноваження Медичної ради
1. Медична рада відповідно до покладених на неї завдань у межах
компетенції та відповідно до чинного законодавства:
координує впровадження МОЗ реформ у сфері охорони здоров'я;
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на підставі аналізу пріоритетних напрямів розвитку сфери охорони здоров’я
та результатів наукових досліджень надає відповідні обґрунтовані пропозиції;
надає пропозиції та рекомендації щодо актуалізації заходів із впровадження
реформ, строків їх здійснення і механізмів проведення реформ у сфері охорони
здоров'я;
надає рекомендації щодо програми державних гарантій медичного
обслуговування населення;
проводить моніторинг та аналіз стану здійснення МОЗ заходів у сфері
охорони здоров'я;
бере участь у плануванні та проведенні моніторингу міжнародної допомоги,
залученої для підтримки реформ;
інформує громадськість про свою діяльність на офіційному вебсайті МОЗ та
в інший прийнятний спосіб.
2. Медична рада має право у межах компетенції та відповідно до чинного
законодавства:
утворювати тимчасові робочі групи за відповідними напрямами на строк до
6 місяців;
у встановленому порядку залучати до роботи Медичної ради представників
вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств,
установ та організацій, а також окремих фахівців, інших фізичних осіб за
згодою таких осіб;
організовувати і проводити семінари, конференції, форуми, брати участь у
публічних заходах (нарадах, засіданнях тощо) з питань своєї діяльності;
отримувати в установленому порядку від МОЗ проєкти нормативноправових актів;
отримувати в установленому порядку від МОЗ, інших органів державної
влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для
забезпечення діяльності Медичної ради;
подавати до МОЗ рекомендації і пропозиції з питань, що належать до
компетенції Медичної ради;
направляти представників Медичної ради для участі в заходах (нарадах,
засіданнях, колегіях тощо), що проводяться МОЗ;
розглядати інші питання в межах повноважень, визначених цим
Положенням.
III. Формування Медичної ради
1. Медичну раду очолює Міністр охорони здоров’я України.
2. Персональний склад Медичної ради затверджується наказом МОЗ.
До складу Медичної ради можуть входити висококваліфіковані науковці та
експерти у сфері охорони здоров’я за згодою.
У Медичній раді для більш спеціалізованої та плідної участі усіх її членів
можуть утворюватися тимчасові робочі групи за напрямами, визначеними
Головою. Роботу тимчасових робочих груп організовують голови цих груп, які
визначаються Головою Медичної ради.
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IV. Організація роботи Медичної ради
1. На засіданні Медичної ради визначається її структура, затверджується її
регламент, обирається заступник Голови та секретар.
2. Голова Медичної ради:
організовує діяльність Медичної ради;
скликає та організовує підготовку засідань Медичної ради;
підписує документи від імені Медичної ради;
інформує про роботу Медичної ради;
представляє Медичну раду у відносинах з державними органами, органами
місцевого самоврядування, їх посадовими особами, підприємствами,
установами та організаціями, об'єднаннями громадян, засобами масової
інформації, громадянами;
виконує інші функції для забезпечення здійснення Медичною радою своїх
повноважень.
3. За відсутності Голови Медичної ради його повноваження виконує
заступник Голови.
4. Формою роботи Медичної ради є засідання. Засідання Медичної ради
можуть скликатися за ініціативою Голови (а у разі його відсутності
заступником Голови).
5. Засідання Медичної ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не
менш як половина складу Медичної ради.
6. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у
членів Медичної ради або інших учасників засідання та неможливості через це
брати участь у її роботі, вони зобов’язані письмово повідомити про це Голову
Медичної ради. У разі ненадання зазначеної інформації, відповідні особи
несуть відповідальність згідно з нормами чинного законодавства.
7. Про конфлікт інтересів членів Медичної ради, Голови або інших
учасників засідання може заявити будь-який учасник засідання. Заява про
конфлікт інтересів члена Медичної ради, Голови або інших учасників засідання
заноситься до протоколу засідання Медичної ради.
8. У разі неподання інформації щодо існування конфлікту інтересів, якщо
про нього стає відомо після прийняття рішення Медичною радою, – таке
рішення підлягає перегляду.
9. Рішення Медичної ради мають рекомендаційний характер.
10. Рішення Медичної ради оформлюються протоколом засідання, який
підписується Головою та секретарем.

V. Організаційно-технічне забезпечення роботи Медичної ради
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1. МОЗ забезпечує Медичну раду приміщенням, засобами зв'язку, створює
умови для її роботи та проведення засідань.
2. Діяльність Медичної ради є відкритою.
Відкритість діяльності Медичної ради забезпечується шляхом інформування
громадськості про діяльність Медичної ради, в тому числі шляхом розміщення
інформації про свою діяльність на офіційному вебсайті МОЗ, у засобах масової
інформації та інших загальновідомих джерелах.
3. У разі потреби Медична рада може проводити засідання за участю
представників відповідних структурних підрозділів МОЗ та інших центральних
органів виконавчої влади.
4. Організаційне забезпечення діяльності Медичної ради здійснює МОЗ.

Міністр

Максим СТЕПАНОВ

