
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.09.2013                                                                              № 793

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 

13 вересня 2013 р. 
за № 1587/24119

Про затвердження Нормативів забезпеченості мережею
амбулаторій - підрозділів центрів первинної медичної

(медико-санітарної) допомоги

На виконання підпункту 22.1  пункту 22 розділу ІІІ  Національного
плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ
на  2010-2014  роки  "Заможне  суспільство,  конкурентоспроможна
економіка ,  ефективна  держава",  затвердженого  Указом  Президента
України від 12 березня 2013 року № 128, НАКАЗУЮ:

1.  Затвердити Нормативи забезпеченості  мережею амбулаторій -
підрозділів центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, що
додаються.

2.  Міністру  охорони  здоров’я  Автономної  Республіки  Крим,
керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних,
Київської  та  Севастопольської  міських  державних  адміністрацій
забезпечити виконання цього наказу.

3.  Департаменту  реформ  та  розвитку  медичної  допомоги  (М.
Хобзей) забезпечити подання в установленому законодавством порядку
цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4.  Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра О. Толстанова.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр Р. Богатирьова

nau://ukr/128/2013/
nau://ukr/128/2013/
nau://ukr/128/2013/


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 

охорони здоров’я України 
10.09.2013 № 793

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 

13 вересня 2013 р. 
за № 1587/24119

НОРМАТИВИ

 забезпеченості мережею амбулаторій - підрозділів центрів
первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

I. Загальні положення

1. Ці Нормативи визначають пропорцію між кількістю населення та
кількістю  закладів  охорони  здоров'я,  що  надають  первинну  медичну
допомогу (далі - амбулаторії) з урахуванням характеру розселення.

2. Ці Нормативи використовуються при плануванні розвитку мережі
амбулаторій  у  регіонах  України  на  період  до  2020  року  з  метою
досягнення  рівної  доступності  первинної  медичної  допомоги  та
моніторингу й оцінки цього процесу.

II. Норматив забезпеченості амбулаторіями сільського
населення (NАмбС)

1.  Норматив  забезпеченості  амбулаторіями  сільського  населення
визначає  пропорцію  між  кількістю  сільського  населення  та  кількістю
амбулаторій та вказує мінімальну необхідну кількість амбулаторій на 10
тисяч сільського населення:

NАмбС = 3,3. 

2. Цей норматив може бути перевищений з урахуванням місцевих
особливостей  розселення  сільського  населення  (низька  щільність
населення) та особливостей місцевості (гірські райони).

III. Нормативи забезпеченості амбулаторіями міського
населення (NАмбМ)

1.  Нормативи  забезпеченості  амбулаторіями  міського  населення
визначають  пропорцію  між  кількістю  міського  населення  та  кількістю
амбулаторій  і  вказують  необхідну  кількість  амбулаторій  на  10  тисяч



міського населення з урахуванням проживання населення залежно від
характеру забудови.

2. Нормативи забезпеченості амбулаторіями на 10 тисяч міського
населення залежно від особливостей розселення:

Частка (%) міського
населення, що проживає у
містах/мікрорайонах міст з

малоповерховою
(котеджною) забудовою*

Нормативи
забезпеченості

амбулаторіями на 10
тис. міського

населення** (NАмбМ)

100,00 2,50

90,00 2,41

80,00 2,32

70,00 2,23

60,00 2,14

50,00 2,05

40,00 1,96

30,00 1,87

20,00 1,78

10,00 1,69

0,00 1,60

__________

 * Для визначення нормативу для конкретної  адміністративно-
територіальної  одиниці,  де  частка  міського  населення  проживає  у
містах/мікрорайонах міст з малоповерховою (котеджною) забудовою,
фактичне  значення  частки  населення  округлюється  з  точністю  до
десятків.

 ** Для міського населення, що проживає у містах/мікрорайонах
міст з щільною багатоповерховою забудовою, може встановлюватись
норматив забезпеченості амбулаторіями 1,0 на 10 тисяч населення.

Директор Департаменту 
реформ та розвитку 
медичної допомоги

 
М. Хобзей


