
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я  
Н А К А З 

________________________________________________________________ 

  27.06.2017   м. Вінниця            № 670 
 

Про удосконалення організації роботи 

обласних спеціалістів, відповідальних за проведення 

організаційно- методичної роботи, за фахом на 2017 – 2019 роки 

 

 Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я Українивід 

29.05.2014 № 196-к «Про затвердження персонального складу головних 

позаштатних спеціалістів МОЗ України з лікарських (провізорських) 

спеціальностей та молодших спеціалістів з медичною (фармацевтичною) 

освіти» зі змінами від 25.03.2015р.№ 83-к,на виконання розпорядження 

голови ОДАвід 23.12.2015р № 795 «Про затвердження Положення про 

Департамент охорони здоров’я Вінницької обласної державної 

адміністрації», а також з метою удосконалення організації контролю якості 

надання медичної допомоги населенню області, забезпечення ефективної 

координації профільних напрямків діяльності, 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити: 

1.1. Персональний склад головних координаторів груп, відповідальних 

за напрямки діяльності по окремим спеціальностям (додаток 1). 

1.2. Персональний склад обласних спеціалістів з лікарських 

спеціальностей та спеціальностей молодших спеціалістів з медичною 

освітою, відповідальних за проведення організаційно-методичної роботи 

за фахом (додаток 2). 

1.3. Положення про обласного фахівця, відповідального за проведення 

організаційно-методичної роботи за фахом (додаток 3). 

1.4. Основні розділи піврічного (річного) звіту про результати роботи та 

виконання плану організаційних заходів обласного спеціаліста, 

відповідального за проведення організаційно-методичної роботи за 

фахом (додаток 4) 

 

2. Начальнику обласного інформаційно-аналітичного Центру медичної 

статистики Железняку В.Д. надавати допомогу головним та обласним 

спеціалістам області, в отриманні необхідної статистичної інформації та 

узагальнення показників для подальшого їх аналізу. 

 

3.Обласним спеціалістам, відповідальним за проведення організаційно-

методичної роботи за фахом, забезпечити здачу звітів з аналітичною 



довідкою координаторам груп за результатами роботи служби за 

визначеною формою (Додаток 4) 

До 03.08.2017р. та до 10.02.2018 р.  

До 03.08.2018р. та до 10.02.2019 р. 

До 03.08.2019р.  

4. Координаторам груп спеціальностей відповідного профілю: 

4.1.Оцінювати діяльність обласних спеціалістів за 2017- 2019рр.на підставі 

піврічних та річних звітів. За результатами поданих звітів підготувати 

узагальнену довідку до обласного МСІАЦу з метою підготовки розширеної 

наради Департаменту з прийняттям відповідних рішень. 

До 10.08.2017 та до 18.02.2018р. 

До 10.08.2018 та до 18.02.2019р. 

До 10.08.2019 

4.2 Затверджувати індивідуальні плани роботи спеціалістів на 2018- 2020 

роки 

На їх підставі сформувати пропозиції до Комплексного плану Департаменту 

на 2018- 2019 роки. 

        До 15.12.2017 

15.12.2018  

 

5.Головним лікарям лікувально-профілактичних закладів: 

5.1 Сприяти виконанню функціональних обов’язків обласних 

спеціалістів, відповідальних за проведення організаційно-методичної роботи, 

за фахом. 

5.2 Встановити обласним спеціалістам, відповідальним за 

організаційно-методичну роботу за фахом, надбавку за складність та 

напруженість у роботі у розмірі від 10 до 30% до посадового окладу за 

основним місцем роботи в межах фонду заробітної плати 

        Протягом 2017-2019рр. 

5.3 Головному лікарю Вінницької центральної районної лікарні 

Кривов’язу О.Л. встановити обласному спеціалісту, відповідальним за 

організаційно-методичну роботу за фахом «Дієтологія»,Яковець О.О. 

надбавку за складність та напруженість у роботі у розмірі від 10 до 30% до 

посадового окладу за основним місцем роботи в межах фонду заробітної 

плати 

6. Головному спеціалісту Департаменту охорони здоров’я 

облдержадміністрації Назаренко О.В. звернутись з листом-клопотанням до 

ректора ВНМУ ім. М.І. Пирогова Мороза В.М.,директора Департаменту 

охорони здоров’я ВМР Шиша О.В. та директора ДУ "Вінницький обласний 

лабораторий центр МОЗ України" Зайцевої В.Г. щодо виплат надбавок до 

заробітної плати фахівцям згідно додатку 2 

        До 05.07.2017р. 



7. Вважати таким, що втратив чинність наказ Департаменту охорони 

здоров'я облдержадміністрації від 20.04.2016р. № 507 «Про удосконалення 

організації роботи обласних спеціалістів, відповідальних за проведення 

організаційно-методичної роботи, за фахом на 2016 рік». 

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Директор Департаменту      Л.О.Грабович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«ЗАТВЕРДЖЕНО» 

Додаток 1  

до наказу Департаменту охорони 

здоров'я облдержадміністрації 

від 27.06.2017р № 670 

Персональний склад  

головних координаторів груп, відповідальних за напрямки діяльності 

по окремим фахам спеціальностей 

 

№ 

Лікарська 

(провізорська) 

спеціальність та 

спеціальность 

молодших 

спеціалістів з 

медичною освітою 

Група 

спеціальностей 
П.І.П., посада 

1 Організація і 

управління 

охороною 

здоров'я 

Організація та 

управління охороною 

здоров'я 

Грабович Людмила Олексіївна - 

директор Департаменту охорони 

здоров'я облдержадміністрації 

2. Медична 

статистика 

Медична статистика Железняк Василь Дмитрович -

начальник обласного 

інформаційно-аналітичного 

центру медичної статистики 

3 Експертиза 

тимчасової та 

стійкої втрати 

працездатності 

(МСЕК, ЛКК) 

Експертиза тимчасової 

та стійкої втрати 

працездатності 

(МСЕК, ЛКК) 

Марусяк Надія Дмитрівна - 

заступник директора 

Департаменту охорони здоров’я 

облдержадміністрації 

4 Організація 

роботи судово-

медичної 

експертизи 

Судово – медична 

експертиза 

МарусякНадія Дмитрівна - 

заступник директора 

Департаменту охорони здоров’я 

облдержадміністрації 

5 Організація 

санітарно-

освітньої роботи в 

ЛПЗ області та 

серед населення 

Санітарно-освітня 

робота з пропаганди 

здорового способу 

життя 

МарусякНадія Дмитрівна - 

заступник директора 

Департаменту охорони здоров’я 

облдержадміністрації 

6 Організація 

проведення 

акредитації 

закладів охорони 

здоров'я області 

Акредитація МарусякНадія Дмитрівна - 

заступник директора 

Департаменту охорони здоров’я 

облдержадміністрації 



7 Організація та 

управління 

молодшими 

спеціалістами з 

медичною 

освітою області 

Організація та 

управління 

молодшими 

спеціалістами з 

медичною освітою 

області 

Задорожна Ольга Іванівна - 

начальник управління 

лікувально-профілактичної 

допомоги населенню 

Департаменту охорони здоров'я 

облдержадміністрації 

8 Медицина 

невідкладних 

станів 

Медицина 

невідкладних станів 

Марусяк Н.Д.- заступник 

директора Департаменту 

охорони здоров’я 

облдержадміністрації 

 

9 Організації 

надання медичної 

допомоги 

потерпілим 

внаслідок аварії 

на ЧАЕС 

Питання забезпечення 

медичною допомогою 

осіб, що постраждали 

внаслідок аварії на 

ЧАЕС 

Задорожна Ольга Іванівна - 

начальник управління 

лікувально-профілактичної 

допомоги населенню 

Департаменту охорони здоров'я 

облдержадміністрації 

 

10 Професійна 

патологія 

Профпатологія Середа Віктор Григорович – 

головний спеціаліст відділу 

лікувально-профілактичної 

допомоги дорослому населенню 

Департаменту охорони здоров'я 

облдержадміністрації 

11 Патологічна 

анатомія 

Патологічна анатомія Жовнір Тетяна Георгіївна – 

головний спеціаліст відділу 

лікувально-профілактичної 

допомоги дорослому населенню 

Департаменту охорони здоров'я 

облдержадміністрації 

12. Загальна 

практика-сімейна 

медицина 

Загальна практика-

сімейна медицина 

Гайдаш Алла Романівна - 

головний спеціаліст відділу 

лікувально-профілактичної 

допомоги дорослому населенню 

Департаменту охорони здоров'я 

облдержадміністрації 

13 Терапія Гастроентерологія; 

Дієтологія; 

Гематологія; 

Дерматовенерологія; 

Ендокринологія; 

Імунологія; 

Алергологія; 

Інфекційні хвороби; 

Кардіологія; 

Швидюк Світлана Іванівна- 

головний спеціаліст відділу 

лікувально-профілактичної 

допомоги дорослому населенню 

Департаменту охорони здоров'я 

облдержадміністрації 



Нефрологія; 

Неврологія; 

Пульмонологія і  

Ревматологія; 

Фтизіатрія 

14. Організація 

нададння 

медичної 

допомоги людям 

похилого віку 

Геріатрія Середа Віктор Григорович – 

головний спеціаліст відділу 

лікувально-профілактичної 

допомоги дорослому населенню 

Департаменту охорони здоров'я 

облдержадміністрації 

15 Клінічна 

лабораторна 

справа та 

функціональна 

діагностика 

Функціональна 

діагностика 

Лабораторного 

профілю: 

- клінічна біохімія; 

-лабораторна справа 

(клініка) 

Задорожна Ольга Іванівна - 

начальник управління 

лікувально-профілактичної 

допомоги населеню 

Департаменту охорони здоров'я 

облдержадміністрації 

16 Служби 

хірургічного 

профілю 

Анестезіологія;  

Ендоскопія; 

Комбустіологія; 

Нейрохірургія; 

Ортопедія і 

травматологія; 

Отоларингологія; 

Офтальмологія; 

Проктологія; 

Судинна хірургія; 

Сурдологія; 

Торакальна хірургія; 

Трансфузіологія; 

Урологія; 

Онкологія  

Жовнір Тетяна Георгіївна- 

головний спеціаліст відділу 

лікувально-профілактичної 

допомоги дорослому населенню 

Департаменту охорони здоров'я 

облдержадміністрації 

17 Акушерство і 

гінекологія 

Акушерство та  

гінекологія; 

Дитяча гінекологія; 

Акушерська 

реанімація; 

Перинатологія 

Кукуруза Інна Леонідівна – 

заступник головного лікаря з 

акушерства та гінекології ВОКЛ 

ім. М.І.Пирогова, керівник 

обласного перинатального 

центру ІІІ рівня  

18 Психіатрія, 

наркологія,  

медична 

психологія 

Психіатрія ; 

Наркологія; 

Медична психологія 

 

Середа Віктор Григорович - 

головний спеціаліст відділу 

лікувально-профілактичної 

допомоги дорослому населенню 



Департаменту охорони здоров'я 

облдержадміністрації 

19 Організація 

діяльності 

санаторно-

курортних та 

реабілітаційних 

закладів 

Рефлексотерапія; 

Фізіотерапія; 

Організація діяльності 

санаторно -курортних 

та реабілітаційних 

закладів; 

Медична та фізична 

реабілітація; 

 

Середа Віктор Григорович - 

головний спеціаліст відділу 

лікувально-профілактичної 

допомоги дорослому населенню 

Департаменту охорони здоров'я 

облдержадміністрації 

20 Проблеми 

лікування та 

профілактики 

ВІЛ-

інфекції/СНІД 

Профілактика, 

лікування ВІЛ/СНІД; 

Середа Віктор Григорович - 

головний спеціаліст відділу 

лікувально-профілактичної 

допомоги дорослому населенню 

Департаменту охорони здоров'я 

облдержадміністрації 

21 Організація обігу 

наркотичних 

засобів, 

психотропних 

речовин та 

прекурсорів 

Організація 

забезпечення хворих 

області та ЛПЗ 

наркотичними 

засобами, 

психотропними 

речовинами та 

прекурсорами 

Середа Віктор Григорович - 

головний спеціаліст відділу 

лікувально-профілактичної 

допомоги дорослому населенню 

Департаменту охорони здоров'я 

облдержадміністрації 

22 Організації 

медичної 

допомоги 

інвалідам та 

учасникам 

війн 

надання медичної 

допомоги ветеранам 

війни 

Середа Віктор Григорович - 

головний спеціаліст відділу 

лікувально-профілактичної 

допомоги дорослому населенню 

Департаменту охорони здоров'я 

облдержадміністрації 

23 Лікувальна 

фізкультура і 

спортивна 

медицина 

Лікувальна 

фізкультура і 

спортивна медицина 

Середа Віктор Григорович - 

головний спеціаліст відділу 

лікувально-профілактичної 

допомоги дорослому населенню 

Департаменту охорони здоров'я 

облдержадміністрації 

24 Організація 

надання 

паліативної 

(хоспісної) 

допомоги 

Організація надання 

паліативної 

(хоспісної) допомоги 

Назаренко Олена 

Володимирівна – головний 

спеціаліст відділу лікувально-

профілактичної допомоги 

дитячому населенню 

Департаменту охорони здоров'я  



облдержадміністрації 

25 Променева 

діагностика та 

терапія 

Променева терапія; 

Радіонуклідна 

діагностика; 

Рентгенологія; 

Ультразвукова 

діагностика; 

Жвавий Олександр Васильович - 

старший інспектор 

відділуроботиз персоналом та 

мобілізаційної роботи 

Департаменту охорони здоров'я 

облдержадміністрації 

26 Педіатрія, 

Дитяча хірургія 

та хірургічні 

спеціальності 

 

Педіатричного 

профілю:  

- Дитяча алергологія; 

-Дитяча 

анестезіологія; 

-Дитяча 

гастроентерологія; 

- Дитяча імунологія; 

- Дитяча гематологія; 

-Дитяча 

дерматовенерологія; 

-Дитяча 

ендокринологія; 

- Дитяча неврологія; 

- Дитяча 

пульмонологія;  

- Дитяча 

кардіоревматологія; 

- Дитяча неврологія; 

- Дитяча онкологія; 

- Дитяча психіатрія; 

- Неонатологія; 

- Дитячі інфекційні 

хвороби; 

- Дитяча фтизіатрія; 

 - Генетика 

Підліткова справа 

Хірургічного 

профілю: 

- Дитяча хірургія 

(урологія, 

отоларингологія, 

нейрохірургія) 

- Дитяча ортопедія і 

травматологія; 

-Дитяча 

Бондаренко Тетяна Вікторівна - 

начальник відділу лікувально-

профілактичної допомоги 

дитячому населенню 

Департаменту охорони здоров'я 

облдержадміністрації 

 

 

Жовнір Тетяна Георгіївна - 

головний спеціаліст відділу 

лікувально-профілактичної 

допомоги дорослому населенню 

Департаменту охорони здоров'я 

облдержадміністрації 

 



офтальмологія; 

- Дитяча патологічна 

анатомія; 

Організація діяльності 

дитячих санаторно – 

курортних закладів 

27 Стоматологія Стоматологічного 

профілю: 

-Дитяча стоматологія; 

- Ортодонтія; 

-Ортопедична 

стоматологія; 

-Терапевтична 

стоматологія; 

-Хірургічна 

стоматологія; 

Спеціальності 

молодших спеціалістів 

з медичною освітою 

(стоматологія, 

ортопедична 

стоматологія); 

Жовнір Тетяна Георгіївна - 

головний спеціаліст відділу 

лікувально-профілактичної 

допомоги дорослому населенню 

Департаменту охорони здоров'я 

облдержадміністрації 

28 Метрологічне 

забезпечення і 

стандартизації 

Метрологія Середа Віктор Григорович - 

головний спеціаліст відділу 

лікувально-профілактичної 

допомоги дорослому населенню 

Департаменту охорони здоров'я 

облдержадміністрації 

29 Загальна та 

клінічна 

фармація  

Фармацевтичного 

профілю: 

- Аналітично-

контрольна фармація; 

- Клінічна фармація; 

- Фармація 

Бондар Наталя Борисівна - 

головний спеціаліст відділу 

лікувально-профілактичної 

допомоги дорослому населенню 

Департаменту охорони здоров'я 

облдержадміністрації 

 

 

Заступник директора Департаменту     Н.Д.Марусяк 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

«ЗАТВЕРДЖЕНО» 

Додаток 2 
до наказу Департаменту 

охорони здоров’я 

облдержадміністрації 

від 27.06.2017р № 670 

Персональний склад обласних спеціалістів, 

відповідальних за проведення організаційно- методичної роботи, за 

фахом 

 

№ 

п/п 

Обласний  

спеціаліст 

Фах Постійне місце роботи 

1.  Андрушко 

 Інна Іванівна 

Ревматологія Д.м.н., професор кафедри 
внутрішньої медицини №1 
Вінницького Національного 
медичного університету 
ім.М.І.Пирогова 

2.  Бондарчук  

Ольга Броніславівна 

Імунологія, 

алергологія  

Доц. кафедри імунології 

ВНМУ ім. М.І. Пирогова 

3.  Катілов  

Олександр Васильович 

Дитяча 

пульмонологія, 

дитяча 

алергологія 

К.м.н., доц. кафедри  

пропедевтики дитячих хвороб 

Вінницького Національного 

медичного університету ім.. 

М.І. Пирогова 

4.  Колісник  

Петро Федорович  

Лікувальна 

фізкультура та 

медична 

реабілітація 

Завідувач кафедри медичної 

реабілітації та медико-

соціальної експертизи, 

д.мед.н., професор 

Вінницького Національного 

медичного університету ім.. 

М.І. Пирогова  

5.  Коноплицький  

Віктор Сергійович 

Дитяча хірургія д.м.н., доцент, зав. кафедрою  

дитячої хірургії Вінницького 

Національного медичного 

університету ім.М.І.Пирогова 

6.  Кривецький Володимир 

Федорович 

Торакальна 

хірургія 

Доцент кафедри хірургії №1 

Вінницького Національного 



медичного університету ім. 

М.І. Пирогова  

7.  Моканюк 

 Анатолій Іванович 

Судово – медична 

експертиза 

К.м.н.,доцент кафедри 

патологічної анатомії, 

судової медицини та права 

8.  Мороз 

 Лариса Василівна 

Інфекційні 

хвороби 

Зав. кафедрою інфекційниї 

хвороб 

9.  Мостова  

Ольга Петрівна 

Дитяча психіатрія Доцент кафедри психіатрії 

10.  Незгода  

Ірина Іванівна 

Дитячі інфекційні 

хвороби 

Зав.кафедрою дитячих 

інфекційних хвороб  

Вінницького Національного 

медичного університету ім.. 

М.І. Пирогова 

11.  Незгода  

Олександр Петрович 

Фтизіатрія к.м.н., доцент кафедри 

фтизіатрії з курсом клінічної 

імунології Вінницького 

Національного медичного 

університету ім.М.І.Пирогова 

12.  Півторак  

Наталія Анатоліївна 

Народна 

 та нетрадиційна 

медицина 

к.м.н., доцент кафедри 

внутрішньої та сімейної 

медицини Вінницького 

Національного медичного 

університету ім.М.І.Пирогова 

13.  Распутіна  

Леся Вікторівна 

Кардіологія  Професор кафедри 

пропедевтики внутрішніх 

хвороб Вінницького 

національного медичного 

університету ім. М.І. 

Пирогова 

14.  Смолко  

Надія Миколаївна 

Дитяча 

неврологія 

к.м.н., доцент кафедри 

неврології Національного 

медичного університету 

ім.М.І.Пирогова 

15.  Стопінчук  

Олександр Васильович 

Фармакологія к.м.н., доцент Вінницького 

Національного медичного 

університету ім.М.І.Пирогова 

 

16.  Терепа  

Микола Михайлович 

Метрологія  Головний метролог 

Вінницького Національного 

медичного університету ім. 

М.І. Пирогова  

17.  Фіщук  Дитяча Доц.кафедри ендокринології 



Оксана Олексіївна ендокринологія Вінницького Національного 

медичного університету 

ім.М.І.Пирогова 

18.  Суходоля  

Анатолій Іванович 

Хірургія Зав. кафедри хірургії ФПО 

19.  Пипа  

Лариса Василівна 

Дитячі інфекційні 

хвороби 

Зав. кафедри педіатрії ФПО 

 

Заступник директора Департаменту    Н.Д.Марусяк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО» 

Додаток 3 

до наказу Департаменту охорони 

здоров'я облдержадміністрації 

від 27.06.2017р № 670 



 

ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО ОБЛАСНОГО СПЕЦІАЛІСТА, ВІДПОВІДАЛЬНОГО ЗА 

ПРОВЕДЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ, ЗА 

ОКРЕМИМ ФАХОМ 

 

1. Загальні положення  

 

Це Положення визначає для обласного спеціаліста, відповідального за 

проведення організаційно-методичної роботи за фахом (далі - обласний 

спеціаліст) його повноваження, статус, кваліфікаційні вимоги, функції, 

обов'язки, права, відповідальність та взаємовідносини в системі охорони 

здоров'я України.  

 

Обласний спеціаліст є провідним фахівцем з цієї спеціальності у системі 

охорони здоров'я області.  

 

Покладання обов'язків обласного спеціаліста і увільнення його від їх 

виконання проводиться за наказом Департаменту охорони здоров’я 

облдержадміністрації за погодженням з головним позаштатним спеціалістом 

МОЗ України відповідного профілю.  

 

Обласний спеціаліст у своїй роботі безпосередньо підпорядковується 

головному штатному спеціалісту Департаменту (координатору групи), 

керівництву Департаменту.  

 

У своїй діяльності обласний спеціаліст керується чинними законодавчими 

актами України, Указами Президента України, постановами Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів України, наказами Департаменту охорони 

здоров‘я облдержадміністрації, директивними документами, затвердженими 

МОЗ України та цим Положенням.  

 

2. Кваліфікаційні вимоги  

На посаду обласного спеціаліста призначається провідний фахівець з 

відповідної спеціальності, що має повну вищу освіту за напрямом підготовки 

"Медицина", «Фармація» (за виключенням обласного спеціаліста - 

метролога), спеціалізацію, стаж роботи за основною спеціальністю не менше  



7 років (крім «Клінічна фармакологія»), не нижче першої кваліфікаційної 

категорії (крім «Клінічна фармакологія»), для працівників Вінницького 

Національного медичного університету ім.М.І.Пирогова – наявність 

наукового ступеню.  

 

3. Функції, які здійснює обласний спеціаліст:  

 

3.1. Координує діяльності профільних підрозділів лікувально-

профілактичних закладів охорони здоров'я регіону та окремих спеціалістів з 

профільних питань.  

 

3.2. Ініціює роботу щодо пошуку нових ефективних методів діагностики і 

лікування з профільної спеціальності, вживає заходи, спрямовані на 

впровадження досягнень в практику.  

 

3.3. Надає методичну допомогу фахівцям відповідного профілю у закладах 

охорони здоров'я районів (міст).  

 

3.4. Готує пропозиції, проекти управлінських рішень, доповідні записки, 

інформаційні листи для керівництва охорони здоров'я з питань, що 

відносяться до компетенції обласного спеціаліста, проекти наказів, 

розпоряджень, програм, створення реєстрів та баз даних профільної служби.  

 

3.5. Планує проведення конференцій, симпозіумів, семінарів, нарад тощо з 

профілактики, зниження захворюваності та інвалідності населення від 

профільних захворювань.  

 

3.6. Забезпечує обмін передового досвіду у практичній роботі вітчизняних та 

закордонних фахівців.  

 

3.7. За дорученням Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації 

проводить експертні оцінки і надає висновки з усіх питань, що відносяться до 

компетенції обласного спеціаліста та відповідно до цього Положення.  

 

3.8. За дорученням Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації 

бере участь у проведенні перевірок якості надання медичної допомоги 

профільним хворим в умовах лікувально-профілактичних закладів регіону, 

незалежно від їх підпорядкування та форми власності. За результатами 

готовить відповідні аналітичні матеріали для прийняття управлінських 

рішень. 

 

4. Обов'язки обласного спеціаліста:  

4.1. Надавати пропозиції щодо підготовки галузевих, державних та 

національних програм щодо профільної служби, брати участь у їх підготовці, 

реалізації та контролі за їх виконанням.  



4.2. Брати участь у роботі щодо створення реєстрів та баз даних з профільної 

служби.  

 

4.3. Погоджувати та щорічно подавати у встановлений термін до профільного 

структурного підрозділу Департаменту охорони здоров'я 

облдержадміністрації план проведення науково-практичних конференцій, 

конгресів, семінарів, тощо з профільної патології та тематику заходу для 

відповідного реєстру.  

 

4.4. Брати участь у розроблені стандартів та протоколів діагностики і 

лікування профільної патології здійснює контроль за їх додержанням.  

 

4.5. Брати участь у проведенні щорічної підсумкової наради по профільній 

службі.  

 

4.6. Брати участь у підготовці статистично-аналітичних довідників щодо 

стану здоров'я населення та якості надання медичної допомоги.  

 

4.7. Здійснювати планові виїзди до районів (міст) з метою аналізу діяльності 

служби і надання організаційно-методичної допомоги.  

 

4.8. Координувати роботу міських, районних спеціалістів з профільної 

патології.  

 

4.9. Брати участь у реалізації комплексних планів з розвитку та 

вдосконаленню служби за профілем діяльності.  

 

4.10. За запитом МОЗ України надавати пропозиції стосовно Переліку 

лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть 

закуповувати заклади й установи охорони здоров'я, що повністю або 

частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, інших переліків 

за дорученням керівництва.  

Надавати пропозиції стосовно державних закупівель та раціонального 

використання медикаментів, виробів медичного призначення, обладнання та 

апаратури у профільній галузі, тощо.  

 

4.11. Здійснювати співпрацю з кафедрами вищих медичних навчальних 

закладів та науково-дослідними установами МОЗ і АМН України щодо 

вивчення фахових проблем регіону.  

 

4.12. Надавати пропозиції щодо покращання організації та підготовки, 

підвищення рівня кваліфікації та проведення атестації лікарів та середніх 

медичних працівників з профільної патології і приймати участь у роботі 

відповідних комісій Департаменту охорони здоров‘я облдержадміністрації.  



4.13. Брати участь у розгляді звернень громадян, установ, закладів та 

організацій з питань діяльності профільної служби.  

 

4.14. Брати участь у роботі виїзних шкіл для спеціалістів за участю провідних 

фахівців ВНМУ ім.М.І.Пирогова, МОЗ та АМН України.  

 

4.15. Здійснювати планові виїзди до лікувально-профілактичних закладів 

області з метою аналізу діяльності служби і надання організаційно-

методичної допомоги.  

 

4.16. Організовувати і контролювати профілактичну роботу, лікування, 

реабілітацію та диспансеризацію профільних хворих, роботу серед населення 

по формуванню здорового способу життя.  

 

4.17. Контролювати якість і об'єм надання медичної (первинної, 

спеціалізованої, високоспеціалізованої) допомоги населенню регіону за 

фахом, розробляє заходи щодо їх поліпшення.  

 

4.18. Вивчати та формувати потребу в лікарських засобах, апаратурі, 

устаткуванні та виробах медичного призначення.  

 

4.19. Подавати результати аналізу стану медичної допомоги відповідного 

профілю головному спеціалісту МОЗ України та в ДОЗ ОДА з висновками та 

пропозиціями щодо її поліпшення.  

 

4.20. Проводити щоквартальний аналіз недоліків діагностики, лікування, 

реабілітації та диспансеризації профільних хворих.  

 

4.21. Приймати участь у реалізації комплексних заходів з розвитку та 

вдосконаленню служби за профілем діяльності.  

 

5. Права  

 

Обласний спеціаліст має право:  

 

5.1. Згідно діючого законодавства отримувати необхідну інформацію та 

консультативну допомогу від органу охорони здоров'я, лікувально-

профілактичних закладів, вищих медичних навчальних закладів незалежно 

від форми їх власності, яка має відношення до напрямку діяльності 

обласного спеціаліста за погодженням з керівництвом відповідних структур 

охорони здоров'я у встановленому порядку.  

 

5.2. Залучати до виконання доручень МОЗ України, Департаменту охорони 

здоров'я облдержадміністрації інших фахівців системи охорони здоров'я у 

встановленому порядку.  



5.3. Брати участь в розробці проектів галузевих, державних та національних 

програм в галузі діагностики, профілактики, лікування профільних 

захворювань.  

 

5.4. Порушувати перед керівництвом Департаменту охорони здоров'я 

облдержадміністрації питання поліпшення матеріально-технічної бази 

лікувально-профілактичних закладів та установ, що здійснюють діяльність у 

галузі профілактики, діагностики та лікування профільних захворювань.  

 

5.5. Контролювати виконання нормативно-правових актів з відповідної 

спеціальності в системі лікувально-профілактичних закладів та установ 

охорони здоров'я відповідного регіону.  

 

5.6. У стосунках з медичними установами та закладами України та з 

міжнародними організаціями з питань, що стосуються профільної служби за 

дорученням органу охорони здоров'я, виступати його офіційним 

представником.  

 

5.7. Порушувати клопотання про заохочення та накладання стягнень до 

спеціалістів профільних служб (районів, міст).  

 

5.8. Бути членом тимчасових комісій, робочих груп, які розглядають або 

вивчають профільні питання захворювань, тощо.  

 

5.9. Брати участь у встановленому порядку в міжнародних та національних 

симпозіумах, конгресах, з'їздах, конференціях, роботі міжнародних 

організацій та центрів, діяльність яких відповідає характеру діяльності 

профільної служби регіону.  

 

5.10. Брати участь у проведені медичної експертизи та відбору профільних 

хворих на санаторно-курортне лікування.  

 

5.11. Вносити пропозиції з:  

- організаційно-методичних питань профілактики, діагностики та лікування 

захворювань за профілем;  

- основних напрямків поточного і перспективного розвитку первинної, 

спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги регіону з 

врахуванням потреби населення, досягнень медичної науки та впровадження 

їх у практику лікувально-профілактичних закладів;  

- щодо забезпечення галузі лікарськими засобами, апаратурою, 

устаткуванням та виробами медичного призначення;  

- організації і проведення науково-практичних конференцій, з'їздів та нарад 

тощо;  

- підготовки відповідних медичних кадрів та їх атестації.  

 



6. Відповідальність  

 

Обласний спеціаліст несе відповідальність за достовірність, якість підготовки 

та терміни подачі необхідної інформації, за рівень організації та якість 

проведення заходів, спрямованих на покращення надання медичної допомоги 

населенню України, а також за виконання цього Положення та чинного 

законодавства України. 

 

7. Прикінцеві положення: 

7.1. Звільнення від виконання обов’язків обласного спеціаліста 

проводиться за наступних підстав:  

7.2. За власним бажанням обласного спеціаліста. 

7.3. 3 ініціативи Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації у 

випадках : 

- звільнення фахівця з основного місця роботи (закладів охорони області, 

ВНМУ ім.М.І.Пирогова) . 

- у разі невиконання або неналежного виконання обласним фахівцем своїх 

функцій та обовязків, передбачених цим Положенням. 

 

Заступник директора  

ДепартаментуН.Д. Марусяк 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



«ЗАТВЕРДЖЕНО» 
Додаток 4 
до наказу Департаменту 

охорони здоров’я 

облдержадміністрації 

 від 27.06.2017р № 670 

 

Основні розділи піврічного (річного) звітів 

про результати роботи служби та виконання плану організаційних 

заходів обласного спеціаліста, відповідального за проведення 

організаційно-методичної роботи за фахом  

 

1. Мета та основні завдання служби в структурі галузі охорони 

здоров’я області.  

2. Структурна побудова служби відповідно до рівнів надання медичної 

допомоги населенню, участь у роботі щодо створення реєстрів та баз даних з 

профільної служби. Підготовка пропозицій, проектів управлінських рішень, 

доповідних записок, інформаційних листів для  ЛПЗ області з питань, що 

відносяться до компетенції обласного спеціаліста, проектів наказів, 

розпоряджень, програм, створення реєстрів та баз даних профільної служби.  

3. Кадри, їх кваліфікаційна характеристика. 

4. Якість надання медичної допомоги в лікарняних та позалікарняних 

умовах. Дотримання протоколів та стандартів, затверджених МОЗ України, 

за результатами аналізу медичної документації при планових і екстрених 

виїздах.  

5. Взаємонаступність та взаємозв‘язок в роботі закладів охорони 

здоров’я всіх рівнів (первинного, вторинного, третинного), а також - 

стаціонару і поліклініки. 

6.  Підвищення кваліфікації протягом звітного року.  

Окремо виділити ТУ, ПАЦ, робоче місце, участь в з’їздах, конгресах, 

республіканських конференціях. Вказати тематику організованих профільних 

конференцій обласного рівня та свою участь в конференціях лікарів 

суміжного профілю. Виконання плану підготовки фахівців на місцевій базі. 

7. Нововведення у закладах охорони здоров’я за місцем роботи, в 

цілому по службі та ефективність їх впровадження. 

8. Обсяги та ефективность роботи фахівця на екстрених виїздах 

(кількість, обґрунтованість,виявлені недоліки, порівняно з аналогічним 

періодом минулого року). 

9. Планові та позапланові виїзди в інші лікувально- профілактичні 

заклади охорони здоров’я області: 

Кількість виїздів, із них проведених обласним фахівцем, обсяги 

проведеної консультативної та організаційно-методичної роботи щодо 

організації роботи служби та виконання діючих нормативних документів, 

Експертиза ведення медичної документації (медичні карти стаціонарного та 



амбулаторного хворого). Виявлені недоліки та пропозиції щодо їх усунення. 

Виконання попередньо внесених пропозицій. 

10. Робота зі зверненнями громадян (кількість звернень, результати 

розгляду). 

11. Санітарно–освітня та наукова робота (кількість проведених бесід, 

прочитаних лекцій, публікації в пресі, виступи по радіо, телебаченню, 

надруковано статей в наукових виданнях – назва статті та видання). 

12. Висновки. Проблемні питання по службі. Шляхи удосконалення 

роботи. 

 

Заступник директора Департаменту    Н.Д.Марусяк 

 

 

 

 

 

 
 

  
 


