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МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Н А К А З

В І Д  « ' Миколаїв №

Про затвердження плану заходів з 
виконання Державної соціальної 
програми «Національний план дій 
щодо реалізації Конвенції ООН 
про права дитини» на період до 
2021 року у Миколаївській області

Відповідно до підпунктів 30, 36 пункту 6 Положення про управління 
охорони здоров’я Миколаївської обласної державної адміністрації, 
затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 05.07.2018 
№ 280-р, з метою виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 
11.01.2019 № 9-р «Про затвердження плану заходів з виконання Державної 
соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН 
про права дитини» на період до2021 року у Миколаївській області»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити план заходів з виконання Державної соціальної програми 
«Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на 
період до 2021 року (далі - план заходів), що додається.

2. Начальнику управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради 
Шамрай І.В., керівникам закладів охорони здоров’я області:

1) затвердити відповідні плани заходів у підпорядкованих закладах;

2) взяти під особистий контроль своєчасне виконання плану заходів за 
рахунок коштів, передбачених з цією метою у державному та місцевих 
бюджетах області на 2018-2021 роки, а також інших джерел, не заборонених 
чинним законодавством;

3) інформацію про виконання плану заходів надавати до відділу надання 
медичної допомоги матерям та дітям для узагальнення.

Строк: до 15.02.2019

Строк: постійно

Строк: щорічно до 25 грудня



3. Провідному спеціалісту відділу надання медичної допомоги матерям та 
дітям Пономаренко Н.А. узагальнену інформацію щодо виконання плану 
заходів надавати до служби у справах дітей облдержадміністрації.

Строк: щорічно до 15 січня

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 
управління охорони здоров’я облдержадміністрації -  начальника відділу 
надання медичної допомоги матерям та Дітям Чинякову Л.Б.

Начальник управління П. ГЕОРПЄВ



з
Погодження

проекту наказу «Про затвердження плану заходів з виконання Державної 
соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН 

про права дитини» на період до2021 року у Миколаївській області»

Заступник начальника управління 
охорони здоров’я облдержадміністрації 
начальника відділу надання медичної 
допомоги матерям та дітям

Начальник планово-фінансового 
відділу управління — головний бухгалтер

Провідний юрисконсульт

Виконавець 
37 22 66
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2
здоров’я області 
вторинного рівня.

\

\
3) проведення тренінгів 
та навчальних семінарів для 
спеціалістів (лікарів та 
медичних сестер), які 
використовують протоколи 
медичної допомоги 
інтегрованого ведення 
хвороб дитячого віку

Головний лікар обласної 
дитячої клінічної лікарні 
Пліткін О.Ю.

Протягом
2018-2021
років

4) подальше 
впровадження глобальної 
ініціативи Дитячого фонду 
ООН (ЮНІСЕФ) щодо 
надання медичної допомоги 
підліткам і молоді на 
принципах дружнього 
підходу та розвиток клінік, 
дружніх до молоді

Начальник управління 
охорони здоров’я 
Миколаївської міської 
ради Шамрай І. В., 
головний лікар обласної 
дитячої клінічної лікарні 
Пліткін О.Ю., головні 
лікарі закладів охорони 
здоров’я області 
вторинного рівня.

Протягом 
2018 -2021 
років

Дитячий фонд ООН 
(ЮНІСЕФ)

З

5) подальше 
впровадження глобальної 
стратегії Дитячого фонду 
ООН (ЮНІСЕФ) щодо 
годування дітей грудного та 
раннього віку -  розширеної 
ініціативи «Лікарня, 
доброзичлива до дитини»

Начальник управління 
охорони здоров’я 
Миколаївської міської 
ради Шамрай І.В., 
головний лікар обласної 
дитячої клінічної лікарні 
Пліткін О.Ю., головні 
лікарі закладів охорони 
здоров’я області 
вторинного рівня

Протягом
2018-2021
років

Дитячий фонд 
ООН (ЮНІСЕФ)

6) здійснення заходів 
щодо збереження здоров’я, 
попередження інвалідності 
та смертності 
новонароджених та дітей 
віком до п’яти років, а саме:
- впровадження стандартів 
спостереження за дітьми, які 
народилися з екстремально 
низькою (менше одного 
кілограма) вагою, та дітьми з 
наслідками перинатальних 
уражень, за розробкою МОЗ 
України

Начальник управління 
охорони здоров’я 

Миколаївської міської 
ради Шамрай І.В., 

головний лікар обласної 
дитячої клінічної лікарні 

Пліткін О.Ю., головні 
лікарі закладів охорони 

здоров’я області

Протягом
2018-2021
років

Місцеві
бюджети,

державний
бюджет

(медична
субвенція)

- - -

впровадження системи 
катамнестичного 
спостереженім за  здбров'якл 
та розвитком 
новонароджених та дітей 
віком до трьох років 3 
обмеженнями 
життєдіяльності

Головний лікар обласної 
дитячої .клінічної лікарні 
Пліт-кі*- О.Ю.,- керівники 
багатопрофільних 
лікарень інтенсивного 
лікування II рівня центрів 
госпітальних округів

Протягом 
2018 -2021 
років' '

Місцеві
бюджети,

державний
бюджет

(медична
субвенція)

створення кабінетів 
спостереження за здоров’ям

Начальник управління 
охорони здоров’я

Протягом
2018-2021

- - - -
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та розвитком 
новонароджених та дітей з 
обмеженнями 
життєдіяльності

Миколаївської міської 
ради Шамрай І. В., 
головний лікар обласної 
дитячої клінічної лікарні 
Пліткін О.Ю., головні 
лікарі закладів охорони 
здоров’я області

років

- впровадження нормативно- 
правових актів щодо 
організації розширеного 
неонатального скринінгу

Головний лікар обласної 
дитячої клінічної лікарні 
Пліткін О.Ю

Протягом 
2018 -2021 
років

7) впровадження 
пілотного проекту 
«Створення системи 
надання послуг раннього 
втручання» для превенції 
інвалідності у дітей з 
обмеженнями 
життєдіяльності

Головнцй лікар обласного 
будинку дитини 
Литвинова О.І., головний 
лікар обласної дитячої 
клінічної лікарні 
Пліткін О.Ю

Протягом 
2018 -2021 
років

8) впровадження стандартів 
та послуг для медичної 
реабілітації новонароджених 
та дітей з обмеженнями 
життєдіяльності після 
відповідної їх розробки на 
вищому рівні

Начальник управління 
охорони здоров’я 
Миколаївської міської 
ради Шамрай І. В., 
головний лікар обласної 
дитячої клінічної лікарні 
Пліткін О.Ю., головні 
лікарі закладів охорони 
здоров’я області

Після
набрання
чинності
відповідних
нормативно-
правових
актів

8) проведення тренінгів 
із:
первинної реанімації 

новонароджених та серцево- 
легеневої реанімації дітей -  
для спеціалістів закладів 
охорони здоров’я

Головний лікар обласного 
центру екстреної медичної 
допомоги та медицини 
катастроф 
Самойлов А.Л., 
головний лікар обласної 
дитячої клінічної лікарні 
Пліткін О.Ю.

Протягом
2018-2021
років

5
долікарняної 

допомоги дітям - для 
спеціалістів галузі освіти, 
соціального захисту, 
Національної поліції

Головний лікар обласного 
центру екстреної медичної 
допомоги та медицини 
катастроф 
Самойлов А.Л., 
головний лікар обласної 
дитячої клінічної лікарні 
Пліткін О.Ю.

Протягом 
2018 -2021 
років

10) удосконалення методів і 
засобів профілактики, 
діагностики та лікування 
соціально значущих 
захворювань (туберкульозу, 
ВІЛ-інфекціїї/СНІДу) для 
дитячого населення; 
впровадження міжнародних 
клінічних настанов з 
діагностики та лікування 
туберкульозу та латентної 
туберкульозної інфекції у 
дітей. Удосконалення 
алгоритму роботи у 
вогнищах туберкульозної 
інфекції

В.о. головного лікаря 
обласного
протитуберкульозного
диспансеру
Поляков I.A., в.о. 
головного лікаря центру 
паліативної допомоги та 
інтегрованих 
послуг Стаханова С.М.

Протягом
2018-2021
років

11) впровадження новітніх 
медичних технологій 
діагностики, лікування та 
профілактики дитячих - 
хвороб та вроджених 
порушень, розроблених 
МОЗ України

Начальник управління 
охорони здоров’я 
Миколаївської міської 
ради Шамрай І.В., 
головний лікар обласної 
дитячої клінічної лікарні 
Пліткін О.Ю , головні 
лікарі закладів охорони 
здоров’я області 
вторинного рівня

Протягом
2018-2021
років

Місцеві 
бюджети 
Обласний 

бюджет 
Державний 
бюджет (за 

рахунок 
задишку 
медичної 
субвенції)

1 ~
12) впровадження здоров’я Начальник управління 

охорони здоров’я
Протягом
2018-2021 '
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зберігаючих технологій для Миколаївської міської 1років
дитячого населення ради Шамрай І.В., 

головний лікар обласної 
дитячої клінічної лікарні 
Пліткін О.Ю., головні 
лікарі закладів охорони 
здоров’я області

13) вивчення прогнозних Головний лікар обласної Протягом - - - -

тенденцій стану здоров’я дитячої клінічної лікарні 2018-2021
дитячого населення області Пліткін О.Ю. років
14) формування заявок для Головний лікар обласної Протягом Державний - - -
забезпечення дітей дитячої, клінічної лікарні 2018-2021 бюджет
необхідними лікарськими Пліткін О.Ю., головний років
засобами, виробами лікар обласної
медичного призначення, психіатричної лікарні №1
лікувальним харчуванням та Шеремет Л.В., головний
медичним обладнанням лікар обласного шкірно-
відповідно до венерологічного
централізованих заходів дисспансеру
програмного характеру Максимова І.С., 

в.о. головного лікаря 
обласної дитячої 
інфекційної лікарні 
Цимбал Т.В.,
в.о. головного лікаря 
обласного
протитуберкульозного 
диспансеру Поляков I.A., 
в.о. головного лікаря 
центру паліативної 
допомоги та інтегрованих 
послуг Стаханова С.М.

1

Впровадження 1) впровадження сучасних Начальник управління Протягом Місцеві - - -
сучасних підходів підходів до профілактики, охорони здоров’я 2018-2021 бюджети

до профілактики, діагностики та лікування Миколаївської міської років Обласний
діагностики та дітей з туговухістю ради Шамрай І.В., бюджет

лікування 1 головний лікар обласної Державний

7

'

дитячої клінічної лікарні 
Пліткін О.Ю., головні 
лікарі закладів охорони 
здоров’я області

бюджет (за 
рахунок 
залишку 
медичної 
субвенції)

2) впровадження ранньої 
діагностики та оперативного 
лікування ретинопатій у 
глибоко недоношених дітей

Головний лікар обласної 
офтальмологічної лікарні 
Рилькова К.А.

Протягом
2018-2021
років

Місцеві
бюджети,

державний
бюджет

(медична
субвенція)

3) впровадження сучасних 
підходів з корекції мовних 
порушень у ранньому віці

Головний лікар обласної 
дитячої клінічної лікарні 
Пліткін О.Ю.

Протягом
2018-2021
років

Місцеві
бюджети,

державний
бюджет

(медична
субвенція)

4) впровадження імунного 
паспорта у частохворіючих 
дітей

Головний лікар обласної 
дитячої клінічної лікарні 
Пліткін О.Ю.

Протягом
2018-2021
років

5) впровадження 
генетичного паспорта 
вроджених вад розвитку

Головний лікар обласної 
дитячої клінічної лікарні 
Пліткін О.Ю.

Протягом 
2018 -2021 
років

~ -

.

6) впровадження ранньої 
діагностики та корекції 
аутизму у дітей 0-3 років 
життя *

Головний лікар обласної 
дитячої клінічної лікарні 
Пліткін О.Ю., головний 
лікар обласної 
психіатричної лікарні №1 
Шеремет Л.В.

Протягом
2018-2021
років

• •’ \

1

Охоплення 
скринінгом дітей

і

Формування заявок для 
забезпечення реактивами 
для проведення масового 
скринінгу новонароджених 
на фенілкетонурію, 
вроджений гіпотиреоз, 
муковісцидоз,

Головний лікар обласної 
дитячої клінічної лікарні 
Пліткін О.Ю.

Протягом
2018-2021
років

Державний
бюджет

699.1
тис.грн.

1849,8
тис.грн



адреногенітальний синдром 
та галактоземію

Удосконалення
превентивних
заходів,
спрямованих на 
формування 
здорового способу 
життя
підростаючого
покоління

1) підвищення рівня 
обізнаності дітей та їх 
батьків щодо здорового 
способу життя, у тому числі 
профілактики ВІЛ- 
інфекції/СНІДу. Проведення 
просвітницької роботи у 
загальноосвітніх навчальних 
закладах до дня боротьби з 
туберкульозом: бесід, 
анкетувань, конкурсів на 
кращий малюнок

В.о. головного лікаря 
обласного
протитуберкульозного 
диспансеру 
Поляков I.A.,
в.о. головного лікаря 
центру паліативної 
допомоги та інтегрованих 
послуг Стаханова С.М., 
начальник обласного 
центру здоров’я 
Баланська О.Ю.

Протягом
2018-2021
років

2) проведення 
інформаційно- 
просвітницьких акцій, 
спрямованих на пропаганду 
здорового способу життя. 
Поширення обізнаності з 
профілактики туберкульозу 
через засоби масової 
інформації
(телебачення, радіо, 
друковані видання)

В.о. головного лікаря 
обласного
протитуберкульозного
диспансеру
Поляков I.A., начальник 
обласного центру здоров’я 
Баланська О.Ю.

Протягом
2018-2021
років

3) проведення 
просвітницької роботи у 
відділеннях, кабінетах 
клінік, дружніх до молоді

Начальник управління 
охорони здоров’я 
Миколаївської міської 
ради Шамрай І.В., 
головний лікар обласної 
дитячої клінічної лікарні 
Пліткін О.Ю., головні 
лікарі закладів охорони 
здоров’я області 
вторинного рівня

Протягом
2018-2021
років

'
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III. Зміцнення інституту сім’ї  та формування відповідального батьківства

Забезпечення догляду та 
виховання дітей, у тому 
числі дітей 3 
інвалідністю, в сім’ях або 
в умовах, максимально 
наближених до сімейних, 
реформування та 
реорганізація інтернат 
них закладів

Реформування 
Миколаївського обласного 
будинку дитини відповідно 
до затвердженого 
стратегічного плану 
трансформації закладу

Головний лікар 
Миколаївського обласного 
будинку дитини 
Литвинова О.І.

Протягом
2018-2021
років

IV. Захист дітей від насильства
Створення системи
ефективної
профілактики та
протидії
домашньому
насильству над
дітьми

Забезпечення міжвідомчої 
взаємодії між суб’єктами, 
які здійснюють заходи з 
питань протидії та захисту 
дітей від усіх форм 
насильства та жорстокого 
поводження

Начальник управління 
охорони здоров’я 
Миколаївської міської 
ради Шамрай І.В., головні 
лікарі закладів охорони 
здоров’я області

Протягом
2018-2021
років

VII. Забезпечення захисту прав та інтересів дитини в умовах воєнних дій чи збройного конфлікту
Забезпечення 
захисту прав дітей, 
які перебувають у 
зоні воєнних дій чи 
збройних 
конфліктів

Надання медичної 
допомоги дітям, які 
постраждали внаслідок 
воєнних дій та збройних 
конфліктів

Начальник управління 
охорони здоров’я 
Миколаївської міської 
ради Шамрай І.В., головні 
лікарі закладів охорони 
здоров’я області

Протягом
2018-2021
років


