
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Кластер з тактичної медицини  

(далі - Кластер з ТМ) 
 

Кластер з тактичної медицини - форма діяльності Асоціації виробників озброєння та 

військової техніки України. 

МЕТА Кластера з ТМ 

Основною метою діяльності Кластера з ТМ є надання допомоги складовим сектору 

безпеки і оборони України у вирішенні питань забезпечення засобами тактичної медицини та 

медичним майном, медичної евакуації поранених, підготовки та перепідготовки особового 

складу, з метою покращення рівня спроможності надавати першу медичну допомогу на полі 

бою та під час надзвичайних ситуацій, мінімізації втрат; сприяння у залученні до цієї 

проблеми міжнародного суспільства, донорів та профільних компаній, залучення 

підприємств усіх форм власності для вирішення питань із забезпеченням тактичною 

медициною. 

ЗАВДАННЯ Кластера з ТМ 

1. Участь в організації та проведенні забезпечення та підготовки тактичної медицини, 

медичної евакуації поранених в Україні. 

2. Сприяння системному удосконаленню та реалізації державної політики у сфері 

забезпечення та підготовки тактичної медицини та медичної евакуації поранених. 

3. Проведення моніторингу нормативно-правових документів з тактичної медицини 

медичної евакуації поранених. 

4. Систематизація вітчизняного та світового досвіду, аналітика, розробка та 

впровадження стандартів, програм, методик, проектів державних програм та інших 

нормативних актів, що регулюють державну політику на всіх відомчих, загальнодержавних 

рівнях та змін до них у сфері забезпечення та підготовки тактичної медицини та медичної 

евакуації поранених. 

5. Контроль якості засобів та виробів тактичної медицини, рівня підготовки особового 

складу, зокрема, військовослужбовців та медичних працівників у складі підрозділів, в 

частині спроможності надавати першу медичну та інші види допомоги, якості здійснення 

заходів щодо медичної евакуації поранених. 

6. Розробка програм співробітництва Кластера з ТМ з українськими та міжнародними 

недержавними організаціями, профільними підприємствами усіх форм власності, органами 

державної влади України. 

7. Організація міжнародного співробітництва, зокрема, з НАТО, США та іншими 

країнами-партнерами та державними організаціями, в тому числі, з питань адаптації в 

Україні стандартів НАТО з питань забезпечення та підготовки тактичної медицини та 

медичної евакуації поранених. 

8. Забезпечення участі Кластера з ТМ в роботі міжнародних експертних груп і 

постійних комісій з питань тактичної медицини, формуванні незалежної експертної Ради та 

надання пропозицій щодо кандидатів в експерти з питань забезпечення та підготовки 

тактичної медицини та медичної евакуації поранених на міжнародному рівні. 



9. Сприяння залученню донорської допомоги з боку міжнародних організацій для 

проведення заходів щодо забезпечення та підготовки тактичної медицини, організації 

медичної евакуації поранених. 

10. Проведення інформаційно-аналітичної та видавницької діяльності з проблем 

тактичної медицини для створення позитивного іміджу діяльності з тактичної медицини у 

засобах масової інформації. 

11. Створення спеціалізованих інформаційних систем. 

 

УМОВИ І ПОРЯДОК НАБУТТЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА  

У Кластері з ТМ 

Умови і порядок набуття членства у Кластері ТМ та його припинення визначаються 

статутом Асоціації виробників озброєння та військової техніки України. Кандидати у члени 

погоджуються усіма членами Кластеру. 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

У своїй діяльності Кластер з ТМ керується Конституцією та законами України, а 

також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими 

відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, Статутом 

Асоціації виробників озброєння та військової техніки України та цим Положенням. 

Кластер з ТМ приймає на себе функції громадського координатора для закордонних 

та вітчизняних профільних компаній і донорів, з метою роз’яснення законодавства з 

процедурних питань, пов’язаних із тактичною медициною та медичним забезпеченням в 

Україні, а також інформування суспільства і міжнародного співтовариства про хід вирішення 

проблем ТМ. 

 

Виконавчий директор ГС «АВОВТУ»                                                                Р. В. ДЖАЛІЛОВ  

 


