
 
 

 

Короткі тези щодо законопроекту "Про самоврядування в сфері охорони здоров’я 

в Україні" 

 

Створені на замовлення ГО «Медичні лідери» у рамках проекту «Адвокація лікарського 

самоврядування» та за сприяння Міжнародного фонду «Відродження». 

 

Запропонований Міністерством охорони здоров’я законопроект про самоврядування в 

сфері охорони здоров’я в Україні — це така собі хрестоматія корупціогенних факторів. 

В абсолютно непрозорий спосіб прописані механізми як створення органів 

самоврядування (палат), так і їх роботи. Один раз відхилений парламентом, 

законопроект був місцями трохи допрацьований, проте його суть не змінилася. 

Прийняття законопроекту у запропонованій редакції поставить під загрозу всю сферу 

охорони здоров’я України. 

 

Чим саме небезпечне прийняття законопроекту у запропонованій редакції? 

 

● відсутній єдиний критерій, за яким сформовано перелік палат. Незрозуміло 

чому палат має бути саме п’ять. Складається враження, що автори 

законопроекту самі не мають уявлення про те, якою буде чисельність кожної 

палати. 

● не прописана прозора процедура надання права на здійснення медичної та 

фармацевтичної діяльності. Так само не прописані процедури призупинення, 

позбавлення такого права, критерії для відмови у видачі свідоцтва про право на 

здійснення діяльності в сфері охорони здоров’я. 

Звертаємо увагу! Підстави надання/позбавлення якогось права (в даному 

випадку на професійну діяльність) мають бути врегульовані законом. В 

законопроекті дискреційні повноваження щодо надання/позбавлення права 

на діяльність у сфері охорони здоров’я покладаються на орган, який не ще 

має ні критеріїв формування, ні порядку здійснення повноважень. 

● непрозора процедура формування керівних органів у палатах. До прикладу, 

Вища наукова рада Палати і Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія відповідно 

до даного законопроекту є повністю залежними від Вищої Ради Палати. А саме 

на Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію покладаються повноваження щодо 

видачі свідоцтва про право на здійснення діяльності в сфері охорони здоров’я. 

Таким чином, доля всіх представників медичних професій опиниться у руках 

Вищої Ради Палати, яка буде диктувати Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії, 

які рішення приймати. 
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● непрозора процедура створення палат. Порядок проведення установчих 

Загальних зборів наразі прописаний таким чином, щоб до влади пройшли свої 

люди.   

● ускладнений механізм подачі та розгляду скарги до Кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії. Тобто пацієнти і лікарі не зможуть повноцінно 

захистити свої права через організацію самоврядування, оскільки за скаргу 

встановлюється високий збір, а процедура розгляду не прописана чітко і містить 

суперечності. 

● ускладнений механізм звернення медиків/фармацевтів до органів палат через 

електронні петиції. Для того, щоб петиція була розглянута, вона має набрати 

30% голосів членів Палати. Для деяких палат ця цифра буде більшою, ніж, до 

прикладу, необхідна кількість підписів під петицією до Президента України. 

Відповідно голос медика/фармацевта у даному законопроекті фактично 

ігнорується! 

● законопроектом делегуються від держави до палат повноваження з регуляції 

професійної діяльності. Проте не встановлюються жодні механізми контролю з 

боку держави за здійсненням таких повноважень. 


