
ШАНОВНІ ХЕРСОНЦІ ТА ГРОМАДА ХЕРСОНЩИНИ! 

Знайомтесь з законодавчими основами того, як влада має сприяти 

розвитку охорони здоров’я, спорту, забезпечення соціального захисту 

та аналізуйте і удосконалюйте її діяльність 

    

К О Н С Т И Т У Ц І Я  У К Р А Ї Н И  

28 червня 1996 року 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80  

(витяг) 

Стаття 1. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова 

держава. 

Стаття 46. Громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на 

забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, 

втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та 

в інших випадках, передбачених законом. 

Стаття 49. Кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне 

страхування. 

Охорона здоров'я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-

економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм. 

Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян 

медичного обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони здоров'я 

медична допомога надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів не може 

бути скорочена. Держава сприяє розвиткові лікувальних закладів усіх форм 

власності. 

Держава дбає про розвиток фізичної культури і спорту, забезпечує санітарно-

епідемічне благополуччя. 

    

З А К О Н  У К Р А Ї Н И   

Основи законодавства України про охорону здоров'я 

19 листопада 1992 року  

№ 2801-XII 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12 

(витяг) 
Кожна людина має природне невід'ємне і непорушне право на охорону здоров'я. 

Суспільство і держава відповідальні перед сучасним і майбутніми поколіннями 

за рівень здоров'я і збереження генофонду народу України, забезпечують 

пріоритетність охорони здоров'я в діяльності держави, поліпшення умов праці, 

навчання, побуту і відпочинку населення, розв'язання екологічних проблем, 

вдосконалення медичної допомоги і запровадження здорового способу життя. 

Стаття 4. Основні принципи охорони здоров'я 

Основними принципами охорони здоров'я в Україні є: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12


- визнання охорони здоров'я пріоритетним напрямом діяльності суспільства і 

держави, одним з головних чинників виживання та розвитку народу 

України; 

- дотримання прав і свобод людини і громадянина в сфері охорони здоров'я та 

забезпечення пов'язаних з ними державних гарантій; 

- орієнтація на сучасні стандарти здоров'я та медичної допомоги, поєднання 

вітчизняних традицій і досягнень із світовим досвідом в сфері охорони здоров'я; 

- попереджувально-профілактичний характер, комплексний соціальний, 

екологічний та медичний підхід до охорони здоров'я; 

Стаття 5. Охорона здоров'я - загальний обов'язок суспільства та держави 

Державні, громадські або інші органи, підприємства, установи, організації, посадові 

особи та громадяни зобов'язані забезпечити пріоритетність охорони здоров'я у 

власній діяльності, не завдавати шкоди здоров'ю населення і окремих осіб, у межах 

своєї компетенції надавати допомогу хворим, особам з інвалідністю та потерпілим 

від нещасних випадків, сприяти працівникам органів і закладів охорони здоров'я в їх 

діяльності, а також виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством про 

охорону здоров'я. 

Стаття 6. Право на охорону здоров'я 

Кожний громадянин України має право на охорону здоров'я, що передбачає: 

а) життєвий рівень, включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд та соціальне 

обслуговування і забезпечення, який є необхідним для підтримання здоров'я 

людини; 

б) безпечне для життя і здоров'я навколишнє природне середовище; 

в) санітарно-епідемічне благополуччя території і населеного пункту, де він 

проживає; 

г) безпечні і здорові умови праці, навчання, побуту та відпочинку; 

д) кваліфіковану медичну допомогу, включаючи вільний вибір лікаря, вибір 

методів лікування відповідно до його рекомендацій і закладу охорони здоров'я; 

е) достовірну та своєчасну інформацію про стан свого здоров'я і здоров'я 

населення, включаючи існуючі і можливі фактори ризику та їх ступінь; 

є) участь в обговоренні проектів законодавчих актів і внесення пропозицій щодо 

формування державної політики в сфері охорони здоров'я; 

ж) участь в управлінні охороною здоров'я та проведенні громадської 

експертизи з цих питань у порядку, передбаченому законодавством; 

з) можливість об'єднання в громадські організації з метою сприяння охороні 

здоров'я; 

и) правовий захист від будь-яких незаконних форм дискримінації, пов'язаних із 

станом здоров'я; 

і) відшкодування заподіяної здоров'ю шкоди; 

ї) оскарження неправомірних рішень і дій працівників, закладів та органів 

охорони здоров'я; 

й) можливість проведення незалежної медичної експертизи відповідного типу у 

разі незгоди громадянина з висновком державної медичної експертизи; 

 



 

    

                  ПОЛОЖЕННЯ ПРО  

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 
                                     ЗАТВЕРДЖЕНО  

                 постановою Кабінету Міністрів України  

                           від 25 березня 2015 р. № 267 

https://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/267-2015-%D0%BF/paran19   

(витяг) 

1. Міністерство охорони здоров’я України (МОЗ) є центральним органом 

виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом 

Міністрів України. 

3. Основними завданнями МОЗ є: 

1) забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері 

охорони здоров’я, протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним 

захворюванням; 

1
-1

) забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері 

епідеміологічного нагляду (спостереження); 

2) забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері створення, 

виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів, медичних 

імунобіологічних препаратів і медичних виробів; 

3) забезпечення формування державної політики у сфері санітарного та 

епідемічного благополуччя населення; 

3
-1

) забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх 

незаконному обігу; 

4) координація діяльності органів виконавчої влади з питань обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному 

обігу. 

4. МОЗ відповідно до покладених на нього завдань: 

8) у сфері охорони здоров’я: 

забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, додержання закладами 

охорони здоров’я, підприємствами, установами та організаціями права громадян на 

охорону здоров’я та прав пацієнта; 

готує пропозиції стосовно визначення пріоритетних напрямів розвитку охорони 

здоров’я, розробляє та організовує виконання державних комплексних та 

цільових програм охорони здоров’я; 

організовує разом з Національною академією наук, Національною академією 

медичних наук конкурси для проведення наукових досліджень з пріоритетних 

напрямів розвитку медичної науки; 

10) у сфері створення, виробництва, контролю якості та реалізації 

лікарських засобів, медичних імунобіологічних препаратів і медичних виробів: 

затверджує: 

- порядок здійснення контролю за додержанням ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної 

торгівлі лікарськими засобами; 

https://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/267-2015-%D0%BF/paran19


    

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ 

                             ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ  
                                     РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
                   ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

          №30  від 24.01.2013  

(витяг) 

 

 

 



    

        З А К О Н  У К Р А Ї Н И   

                     Про фізичну культуру і спорт 

24 грудня 1993 року  

№ 3808-XII 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3808-12  

(витяг) 

Стаття 4. Засади державної політики у сфері фізичної культури і спорту 

Державна політика у сфері фізичної культури і спорту ґрунтується на засадах: 

- визнання фізичної культури і спорту як пріоритетного напряму гуманітарної 

політики держави; 

- визнання фізичної культури як важливого чинника всебічного розвитку 

особистості та формування здорового способу життя; 

- визнання спорту як важливого чинника досягнення фізичної та духовної 

досконалості людини, формування патріотичних почуттів у громадян та 

позитивного міжнародного іміджу держави; 

- забезпечення гуманістичної спрямованості та пріоритету загальнолюдських 

цінностей, справедливості, взаємної поваги та гендерної рівності; 

- гарантування рівних прав та можливостей громадян у сфері фізичної культури 

і спорту; 

- забезпечення безпеки життя та здоров'я осіб, які займаються фізичною 

культурою і спортом, учасників та глядачів спортивних і фізкультурно-

оздоровчих заходів; 

- сприяння безперервності та послідовності занять фізичною культурою і 

спортом громадян різних вікових груп; 

- утвердження етичних та моральних цінностей фізичної культури і спорту; 

- створення умов для соціального та правового захисту громадян у сфері 

фізичної культури і спорту; 

- забезпечення підтримки громадських організацій фізкультурно-спортивної 

спрямованості; 

- забезпечення різноманітності, високої якості та доступності фізкультурно-

спортивних послуг для громадян; 

- забезпечення умов для підтримки напрямів фізичної культури і спорту; 

- забезпечення доступу осіб з інвалідністю до спортивних споруд; 

- заохочення благодійної діяльності у сфері фізичної культури і спорту; 

орієнтування на сучасні міжнародні стандарти у сфері фізичної культури і спорту, 

поєднання вітчизняних традицій і досягнень із світовим досвідом у цій сфері. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3808-12


 

    

                              ПОЛОЖЕННЯ  

         про Міністерство молоді та спорту України  

                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО  

                             постановою Кабінету Міністрів України  

                                          від 2 липня 2014 р. № 220  

                https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/220-2014-%D0%BF  

 

1. Міністерство молоді та спорту України (Мінмолодьспорт) є центральним 

органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується 

Кабінетом Міністрів України. 

3. Основними завданнями Мінмолодьспорту є забезпечення формування та 

реалізація державної політики у молодіжній сфері, сферах фізичної культури і 

спорту, національно-патріотичного виховання, участь у формуванні та реалізація в 

межах повноважень, передбачених законом, державної політики у сфері 

волонтерської діяльності. 

4. Мінмолодьспорт відповідно до покладених на нього завдань: 

1) визначає перспективи та пріоритетні напрями розвитку молодіжної 

сфери, сфер фізичної культури і спорту, національно-патріотичного виховання; 

1
-1

) координує заходи, що здійснюються органами виконавчої влади з 

національно-патріотичного виховання; 

2) забезпечує нормативно-правове регулювання у молодіжній сфері, сферах 

фізичної культури і спорту, національно-патріотичного виховання; 

5) провадить в установленому порядку міжнародну діяльність у молодіжній 

сфері, сферах фізичної культури і спорту, національно-патріотичного виховання; 

7) вживає заходів до популяризації та утвердження здорового способу життя, 

гуманістичних цінностей, національної свідомості та патріотичних почуттів молоді, 

організації її змістовного дозвілля, проводить інформаційно-просвітницьку роботу з 

протидії поширенню у молодіжному середовищі соціально небезпечних 

захворювань; 

7
-1

) сприяє в установленому порядку розвитку молодіжних центрів в Україні, у 

тому числі здійснює управління державною установою “Всеукраїнський молодіжний 

центр”; 

8) сприяє в установленому порядку працевлаштуванню молоді, створенню умов 

для її інтелектуального самовдосконалення і творчого розвитку, формуванню 

гуманістичних цінностей та патріотичних почуттів у молодих громадян; 

9) надає в установленому порядку державну підтримку молодіжним та дитячим 

громадським об’єднанням для виконання загальнодержавних програм і заходів 

стосовно дітей та молоді згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів 

України; 

10) сприяє розвитку волонтерської діяльності у сферах фізичної культури і 

спорту та національно-патріотичного виховання, проведенню заходів національного 

та міжнародного значення, пов’язаних з організацією масових спортивних заходів; 

18) забезпечує в установленому порядку діяльність спеціалізованого державного 

закладу - Українського центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю; 
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                             ПОЛОЖЕННЯ ПРО  

Управління з питань фізичної культури та спорту 
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ  
                                  РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

                   ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

                                              №870  від 14.11.2016  

(витяг) 
6. Основним завданням Управління є забезпечення реалізації державної політики у 

сфері фізичної культури та спорту. 

7. Управління відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі 

завдання: 

1) забезпечує організацію та виконання програм і здійснення заходів, 

спрямованих на розвиток фізичної культури і спорту; 

2) координує діяльність місцевих органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування з питань  реалізації державної політики у сфері 

фізичної культури та спорту; 

27) забезпечує розвиток спортивного потенціалу з урахуванням 

національно-культурних, соціально-економічних, екологічних та інших 

особливостей області; 

28) сприяє розвитку видів спорту, визнаних в Україні; 

29) забезпечує організацію та проведення фізкультурно-спортивних заходів 

серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою 

та спортом,  

пропаганду здорового способу життя; 

30) сприяє розвитку олімпійського, параолімпійського та дефлімпійського 

руху; 

31) сприяє міжнародному співробітництву у сфері фізичної культури та 

спорту.  
 

    

З А К О Н  У К Р А Ї Н И   

Про місцеве самоврядування 
                5 вересня 2017року 
                             №2145-VIII 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80/stru   

(витяг) 
Стаття 32. Повноваження у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і 

спорту 

До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать: 

а) власні (самоврядні) повноваження: 

6) організація медичного обслуговування та харчування у закладах освіти, 

культури, фізкультури і спорту, оздоровчих закладах, які належать 

територіальним громадам або передані їм; 

б) делеговані повноваження: 

1) забезпечення в межах наданих повноважень доступності і безоплатності 

освіти і медичного обслуговування на відповідній території, можливості 

отримання освіти державною мовою, а в межах території, на якій поширена 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80/stru


регіональна мова, - цією регіональною мовою або мовою меншини згідно з 

нормами статті 20 Закону України "Про засади державної мовної політики"; 

2) забезпечення відповідно до закону розвитку всіх видів освіти і 

медичного обслуговування, розвитку і вдосконалення мережі освітніх і 

лікувальних закладів усіх форм власності, фізичної культури і спорту, 
визначення потреби та формування замовлень на кадри для цих закладів, 

укладення договорів на підготовку спеціалістів, організація роботи щодо 

удосконалення кваліфікації кадрів, залучення роботодавців до надання місць 

для проходження виробничої практики учнями професійно-технічних 

навчальних закладів; 

3) забезпечення відповідно до законодавства пільгових категорій 

населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення; 

 

    

       Управління охорони здоров’я  
               Херсонської міської ради 

Інформація з сайту:  

http://www.city.kherson.ua/articles/upravlinnya-ohoroni-zdorov-ya  

Основні функції та напрямки роботи 

- Управління лікувально-профілактичними закладами,  які належать 

територіальній громаді м. Херсона, організація їх матеріально-технічного та 

фінансового забезпечення. 

- Сприяння, відповідно до чинного законодавства, розвитку всіх видів 

медичного обслуговування, розвитку і вдосконаленню мережі 

лікувальних закладів усіх форм власності. 

- Організація забезпечення, відповідно до чинного законодавства, пільгових 

категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного 

призначення в межах бюджетного фінансування. Запобігання і зниження 

захворюваності, інвалідності та смертності. 

 

    

       Управління молоді та спорту 
               Херсонської міської ради 

Інформація з сайту:  

http://www.city.kherson.ua/articles/upravlinnya-molodi-ta-sportu   

Основні функції та напрямки роботи 

1.Підготовка та проведення спортивно – масових заходів.  

2.Допомога у створенні дитячих будинків сімейного типу.  

3.Реалізація міської молодіжної політики, поліпшення соціально-економічного 

становища молоді, створення умов для життєвого самовизначення і самореалізації 

молодих громадян, більш широкого залучення її до участі в процесах 

державотворення, підтримки молодіжних та дитячих організацій, активізації 

діяльності органів місцевого самоврядування на вирішення цих та інших проблем. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5029-17#n112
http://www.city.kherson.ua/articles/upravlinnya-ohoroni-zdorov-ya
http://www.city.kherson.ua/articles/upravlinnya-molodi-ta-sportu

