ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту наказу Міністерства охорони здоров’я України
«Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій
щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я»
1. Мета
Проєкт наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження
форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що
використовуються у закладах охорони здоров’я» (далі – Проєкт наказу)
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.
2. Обґрунтування необхідності прийняття акта
23 вересня 2020 року Кабінетом Міністрів України прийнята постанова
№ 859 «Деякі питання призначення та виплати компенсацій фізичним особам,
які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі», якою
затверджено Порядок подання та оформлення документів, призначення і
виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду
на непрофесійній основі. Цим Порядком визначено категорію осіб, які можуть
надавати соціальні послуги з догляду та осіб, яким такі послуги надаватимуться
(фізичні особи, які спільно проживають із особою, яка потребує надання
соціальних послуг з догляду).
Зазначеним Порядком передбачено, що компенсація призначається і
виплачується структурними підрозділами з питань соціального захисту
населення районної держадміністрації, виконавчим органом сільської ради
об’єднаної територіальної громади за місцем проживання/перебування особи,
якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі із місяця
подання фізичною особою, яка надає соціальні послуги, пакету документів, у
тому числі:
висновку лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді
громадян похилого віку внаслідок когнітивних порушень за формою,
затвердженою МОЗ;
висновку лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді
невиліковно хворих осіб, які через порушення функцій організму не можуть
самостійно пересуватися та самообслуговуватися, за формою, затвердженою
МОЗ;
копії медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років за
формою, затвердженою МОЗ;
довідки про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження
нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне
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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, що видана лікарсько-консультативною комісією
лікувально-профілактичного закладу в порядку та за формою, встановленою
МОЗ.
На даний час зазначені документи не затверджені МОЗ, тобто це питання є
неврегульованим.
Проєкт наказу 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.
3. Основні положення проєкту акта
Проєктом наказу пропонується затвердити 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 інструкції щодо її заповнення.
Затвердження зазначених форм первинної облікової документації
забезпечить удосконалення обліку захворюваності в закладах охорони здоров’я
Проєкт наказу врегульовує питання призначення і виплати компенсації
фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній
основі.
4. Правові аспекти
У цій сфері суспільних відносин діють такі акти: Конституція України,
закон України «Про соціальні послуги» та постанова Кабінету Міністрів
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України від 23 вересня 2020 року № 859 «Деякі питання призначення та виплати
компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на
непрофесійній основі».
5. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація Проєкту наказу не потребує фінансування з державного та/або
місцевих бюджетів.
У зв’язку із цим розрахунок необхідних додаткових матеріальних і
фінансових витрат, їх обсяг та джерела покриття до цієї пояснювальної записки
не додаються.
6. Позиція заінтересованих сторін
Проєкт наказу не стосується питань соціально-трудової сфери,
функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних
громад, місцевого та регіонального розвитку, прав осіб з інвалідністю,
функціонування і застосування української мови як державної.
Проєкт наказу не стосується сфери наукової та науково-технічної
діяльності.
Проєкт наказу не потребує громадського обговорення.
Проєкт наказу не потребує погодження із уповноваженими представниками
всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування чи відповідними
органами місцевого самоврядування, уповноваженими представниками
всеукраїнських профспілок, їх об’єднаннями та всеукраїнськими об’єднаннями
організацій роботодавців, Уповноваженим із захисту державної мови.
Проєкт наказу погоджено Міністерством соціальної політики України,
Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Урядовим
уповноваженим з прав осіб з інвалідністю без зауважень.
Проведено цифрову експертизу Проєкту наказу та отримано висновок
Міністерства цифрової трансформації України про проведення цифрової
експертизи від 29.12.2020 № 1/04-2-7123.
Отримано лист Державної служби статистики України від 04.12.2020
№ 11.1.2-07/403-20, в якому зазначено, що Проєкт наказу не потребує
погодження з Державною службою статистики України.
Отримано зауваження до Проєкту наказу від Уповноваженого Президента
України з прав людей з інвалідністю.
У зв’язку із внесенням суттєвих змін, Проєкт наказу потребує
перепогодження з Міністерством соціальної політики України, Міністерством
цифрової трансформації України, Уповноваженим Верховної Ради України з
прав людини, Урядовим уповноваженим з прав осіб з інвалідністю,
Уповноваженим Президента України з прав людей з інвалідністю.
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Проєкт наказу потребує здійснення державної реєстрації в Міністерстві
юстиції України.
7. Оцінка відповідності
Проєкт наказу не містить положень, що стосуються зобов’язань України у
сфері європейської інтеграції, прав та свобод, гарантованих Конвенцією про
захист прав людини і основоположних свобод, впливають на забезпечення
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, не містять ризики вчинення
корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією, не
створюють підстав для дискримінації.
У Проєкті наказу відсутні положення, які містять ризики вчинення
корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією.
Антикорупційна,
громадська
антикорупційна,
громадська
антидискримінаційна та громадська гендерно-правова експертизи не
проводились.
Проєкт наказу не потребує проведення антикорупційної експертизи
Національним агентством з питань запобігання корупції.
8. Прогноз результатів
Проєкт наказу не впливає на ринкове середовище та забезпечення захисту
прав.
Реалізація акта не матиме впливу на розвиток регіонів, підвищення чи
зниження спроможності територіальних громад.
Реалізація Проєкту наказу не матиме впливу ринок праці, рівень зайнятості
населення; громадське здоров’я, покращення чи погіршення стану здоров’я
населення або його окремих груп; екологію та навколишнє природне
середовище, обсяг природних ресурсів, рівень забруднення атмосферного
повітря, води, земель, зокрема забруднення утвореними відходами.
Заінтересована сторона

Вплив реалізації акта на
заінтересовану сторону

Пояснення очікуваного
впливу

Громадяни

Позитивний

Забезпечення права осіб,
які можуть надавати
соціальні послуги з
догляду на
непрофесійній основі на
отримання компенсації.

Держава

Позитивний

Запровадження Порядку
подання та оформлення
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документів, призначення
і виплати компенсації
фізичним особам, які
надають соціальні
послуги з догляду на
непрофесійній основі,
затвердженого
постановою Кабінету
Міністрів України від
23.09.2020 № 859

Міністр
охорони здоров’я України

____ _____________ 2021 року

Максим СТЕПАНОВ

