
 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

 

Н А К А З 

 

 

 

09.08.2021                                                                           № 1699 
 

Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-

педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку 

кадрів 

 

Відповідно до пункту 4 Порядку розміщення державного замовлення 

на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих 

кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2013 року № 363, 

обсягів державного замовлення на підготовку фахівців, наукових та 

науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та 

перепідготовку кадрів у 2021 році, затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 30 червня 2021 року № 708, пункту 15 Положення 

про роботу Конкурсної комісії Міністерства охорони здоров’я України з 

відбору виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, 

наукових, науково-педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації та 

перепідготовку кадрів, затвердженого наказом Міністерства охорони 

здоров’я України від 26 лютого 2021 року № 353, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 23 квітня 2021 року за № 549/36171, на 

підставі Протоколів № 1 та № 2 Конкурсної комісії Міністерства охорони 

здоров’я України з відбору виконавців державного замовлення на 

підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів, підвищення 

кваліфікації та перепідготовку кадрів від 28 липня 2021 року та від 

04 серпня 2021 року  

  

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити такі, що додаються: 

1) Обсяги державного замовлення (максимальні та фіксовані) на  

прийом за освітнім ступенем бакалавра на основі повної загальної 

середньої освіти та на основі  молодшого спеціаліста у 2021 році; 

2) Обсяги державного замовлення (максимальні та фіксовані) на  

прийом за освітньо-кваліфікаційним  рівнем магістра на основі повної 

загальної середньої освіти у 2021 році; 

https://zakononline.com.ua/documents/show/347165___347230#n12
https://zakononline.com.ua/documents/show/347165___347230#n12
https://zakononline.com.ua/documents/show/347165___347230#n12
https://moz.gov.ua/uploads/5/25579-dodatki.pdf
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3) Обсяги державного замовлення на випуск фахівців за освітнім 

ступенем, освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, 

молодшого спеціаліста, бакалавра  закладами вищої освіти, що належать 

до сфери  управління Міністерства охорони здоров’я України, у 2021 році; 

4) Обсяги державного замовлення на  прийом аспірантів та 

докторантів до закладів вищої та післядипломної освіти, науково-

дослідних установ,  що належать до сфери управління Міністерства 

охорони здоров’я України, у 2021 році; 

5) Обсяги державного замовлення на  випуск аспірантів та 

докторантів у закладах вищої та післядипломної освіти, науково-дослідних 

установах, що належать до сфери управління Міністерства охорони 

здоров’я України, у 2021 році; 

6) Обсяги державного замовлення на  прийом інтернів та слухачів до 

закладів вищої та післядипломної освіти, що належать до сфери 

управління Міністерства охорони здоров’я України, у 2021 році; 

7) Обсяги державного замовлення на випуск  інтернів, слухачів та 

клінічних ординаторів у закладах вищої та післядипломної освіти, що 

належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України, у 

2021 році. 

 

2. Керівникам закладів вищої та післядипломної освіти, науково-

дослідних установ, що належать до сфери управління Міністерства 

охорони здоров’я України: 

1) забезпечити виконання державного замовлення в обсягах, 

затверджених цим наказом, відповідно до умов Державного контракту на 

підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів, підвищення 

кваліфікації та перепідготовку кадрів, укладеного з керівником закладу 

вищої та післядипломної освіти, науково-дослідної установи; 

2) розмістити доведений, відповідно до укладеного Державного 

контракту на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів, 

підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, укладеного з 

керівником закладу вищої та післядипломної освіти, науково-дослідної 

установи, обсяг державного замовлення в Єдиній державній електронній 

базі з питань освіти та на офіційному вебсайті закладу вищої та 

післядипломної освіти, науково-дослідної установи. 

 

3. Директорату медичних кадрів, освіти і науки (Орабіна Т.М.) 

забезпечити, у разі необхідності: 

1) подання Міністерству економіки України пропозицій щодо 

внесення змін до натуральних показників державного замовлення без 

збільшення їх загального обсягу за освітньо-кваліфікаційними рівнями, 

науковими ступенями та напрямами підготовки робітничих кадрів, 
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підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів з відповідними  

обґрунтуваннями; 

2) надання пропозицій щодо інших змін до обсягів державного 

замовлення Міністерству економіки України. 

  

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

Міністра Микичак І.В. 

 

 

Міністр                                                                                     Віктор ЛЯШКО 


