


 

01. Стратегічні 
принципи, цілі та 
завдання на І - ІІ 
квартали 2022 року 

Доповідач:

Президент УФПМО 
Камінський В.В.

Співдоповідач:

Голова Виконавчого Комітету УФПМО 
Богачев Р.М.



укладання додатку до Меморандуму щодо взаємодії МОЗ та УФПМО 
(у разі необхідності) та організація обговорення проблемних питань 
медичної галузі в рамках Медичного форуму «КАДРИ ВИРІШУЮТЬ ВСЕ» 
(Концепція додається)

утворення відповідної групи або груп експертів Міністерства 
охорони здоров’я України, завданням якої має бути попередній 
фаховий аналіз інформації, яка буде надаватись Адміністратору 
юридичними особами, що мають намір стати провайдерами

залучення представників професійних асоціацій (учасників УФПМО) 
до складу відповідної групи або груп експертів Міністерства 
охорони здоров’я України (Палата фахівців), до фахового аналізу 
та надання експертних висновків щодо фахового проведення заходів 
(відповідно до освітньої траєкторії) та виконання провайдерами вимог 
п. 17 щодо можливості або неможливості нарахування балів БПР, які 
будуть надаватись Адміністратору
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забезпечення УФПМО організаційної, технічної, правової допомоги 
щодо дотримання вимог п. 15 та п. 17 (необхідно для гарантованого 
зарахування балів БПР п. 21)

проведення фахового аналізу на рівні профільних асоціацій 
та узагальнення (УФПМО) РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ОСВІТНЬОЇ ТРАЕКТОРІЇ 
БПР на 2022 рік за професійними напрямами

створення на базі Медичних Вищих навчальних закладів Державного 
провайдера та Центру контролю якості БПР

перегляд складу та включення представників професійних асоціацій 
як експертів до складу атестаційних комісій всіх рівнів (п. 9 Постанова 
КМУ від 22.02.2019 р. № 446)

організація та забезпечення участі експертів УФПМО у роботі 
Акредитаційних комісій: Вчена рада, Медична рада та представники 
Асоціацій — учасників УФПМО, збір та узагальнення інформації щодо 
контролю якості освітньої компоненти.



2. Щодо проекту Закону України «Про самоврядування в 
сфері охорони здоров’я в Україні», який на теперішній час 
розробляється МОЗ. 

Продовжити супровід, наполягаючи на врахуванні пропозицій Федерації, 
у тому числі щодо “повернення” до назви “Про самоврядування медичних 
професій в Україні”.

2. Щодо проекту Закону України “Про саморегулювання 
господарської та професійної діяльності” (4221). 

2.1 Підтримати, супроводжувати у Верховній Раді, в першу чергу 
у головному комітеті - Комітет з питань економічного розвитку.

На разі в галузі охорони здоров’я відсутні офіційно визнані саморегулівні 
та/або самоврядні професійні організації.

Утворення чи існування таких організацій не передбачено жодним 
законом чи іншим чи підзаконним нормативно-правовим актом. 

МОЗ не веде реєстр таких організацій.

АКЦЕНТ на ФОРМАЛІЗАЦІЇ СТОСУНКІВ 
(САМОВРЯДУВАННЯ МЕДИЧНИХ ПРОФЕСІЙ)
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Отже, потрібно передбачити у проекті Закону “Про саморегулювання 
господарської та професійної діяльності” можливість права набуття статусу 
“саморегулівних ”відповідно до цього закону громадськими організаціями в 
галузі охорони здоров’я, які задекларували таку мету. 

Тобто необхідно максимально сприяти змінам, які нададуть Федерації 
та/або Асоціаціям можливість набути статусу чи (що більш ймовірно) 
реорганізуватись у самоврядну професійну організацію у медичній сфері. 

2.2 Щодо організаційних заходів. 

Внесення змін до статуту Федерації на теперішній час є передчасним. 

У чинному Статуті  (пункт 2.1) Федерації заявлено, що місією Федерації є 
об’єднання всього професійного медичного співтовариства на 
принципах саморегулювання з метою вдосконалення системи охорони 
здоров’я України.

З метою моделювання на державному рівні саморегулювання у 
сфері охорони здоров’я Федерація сформує та відпрацює на практиці  
такі механізми, які будуть асоціюватися із професійним саморегулюванням.



На розгляді у Верховній раді України перебуває проект Закону України 
“Про саморегулювання господарської та професійної діяльності” (4221).

На сайті МОЗ оприлюднено проект Закону України «Про самоврядування 
в сфері охорони здоров’я в Україні». (за основу взято текст законопроекту 
2445-д, який знято (!!!) з розгляду. На разі у Верховній раді немає 
на розгляді законопроектів щодо самоврядуваня медичних професій).

Федерація внесла МОЗ пропозиції до тексту в межах громадського 
обговорегння цього законопроекту.

Щодо підготовчих дій Федерації на випадок прийняття 
проекту Закону України “Про саморегулювання 
господарської та професійної діяльності”.

На разі в галузі охорони здоров’я відсутні офіційно визнані саморегулівні 
та/або самоврядні професійні організації.

Утворення чи існування таких організацій не передбачено жодним 
законом чи іншим чи підзаконним нормативно- правовим актом.

МОЗ не веде реєстр таких організацій.

Разом з тим, треба згадати у Законі “Про саморегулювання господарської 
та професійної діяльності” стосовно права набуття ними статусу 
саморегулівної організації відповідно до цього закону.

Тобто необхідно максимально сприяти змінам, які нададуть Федерації 
можливість набути статусу чи (що більш імовірно) реорганізуватись 
у самоврядну професійну організацію у медичній сфері.

На разі в галузі охорони здоров’я відсутні офіційно визнані саморегулівні 
та/або самоврядні професійні організації.

Утворення чи існування таких організацій не передбачено жодним 
законом чи іншим чи підзаконним нормативно- правовим актом.

МОЗ не веде реєстр таких організацій.

Разом з тим, треба згадати у Законі “Про саморегулювання господарської 
та професійної діяльності” стосовно права набуття ними статусу 
саморегулівної організації відповідно до цього закону.

Тобто необхідно максимально сприяти змінам, які нададуть Федерації 
можливість набути статусу чи (що більш імовірно) реорганізуватись 
у самоврядну професійну організацію у медичній сфері.
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Щодо організаційних заходів.

1. Внесення змін до статуту Федерації на теперішній час є 
передчасним.

У чинному Статуті (пункт 2.1) Федерації заявлено, що місією Федерації 
є об’єднання всього професійного медичного співтовариства 
на принципах саморегулювання з метою вдосконалення системи 
охорони здоров’я України.

2. З метою моделювання на державному рівні саморегулювання 
у сфері охорони здоров’я Федерація сформує та відпрацює на практиці 
такі механізми, які будуть асоціюватися із професійним саморегулюванням.

3. Відповідні заходи (підготовка нової редакції статуту, скликання 
з’їзду) є сенс вживати вже після набирання законом чинності, оскільки 
передбачено ще шість місяців для введення його в дію після набрання 
чинності.
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Але затвердити ПЛАН на 2022 рік на правлінні та погодити 
з основними ОРГАНИМИ УПРАВЛІННЯ та ДОРАДЧИМИ ОРГАНАМИ — 
Є СЕНС!!!

5. Разом з тим, вже зараз невідкладно має бути розпочато 
підготовка та подальша реалізації таких організаційних заходів, як:

— налагодження роботи ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ та офіційної публікації їх 
рішень;

— забезпечити ведення РЕЄСТРУ УЧАСНИКІВ Федерації та їх ЧЛЕНІВ 
в електронному виді на своєму веб-сайті в мережі Інтернет;

— Нормативно правовий аудит власної документації та документації 
учасників (СТАТУТИ та ПРАВИЛА);

— забезпечення публікацій РІЧНИХ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ ФЕДЕРАЦІЇ Й 
УЧАСНИКІВ та результати їх аудиту (у разі проведення);
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— забезпечення наявності офіційної ІНФОРМАЦІЇ ПРО МЕХАНІЗМИ 
ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ та їх застосування.

— забезпечити репрезентативність Федерації, а саме об’єдннання 
не менше 50–75 відсотків від загальної кількості суб’єктів 
професійної діяльності у сфері охорони здоров’я;

6. РОЗРОБКА НА ПОГОДЖЕННЯ ВІДПОВИДНОГО ПЛАНУ ЗАХОДІВ З 
ДОРАДЧИМИ ОРГАНАМИ ТА ПРАВЛІННЯМ з метою ПІДГОТОВКИ 
ВИНЕСЕННЯ ВІДПОВІДНОГО РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ 
ПРЕДСТАВНИКІВ (новий СТАТУТ!!!!).

7. ПРОВЕДЕННЯ АКТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ РІШЕННЯ ЩОДО 
ДЕЛЕГУВАННЯ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ, яке має бути 
обгрунтованим, що означає передачу повноважень саморегулівній 
організації виключно в разі її спроможності виконувати відповідні 
повноваження та неупередженим, тобто завчасно підготовленим та 
висвітленим. 

8. Активна спільно з МОЗ медіа-компанія щодо популяризації 
роботи СРО в сфері охорони здоровя на базі УФПМО!



АКЦЕНТ опрацювати 
«НЕФОРМАЛІЗОВАНИЙ ЗАЛИШОК»
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(п.3.4.)    Розширюємо БПР на нові категорії працівників 
охорони здоров’я

(п.3.6.)   Атестація та перевірка ефективності провайдерів

(п.2.2.)   Виклики дистанційного навчання: які уроки 
винесені з пандемії 

(п.2.6.)   Розробка та тестування якості нових програм, 
потенціал нових спеціальностей підготовки в інтернатурі

(п.2.8.)   Розробка та впровадження можливих моделей 
інвестиційних та партнерських проектів Університетських 
клінік

(п.1.4.)   Взаємодія в розрахунку потреби в 
лікарях та працівниках з немедичною освітою  за 
неформалізованими напрямами (МОЗ), їх компетенції 
(УФПМО)

(п.1.6.)   Врахування нових тенденцій у підготовці медичних 
сестер

(п.3.6.)   Участь в перевірці ефективності роботи 
провайдерів.

(п.4.6).   Активний медійний супровід діяльності УФПМО й 
асоціацій членів та співпраця з прес-службою МОЗ.



 

02. Звіт про проведену роботу за ІV 
квартал 2021 року в форматі Звіту по 
медіа-активності УФПМО та Пропозиції 
по активізації присутності УФПМО та її 
членів в медіа просторі

Доповідач:
Голова Виконавчого Комітету 
УФПМО Богачев Р.М.

Співдоповідач:
Піар-менеджер 
УФПМО Чуяс Л.В.



Криза впливає та змінює поведінку пацієнта, лікарів, управлінців і, відповідно, 
підходи в управлінні маркетинговими активностями

УФПМО - це єдина потужна авторитетна сила, яка об’єднує медиків й сприяє 
побудові провідного лікарського товариства. 

Головна мета – діяти за дорученням та в інтересах медиків, заради розвитку 
медичної галузі в Україні

Амбітна мета потребує digital-підтримки: оперативність, доступність, 
раціональність у викладенні думок  



Діджитал-підтримка УФПМО

Співпраця з МОЗ Google-Business 

Формалізація роботи Асоціацій (Аудит чисельності)

Зовнішні рекламні кампанії

Оффлайн-заходи Youtube

Telegram

(створення після 21.12)

Соціальні мережі



Значні зміни:
Be #digital   

Зміна фокусу у каналах просування на 
digital-канали – інвестиції в онлайн рекламу, 
онлайн рітейл та маркет-плейси, а також 
максимальна діджиталізація повсякденного 
життя, запровадження дистанційних та 
онлайн-сервісів



Сайт - діджитал-екосистема
Be #effective

1. Проведенотехнічний аудит сайту та актуалізація 
внутрішніх плагінів для оптимізації роботи сайту 

2. Видалені застарілі елементи сайту, які потенційно 
впливають на ризик втрати даних 

3. Запущені оновлення CMS сайту до останньої версії 

4. Проведення аудиту профілю, видалення 
низькоякісних посилань

5. Моніторинг інструменту Google Search Console та 
виправлення помилок 

6. Налаштування цілей в сервісі Google 
Analytics 

7. Збір семантичного ядра 

8. Розробка мета-тегів

9. Аналіз і коригування структури сайту 

10. Аналіз тематичної частини

11. Додавання активних кнопок на футері 
(Youtube, Instagram, Facebook)



Фрагмент структури сайту Особистий кабінет 
кожної Ассоціації





Соціальні мережі: 
Be #creative

Соціальні мережі створені задля побудови 
комінікаційного середовища між професійними 

Асоціаціями та пацієнтами.

Об’єм комунікацій - 
в месенджер-ком’юніті 

просторі 

Для підвищення 
обізнанності змін 

медичного простору





Youtube
Be #creative & #innovative



Google-Business

Мета:

Be #agile

— інструмент, який дозволяє керувати 
інформацією про компанію в пошуковій 
системі та Google Картах. Умовно це 
особистий профіль компанії. 

— пошук за ключовими словами 
підвищення релевантності у пошуковій 
системі

— інструмент дозволяє безкоштовно 
залучити цільовий трафік на сайт



Оффлайн-заходи  
Be #fast acting

До Всесвітнього дня безпеки пацієнта провідні українські фахівці, 
науковці і практики, представники пацієнтських організацій 
обговорили нагальні проблеми, зокрема безпеку пацієнтів, шляхи з 
меншення випадків лікарських помилок і медичної шкоди, створення 
безпечних умов праці для медичного персоналу. 

В’ячеслав Камінський — президент УФПМО, член-кореспондент 
НАМН України, доктор медичних наук, професор, завідувач 
кафедри акушерства, гінекології та репродуктології Національного 
університету охорони здоров’я (НУОЗ) України ім. П.Л. Шупика відкрив 
окрему секцію й розповів колегам про те, як безпечна хірургія рятує 
життя матері й дитини.

Розпочали у вересні

Безпека пацієнта, безпека медицини

15.09.2021



Оффлайн-заходи  
Be #fast acting

Українська федерація професійних медичних об’єднань активно долучилась до 
проєкту як меценат і співорганізатор. Під час прем’єри звучала музика і виконавці 
всіх континентів планети Земля. 

Така культурна ініціатива України від всього людства музикою всіх континентів 
подякувати лікарям є унікальною. 

Жодна країна світу, жодна медична чи музична спільнота світу, не створили 
такого формату подяки лікарям, як Україна.  

УФМПО стала співорганізаторами та головним меценатором цього заходу.    
Генеральний директор ВООЗ на своїй сторінці в Твіттер зазначив це. 

Немає жодної медичної федерації в світі, яка б зробила для лікарів усього світу те, 
що зробили ми.

Світова прем’єра Міжнародного 
проєкту «Музична подяка лікарям» 
«ЗАРАДИ ЖИТТЯ». 

16.09.2021

Розпочали у вересні



Оффлайн-заходи  
Be #fast acting

Головні питання, які стояли на порядку денному:

• оптимізація складу членських асоціацій з врахуванням гармонізації представництва 
лікарських спеціальностей УФПМО відповідно до переліку медичних спеціальностей 
визнаних в Європейському Союзі Медичних спеціалістів (UEMS);

• формування керівних органів УФПМО

• обговорення стратегії розвитку Федерації та плану першочергових заходів (тези 
Проекту напрямів активності додаються);

• створення комітетів, постійно- та тимчасово діючих комісій і робочих груп УФПМО та 
ін.

По кожному з питань рішення прийнято одноголосно.

УФПМО на засіданні оптимізувала склад членських Асоціаціх відповідно до переліку 
медичних спеціальностей визнаних в Європейському Союзі Медичних спеціалістів 
(UEMS) отримано запити нових учасників щодо членства у УФПМО.

Засідання Ради Представників УФПМО в двох зручних 
форматах: онлайн та оффлайн

29.10.2021

Розпочали у вересні



Оффлайн-заходи  
Be #fast acting

Конференція об’єднала два формати: оффлайн і онлайн 
(пряма трансляція, голосування, онлайн-діалог проходили 
одразу на трьох платформах одночасно: YouTube, Zoom, 
Facebook).

Засідання Ради представників УФПМО 
(затвердження складу Комітетів, Комісій 
і робочих груп, напрями діяльності, 
Затвердження Положення про Раду 
Представників і нових членів, проекти 
про самоврядування, БПР, про Ради, 
виведення ГО «ВУЛТ»)
Початок остаточного формування 
керівних органів

18.11.2021

Розпочали у вересні



Оффлайн-заходи  
Be #fast acting

Впроваджено оновлену 
систему голосування

18.11.2021

Розпочали у вересні



Онлайн-заходи  
Be #fast acting

У форматі zoom-конференції відбулося 
засідання Правління «Асоціації психіатрів 
України». Президент УФПМО В’ячеслав Камінський 
та Голова виконавчого комітету Роман Богачев 
були запрошеними спікерами на цій онлайн-
конференції.

Засідання Правління 
«Асоціації психіатрів України» 

Розпочали у вересні

1.12.2021



Онлайн-заходи  
Be #fast acting

Обґрунтування пропозицій до проекту Закону України 
«Про самоврядування в сфері охорони здоров’я в Україні»

Розпочали у вересні

3.12.2021



Оффлайн-заходи  
Be #fast acting

Засідання Вченої Ради 
(прийняття положення 
і складу учасників) 

13.12

з 13.12 по 17.12 Обговорення з Асоціаціями-членами 
УФМПО проблемних зовнішніх моментів вступу в дію 

постанови КМУ 725 від 14.07.2021

Підготовка візуального 
оформлення нормативно-
правового забезпечення 
системи БПР та перелік схем 
до організації комплексного 
забезпечення БПР



Взаємодія з МОЗ відповідно 
підтримки вакцинації від COVID-19

Be #creative & #fast acting

Крамарєв Сергій Олександрович Бекетова Галина Володимирівна

Фещенко Юрій Іванович Лазоришинець Василь Васильович

Усенко Олександр Юрійович Цимбалюк Віталій Іванович

Листопад-грудень

Камінський В’ячеслав Володимирович

Антипкін Юрій Геннадійович Кучин Юрій Леонідович 



Онлайн-платформа 
для БПР 

Be #creative & #fast acting

Аналіз та вибір платформи 
для забезпечення діяльності 
проєкту БПР

Підготовка візуального 
оформлення нормативно-
правового забезпечення системи 
БПР та перелік схем до організації 
комплексного забезпечення БПР

Підготовка тендерної документації 
для вибору оптимальних платформ 
БПР для Асоціацій-учасників 
УФМПО

(питання 5 Порядку денного)



Плани на січень

Підготовка 
до січневого 
форуму 

Розробка кардинального 
нового сайту з оновленою 
візуальною концепцію 
та зрозумілою та логічно 
побудованою структурою

Вимоги до учасників щодо 
налагодження взаємопраці: 
Назва Асоціації - 
відповідальна особа - 
публікація на ресурсах 
УФМПО для підтримки 
діяльності медичного 
середовища, які входять 
до складу УФМПО

1 2 3



Січень

МЕДІА-ПЛАН

«Сайт e-commerce»

SEO

Google my business

1.

2.

3.

«1. Розробка структури сайту, прототипу 

2. Створення візуальної концепції сайту, 
промалювання відображень взаємодії  
структурних елементів майбутнього сайту: 
меню, кнопок, форм та інше. 

3. Додавання поточної інформації на 
«»старий»» сайт (за необхідністю)»

Доробка опису 

Лютий

«1. Розробка кожної сторінки сайту, 
поєднання форм для реєстрації (Front-end-
розробники працюють на першому етапі) 

2. Розробники інтегрують зверстані веб-
сторінки з базою даних та системою 
керування сайтом

3. Створення адаптивів. 

4. Тестування функціоналу»

«1. Перенесення контенту на новий сайт 

2. Закупка посилань для реклами 

3. Підключення Аналітики та Консоль Гугл 

4. Закупка хостингу «...»



Січень

Контекстна реклама4.

Еmail-маркетинг8.

Telegram10.

Інтернет-видання (публікації статей) / ТВ 11.

Youtube9.

РРС5.

«рекламный бюджет на РРС»6.

Ремаркетинг7.

за необхідністю

додаємо в роботу за необхідністю 

«Створення каналу комунікації після 
отримання контактів-піар-менеджерів 
Асоціацій (збір контактів) 

Завантаження відеоматеріалу згідно 
рубрикації: ПАЦІЄНТАМ/ЛІКАРЮМ+ РРС 

Лютий

за необхідністю

додаємо в роботу за необхідністю 

«Анонсування подій, що будуть у лютому 
інформування ЦА щодо заходів, які 
відбуваються в Асоціаціях (згідно 
контект-плану) 

Завантаження відеоматеріалу згідно 
рубрикації: ПАЦІЄНТАМ/ЛІКАРЮМ+ РРС 



Січень

Оффлайн-активність12.

«Контент, який необхідний 
дял розвитку УФМПО у 
медіа-просторі  
 
Рубрика: УФМПО - ЗА… 
(в залежності від об’єкту 
допомоги)  
 
Мета: розказати кожному, 
ЩО це за організація, у 
ЧОМУ СУТЬ та КОРИСТЬ? 

13.

27-28 січня - ФОРУМ

Лютий

«УФМПО: яка допомога лікарю?  
(хто може звернутися за 
допомогою, за якими питаннями 
та як саме) 
 
(С/Х Президента з анімаційною 
графікою)

«УФМПО: яка допомога 
пацієнтові? (С/Х Президента 
з анімаційною графікою)

«Наші плани на 2022 рік  
(стратегія) (С/Х Президента з 
анімаційною графікою) 

«УФМПО: що ВЖЕ змінили?  
 
(С/Х Президента з анімаційною 
графікою) 

«Знайомство з Асоціаціями:  
відеовізитівка від Президента 
Асоціації 

«Знайомство з Асоціаціями:  
відеовізитівка від Президента 
Асоціації  
 

14.

15.



Січень

16. Закон про 
самоврядування: влада чи 
лікар приймають рішення? 

— контент для пацієнта 
(конкретний кейс) 

— С/Х про самоврядування 

— С/Х про самоврядування 

Лютий

 

— контент для пацієнта 
(конкретний кейс) 

— С/Х про самоврядування 

— С/Х про самоврядування 



УФПМО - національний орієнтир 
для оптимізації роботи медиків 
в нових digital-реаліях - 
цифрової трансформації



 

Доповідач:

Президент УФПМО 
Камінський В.В.

Співдоповідач:

В.О. Генерального секретаря 
УФПМО Лєдін Д.С. 

Співдоповідач:

Голова Виконавчого Комітету 
УФПМО Богачев Р.М. 

03. Розгляд та підготовка до затвердження рішень 
Ради представників від «18» листопада 2021 року 
згідно п.5.8.10 (пп.29, 33, 37) та п.5.17.4, п.5.19.4, 
5.21.4 Ста-туту УФПМО згідно переліку медичних 
професій, за якими формуються асоціації-члени 
УФПМО



відскануйте код 
та перегляньте 
документ

Розгляд питання регламентації кількості 
медичних професій, в тому числі медичних 
спеціальностей, визнаних в Європейському 
Союзі Медичних спеціалістів (UEMS)  
тапереліком МОЗ, а також медичні професії 
фахівців з немедичною освітою









відскануйте код 
та перегляньте 
документ

Обґрунтування пропозицій щодо додаткові 
медичні професії, що мають бути враховані 
при формуванні членів Палати фахівців, 
відповідно до пропозицій асоціацій-
учасників Федерації









Обґрунтування пропозицій щодо додаткові 
медичні професії, що мають бути враховані 
при формуванні членів Палати фахівців, 
відповідно до пропозицій асоціацій-
учасників Федерації 

(доручити Генеральному Секретарю та Голові 
Виконавчого комітету  внести зміни у перелік 
медичних професій для формування ПФ, ВМР 
для затвердження цих Рад підготовити відповідні 
рекомендації зодо зміни переліку та складу 
експертних груп МОЗ)



«Ми опікуємося професією»

З метою виконання Місії Федедерації за базовими критеріями формування професійної 
спільноти, в тому числі формування та відпрацювання на практиці механізмів професійного 
самоврегулюванням вважаємо за доцільное запропонувати наступні додаткові медичні 

професії, що мають бути враховані при формуванні членів Палати фахівців, відповідно 
до пропозицій асоціацій-учасників Федерації:



ЗАГАЛОМ: ми пропонуємо максимально наблизити 
Перелік медичних професій УФПМО до перелік 

окремих незалежних спеціальностей UEMS, для чого 
вбачається логічним та коректним:

Розширити у рамках УФПМО 
(як окремі медичні професії), 

додавши фармацевтів, 
медичних сестер, Фахівці з 
немедичною освітою в мед 

лабораторії

Залишити з переліку МОЗ як окремі спеціальності: 
стоматологів, фтизіатрів, гематологів/

трансфузіологів, токсикологів, дієтологів, 
нарешті, залишити деякі спеціальності, що 

корелюють із переліками субспеціальностей 
та об’єднань UEMS - трансплантологи, 

колопроктологи, мамологи тощо

В подальшому, рішення щодо членів Палати фахівців прийняте Радою 
Представників, погоджується Медичною і Вченою Радами Федерації 

і затверджується Правлінням Федерації, відповідно до визначеної Правлінням 
номенклатури медичних професій.

ПО-ПЕРШЕ ПО-ДРУГЕ



 

04. Формування керівних 
органів УФПМО:

Доповідач:

Президент УФПМО 
Камінський В.В.

Співдоповідач:

Голова Виконавчого Комітету 
УФПМО Богачев Р.М. 

Призначення Генерального секретаря 
за поданням Президента (п.5.8.10 пп.18 
Статуту УФПМО)



Доповідач:

Президент УФПМО 
Камінський В.В.

Призначення Генерального 
секретаря за поданням 

Президента (п.5.8.10 пп.18 
Статуту УФПМО)



Розгляд та внесення змін для 
подання на затвердження 
Положень про Вчену раду, 

про Медичну раду та Палату 
Фахівців;

Опрацьовано з положень Статуту з урахуванням повноважень 
Президента та віцепрезидентів з метою підвищення ефективності роботи 

Правління шляхом впорядкування роботи дорадчих органів Правління 
та виконавчого Комітету

Доповідач:
Голова Виконавчого 

Комітету УФПМО 
Богачев Р.М.

Затвердження Положення 
про Виконавчий комітет за 

поданням Голови Виконавчого 
комітету (п.5.8.10 пп.26 Статуту 

УФПМО)



 

05. Питання участі професійних асоціацій 
та УФПМО у здійсненні безперервного 
професійного розвитку  медичних та 
фармацевтичних працівників:

Доповідач:

Президент УФПМО 
Камінський В.В.

Співдоповідач:

Голова Виконавчого Комітету 
УФПМО Богачев Р.М.

Співдоповідач:

Радник Міністра охорони здоров’я 
з питань БПР Сошинський С.О.

— пропозиції щодо комплексного забезпечення БПР, ефективної взаємодії 
учасників та контролю якості БПР;

— пропозиції щодо організації та проведення тендера для вибору платформи 
БПР для подальшої рекомендації використання асоціаціям - членам УФПМО;

— обговорення Концепції та затвердження програми проведення Форуму 
«КАДРИ ВИРІШУЮТЬ ВСЕ» 27 - 28 січня 2022 року



АКТУАЛЬНІСТЬ

Що має бути спочатку? Визначення технічних 
параметрів платформи, яка має виконувати 
відповідні  функції для споживачів уконтенту. 
Або спочатку потреби спожівачів: медичних 
працівників. Або Роботодавців - місцеві органи 
влади? Чи спершу пацієнтів?

В чому контроль та координація? Ведення  реєстру лікарів, 
моніторинг статистики та контроль аналітики навчання щодо 
їх успіхів та хиб; забезпечення можливості авторам контенту 
мотенизувати власний контент через самостійну роботу із 
платформою (як у ютубі), а оператору – проводити маркетингові 
кампанії по залученню користувачів (як у Нетфліксі).

Але навчання та підвищення професійності  
лікарів - це їх особиста відповідальність перед 
пацієнтом, роботодавцем, головне - перед 
лікарською професійною спільнотою…. Перед 
колегами «по цеху».

Пропонуємо зробити акцент на допомозі 
профільним  Асоціаціями контролювати та 
кординувати прогрес навчання лікаря - члена 
асоціації, який має опікуватися власним 
професійним рівнем.

Пропозиції щодо комплексного забезпечення БПР, 
ефективної взаємодії учасників та контролю БПР



У жовтні 2020 року проведені низка опитувань лікарів щодо ситуації на 
ринку БПР та підготовлено низку звітів щодо ситуації на ринку

У листопаді 2020 року проведено низку громадських обговорень щодо 
ситуації на ринку БПР серед гравців ринку

У грудні 2020 року проведено Форум «Кадри вирішують все» на якому 
розглянуто проблематика ринку БПР в тому числі та визначені приорітети 
можливої стабілізації ситуації

У березні 2021 року розпочата робота з аналізу моделей, які існують у 
світі задля їх імплементації в Україні (з врахуванням адаптації до наших 
реалій)

У червні 2021 року ініційовано проведення серії інтервью з лідерами 
думок щодо БПР та регламенів роботи

Що зроблено УФПМО в напрямі 
організації та активізації БПР

Пропозиції щодо комплексного забезпечення БПР ефективної 
взаємодії учасників та контролю якості БПР

У листопаді проведено обговорення Прінціпів БПР в рамках засідання 
правління (16.11.2021 р.) та Ради представників (18.11.2021 р.)

проведено обговорення з низкою професійних Асоціацій-учасників 
УФПМО, провайдерами та фахівцями МОЗ щодо відпрацювання 
пропозицій щодо комплексного забезпечення БПР, ефективної 
взаємодії учасників та контролю якості БПР

зібрано пропозиції та спрямовано лист в МОЗ щодо перенесення вступу 
в дію  Постанови КМУ від 14.07.2021 р. №725 на ІІ квартал 2022 року

пропозиції щодо організації та проведення тендера для вибору 
платформи БПР для подальшої рекомендації використання асоціаціям - 
членам УФПМО

розроблено та погоджено з МОЗ Концепцію й відпрацьовано програму 
проведення Форуму «КАДРИ ВИРІШУЮТЬ ВСЕ» 27 - 28 січня 2022 року

Грудень

У липні 2021 року Ініційовано розробка проведення експерименту 
по впровадженню «рекомендацій» від УФПМО на заході БПР різних 
провайдерів за принципами «довіряй та перевіряй»



Відсутність маркетизації БПР

Розкриття фінансової складової БПР з 
урахуванням принципу індивідуального 
виділення фіксованої суми бюджетних 
коштів на безперервний професійний 
розвиток

ПРОПОЗИЦІЇ основних 
принципів УФПМО по  БПР

Розглянуто на Засіданні Правління 16.11 та 
погоджено Радою Представників 18.11

Контроль за провайдерами, контентом, балами БПР 
через впроваждення технологій та системи обліку

Дотримання дорочесності та етичності взаємодій

Наявність валідного контенту



3.1. Відсутність бюджетного фінансування

3.2. Відсутність організаційного забезпечення БПР

3.3. Відсутність врегулювання особистісного підходу

3.4. Відсутність контролю ефективності БПР

Проблемні питання регулювання та 
пропозицій УФМПО щодо МОЗ щодо активізації 

впровадження БПР











Планування освітньої 
траєкторії БПР





Пропозиції щодо організації та проведення 
тендера для вибору платформи БПР, ефективні 

взаємодії учасників та контролю якості БПР



ПОТРЕБА
Необхідно наголосити, що платформа БПР для лікарів та інших медичних працівників 

(з різними ролями та правами доступу), відповідно, має відповідати на декілька 
потрібних та корисних запитань для федерації та для ї членів - медичних асоціацій, 

а саме як на такій платформі: 

• здійснюється процес 
проведення БПР;

• контролюється оформлення 
сертифікатів БПР;

• формується особисте освітнє 
портфоліо лікаря (іншого 
медпрацівника);

• відбувається тестування 
користувачів;

• відбувається облік 
та ідентифікація користувачів;

• побудовані можливості для 
маркетингу контенту БПР;

• працює процес гейміфикації БПР;

• налаштовані та автоматизовані звіти;

• налаштований облік відбору;

• здійснюється оплата членських 
внесків користувачами для асоціацій;

• налаштовані процеси проведення 
онлайн та офлайн подій (конференцій, 
вебінарів, стрімів тощо (запис ефіру, 
збереження контенту);

• налаштовані конструктори 
(лендінгів, розсилок, тестів тощо);

• передбачена можливість 
проведення атестацій (та участі у них 
користувачів та членів атестаційних 
комісій);

• працює сервіс оплат за контент 
(з вархуванням які умови (комісії);

• можуть працювати рекламні прояви 
для партнерів та етичних спонсорів;

• налаштована CRM система 
(чи як може бути інтегрована 

у патформу система для контролю 
та обліку бізнес показників);

• налаштований захист контенту 
від копіювання — опційна функція 
(копіювання контенту, шляхом 
аудіо- відео запису — фактично 
не можливо уникнути);

• здійснюється передача промо- 
кодів, за якими може бути надано 
доступ до закритого контенту 
(за такою потребою) — опційна 
функція



Можливість вирішення

Всі вище наведені питання та багато 
інших можливо розподілити по групах, 
таких як:

А) наявність обов’язкових функцій, таких як: керування 
контентом, а також — підтримка та створення учбового 
контенту, вибір мо-делі навчання (онлайн, змішане 
навчання, під керівництвом інструктора), тестування 
та іспити із збереженням інформації та її аналізом (одна 
із надважливих функцій для теперішнього та майбутнього), 
керування користувачами та аналіз їх дій, аналітика та звіти 
про все (що на платформі відбувається), гейміфікація 
навчання та розвитку (яка є вкрай важливою зважаючи 
на сьогодення).

Б) додатково можна розглянути наявність функцій: 
підтримка соціального навчання з можливостями публікацій, 
обговорення та розповсюдження контенту (принципи 
соціальних мереж), мобільний додаток, підтримка продажів 
контенту, інтеграція з системами кадрового обліку тощо.

Функційні вимоги, які є 
ключовими при виборі 
платформи для більшості 
організацій (такі показники, як 
надійність, підтримка і навіть 
вартість – є базовими), а саме:

1.



А) Хмарні рішення (які дозволяють швидко запустити процес 
дистанційного розвитку після реєстрації в системі (при чому 
вся інфор-мація зберігається на зовнішніх серверах та 
процес завантаження подібний до роботи з Гугл Драйвом)

Б) Коробочні рішення (out-of-the-box), які встановлюються 
на сервера організації (що є більш тяжким процесом, так як 
така система вимагає інтеграцію з існуючим ПО)

Кожне з таких рішень має як свої плюси так і свої мінуси, але 
перевагу потрібно віддавати тим, які мають досвід роботи 
на ринку охорони здоров’я та велику кількість проведених 
ітерацій користувачів з різними рівнями навантаження.

Технічні вимоги, в які потрібно 
включити: наявність документації, 
опис системи безпеки даних 
(архівування, зберігання, 
передачі тощо), наявність та 
роботу тех.підтримки, можливість 
інтеграції з іншими системами 
тощо):

2.

Можливість вирішення



А) скільки організація готова витратити на платформу 
(розраховуючи на одного користувача в рік (без вартості 
створення контенту та без вартості маркетингу) через те, що 
контент та маркетинг не входять в жодне програмне рішення)

Б) скільки готові витратити партнери на оновлення контенту 
платформи за рік.

З огляду на зазначене пропнуються відповідні 
формулювання вимог та параметри оцінки в Технічному 
завдання для вибору платформ, що будуть рекомендовані 
Федерацією для використання членами професійних 
асоціацій-учасників Федерації та для МОЗ.

Економіка системи (платформи) 
складається з певних можливостей: 
від безоплатного користування, 
оплати за активних користувачів чи — 
необмежне користування 
за абонплату. В любому випадку, 
згідно з дослідженнями, першочергові 
очікування від вартості на платформу 
перевищують заплановані на 59% і при 
цьому потрібно врахувати:

3.

Можливість вирішення



Формулювання та коментарі по тексту 
Технічного завдання

Чіткий розподіл контенту БПР 
та контенту за підтримкою 
спонсорів

Наявність оперативних каналів 
комунікації із слухачами (гаряча 
лінія, чат-боти тощо)

Це функція частіше всього передбачена 
по замовченню у будь-яких «програвачах 
контенту», через цю функцію варто розглядати 
в аспекті бізнес-процесів редакторської роботи 
по заливці контенту на платформу

Цей функціонал потрібно розглядати окремо 
в залежності від маркетингових завдань 
так як такий функціонал вимагає окремого 
налаштування, окремої інтеграції з платформами 
та роботи окремих людей (опційно по API кожну 
платформу можливо приєднати до інших 
сервісів, потрібно розуміти яка з цього користь 
і все буде працювати разом)

5

5

1.

2.

Текст Федерації№ Коментар
Вага для 
тендеру (%)

Текст новий 
(з врахуванням коментарів)

Створення КОНТЕНТУ: можливість оновлення (15%)

Блок №3



Формулювання та коментарі по тексту 
Технічного завдання

Висока швидкість завантаження 
сайту (числове значення та опис)

Простота та легкість системи навчання 
(рекомендовано)

Наявність особистого кабінету (користувача 
та автору контенту)

- особистий нагляд з загальної інформації 
(пройдені курси, куплені курси, загальний 
прогрес, кількість освоєних навичок)

(деталізувати 
пропозиції 
учасників)

Cайт mobile first

Висока стійкість до пікового 
навантаження (вказати параметри) 10

20

1.

2.

2.

Текст Федерації Текст Федерації№ №Коментар Коментар

Вага для 
тендеру (%)

Вага для 
тендеру (%)

ТЕХНІЧНІ й ФУНКЦІЙНІ ВИМОГИ (потребує розмежування!) (85%)

Блок №1 та №2

- оперативна інформація: активні курси, 
завдання на сьогодні (або попередні завдання), 
курс прогресу

- мої перемоги: виграшні награди, отримані 
сертифікати

- загальні налаштування особистого профілю 
(зміна пароля, фотографії та т.д.)

- активні обговорення по курсам (відповіді на 
мої питання, рекомендації кураторів і т.д.)

- портфоліо в особистому кабінеті

- мої сертификати

- Звіти та анкети всіх форм зворотного зв’язку 
(по діям користувача)



2. 3.

Текст Федерації Текст Федерації№ №Коментар Коментар

— адаптивність платформ для основних 
пристроїв: ноутбук, планшет, смартфони;

— наявність каталогу вибору курсів

— Наявність каталогу вибору заходів
· Назва події
· Дата заходів
· Кількість балів БПР
· Стоимость участия
· Наявність формату пошуку та фільстрів

— можливість отримання зворотнього зв’язку 
від учасників процесу: навчання, взаємодія 
з кураторами / авторами / слухачами курсів

— віджет підтримки лікарів /система 
внутрішнього чату

— Збереження та відображення  
інформації про провайдерів

— збереження інформації про заходи 
безперервного професійного розвитку

— наявність системи геймифікації 
освітнього процесу, що включає 
збереження інформації про бали БПР 
та інші бали

— захист інформації має здійснюватись 
відповідно до законодавства про 
захист інформації в інформаційно-
телекомунікаційних системах (заявний 
принцип уточнення вимог відповідно до 
законодавства)

ТЕХНІЧНІ й ФУНКЦІЙНІ ВИМОГИ (потребує розмежування!) (85%)

Блок №1 та №2

15

Вага для 
тендеру (%)



4.

Текст Федерації Текст Федерації№ №Коментар Коментар

— платформа має підтримувати 
завантаження та відтворення 
відеоматеріалів

— платформа має підтримувати 
завантаження та відтворення 
аудіоматеіали

— платформа має підтримувати 
завантаження та відтворення 
текстових матеріалів (txt, word)

— платформа має підтримувати 
завантаження та відтворення PDF 
матеріалів

— Платформа має забезпечувати 
навчання користувачів через 
представлення і демонстрацію 
матеріалів

— Платформа має забезпечувати 
реєстрацію та підтвердження 

зрозуміло, потрібне уточнення 
(через потребу/не потребу у 
захисті від копіювання тощо)

зрозуміло, потрібне уточнення що-
до наявності та востребуваності 
такої опції користувачами

зрозуміло

зрозуміло

зрозуміло

ТЕХНІЧНІ й ФУНКЦІЙНІ ВИМОГИ (потребує розмежування!) (85%)

Блок №1 та №2

присутності й проходження  
користувачами заходів в режимі 
off-line (симуляційних тренінгів, 
семінарів, фахових шкіл, наукових 
конференцій тощо)

15

Вага для 
тендеру (%)



5.

6.

7.

Текст Федерації Текст Федерації№ №Коментар Коментар

Програма курсів має бути розділена на 
відповідні розділи, та включати у себе 
відповідні фільтри:
— Спеціальність
— Формат навчання (аудіо, відео, презентація)

Перев’ю має складатись з певних блоків:

— Назва курсу
— Опис курсу
— Час курсу
— Мова курсу
— Бали БПР

Сторінка курсу має включати у себе
— Інформацію про курс
— Час проходження
— План лекції
— Перелік першоджерел (авторський)
— Інформацію про автора
— Розкриття фінансової інформації про автора
— Акредитація курсу
— Сертифікат

зрозуміло, 
потрібні 
уточнення

зрозуміло, 
потрібні 
уточнення

зрозуміло, 
потрібні 
уточнення

зрозуміло

зрозуміло

зрозумілозрозуміло, 
потрібні 
уточнення

ТЕХНІЧНІ й ФУНКЦІЙНІ ВИМОГИ (потребує розмежування!) (85%)

Блок №1 та №2

— Клінічні випадки та сучасна схема їх 
лікування

Вимоги до формату курсу:
— Відео
— Аудіо
— Презентації
— Перевірка знань

Розділ «вебінари»

Перев’ю блоків заходів

Сторінка заходів

Можливість проведення live 
з групою учасників

Зрозуміло, потрібні 
уточнення що-до 
адміністрування заходів, 
технічних параметрів 
тощо (деталізація потреб 
(пункт про вебінари 
підходить чи ні))515

5

Вага для 
тендеру (%)

Вага для 
тендеру (%)

Вага для 
тендеру 
(%)



Текст технічного завдання, після внесення 
уточнень, має бути доопрацьовано та 

перенесено у стандартну таблицю, яка 
дозволить провести тендер через оцінку 

обраних платформ за відповідними зваженими 
коєфіцієнтами за 10 бальною шкалою.



 

Обговорення Концепції та затвердження 
Програми проведення форуму 

«Кадри вирішують все» 
27-28 січня 2022





































 

06. Інформація щодо  результатів 
опрацювання МОЗ пропозицій 
УФПМО що-до внесення змін 
в проект ЗУ «Про самоврядування 
медичних професій в Україні» 

Доповідач:

Президент УФПМО 
Камінський В.В.

Співдоповідач:

Голова Виконавчого Комітету 
УФПМО Богачев Р.М.



 

07. Обговорення стану підготовки та 
проектів Порядків денних засідань Вченої 
ради, Медичної ради та Палати фахівців, 
що відбудуться протягом січня 2022 року

Доповідач:

Голова Виконавчого Комітету 
УФПМО Богачев Р.М.



ПІДГОТОВКИА ДО ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАСІДАНЬ 
ДОРАДЧИХ ОРГАНІВ УФМПО:  ВЧЕНОЇ РАДИ, МЕДИЧНОЇ РАДИ 

Й ПАЛАТИ ФАХІВЦІВ.

ПРОСИМО ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ НАДАТИ ВАШІ ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПИТАНЬ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ 
НА ЗАСІДАННЯХ РАД ТА ПАЛАТИ ФАХІВЦІВ

ЗАВЕРШЕННЯ ФОРМУВАННЯ ДОРАДЧИХ ОРГАНІВ Є 
НЕОБХІДНИМ КРОКОМ ЩОДО ПОВНОЦІННОГО ЗАПУСКУ 
РОБОТИ АПАРАТУ УФПМО.

ОСНОВНОЮ МЕТОЮ ЗАСІДАНЬ БУДЕ:

ОБГОВОРЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ПРИНЦИПІВ, ЦІЛЕЙ ТА 
ЗАВДАНЬ НА І-ІІ КВАРТАЛ 2022 РОКУ;

ОБРАННЯ СЕКРЕТАРІВ РАД ТА ПАЛАТИ;

ЗАТВЕРДЖЕННЯ РЕКОМЕНДОВАНИХ ПРАВЛІННЯМ 
ПОЛОЖЕНЬ ПРО ВІДПОВІДНУ РАДУ АБО ПАЛАТУ;

ОБГОВОРЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ КРИТЕРІЇВ ДЕЛЕГУВАННЯ 
В ЧЛЕНИ РАДИ АБО ПАЛАТИ;

ОБРАННЯ ЗАСТУПНИКІВ ГОЛІВ РАД ТА ПАЛАТИ;

ОБГОВОРЕННЯ НЕОБХІДНОСТІ ОПТИМІЗАЦІЇ СКЛАДУ 
ЧЛЕНСЬКИХ АСОЦІАЦІЙ З ВРАХУВАННЯМ ГАРМОНІЗАЦІЇ 

ПРЕДСТАВНИЦТВА ЛІКАРСЬКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ УФПМО 
ВІДПОВІДНО ДО ПЕРЕЛІКУ МЕДИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 
ВИЗНАНИХ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ МЕДИЧНИХ 
СПЕЦІАЛІСТІВ (UEMS) ТА ПЕРЕЛІКУ МЕДИЧНИХ ПРОФЕСІЙ, 
ПРИЙНЯТИХ ПРАВЛІННЯМ.

(ДЛЯ ВЧЕНОЇ ТА МЕДИЧНОЇ РАД) РОЗГЛЯД ТА 
ПОГОДЖЕННЯ РІШЕННЯ РАДИ ПРЕДСТАВНИКІВ ВІД «18» 
ЛИСТОПАДА 2022 РОКУ ПРО ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ ПАЛАТИ 
ФАХІВЦІВ (П.5.21.4 СТАТУТУ УФПМО);

ОБГОВОРЕННЯ ТА ПОГОДЖЕННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ДО 
ПРАВЛІННЯ ЩОДО ГОЛІВ ПРОФІЛЬНИХ КОМІТЕТІВ, ГОЛІВ 
ТИМЧАСОВИХ ТА ПОСТІЙНОДІЮЧИХ КОМІСІЙ ТА РОБОЧИХ 
ГРУП  УФПМО (П.5.8.10 ПП.42 СТАТУТУ УФПМО).

ПРОСИМО ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ НАДАТИ ВАШІ ПРОПОЗИЦІЇ 
ЩОДО ПИТАНЬ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ НА ЗАСІДАННЯХ РАД ТА 
ПАЛАТИ ФАХІВЦІВ.



 

08.Пропозиції щодо 
комплексного забезпечення БПР 
ефективної взаємодії учасників 
та контролю якості БПР

Доповідач:

Президент УФПМО 
Камінський В.В.

Доповідач:

Голова Виконавчого Комітету 
УФПМО Богачев Р.М.



Аналіз нормативно-
правової бази

Відповідно до п.2 Постанови Кабінету Міністрів України 
від 21 серпня 2019 р. № 792 Про затвердження Порядку 
укладення контракту з керівником державного, 
комунального закладу охорони здоров’я та 
типових форм контракту з керівником державного, 
комунального закладу охорони здоров’я: «Призначення 
на посаду керівника закладу здійснюється відповідно 
до законодавства керівником органу або державним 
секретарем міністерства, до сфери управління якого 
належить (в управлінні якого перебуває) заклад, або 
за рішенням обласної, районної ради чи сільським, 
селищним, міським головою». 

Крім того, відповідно до п.5 5. у контракті 
передбачаються …… вимоги до ….., підвищення ним 
кваліфікації або проходження перепідготовки протягом 
строку дії контракту. 

Саме тому відповідні умови 
закладються в перелік документів 
для прийняття участі в конкурсі.

ВИСНОВОК:



Аналіз нормативно-
правової бази

Так, відповідно до п.28 постанови Кабінету Міністрів 
України  від 27 грудня 2017 р. № 1094 щодо затвердження 
Порядку проведення конкурсу на зайняття посади 
керівника державного, комунального закладу охорони 
здоров’я для участі у конкурсі особа подає особисто 
або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений 
в оголошенні строк необхідні документи, в тому числі: 
5) копію (копії) документа (документів) …. підвищення 
кваліфікації, які підтверджують відповідність 
претендента кваліфікаційним вимогам до керівника 
закладу охорони здоров’я тощо.

Крім того, особа, яка виявила бажання взяти участь 
у конкурсі, може подавати додаткові документи 
стосовно досвіду роботи, професійної компетентності 
і репутації (характеристики, рекомендації, наукові 
публікації та інші). Відповідальність за достовірність 
поданих документів НЕСЕ ПРЕТЕНДЕНТ(!!!)

Це питання потребує врегюлювання 
та контролю з боку професійної 
медичної спільноти.

ВИСНОВОК:



Актуальність 

Аналогом є п.29 згідно якому 
конкурсна пропозиція МОЖЕ (!) 
містити проект плану розвитку 
закладу на середньострокову 
перспективу (три - п’ять років), який 
стає одним з базових вимог ВСІХ 
(!!!) конкурсів на зайняття посади 
керівника державного, комунального 
закладу охорони здоров’я.

Саме тому, до профільних 
асоціацій звертаються 
претенденти для отримання 
характеристик- РЕКОМЕНДАЦІЙ 
для підтвердження досвіду 
роботи, професійної 
компетентності і репутації.

По-перше По-друге



 

Позиція Федерації

Відповідно до п.2.3.13 Статуту Федерація приймає участь 
у розробці єдиних кваліфікаційних вимог до керівників 

закладів охорони здоровя незалежно від форми 
власності, а також відповідно до п.2.3.15 приймає участь 
у розробці професійних критеріїв (вимог) до навчальних 

програм підготовки, перепідготовки, підвищення 
кваліфікації і професійного розвитку медичних 

і фармацевтичних працівників.



Пропозиції
Визначити Правлінням за необхідне та 
рекомендувати МОЗ та іншим власниками, 
до сфери управління яких належать заклади 
охорони здоровя, передбачити у відповідних 
Положеннях про проведення конкурсу 
надання рекомендацій/ характеристик щодо 
досвіду роботи, професійної компетентності і 
репутації від профільних асоціації, а саме: 

за професійним фахом керівника,

за спеціальністю організації охорони 
здоровя;

розробити Порядок надання відповідних 
рекомендацій/характеристик щодо досвіду 

роботи, професійної компетентності і 
репутації (від імені УФПМО) за зверненням 
особи, яка виявила бажання взяти участь 
у конкурсі до профільної асоціації, який 
передбачає:

подання та розгляд звернення профільною 
асоціацією (за фахом керівника),

отримання висновку асоціації керівників 
закладів охорони здоровя (за 
спеціальністю організації охорони здоровя) 

отримання висновку Правління та/або 
Президента УФПМО.



відскануйте код 
та перегляньте 
документ



Постанова КМУ 1094 відскануйте код 
та перегляньте 
документ


