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Структурні підрозділи з питань 

охорони здоров'я обласних, Київської 

міської державних адміністрацій 

 

Національна дитяча спеціалізована 

лікарня «Охматдит» МОЗ України 

 

Міністерство охорони здоров’я України інформує, що на виконання  

наказу Міністерство охорони здоров’я України від 28.10.2011 року № 715 «Про 

подальше впровадження Розширеної Ініціативи «Лікарня, доброзичлива до 

дитини» з 01 по 07 серпня 2021 року, під час Всесвітнього Тижня підтримки 

грудного вигодовування, буде проведено Всеукраїнський тиждень підтримки 

грудного вигодовування під девізом: «Захист грудного вигодовування: спільна 

відповідальність». 

Мета заходу – акцентування уваги громадськості на цінності грудного 

вигодування. 

З метою реалізації плану заходів Всеукраїнського тижня підтримки 

грудного вигодовування «Захист грудного вигодовування: спільна 

відповідальність» (додається) пропонуємо розробити відповідні регіональні 

плани та забезпечити їх виконання. 

Копії наказів та звіти за результатами проведення заходів прошу 

направити до Методично-організаційного навчально-ресурсного центру НДСЛ 

«Охматдит» МОЗ України до 30.08.2021 року. 

 

Додаток: на 4 арк. в 1 прим. 

 

 

 

Перший заступник Міністра     Ірина САДОВ’ЯК 
 

 

Бут М. 
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Додаток  
до листа МОЗ України 
23.06.2021 № 25-04/18482/2-21 

План 
заходів Всеукраїнського тижня підтримки грудного вигодовування: 

«Захист грудного вигодовування: спільна відповідальність». 
01- 07 серпня 2021 року 

 
 Назва заходу Дата 

проведення 
Відповідальні 

за виконання 
1 
 

Провести виступи 
спеціалістів у засобах 
масової інформації: 
«Захист грудного 
вигодовування: спільна 
відповідальність» - з 
метою акцентування уваги 
громадськості на цінності 
грудного вигодування. 
 

 
01-07.08.2021 

Методично-організаційний 
навчально-ресурсний центр 
НДСЛ «Охматдит» МОЗ 
України 
 
Структурні підрозділи з 
питань охорони здоров'я 
обласних, Київської міської 
державних адміністрацій 
 
Неурядові організації (за 
згоди) 

2 Підготувати та провести 
прямий ефір «Відверті 
розмови» з метою 
інформування керівників 
служб соц.служби, 
охорони здоров'я, 
евроінтеграції та 
інфраструктури про 
важливість введення в 
оргполітики організацій 
політики підтримки 
годуючих матерів 
 

29.07.2021 та 
04.08. 2021 
(формат: 
оф/он-лайн) 

ГЩ «Центр соціального 
лідерства» та партнери (за 
згоди) 

3 Провести дистанційні 
круглі столи на підтримку 
грудного вигодовування та 
здорового способу життя 

  

01.-07.08.2021 Структурні підрозділи з 
питань охорони здоров'я 
обласних, Київської міської 
державних адміністрацій 



4 Організувати та провести 
в закладах охорони 
здоров`я, що надають 
медичну допомогу 
матерям та дітям, оф/он-
лайн семінари та 
індивідуальні бесіди щодо 
підтримки грудного 
вигодовування та 
дотримання вимог 
Міжнародного зведення 
правил збуту замінників 
грудного молока  

Протягом 
серпня-вересня 
2021 року 

Структурні підрозділи з 
питань охорони здоров'я 
обласних, Київської міської 
державних адміністрацій 

5 Забезпечити заклади 
охорони здоров`я, що 
надають медичну 
допомогу матерям та 
дітям, інформаційно-
просвітницькими та 
методичними матеріалами 
з Розширеної Ініціативи 
ВООЗ/ЮНІСЕФ «Лікарня, 
доброзичлива до дитини» 
в Україні 

Постійно Структурні підрозділи з 
питань охорони здоров'я 
обласних, Київської міської 
державних адміністрацій 

6 Виготовити та надати для 
розміщення в дитячих, 
родопомічних закладах 
охорони здоров'я та 
Центрах первинної 
медико-соціальної 
допомоги, які мають 
статус "Лікарня, 
доброзичлива до дитини" 
Плакати (А2) з 
Соціальною рекламою 
Міжнародного Кодексу 
маркетингу замінників 
грудного молока 

Липень-
серпень 2021р. 

Представництво Дитячого 
Фонду ООН/ЮНІСЕФ в 
Україні (за згодою); 
 
Методично-організаційний 
навчально-ресурсний центр 
НДСЛ «Охматдит» МОЗ 
України;  
 
Структурні підрозділи з 
питань охорони здоров'я 
обласних, Київської міської 
державних адміністрацій 
 

7 Залучати до співпраці 
неурядові організації з 
підтримки грудного 
вигодовування з метою 
ефективного проведення 
Всеукраїнського Тижня 
підтримки грудного 
вигодовування 

Протягом 
липня – серпня 
2021 року 

Структурні підрозділи з 
питань охорони здоров'я 
обласних, Київської міської 
державних адміністрацій 
 
Неурядові організації 
(за згодою) 
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