
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

 

Н А К А З 

01.06.2009                    № 370 

 

        

   Про єдину систему надання екстреної медичної допомоги  

З метою забезпечення доступності, своєчасності та підвищення 

якості екстреної медичної допомоги, що надається населенню 

України, зниження рівня інвалідності та смертності у разі нещасних 

випадків, травм та отруєння, гострих порушень життєвих функцій 

людини внаслідок серцево-судинних, 

іншихзахворювань,  зменшення економічних втрат, спричинених 

тимчасовою та стійкою непрацездатністю, збереження здоров’я, 

врегулювання питань щодо єдиної системи надання екстреної 

медичної допомоги населенню України, удосконалення служби 

екстреної медичної допомоги та відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 05.11.2007 № 1290 “Про затвердження 

Державної програми створення єдиної системи надання екстреної 

медичної допомоги на період до 2010 року”, статті 37 Основ 

законодавства України про охорону здоров’я 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1.Затвердити:  

1.1. Положення про єдину систему надання екстреної (невідкладної) 

медичної допомоги (додається). 

1.2. Положення про відділення невідкладної (екстреної) медичної 

допомоги лікарні (додається). 

1.3. Правила виклику бригад швидкої медичної допомоги 

(додаються). 

1.4. Порядок госпіталізації пацієнтів бригадами швидкої медичної 

допомоги у лікувально-профілактичні установи (додається). 

1.5. Порядок дій медичного персоналу швидкої медичної допомоги 



при ліквідації медичних наслідків надзвичайних ситуацій (масового 

ураження людей) (додається). 

2. Встановити з 01.01.2010 року норматив надання 

екстреної       медичної допомоги в межах 10-хвилинної 

транспортної                      доступності в містах та 20-хвилинної 

транспортної доступності у сільській місцевості з урахуванням 

чисельності та густоти проживання населення, стану транспортних 

магістралей, інтенсивності руху транспорту. 

3. Визначити Український науково-практичний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони 

здоров’я України головною установою, що надає організаційно-

методичну допомогу та здійснює науковий супровід заходів щодо 

створення та функціонування єдиної системи екстреної медичної 

допомоги.  

4. Покласти на територіальні центри екстреної медичної допомоги та 

медицини катастроф повноваження щодо розбудови, 

функціонування та управління елементами єдиної системи екстреної 

медичної допомоги на регіональному рівні. 

5. Департаменту розвитку медичної допомоги подати в 

установленому порядку цей наказ на державну реєстрацію до 

Міністерства юстиції України. 

6. Наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування. 

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

Міністра Юрченка В.Д. 

Міністр                                                    В.М. Князевич 

 

Перший заступник Міністра – головний державний санітарний лікар 

України         О.М. Біловол 

Заступник Міністра        З.М. Митник 

Заступник Міністра        В.В. Лазоришинець 

Заступник Міністра        В.Д. Юрченко 

Директор Департаменту розвитку медичної допомоги                     М.П. 

Жданова      

Директор Департаменту материнства, дитинства та санаторного 

забезпечення        Р.О. Моісеєнко 



         

В.о. директора Департаменту організації санітарно – 

епідеміологічного нагляду        Л.М. Мухарська 

         

Директор Департаменту управління та контролю якості медичних 

послуг        І.В. Шпак 

         

Директор Департаменту кадрової політики, освіти і науки        М.В. 

Банчук 

         

Начальник Юридичного управління         В.М. Бронова 

         

Начальник Відділу із забезпечення  діяльності Міністра        В.М. 

Сірман 

         

Директор Адміністративного  департаменту        В.М. Бачинський 


