ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України «Про самоврядування в сфері охорони здоров’я в Україні»
Зміст положення
Зміст відповідного положення
акта законодавства
проекту акта
Основи законодавства України про охорону здоров’я
Стаття 3. Поняття і терміни, що вживаються в
Стаття 3. Поняття і терміни, що вживаються в
законодавстві про охорону здоров'я
законодавстві про охорону здоров'я
…
охорона здоров'я - система заходів, що здійснюються
органами державної влади та органами місцевого
самоврядування, їх посадовими особами, закладами
охорони здоров’я, фізичними особами - підприємцями, які
зареєстровані в установленому законом порядку та
одержали ліцензію на право провадження господарської
діяльності з медичної практики, медичними та
фармацевтичними
працівниками,
громадськими
об’єднаннями і громадянами з метою збереження та
відновлення фізіологічних і психологічних функцій,
оптимальної працездатності та соціальної активності
людини при максимальній біологічно можливій
індивідуальній тривалості її життя;
…

…
охорона здоров'я - система заходів, що здійснюються
органами державної влади та органами місцевого
самоврядування, їх посадовими особами, закладами
охорони здоров’я, фізичними особами - підприємцями, які
зареєстровані в установленому законом порядку та
одержали ліцензію на право провадження господарської
діяльності з медичної практики, медичними та
фармацевтичними
працівниками,
організаціями
професійного самоврядування медичних професій,
громадськими об’єднаннями і громадянами з метою
збереження та відновлення фізіологічних і психологічних
функцій, оптимальної працездатності та соціальної
активності людини при максимальній біологічно можливій
індивідуальній тривалості її життя;
…
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Стаття 8. Державний захист права на охорону здоров'я
…

Стаття 8. Державний захист права на охорону
здоров'я

…
Розроблення галузевих стандартів у сфері охорони
здоров’я, проведення державної оцінки медичних
Проведення державної оцінки медичних технологій
технологій здійснюються у порядку, встановленому
здійснюються у порядку, встановленому Кабінетом
Кабінетом Міністрів України.
Міністрів України.
1
Стаття 14- . Система стандартів у сфері охорони
Стаття 14-1. Система стандартів у сфері охорони
здоров'я
здоров'я
Систему стандартів у сфері охорони здоров'я
Систему стандартів у сфері охорони здоров'я
складають державні соціальні нормативи та галузеві складають державні соціальні нормативи та стандарти
стандарти.
у сфері охорони здоров’я.
Державні соціальні нормативи у сфері охорони
Державні соціальні нормативи у сфері охорони
здоров'я встановлюються відповідно до Закону України здоров'я встановлюються відповідно до Закону України
"Про державні соціальні стандарти та державні соціальні "Про державні соціальні стандарти та державні
гарантії".
соціальні гарантії".
Галузевими стандартами у сфері охорони здоров'я є:

Стандарт у сфері охорони здоров’я - нормативний
документ, що встановлює для загального і
стандарт медичної допомоги (медичний стандарт) - неодноразового використання правила, настанови або
сукупність норм, правил і нормативів, а також показники характеристики щодо діяльності чи її результатів, які
(індикатори) якості надання медичної допомоги стосуються охорони здоров’я.
відповідного виду, які розробляються з урахуванням
сучасного рівня розвитку медичної науки і практики;
Стандарти у сфері охорони здоров’я застосовуються
на добровільній основі, крім випадків, коли
обов’язковість їх застосування встановлена актами
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клінічний протокол - уніфікований документ, який центрального органу виконавчої влади, що забезпечує
визначає вимоги до діагностичних, лікувальних, формування державної політики в сфері охорони
профілактичних та реабілітаційних методів надання здоров’я.
медичної допомоги та їх послідовність;
Стандарти у сфері охорони здоров'я розробляються
табель матеріально-технічного оснащення - документ, та застосовуються у порядку, встановленому
що
визначає
мінімальний
перелік
обладнання, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
устаткування та засобів, необхідних для оснащення формування державної політики у сфері охорони
конкретного типу закладу охорони здоров'я, його здоров'я медичних професій.
підрозділу, а також для забезпечення діяльності фізичних
осіб - підприємців, що провадять господарську діяльність з
медичної
практики
за
певною
спеціальністю
(спеціальностями);
лікарський формуляр - перелік зареєстрованих в
Україні лікарських засобів, що включає ліки з доведеною
ефективністю, допустимим рівнем безпеки, використання
яких є економічно прийнятним.
Галузеві стандарти у сфері охорони здоров'я
розробляються і затверджуються центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування державної
політики у сфері охорони здоров'я.
Галузевими стандартами у сфері охорони здоров'я є
також інші норми, правила та нормативи, передбачені
законами, які регулюють діяльність у сфері охорони
здоров'я.
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Додержання стандартів медичної допомоги (медичних
стандартів), клінічних протоколів, табелів матеріальнотехнічного оснащення є обов'язковим для всіх закладів
охорони здоров'я, а також для фізичних осіб - підприємців,
що провадять господарську діяльність з медичної
практики.
Стаття 15. Органи охорони здоров'я

Стаття 15. Органи охорони здоров'я

Реалізацію державної політики у сфері охорони
Реалізацію державної політики у сфері охорони
здоров’я забезпечують:
здоров’я забезпечують:
центральний орган виконавчої влади, що реалізує
центральний орган виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері охорони здоров’я;
державну політику у сфері охорони здоров’я;
інші центральні органи виконавчої влади, які
реалізують державну політику у сферах санітарного та
епідемічного благополуччя населення, контролю якості та
безпеки лікарських засобів, протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу
та інших соціально небезпечних захворювань.

інші центральні органи виконавчої влади, які
реалізують державну політику у сферах санітарного та
епідемічного благополуччя населення, контролю якості та
безпеки лікарських засобів, протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу
та інших соціально небезпечних захворювань.

Реалізацію державної політики у сфері охорони
Реалізацію державної політики у сфері охорони
здоров’я в адміністративно-територіальних одиницях здоров’я в адміністративно-територіальних одиницях
України здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки України здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки
Крим та місцеві державні адміністрації.
Крим та місцеві державні адміністрації.
Організації
професійного
самоврядування
медичних професій вирішують питання організації та
діяльності медичних та фармацевтичних працівників в
порядку, встановленому Законом.
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Стаття 18. Фінансове забезпечення охорони здоров’я

Стаття 18. Фінансове забезпечення охорони здоров’я

Договори про медичне обслуговування укладаються у
межах бюджетних коштів, передбачених на охорону
здоров’я на відповідний бюджетний період, на підставі
вартості та обсягу послуг з медичного обслуговування,
замовником яких є держава або органи місцевого
самоврядування. Вартість послуги з медичного
обслуговування розраховується з урахуванням структури
витрат, необхідних для надання такої послуги відповідно
до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
Методика розрахунку вартості послуги з медичного
обслуговування, перелік платних послуг з медичного
обслуговування затверджуються Кабінетом Міністрів
України.
Стаття 22. Державний контроль і нагляд в сфері
охорони здоров'я

Договори про медичне обслуговування укладаються у
межах бюджетних коштів, передбачених на охорону
здоров’я на відповідний бюджетний період, на підставі
вартості та обсягу послуг з медичного обслуговування,
замовником яких є держава або органи місцевого
самоврядування. Вартість послуги з медичного
обслуговування розраховується з урахуванням структури
витрат, необхідних для надання такої послуги відповідно
до стандартів у сфері охорони здоров’я. Методика
розрахунку вартості послуги з медичного обслуговування,
перелік платних послуг з медичного обслуговування
затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Держава через спеціально уповноважені органи
виконавчої влади здійснює контроль і нагляд за
додержанням законодавства про охорону здоров'я,
державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на
забезпечення здорового навколишнього природного
середовища і санітарно-епідемічного благополуччя
населення, нормативів професійної діяльності в сфері
охорони здоров'я, вимог Державної Фармакопеї, стандартів
медичного обслуговування, медичних матеріалів і
технологій.

Держава через спеціально уповноважені органи
виконавчої влади здійснює контроль і нагляд за
додержанням законодавства про охорону здоров'я,
державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на
забезпечення здорового навколишнього природного
середовища і санітарно-епідемічного благополуччя
населення, нормативів професійної діяльності в сфері
охорони здоров'я, вимог Державної Фармакопеї, стандартів
медичного обслуговування, медичних матеріалів і
технологій.

Стаття 22. Контроль і нагляд в сфері охорони
здоров'я
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Немає

Стаття 33. Забезпечення надання медичної допомоги
Медична допомога надається відповідно до медичних
показань
професійно
підготовленими
медичними
працівниками, які перебувають у трудових відносинах із
закладами охорони здоров’я, що забезпечують надання
медичної допомоги згідно з одержаною відповідно до
закону ліцензією, та фізичними особами - підприємцями,
які зареєстровані та одержали відповідну ліцензію в
установленому законом порядку і можуть перебувати з
цими закладами у цивільно-правових відносинах.
Немає

Організації
професійного
самоврядування
медичних професій, в межах своїх повноважень,
здійснюють контроль щодо якості надання медичної
допомоги, здійснення фармацевтичної діяльності та
дотриманням правил професійної етики медичних та
фармацевтичних працівників
Стаття 33. Забезпечення надання медичної допомоги
Медична допомога надається відповідно до медичних
показань
професійно
підготовленими
медичними
працівниками, які перебувають у трудових або цивільноправових відносинах із закладами охорони здоров’я, що
забезпечують надання медичної допомоги згідно з
одержаною відповідно до закону ліцензією, та фізичними
особами - підприємцями, які зареєстровані та одержали
відповідну ліцензію в установленому законом порядку і
можуть перебувати з цими закладами у цивільно-правових
відносинах.
З медичними та фармацевтичними працівниками
може бути укладено контракт.

Стаття 35-3. Третинна (високоспеціалізована) медична
Стаття 35-3. Третинна (високоспеціалізована) медична
допомога
допомога
Третинна (високоспеціалізована) медична допомога медична допомога, що надається в амбулаторних або
стаціонарних умовах у плановому порядку або в екстрених
випадках і передбачає надання консультації, проведення
діагностики,
лікування
хвороб,
травм,
отруєнь,
патологічних станів, ведення фізіологічних станів (під час

Третинна (високоспеціалізована) медична допомога медична допомога, що надається в амбулаторних або
стаціонарних умовах у плановому порядку або в екстрених
випадках і передбачає надання консультації, проведення
діагностики,
лікування
хвороб,
травм,
отруєнь,
патологічних станів, ведення фізіологічних станів (під час
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вагітності
та
пологів)
із
застосуванням
високотехнологічного
обладнання
та/або
високоспеціалізованих медичних процедур високої
складності; направлення пацієнта відповідно до медичних
показань для надання вторинної (спеціалізованої) медичної
допомоги або третинної (високоспеціалізованої) медичної
допомоги з іншої спеціалізації.

вагітності
та
пологів)
із
застосуванням
високотехнологічного
обладнання
та/або
високоспеціалізованих медичних процедур високої
складності; направлення пацієнта відповідно до медичних
показань для надання вторинної (спеціалізованої) медичної
допомоги або третинної (високоспеціалізованої) медичної
допомоги з іншої спеціалізації.

Надання третинної (високоспеціалізованої) медичної
Надання третинної (високоспеціалізованої) медичної
допомоги
здійснюється
високоспеціалізованими допомоги
здійснюється
високоспеціалізованими
багатопрофільними або однопрофільними закладами багатопрофільними або однопрофільними закладами
охорони здоров'я.
охорони здоров'я.
Лікуючим
лікарем
з
надання
третинної
(високоспеціалізованої) медичної допомоги є лікар закладу
охорони здоров'я, що забезпечує надання такої допомоги,
який отримав підготовку за відповідною спеціальністю і
має кваліфікаційну категорію не нижче першої.

Виключено

Стаття 44. Застосування методів профілактики,
Стаття 44. Застосування методів профілактики,
діагностики, лікування, реабілітації та лікарських засобів діагностики, лікування, реабілітації та лікарських засобів
У медичній практиці застосовуються методи
профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та
лікарські засоби, дозволені до застосування центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері охорони здоров'я.

У медичній практиці застосовуються методи
профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та
лікарські засоби, дозволені до застосування центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері охорони здоров'я.

Нові методи профілактики, діагностики, лікування,
Нові методи профілактики, діагностики, лікування,
реабілітації та лікарські засоби, які знаходяться на розгляді реабілітації та лікарські засоби, які знаходяться на розгляді
в установленому порядку, але ще не допущені до в установленому порядку, але ще не допущені до
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застосування, можуть використовуватися в інтересах
вилікування особи лише після отримання її письмової
згоди. Щодо особи віком до 14 років (малолітньої особи)
зазначені методи та засоби можуть використовуватися за
наявності письмової згоди її батьків або інших законних
представників, а щодо особи віком від 14 до 18 років - за її
письмовою згодою та письмовою згодою її батьків або
інших законних представників; щодо особи, цивільна
дієздатність якої обмежується, - за її письмовою згодою та
письмовою згодою її піклувальників; щодо особи, визнаної
у встановленому законом порядку недієздатною, - за
письмовою згодою її законного представника. При
отриманні згоди на застосування нових методів
профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та
лікарських засобів, які знаходяться на розгляді в
установленому порядку, але ще не допущені до
застосування, особі та (або) її законному представнику
повинна бути надана інформація про цілі, методи, побічні
ефекти, можливий ризик та очікувані результати.

застосування, можуть використовуватися в інтересах
вилікування особи лише після отримання її письмової
згоди. Щодо особи віком до 14 років (малолітньої особи)
зазначені методи та засоби можуть використовуватися за
наявності письмової згоди її батьків або інших законних
представників, а щодо особи віком від 14 до 18 років - за її
письмовою згодою та письмовою згодою її батьків або
інших законних представників; щодо особи, цивільна
дієздатність якої обмежується, - за її письмовою згодою та
письмовою згодою її піклувальників; щодо особи, визнаної
у встановленому законом порядку недієздатною, - за
письмовою згодою її законного представника. При
отриманні згоди на застосування нових методів
профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та
лікарських засобів, які знаходяться на розгляді в
установленому порядку, але ще не допущені до
застосування, особі та (або) її законному представнику
повинна бути надана інформація про цілі, методи, побічні
ефекти, можливий ризик та очікувані результати.

Порядок
застосування
методів
профілактики,
діагностики, лікування, реабілітації та лікарських засобів,
зазначених у частині другій цієї статті, встановлюється
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері охорони здоров'я.

Нові методи профілактики, діагностики, лікування,
реабілітації та лікарських засобів, що не допущені до
застосування в медичній та фармацевтичній практиці
можуть застосовуватись у закладах охорони здоров’я,
вимоги до яких встановлюються організаціями
професійного
самоврядування
професій
та
затверджуються центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування державної політики у
сфері охорони здоров'я.
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Стаття 74. Провадження медичної, фармацевтичної Стаття 74. Провадження медичної, фармацевтичної
діяльності, надання реабілітаційної допомоги
діяльності, надання реабілітаційної допомоги
Провадити медичну, фармацевтичну діяльність, надавати Провадити медичну, фармацевтичну діяльність, надавати
реабілітаційну допомогу можуть особи, які мають реабілітаційну допомогу можуть особи, які мають
відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним
кваліфікаційним вимогам
кваліфікаційним вимогам
Єдині кваліфікаційні вимоги до осіб, які провадять певні
види медичної і фармацевтичної діяльності, надають
реабілітаційну допомогу, встановлюються центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері охорони здоров’я.
Відповідальність
за
дотримання
зазначених
кваліфікаційних вимог несуть керівники закладів охорони
здоров’я, реабілітаційних закладів, відділень, підрозділів, а
також органи, яким надано право видавати ліцензію на
провадження відповідних видів господарської діяльності.
Особи, які пройшли медичну, фармацевтичну або
реабілітаційну підготовку в навчальних закладах
іноземних держав, допускаються до професійної діяльності
після перевірки їхньої кваліфікації у порядку,
встановленому центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у сфері
охорони здоров’я, якщо інше не передбачено
законодавством або міжнародними договорами, в яких
бере участь Україна.

Законом України "Про самоврядування медичних
професій" встановлюються особливості доступу
медичних працівників до професійної діяльності.
Єдині кваліфікаційні вимоги до осіб, які провадять певні
види медичної і фармацевтичної діяльності, надають
реабілітаційну допомогу, встановлюються центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері охорони здоров’я.
Відповідальність
за
дотримання
зазначених
кваліфікаційних вимог несуть керівники закладів охорони
здоров’я, реабілітаційних закладів, відділень, підрозділів, а
також органи, яким надано право видавати ліцензію на
провадження відповідних видів господарської діяльності.

10

Стаття 74-1. Право на зайняття народною медициною
(цілительством)
Народна медицина (цілительство) - методи оздоровлення,
профілактики, діагностики і лікування, що ґрунтуються на
досвіді багатьох поколінь людей, усталені в народних
традиціях і не потребують державної реєстрації.
Особи, які не мають спеціальної медичної освіти,
зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні
особи - підприємці та отримали спеціальний дозвіл на
зайняття народною медициною (цілительством), виданий
центральним органом виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері охорони здоров’я, мають право
на зайняття народною медициною (цілительством).
Кваліфікаційні вимоги до фізичних осіб - підприємців, які
займаються народною медициною (цілительством), та
умови зайняття народною медициною (цілительством)
встановлюються центральним органом виконавчої влади,
що забезпечує формування державної політики у сфері
охорони здоров'я.
Порядок видачі спеціального дозволу на зайняття
народною
медициною
(цілительством),
перелік
документів, необхідних для його одержання, та порядок

Статтю виключено.
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анулювання спеціального дозволу на зайняття народною
медициною (цілительством) встановлюються Кабінетом
Міністрів України.
Строк дії спеціального дозволу на зайняття народною
медициною (цілительством) становить п'ять років.
Рішення про видачу або відмову у видачі спеціального
дозволу на зайняття народною медициною (цілительством)
приймається протягом тридцяти робочих днів з дня
надання документів.
За видачу спеціального дозволу на зайняття народною
медициною
(цілительством),
його
дубліката
та
переоформлення справляється плата, розмір якої
встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Державний нагляд (контроль) за виконанням фізичними
особами - підприємцями умов зайняття народною
медициною (цілительством) здійснюється центральним
органом виконавчої влади, що реалізує державну політику
у сфері охорони здоров’я шляхом проведення планових або
позапланових перевірок відповідно до Закону України
"Про основні засади державного нагляду (контролю) у
сфері господарської діяльності".
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Підставою для відмови у видачі спеціального дозволу на
зайняття народною медициною (цілительством) є:
недостовірність відомостей у документах, поданих для
отримання спеціального дозволу;
невідповідність заявника кваліфікаційним вимогам для
зайняття народною медициною (цілительством) згідно з
поданими документами.
Підставою для переоформлення спеціального дозволу є
зміна місцезнаходження фізичної особи - підприємця або
місця зайняття народною медициною (цілительством).
Підставою для анулювання спеціального дозволу на
зайняття народною медициною (цілительством) є:
заява цілителя про анулювання спеціального дозволу;
припинення підприємницької діяльності фізичної особи підприємця;
повторне порушення цілителем умов для зайняття
народною медициною (цілительством);
виявлення недостовірних відомостей у документах,
поданих для отримання спеціального дозволу;
встановлення факту передачі спеціального дозволу іншій
особі для зайняття народною медициною (цілительством);
невиконання розпорядження про усунення порушень
умов для зайняття народною медициною (цілительством);
неможливість цілителя забезпечити дотримання умов для
зайняття народною медициною (цілительством);
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відмова цілителя у проведенні перевірки дотримання
умов для зайняття народною медициною (цілительством);
смерть фізичної особи - підприємця.
Зайняття народною медициною (цілительством) з
порушенням встановлених законодавством вимог тягне за
собою відповідальність згідно із законом.
Забороняється здійснення цілительства з використанням
засобів масової інформації.
Стаття 75. Підготовка, перепідготовка та підвищення
Стаття 75. Підготовка, перепідготовка та підвищення
кваліфікації медичних і фармацевтичних працівників
кваліфікації медичних і фармацевтичних працівників
Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації
медичних і фармацевтичних працівників здійснюються
відповідними середніми спеціальними і вищими
навчальними та науковими закладами, закладами
підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів, а також
через інтернатуру, лікарську резидентуру, клінічну
ординатуру, аспірантуру і докторантуру згідно з
законодавством про освіту.

Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації
медичних і фармацевтичних працівників здійснюються
відповідними середніми спеціальними і вищими
навчальними та науковими закладами, закладами
підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів, а також
через інтернатуру, лікарську резидентуру, клінічну
ординатуру, аспірантуру і докторантуру згідно з
законодавством про освіту.

Навчальні
плани
та
програми
підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації медичних і
фармацевтичних працівників у встановленому порядку
погоджуються з центральним органом виконавчої влади,
що забезпечує формування державної політики у сфері
охорони здоров'я.

Навчальні
плани
та
програми
підготовки,
перепідготовки медичних і фармацевтичних працівників у
встановленому порядку погоджуються з центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері охорони здоров'я.
Особливості погодження навчальних планів,
програм безперервного професійного розвитку, можуть
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бути визначені Законом України "Про професійне
самоврядування медичних професій
Стаття 76. Присяга лікаря України

Стаття 76. Присяга лікаря України

Випускники
медичних
спеціальностей
вищих
Випускники
медичних
спеціальностей
вищих
медичних навчальних закладів приносять Присягу лікаря медичних навчальних закладів приносять Присягу лікаря
України.
України.
Текст Присяги лікаря України
Кабінетом Міністрів України.

затверджується

Текст Присяги лікаря України затверджується
організаціями професійного самоврядування медичних
професій.

Закону України "Про страхування"
Стаття 7. Види обов’язкового страхування

Стаття 7. Види обов’язкового страхування

В Україні здійснюються такі види обов’язкового
В Україні здійснюються такі види обов’язкового
страхування:
страхування:
1) медичне страхування;

1) медичне страхування;

…

…

49) страхування цивільної відповідальності суб’єкта
49) страхування цивільної відповідальності суб’єкта
господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно
довкіллю та (або) здоров’ю і майну третіх осіб під час довкіллю та (або) здоров’ю і майну третіх осіб під час
виконання робіт з гуманітарного розмінування;
виконання робіт з гуманітарного розмінування;
50) відсутня.

50)
страхування
цивільно-правової
відповідальності представників медичних професій.
Кодекс Законів про працю України
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Стаття 36. Підстави припинення трудового договору

Стаття 36. Підстави припинення трудового договору
Підставами припинення трудового договору є:

7-3) набрання законної сили рішенням суду про
визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід
держави стосовно особи, уповноваженої на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування, у
передбачених статтею 290 Цивільного процесуального
кодексу України випадках;
7-4) відсутня

7-3) набрання законної сили рішенням суду про
визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід
держави стосовно особи, уповноваженої на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування, у
передбачених статтею 290 Цивільного процесуального
кодексу України випадках;
7-4) припинення або тимчасове зупинення дії
свідоцтва на право здійснення медичної та
фармацевтичної діяльності медичного працівника.

Закон України «Про професійний розвиток працівників»
Стаття 6.
працівників

Організація

професійного

навчання

Стаття 6.
працівників

Організація

професійного

навчання

1. Організація професійного навчання працівників
1. Організація професійного навчання працівників
здійснюється роботодавцями з урахуванням потреб власної здійснюється роботодавцями з урахуванням потреб власної
господарської або іншої діяльності відповідно до вимог господарської або іншої діяльності відповідно до вимог
законодавства.
законодавства.
2. Професійне навчання працівників здійснюється
2. Професійне навчання працівників здійснюється
безпосередньо у роботодавця та на договірній основі у безпосередньо у роботодавця та на договірній основі у
професійно-технічних та вищих навчальних закладах, на професійно-технічних та вищих навчальних закладах, на
підприємствах, в установах або організаціях.
підприємствах, в установах або організаціях.
3. Роботодавець може утворити окремий підрозділ з
3. Роботодавець може утворити окремий підрозділ з
питань професійного навчання працівників або покласти питань професійного навчання працівників або покласти
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функції з організації такого навчання на відповідних функції з організації такого навчання на відповідних
фахівців.
фахівців.
4. Професійне навчання працівників організовується в
порядку, визначеному центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування державної політики у
сфері праці, трудових відносин та зайнятості населення, за
погодженням з центральним органом виконавчої влади у
сфері освіти і науки, іншими заінтересованими
центральними
органами
виконавчої
влади,
всеукраїнськими об’єднаннями професійних спілок,
всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців.

Міністр
охорони здоров’я України

«_____» ______________ 20__ р.

4. Професійне навчання працівників організовується в
порядку, визначеному центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування державної політики у
сфері праці, трудових відносин та зайнятості населення, за
погодженням з центральним органом виконавчої влади у
сфері освіти і науки, іншими заінтересованими
центральними органами виконавчої влади, організаціями
професійного
самоврядування,
всеукраїнськими
об’єднаннями професійних спілок, всеукраїнськими
об’єднаннями організацій роботодавців.

Віктор ЛЯШКО

