
  
 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 
 

Н А К А З  
 

 

 

Київ  

18.05.2021  № 967 
 

 

 

 

 

 

Про внесення змін до наказу Міністерства охорони 

здоров’я України від 18 серпня 2020 року № 1908 

 

Відповідно до статті 14
1
 Закону України «Основи законодавства 

України про охорону здоров’я», пункту 8 Положення про Міністерство 

охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету 

Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90) 
 

 

НАКАЗУЮ: 

 

  1. Внести зміни до пункту 1 наказу Міністерства охорони здоров’я 

України від 18 серпня 2020 року № 1908 «Про утворення та затвердження 

персональних складів мультидисциплінарних робочих груп з розробки 

галузевих стандартів медичної допомоги» доповнивши його новими 

підпунктами такого змісту: 

 «24) Персональний склад мультидисциплінарної робочої групи з 

розробки галузевих стандартів медичної допомоги за темою «Прогресуючі 

м’язові дистрофії: спінальна м’язова атрофія»; 

  25) Персональний склад мультидисциплінарної робочої групи з 

розробки галузевих стандартів медичної допомоги за темою «Кесарів 

розтин»; 

  26) Персональний склад мультидисциплінарної робочої групи з 

розробки галузевих стандартів медичної допомоги за темою «Фізіологічна 

вагітність»; 

  27) Персональний склад мультидисциплінарної робочої групи з 

розробки галузевих стандартів медичної допомоги за темою «Фізіологічні 

пологи»; 

  28) Персональний склад мультидисциплінарної робочої групи з 

розробки галузевих стандартів медичної допомоги за темою «Педіатрія»; 
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  29) Персональний склад мультидисциплінарної робочої групи з 

розробки галузевих стандартів медичної допомоги за темою «Неонатологія»; 

  30) Персональний склад мультидисциплінарної робочої групи з 

розробки галузевих стандартів медичної допомоги за темою «Рідкісні 

(орфанні) захворювання»; 

  31) Персональний склад мультидисциплінарної робочої групи з 

розробки галузевих стандартів медичної допомоги за темою «Бульозний 

епідермоліз»; 

  32) Персональний склад мультидисциплінарної робочої групи з 

розробки галузевих стандартів медичної допомоги за темою «Муковісцидоз»; 

  33) Персональний склад мультидисциплінарної робочої групи з 

розробки галузевих стандартів медичної допомоги за темою «Рак 

стравоходу» та «Рак шлунку»; 

  34) Персональний склад мультидисциплінарної робочої групи з 

розробки галузевих стандартів медичної допомоги за темою «Рак печінки», 

«Рак жовчного міхура та жовчовивідних шляхів»; 

  35) Персональний склад мультидисциплінарної робочої групи з 

розробки галузевих стандартів медичної допомоги за темою «Рак яєчників», 

«Рак тіла матки», «Рак шийки матки»; 

  36) Персональний склад мультидисциплінарної робочої групи з 

розробки галузевих стандартів медичної допомоги за темою «Гемобластози»; 

  37) Персональний склад мультидисциплінарної робочої групи з 

розробки галузевих стандартів медичної допомоги за темою «Злоякісні 

новоутворення голови та шиї»; 

  38) Персональний склад мультидисциплінарної робочої групи з 

розробки галузевих стандартів медичної допомоги за темою «Дитяча 

онкологія та онкогематологія»; 

  39) Персональний склад мультидисциплінарної робочої групи з 

розробки галузевих стандартів медичної допомоги за темою 

«Колоректальний рак»; 

  40) Персональний склад мультидисциплінарної робочої групи з 

розробки галузевих стандартів медичної допомоги за темою «Рак легені»; 

  41) Персональний склад мультидисциплінарної робочої групи з 

розробки галузевих стандартів медичної допомоги за темою «Злоякісні 

новоутворення мезенхімального походження»; 

  42) Персональний склад мультидисциплінарної робочої групи з 

розробки галузевих стандартів медичної допомоги за темою «Мезотеліома»; 

  43) Персональний склад мультидисциплінарної робочої групи з 

розробки галузевих стандартів медичної допомоги за темою «Злоякісна 

меланома», «Немеланомні злоякісні новоутворення шкіри»; 

  44) Персональний склад мультидисциплінарної робочої групи з 

розробки галузевих стандартів медичної допомоги за темою «Рак головного 

мозку»; 
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  45) Персональний склад мультидисциплінарної робочої групи з 

розробки галузевих стандартів медичної допомоги за темою «Рак молочної 

залози»; 

  46) Персональний склад мультидисциплінарної робочої групи з 

розробки галузевих стандартів медичної допомоги за темою «Рак нирки», 

«Рак передміхурової залози», «Рак сечового міхура» та «Рак яєчка»; 

  47) Персональний склад мультидисциплінарної робочої групи з 

розробки галузевих стандартів медичної допомоги за темою «Рак 

підшлункової залози».». 

2. Заступників голів з клінічних питань мультидисциплінарних 

робочих груп з розробки галузевих стандартів медичної допомоги (далі – 

робочі групи) обрати на першому засіданні робочої групи шляхом 

голосування з фіксацією в протоколі засідання робочої групи. 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого 

заступника Міністра охорони здоров’я Садов’як І.Д. 

 

 

Міністр                                                                            Максим  СТЕПАНОВ 
 


