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«Про самоврядування медичних 

професій в Україні» 

   + +  +   +  н  

Цей Закон визначає поняття, види, 

форми та механізми правового 
регулювання професійного 

самоврядування медичних професій в 

Україні, принципи, систему, засади, 

гарантії, та повноваження організацій 

професійного самоврядування 

медичних професій в Україні як одного 

із найважливіших елементів 

управління діяльністю медичних 

професій, та має на меті створення 
ефективної системи охорони здоров’я та 

надання медичної допомоги, 

провадження  фармацевтичної діяльності 
та забезпечення умов для ефективного 

виконання представниками медичних 

професій своїх професійних обов’язків та 
захист їх прав. 
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Стаття 2. Правове регулювання 

професійного самоврядування 

медичних професій 

… 

2. На діяльність організацій 

професійного самоврядування 

медичних професій не поширюються 

норми законів України, що регулюють 

діяльність громадських об’єднань, 

організацій роботодавців, професійних 

спілок, органів самоорганізації 

населення, благодійних організацій. 
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Стаття 5. Організації професійного 

самоврядування медичних професій 

1. Організаціями професійного 

самоврядування медичних професій є 
Палати: 

1) Палата лікарів сімейної медицини; 

2) Палата лікарів спеціалістів;  
3) Палата стоматологів; 

4) Палата медичних спеціалістів; 
5) Фармацевтична палата. 
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6) Палата лікарів профілактичної 

медицини та спеціалістів 

громадського здоров’я. 

До Палати лікарів профілактичної 
медицини та спеціалістів громадського 

здоров’я входять лікарі із 

спеціальностями профілактичної 
медицини а також бакалаври, магістри, 

доктори філософії та доктори наук за 

спеціальністю «Громадське здоров’я», а 
також особи з немедичною освітою 

(бакалаври, магістри, доктори філософії 

та доктори наук) які мають право на 
здійснення немедичної діяльності в сфері 

охорони здоров’я. 
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7) Палата фахівців з реабілітації. 

До Палати фахівців з реабілітації входять 
лікарі фізичної та реабілітаційної 

медицини, фізичні терапевти, 

ерготерапевти, терапевти мови і 
мовлення, протезисти-ортезисти, 

психологи, психотерапевти, сестри 

медичні з реабілітації, асистенти 
фізичних терапевтів та ерготерапевтів. 
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2. Представник медичної професії, 

який має більш ніж одну спеціальність в 

сфері охорони здоров’я, самостійно 

обирає Палату до якої входить та може 
бути членом декількох Палат. 

   + +  +   +  +  

Стаття 6. Право на здійснення 

медичної та фармацевтичної 

діяльності 

3. Рішення про надання права 
здійснювати медичну, фармацевтичну та 

іншу діяльність в сфері охорони 

здоров’я приймається організацією 

професійного самоврядування медичних 

професій на підставі поданих документів 

про освіту. 
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Перелік документів, необхідних для 

надання права здійснювати медичну, 

фармацевтичну та іншу діяльність в 

сфері охорони здоров’я та порядок 

видачі свідоцтва про право на здійснення 

діяльності в сфері охорони здоров’я 
визначається відповідною організацією 

професійного самоврядування 

медичних професій за погодженням з 

центральним органом виконавчої 

влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері 

охорони здоров'я.  
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Стаття 11. Безперервний професійний 

розвиток  

1. Безперервний професійний 

розвиток та самоосвіта є обов’язком 
кожного представника медичних 

професій. 
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6. Фінансування безперервного 

професійного розвитку представників 

медичних професій  здійснюється за 

рахунок коштів державного бюджету 

у порядку, встановленому Кабінетом 

Міністрів України, а також за рахунок 

коштів фізичних, юридичних осіб та 

інших не заборонених законодавством 

джерел фінансування. 
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Стаття 14. Функції та повноваження 

Палат медичних професій  

1. Палата медичної професії: 
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 Стаття 15. Статут організації 

професійного самоврядування 

медичних професій 

1. Статут організації професійного 

самоврядування медичних професій має 
містити відомості про: 
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+Стаття 19. Вища Рада Палати  

….+ 
6. Вища Рада Палати: 

…. 
2) подає до центрального органу 
виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну 

політику у сфері охорони здоров’я, 
проекти стандартів з охорони здоров’я 

для затвердження; 
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Стаття 25. Форми здійснення 

медичної, фармацевтичної та іншої 

діяльності в сфері охорони здоров’я 

1. Медична, фармацевтична та 

інша діяльність в сфері охорони 

здоров’я здійснюється представниками 
медичних професій:  

за трудовими договорами, у тому числі 

контрактами, з суб'єктами 
господарювання, що отримали ліцензію 

на провадження господарської діяльності 
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з медичної та фармацевтичної практики; 
фізичними особами-підприємцями, що 

отримали ліцензію на провадження 

господарської діяльності з медичної та 
фармацевтичної практики. 

ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 

... 

8. Центральний орган виконавчої влади, 

що забезпечує формування та реалізує 

державну політику у сфері охорони 

здоров'я утворює робочу групу з питань 

проведення установчих Загальних зборів 
представників медичних професій 

відповідної Палати не пізніше ніж за 

вісім місяців до проведення установчих 
Загальних зборів представників 

медичних професій. 

Робоча група з питань проведення 
установчих Загальних зборів 

представників медичних професій  

складається з: 
представників від центрального органу 

виконавчої влади,  що забезпечує 

формування та реалізує державну 

політику у сфері охорони здоров'я, яких 

має бути не більше ніж 20 відсотків від 

загальної кількості членів відповідної 

робочої групи; 

представників від Комітету з питань 

здоров'я нації, медичної допомоги та 
медичного страхування Верховної Ради 

+України, яких має бути не більше ніж 

25 відсотків від загальної кількості 

членів відповідної робочої групи; 
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ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

3. Внести до Основ законодавства 

України про охорону здоров’я (Відомості 

Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 
4, ст. 19 зі змінами) наступні зміни: 

3) статтю 14-1 викласти в наступній 

редакції:  
“Стаття 14-1. Система стандартів у 

сфері охорони здоров'я 

Галузеві стандарти з охорони здоров'я 

розробляються та затверджуються 

організаціями професійного 

самоврядування медичних професій у 

порядку, встановленому центральним 

органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує 

державну політику у сфері охорони. . 
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