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Основи законодавства України про охорону здоров'я
Стаття 3. Поняття і терміни, що вживаються в
законодавстві про охорону здоров'я
У цих Основах та інших актах законодавства про
охорону здоров'я основні поняття мають таке значення:
…
заклад охорони здоров'я – юридична особа будь-якої
форми власності та організаційно-правової форми або її
відокремлений підрозділ, що забезпечує медичне
обслуговування населення на основі відповідної ліцензії
та професійної діяльності медичних (фармацевтичних)
працівників;
медична
допомога
діяльність
професійно
підготовлених медичних працівників, спрямована на
профілактику, діагностику, лікування та реабілітацію у
зв'язку з хворобами, травмами, отруєннями і
патологічними станами, а також у зв'язку з вагітністю та
пологами;
…

Стаття 3. Поняття і терміни, що вживаються в
законодавстві про охорону здоров'я
У цих Основах та інших актах законодавства про
охорону здоров'я основні поняття мають таке значення:
...
заклад охорони здоров'я – юридична особа будь-якої
форми власності та організаційно-правової форми або її
відокремлений підрозділ, основним завданням яких є
забезпечення медичного обслуговування населення та/або
надання реабілітаційної допомоги на основі відповідних
ліцензій
та
професійної
діяльності
медичних
(фармацевтичних) працівників і фахівців з реабілітації;
медична
допомога
діяльність
професійно
підготовлених медичних працівників, спрямована на
профілактику, діагностику, лікування у зв'язку з
хворобами, травмами, отруєннями і патологічними
станами, а також у зв'язку з вагітністю та пологами;
...
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мережа закладів охорони здоров'я – сукупність
мережа закладів охорони здоров'я – сукупність
закладів охорони здоров'я, що забезпечують потреби закладів охорони здоров'я, що забезпечують потреби
населення у медичному обслуговуванні на відповідній населення
у
медичному
обслуговуванні
та/або
території;
реабілітаційній допомозі на відповідній території;
…
…
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, які спрямовані
на збереження та відновлення фізіологічних і
психологічних функцій, оптимальної працездатності та
соціальної активності людини при максимальній
біологічно можливій індивідуальній тривалості її життя.
Ці заходи здійснюють органи державної влади та органи
місцевого самоврядування, їх посадові особи, заклади
охорони здоров’я; фізичні особи-підприємці, які
зареєстровані в установленому законом порядку та
одержали ліцензію на право провадження господарської
діяльності з медичної практики та/або реабілітаційної
практики;
медичними
та
фармацевтичними
працівниками, фахівцями з реабілітації, громадськими
об’єднаннями і громадянами;
…

пацієнт – фізична особа, яка звернулася за медичною
пацієнт – фізична особа, яка звернулася по медичну
допомогою та/або якій надається така допомога;
та/або реабілітаційну допомогу та/або якій надається
така допомога;
…
…
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відсутні

життєдіяльність – здатність організму особи
здійснювати діяльність у спосіб і в межах, звичайних
для людини;
обмеження життєдіяльності – втрата особою
внаслідок хвороби, травми (її наслідків) або вроджених
порушень розвитку здатності до здійснення діяльності
у спосіб і в межах, звичайних для людини
стан здоров'я – загальний показник наявності чи
відсутності хвороб (гострих та хронічних), розладів,
пошкоджень або травм. Стан здоров'я також може
охоплювати інші обставини, такі як вагітність,
старіння, стрес, вроджена аномалія або генетична
схильність. Стани здоров'я кодуються за Міжнародною
статистичною класифікацією хвороб та споріднених
проблем охорони здоров'я;
реабілітація – комплекс заходів, що допомагають
особі, яка зазнає або може зазнавати обмеження
життєдіяльності,
досягати
та
підтримувати
оптимального рівня функціонування у її середовищі;
реабілітаційна допомога – діяльність фахівців з
реабілітації, що передбачає здійснення комплексу
заходів, спрямованих на оптимізацію функціонування
осіб, які мають або у яких є ризик виникнення
обмеження життєдіяльності у їхньому середовищі;
реабілітаційна послуга – послуга, що надається
пацієнту реабілітаційним закладом, закладом охорони
здоров'я або соціального захисту з реабілітаційним
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відділенням чи підрозділом, або іншим суб'єктом
господарювання та оплачується її замовником.
Замовником
послуги
з
реабілітаційного
обслуговування населення можуть бути держава,
відповідні
органи
місцевого
самоврядування,
юридичні та фізичні особи, в тому числі пацієнт.
Стаття 4. Основні принципи охорони здоров'я

Стаття 4. Основні принципи охорони здоров'я

Основними принципами охорони здоров'я в Україні є:
...
рівноправність
громадян,
демократизм
і
загальнодоступність медичної допомоги та інших послуг в
сфері охорони здоров'я;
...
орієнтація на сучасні стандарти здоров'я та медичної
допомоги, поєднання вітчизняних традицій і досягнень із
світовим досвідом в сфері охорони здоров'я;

Основними принципами охорони здоров'я в Україні є:
...
рівноправність
громадян,
демократизм
і
загальнодоступність медичної і реабілітаційної допомоги
та інших послуг в сфері охорони здоров'я;
...
орієнтація на сучасні стандарти здоров'я, медичної та
реабілітаційної допомоги, поєднання вітчизняних
традицій і досягнень із світовим досвідом в сфері охорони
здоров'я;
попереджувально-профілактичний
характер,
попереджувально-профілактичний
характер,
комплексний соціальний, екологічний та медичний підхід комплексний соціальний, екологічний, медичний та
до охорони здоров'я;
реабілітаційний підхід до охорони здоров'я;
...
...
Стаття 6. Право на охорону здоров'я

Стаття 6. Право на охорону здоров'я

Кожний громадянин України має право на охорону
Кожний громадянин України має право на охорону
здоров'я, що передбачає:
здоров'я, що передбачає:
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...
...
д) кваліфіковану медичну допомогу, включаючи
д) кваліфіковану медичну та реабілітаційну
вільний вибір лікаря, вибір методів лікування відповідно допомогу, включаючи вільний вибір лікаря та фахівця з
до його рекомендацій і закладу охорони здоров'я;
реабілітації, вибір методів лікування відповідно до його
рекомендацій і закладу охорони здоров'я;
....
....
л) інформування про доступні медичні послуги із
л) інформування про доступні медичні та
застосуванням телемедицини.
реабілітаційні послуги із застосуванням телемедицини та
телереабілітації.
…
…
Стаття 7. Гарантії права на охорону здоров'я
Держава згідно з Конституцією України гарантує всім
громадянам реалізацію їх прав у сфері охорони здоров'я
шляхом:
...
в) фінансування надання всім громадянам та іншим
визначеним законом особам гарантованого обсягу
медичних послуг та лікарських засобів у порядку,
встановленому законом;
...
д) організації державної системи збирання, обробки і
аналізу соціальної, екологічної та спеціальної медичної
статистичної інформації;
...

Стаття 7. Гарантії права на охорону здоров'я
Держава згідно з Конституцією України гарантує всім
громадянам реалізацію їх прав у сфері охорони здоров'я
шляхом:
...
в) фінансування надання всім громадянам та іншим
визначеним законом особам гарантованого обсягу
медичних і реабілітаційних послуг та лікарських засобів
у порядку, встановленому законом;
...
д) організації державної системи збирання, обробки і
аналізу соціальної, екологічної, спеціальної медичної та
реабілітаційної статистичної інформації;
...
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Стаття 14-1. Система стандартів у сфері охорони
Стаття 14-1. Система стандартів у сфері охорони
здоров'я
здоров'я
...
...
Галузевими стандартами у сфері охорони здоров'я є:
Галузевими стандартами у сфері охорони здоров'я є:
...
...
клінічний протокол – уніфікований документ, який
клінічний протокол – уніфікований документ, який
визначає вимоги до діагностичних, лікувальних, визначає вимоги до діагностичних, лікувальних,
профілактичних та реабілітаційних методів надання профілактичних методів надання медичної допомоги та їх
медичної допомоги та їх послідовність;
послідовність;
...
відсутній
протокол надання реабілітаційної допомоги у сфері
охорони здоров’я – уніфікований документ, який
визначає вимоги до реабілітаційних методів та їх
послідовність відповідно до напрямів реабілітації у
сфері охорони здоров’я з урахуванням сучасного рівня
розвитку міжнародної реабілітаційної науки і
практики;
…
...
табель матеріально-технічного оснащення - документ,
табель матеріально-технічного оснащення - документ,
що
визначає
мінімальний
перелік
обладнання, що
визначає
мінімальний
перелік
обладнання,
устаткування та засобів, необхідних для оснащення устаткування та засобів, необхідних для оснащення
конкретного типу закладу охорони здоров'я, його конкретного типу закладу охорони здоров'я, його
підрозділу, а також для забезпечення діяльності фізичних підрозділу, а також для забезпечення діяльності фізичних
осіб - підприємців, що провадять господарську діяльність осіб - підприємців, що провадять господарську діяльність
з медичної практики за певною спеціальністю з медичної практики та реабілітаційної практики за
(спеціальностями);
певною спеціальністю (спеціальностями);
…
…
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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.
…

Додержання стандартів медичної допомоги (медичних
стандартів), клінічних протоколів, протоколів надання
реабілітаційної
допомоги,
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 та реабілітаційної практики.
…

Стаття 16. Заклади охорони здоров'я
...
Мережа державних і комунальних закладів охорони
здоров'я формується з урахуванням потреб населення у
медичному обслуговуванні, необхідності забезпечення
належної якості такого обслуговування, своєчасності,
доступності для громадян, ефективного використання
матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Існуюча
мережа таких закладів не може бути скорочена.
...

Стаття 16. Заклади охорони здоров'я
...
Мережа державних і комунальних закладів охорони
здоров'я формується з урахуванням потреб населення у
медичному обслуговуванні та реабілітаційній допомозі,
необхідності забезпечення належної якості такого
обслуговування та допомоги, своєчасності, доступності
для громадян, ефективного використання матеріальних,
трудових і фінансових ресурсів. Існуюча мережа таких
закладів не може бути скорочена.
...

Стаття 18. Фінансування охорони здоров'я
Стаття 18. Фінансування охорони здоров'я
...
...
Кошти Державного бюджету України та місцевих
Кошти Державного бюджету України та місцевих
бюджетів,
призначені
на
охорону
здоров'я, бюджетів,
призначені
на
охорону
здоров’я,
використовуються, зокрема, для забезпечення медичної використовуються, зокрема, для забезпечення медичної та
допомоги населенню, фінансування державних цільових і реабілітаційної допомоги населенню, фінансування
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місцевих програм охорони здоров'я та фундаментальних державних цільових і місцевих програм охорони здоров'я
наукових досліджень у цій сфері.
та фундаментальних наукових досліджень у цій сфері.
...
…
відсутня
Реабілітаційна допомога у сфері охорони здоров’я
надається за рахунок бюджетних коштів у
реабілітаційних закладах, закладах охорони здоров'я з
реабілітаційним відділенням чи підрозділом та інших
суб'єктів господарювання, які зареєстровані та
одержали в установленому законом порядку ліцензію
на
провадження
господарської
діяльності
з
реабілітаційної практики, з якими головними
розпорядниками бюджетних коштів укладені договори
про медичне обслуговування населення.
…
…
Порядок
укладення
договорів
про
медичне
Порядок
укладення
договорів
про
медичне
обслуговування населення за програмою медичних обслуговування населення за програмою медичних
гарантій та порядок визначення тарифів для оплати гарантій та порядок визначення тарифів для оплати
медичних та реабілітаційних послуг і лікарських засобів медичних та реабілітаційних послуг і лікарських засобів
встановлюються Законом України "Про державні встановлюються Законом України "Про державні
фінансові гарантії медичного обслуговування населення". фінансові гарантії медичного обслуговування населення".
…
…
Стаття 19. Матеріально-технічне забезпечення
охорони здоров'я

Стаття

19.

Матеріально-технічне
охорони здоров'я

забезпечення

Держава організує матеріально-технічне забезпечення
Держава
організовує
матеріально-технічне
охорони здоров'я в обсязі, необхідному для надання забезпечення охорони здоров'я в обсязі, необхідному для
населенню гарантованого рівня медичної допомоги. Всі надання населенню гарантованого рівня медичної та
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заклади охорони здоров'я мають право самостійно
вирішувати питання свого матеріально-технічного
забезпечення. Держава сприяє виробництву медичної
апаратури, інструментарію, обладнання, лабораторних
реактивів, ліків, протезних і гігієнічних засобів та інших
виробів, необхідних для охорони здоров'я, а також
розвитку торгівлі цими виробами.
З цією метою забезпечується реалізація державних
цільових програм пріоритетного розвитку медичної,
біологічної
та
фармацевтичної
промисловості,
заохочуються
підприємництво
і
міжнародне
співробітництво
в
сфері
матеріально-технічного
забезпечення охорони здоров'я, створюється система
відповідних податкових, цінових, митних та інших пільг і
регуляторів.
…
Стаття 22. Державний контроль і нагляд в сфері
охорони здоров'я
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

реабілітаційної допомоги. Всі заклади охорони здоров'я
мають право самостійно вирішувати питання свого
матеріально-технічного забезпечення. Держава сприяє
виробництву медичної апаратури, інструментарію,
обладнання, лабораторних реактивів, ліків, технічних та
інших засобів реабілітації, протезних і гігієнічних
засобів та інших виробів, необхідних для охорони
здоров'я, а також розвитку торгівлі цими виробами.
З цією метою забезпечується реалізація державних
цільових програм пріоритетного розвитку медичної,
біологічної
та
фармацевтичної
промисловості,
виробництва технічних та інших засобів реабілітації,
заохочуються
підприємництво
і
міжнародне
співробітництво
в
сфері
матеріально-технічного
забезпечення охорони здоров'я, створюється система
відповідних податкових, цінових, митних та інших пільг і
регуляторів.
…
Стаття 22. Державний контроль і нагляд в сфері
охорони здоров'я
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
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населення, нормативів професійної діяльності в сфері
охорони здоров'я, вимог Державної Фармакопеї,
стандартів
медичного
обслуговування,
медичних
матеріалів і технологій.

населення, нормативів професійної діяльності в сфері
охорони здоров'я, вимог Державної Фармакопеї,
стандартів
медичного
обслуговування,
медичних
матеріалів і технологій та протоколів надання
реабілітаційної допомоги.

Стаття 33. Забезпечення надання медичної допомоги
Стаття 33. Забезпечення надання медичної допомоги
...
...
Медична допомога за видами поділяється на екстрену,
Медична допомога за видами поділяється на екстрену,
первинну,
вторинну
(спеціалізовану),
третинну первинну,
вторинну
(спеціалізовану),
третинну
(високоспеціалізовану),
паліативну,
медичну (високоспеціалізовану), паліативну.
реабілітацію.
...
...
Стаття 35-2. Вторинна (спеціалізована) медична
допомога
Вторинна (спеціалізована) медична допомога медична допомога, що надається в амбулаторних або
стаціонарних умовах лікарями відповідної спеціалізації
(крім лікарів загальної практики - сімейних лікарів) у
плановому порядку або в екстрених випадках і передбачає
надання консультації, проведення діагностики, лікування,
реабілітації та профілактики хвороб, травм, отруєнь,
патологічних і фізіологічних (під час вагітності та пологів)
станів; направлення пацієнта відповідно до медичних
показань для надання вторинної (спеціалізованої)
медичної допомоги з іншої спеціалізації або третинної
(високоспеціалізованої) медичної допомоги.

Стаття 35-2. Вторинна (спеціалізована) медична
допомога
Вторинна (спеціалізована) медична допомога медична допомога, що надається в амбулаторних або
стаціонарних умовах лікарями відповідної спеціалізації
(крім лікарів загальної практики - сімейних лікарів) у
плановому порядку або в екстрених випадках і передбачає
надання консультації, проведення діагностики, лікування
та профілактики хвороб, травм, отруєнь, патологічних і
фізіологічних (під час вагітності та пологів) станів;
направлення пацієнта відповідно до медичних показань
для надання вторинної (спеціалізованої) медичної
допомоги з іншої спеціалізації або третинної
(високоспеціалізованої) медичної допомоги.
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…
…
в стаціонарних умовах - багатопрофільні лікарні
в стаціонарних умовах - багатопрофільні лікарні
інтенсивного
лікування,
лікарні
відновного інтенсивного лікування, лікарні відновного, планового
(реабілітаційного), планового лікування, хоспіси, лікування, хоспіси, спеціалізовані медичні центри;
спеціалізовані медичні центри;
…
…
Стаття 35-5. Медична реабілітація
Медична реабілітація - вид медичної допомоги, що
надається пацієнтам в амбулаторних або стаціонарних
умовах і включає систему медичних та інших заходів,
спрямованих на відновлення порушених чи втрачених
функцій організму особи, на виявлення та активізацію
компенсаторних можливостей організму з метою
створення умов для повернення особи до нормальної
життєдіяльності, на профілактику ускладнень та
рецидивів захворювання.
Медична реабілітація призначається пацієнтам:
після закінчення гострого періоду захворювання в
разі наявності обмежень життєдіяльності;
з уродженими та спадковими патологічними
станами, набутими порушеннями опорно-рухового та
мовного апарату, вадами зору та слуху;
у разі встановлення стійкої непрацездатності
(інвалідності).
Медична реабілітація здійснюється безоплатно

Виключена
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державними та комунальними закладами охорони
здоров'я, з якими укладено договори про медичне
обслуговування
населення,
за
направленням
відповідно до медичних показань державного чи
комунального закладу охорони здоров'я, в якому
пацієнтові надавалася вторинна (спеціалізована) чи
третинна (високоспеціалізована) медична допомога.
Медична реабілітація здійснюється за медичними
показаннями у порядку, визначеному центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері охорони здоров'я.
Стаття 41. Звільнення від роботи на період хвороби

Стаття 41. Звільнення від роботи на період хвороби
або реабілітації
На період хвороби з тимчасовою втратою
На період хвороби або реабілітації з тимчасовою
працездатності громадянам надається звільнення від втратою працездатності громадянам надається звільнення
роботи з виплатою у встановленому законодавством від роботи з виплатою у встановленому законодавством
України порядку допомоги по соціальному страхуванню. України порядку допомоги по соціальному страхуванню.
Стаття 44. Застосування методів профілактики,
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.
Нові методи профілактики, діагностики, лікування,
реабілітації та лікарські засоби, які знаходяться на

Стаття 44. Застосування методів профілактики,
діагностики, лікування та лікарських засобів
У медичній практиці застосовуються методи
профілактики, діагностики, лікування 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 та
лікарські засоби, які знаходяться на розгляді в
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розгляді в установленому порядку, але ще не допущені до
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.

установленому порядку, але ще не допущені до
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 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 та лікарських засобів, зазначених у
частині другій цієї статті, встановлюється центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері охорони здоров'я.
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Стаття 69. Медико-соціальна експертиза втрати
працездатності та стійкого розладу
функцій організму
...
Під час проведення медичної експертизи з тимчасової
втрати працездатності встановлюється факт необхідності
надання листка непрацездатності чи іншого документа, що
засвідчує тимчасову втрату працездатності у зв’язку з
хворобою, травмою, вагітністю та пологами, доглядом за
хворим членом сім’ї, хворою дитиною, карантином,
встановленим
санітарно-епідеміологічною
службою,
протезуванням,
санаторно-курортним
лікуванням,
визначаються необхідність і строки тимчасового
переведення працівника у зв’язку з хворобою на іншу
роботу, приймається рішення про направлення на медикосоціальну експертну комісію для визначення наявності та
ступеня стійкого розладу функцій організму, причини,
часу настання і групи інвалідності.
Експертиза стійкого розладу функцій організму
здійснюється медико-соціальними експертними комісіями,
які встановлюють ступінь та причину інвалідності,
складають
(коригують)
індивідуальну
програму
реабілітації інваліда, в якій визначають реабілітаційні
заходи відповідно до Закону України "Про реабілітацію
інвалідів в Україні".

Стаття
69.
Медико-соціальна
експертиза
втрати
працездатності
та
стійких
обмежень
життєдіяльності
...
Під час проведення медичної експертизи з тимчасової
втрати працездатності встановлюється факт необхідності
надання листка непрацездатності чи іншого документа, що
засвідчує тимчасову втрату працездатності у зв’язку з
хворобою,
травмою,
вагітністю
та
пологами,
реабілітаційною допомогою, доглядом за хворим членом
сім’ї, хворою дитиною, карантином, встановленим
санітарно-епідеміологічною службою, протезуванням,
санаторно-курортним
лікуванням,
визначаються
необхідність і строки тимчасового переведення
працівника у зв’язку з хворобою на іншу роботу,
приймається рішення про направлення на медикосоціальну експертну комісію для визначення наявності та
ступеня стійких обмежень життєдіяльності, причини,
часу настання і групи інвалідності.
Медико-соціальна експертиза стійких обмежень
життєдіяльності
здійснюється
медико-соціальними
експертними комісіями, які встановлюють ступінь та
причину
інвалідності,
складають
(коригують)
індивідуальну програму реабілітації особи з інвалідністю,
в якій визначають реабілітаційні заходи відповідно до
законів України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в
Україні" та "Про реабілітацію осіб з обмеженнями
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...
Індивідуальна програма реабілітації інваліда є
обов'язковою для виконання органами виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування, реабілітаційними
установами, підприємствами, установами, організаціями, в
яких працює або перебуває інвалід, незалежно від їх
відомчої підпорядкованості, типу і форми власності.
…

Розділ X
МЕДИЧНА І ФАРМАЦЕВТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Стаття 74. Заняття медичною і фармацевтичною
діяльністю

життєдіяльності".
...
Індивідуальний
реабілітаційний
план,
індивідуальна програма реабілітації особи з інвалідністю
(дитини з інвалідністю) є обов'язковими для виконання
центральними та місцевими органами виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування, реабілітаційними
установами, реабілітаційними закладами, відділеннями,
підрозділами,
підприємствами,
установами,
організаціями, в яких працює або перебуває особа з
обмеженнями життєдіяльності, особа з інвалідністю,
дитина з інвалідністю, незалежно від їх відомчої
підпорядкованості, типу і форми власності.
…
Розділ X
МЕДИЧНА І ФАРМАЦЕВТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ,
РЕАБІЛІТАЦІЙНА ДОПОМОГА
Стаття 74. Зайняття медичною, фармацевтичною
діяльністю та надання реабілітаційної
допомоги

Медичною і фармацевтичною діяльністю можуть
Займатися медичною і фармацевтичною діяльністю,
займатися особи, які мають відповідну спеціальну освіту а також надавати реабілітаційну допомогу можуть
і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам.
особи, які мають відповідну спеціальну освіту і
відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам.
Частину другу статті 74 виключено.
Частину другу статті 74 виключено.
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Єдині кваліфікаційні вимоги до осіб, які займаються
певними видами медичної і фармацевтичної діяльності,
встановлюються центральним органом виконавчої влади,
що забезпечує формування державної політики у сфері
охорони здоров'я. Відповідальність за дотримання
зазначених кваліфікаційних вимог несуть керівники
закладу охорони здоров'я і ті органи, яким надано право
видавати ліцензію на провадження господарської
діяльності в сфері охорони здоров'я.

Особи, які пройшли медичну або фармацевтичну
підготовку в навчальних закладах іноземних країн,
допускаються до професійної діяльності після перевірки їх
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.
Стаття 75. Підготовка, перепідготовка та підвищення
кваліфікації медичних і фармацевтичних
працівників

Єдині кваліфікаційні вимоги до осіб, які займаються
певними видами медичної і фармацевтичної діяльності, а
також надають реабілітаційну допомогу з реабілітації у
сфері охорони здоров’я, 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 та реабілітаційних закладів, відділень,
підрозділів, і ті органи, яким надано право видавати
ліцензію
на
провадження
відповідних
видів
господарської діяльності.
Особи, які пройшли медичну, фармацевтичну або
реабілітаційну підготовку в навчальних закладах
іноземних країн, допускаються до професійної діяльності
після перевірки їх 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.
Стаття

75.

Підготовка,
перепідготовка
та
підвищення кваліфікації медичних,
фармацевтичних
працівників
та
фахівців з реабілітації

Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації
Підготовка,
перепідготовка
та
підвищення
медичних і фармацевтичних працівників здійснюються кваліфікації медичних і фармацевтичних працівників,
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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.
відсутня

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.
Стаття 78. Професійні обов'язки медичних
і фармацевтичних працівників
Медичні і фармацевтичні працівники зобов'язані:

лікарів фізичної та реабілітаційної медицини
здійснюються відповідними закладами вищої медичної
освіти,
середніми
спеціальними
навчальними
закладами 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 фахівців з реабілітації з вищою
немедичною освітою здійснюються відповідними
закладами вищої освіти та науковими закладами,
закладами підвищення кваліфікації і перепідготовки
кадрів, а також через аспірантуру і докторантуру
згідно з законодавством про освіту.
Навчальні
плани
та
програми
підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації медичних,
фармацевтичних працівників та фахівців з реабілітації у
встановленому порядку погоджуються з центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері охорони здоров'я.
Стаття

78.

Професійні обов'язки медичних,
фармацевтичних працівників та
фахівців з реабілітації

Медичні, фармацевтичні працівники та фахівці з
реабілітації зобов'язані:
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а) сприяти охороні та зміцненню здоров'я людей,
а) сприяти охороні та зміцненню здоров'я людей,
запобіганню і лікуванню захворювань, надавати своєчасну запобіганню і лікуванню захворювань, надавати своєчасну
та кваліфіковану медичну і лікарську допомогу;
та кваліфіковану медичну, лікарську і реабілітаційну
допомогу;
б) безплатно надавати відповідну невідкладну
б) безоплатно надавати відповідну невідкладну
медичну допомогу громадянам у разі нещасного випадку медичну допомогу громадянам у разі нещасного випадку
та в інших екстремальних ситуаціях;
та в інших екстремальних ситуаціях;
в) поширювати наукові та медичні знання серед
в) поширювати наукові та медичні знання, знання
населення, пропагувати, в тому числі власним прикладом, щодо функціонування та обмежень життєдіяльності
здоровий спосіб життя;
серед населення, пропагувати, в тому числі власним
прикладом, здоровий спосіб життя;
г) дотримувати вимог професійної етики і
г) дотримуватися вимог професійної етики і
деонтології, зберігати лікарську таємницю;
деонтології, зберігати лікарську таємницю;
д) постійно підвищувати рівень професійних знань та
ґ) постійно підвищувати рівень професійних знань
майстерності;
та майстерності;
е) надавати консультативну допомогу своїм колегам та
д) надавати консультативну допомогу своїм колегам
іншим працівникам охорони здоров'я.
та іншим працівникам охорони здоров'я, фахівцям з
реабілітації;
відсутня
е) здійснювати діяльність згідно до принципів
доказової медицини / доказової реабілітації.
Медичні та фармацевтичні працівники несуть також
Медичні, фармацевтичні працівники та фахівці з
інші обов'язки, передбачені законодавством.
реабілітації
виконують
також
інші
обов'язки,
передбачені законодавством.
Стаття 78-1. Обмеження, встановлені для медичних
і фармацевтичних працівників під час
здійснення ними професійної діяльності

Стаття 78-1. Обмеження, встановлені для медичних,
фармацевтичних
працівників
та
фахівців з реабілітації під час
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здійснення
професійної діяльності

ними

Медичні і фармацевтичні працівники під час
Медичні, фармацевтичні працівники та фахівці з
здійснення ними професійної діяльності не мають права:
реабілітації під час здійснення ними професійної
діяльності не мають права:
1) одержувати від суб'єктів господарювання, які
1) одержувати від суб'єктів господарювання, які
здійснюють виробництво та/або реалізацію лікарських здійснюють виробництво та/або реалізацію лікарських
засобів, виробів медичного призначення, їх представників засобів, виробів медичного призначення, технічних та
неправомірну вигоду;
інших
засобів
реабілітації,
їх
представників
неправомірну вигоду;
2) одержувати від суб'єктів господарювання, які
2) одержувати від суб'єктів господарювання, які
здійснюють виробництво та/або реалізацію лікарських здійснюють виробництво та/або реалізацію лікарських
засобів, виробів медичного призначення, їх представників засобів, виробів медичного призначення, технічних та
зразки лікарських засобів, виробів медичного призначення інших засобів реабілітації, їх представників зразки
для використання у професійній діяльності (крім випадків, лікарських засобів, виробів медичного призначення,
пов'язаних з проведенням відповідно до договорів технічних та інших засобів реабілітації для
клінічних досліджень лікарських засобів або клінічних використання у професійній діяльності (крім випадків,
випробувань виробів медичного призначення);
пов'язаних з проведенням відповідно до договорів
клінічних досліджень лікарських засобів або клінічних
випробувань виробів медичного призначення або
технічних та інших засобів реабілітації);
3) рекламувати лікарські засоби, вироби медичного
3) рекламувати лікарські засоби, вироби медичного
призначення, у тому числі виписувати лікарські засоби на призначення, технічні та інші засоби реабілітації, у тому
бланках, що містять інформацію рекламного характеру, та числі виписувати лікарські засоби на бланках, що містять
зазначати виробників лікарських засобів (торговельних інформацію рекламного характеру, та зазначати
марок);
виробників лікарських засобів (торговельних марок);
4) на вимогу споживача під час реалізації (відпуску)
4) на вимогу споживача під час реалізації (відпуску)
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лікарського засобу не надавати або надавати недостовірну
інформацію про наявність у даному аптечному закладі
лікарських засобів з такою самою діючою речовиною (за
міжнародною непатентованою назвою), формою відпуску
та дозуванням, зокрема приховувати інформацію про
наявність таких лікарських засобів за нижчою ціною.
Положення цього пункту поширюються виключно на
фармацевтичних працівників.
За порушення вимог цієї статті медичні і
фармацевтичні працівники несуть відповідальність,
передбачену законодавством.
Стаття 79. Міжнародне співробітництво в сфері
охорони здоров'я
Україна – учасник міжнародного співробітництва в
сфері охорони здоров'я, член Всесвітньої організації
охорони здоров'я (ВООЗ) та інших міжнародних
організацій. Держава гарантує зазначеним організаціям
належні умови діяльності на території України, сприяє
розширенню і поглибленню участі України у заходах, що
ними проводяться.
Відповідно до своїх міжнародно-правових зобов'язань
держава бере участь у реалізації міжнародних програм
охорони здоров'я; здійснює обмін екологічною і медичною
інформацією; сприяє професійним та науковим контактам
працівників охорони здоров'я, обміну прогресивними
методами і технологіями, експорту та імпорту медичного

лікарського засобу не надавати або надавати недостовірну
інформацію про наявність у цьому аптечному закладі
лікарських засобів з такою самою діючою речовиною (за
міжнародною непатентованою назвою), формою відпуску
та дозуванням, зокрема, приховувати інформацію про
наявність таких лікарських засобів за нижчою ціною.
Положення цього пункту поширюються виключно на
фармацевтичних працівників.
За
порушення
вимог
цієї
статті
медичні,
фармацевтичні працівники та фахівці з реабілітації
несуть відповідальність, передбачену законом.
Стаття 79. Міжнародне співробітництво у сфері
охорони здоров'я
Україна – учасник міжнародного співробітництва у
сфері охорони здоров'я, член Всесвітньої організації
охорони здоров'я (ВООЗ) та інших міжнародних
організацій. Держава гарантує зазначеним організаціям
належні умови діяльності на території України, сприяє
розширенню і поглибленню участі України у заходах, що
ними проводяться.
Відповідно до своїх міжнародно-правових зобов'язань
держава бере участь у реалізації міжнародних програм
охорони здоров'я; здійснює обмін екологічною, медичною
та реабілітаційною інформацією; сприяє професійним та
науковим контактам працівників охорони здоров'я,
фахівців з реабілітації, обміну прогресивними методами і
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обладнання, лікарських препаратів та інших товарів,
необхідних для здоров'я, діяльності спільних підприємств
в сфері охорони здоров'я; організує спільну підготовку
фахівців, розвиває і підтримує всі інші форми
міжнародного співробітництва, що не суперечать
міжнародному праву і національному законодавству.
Заклади охорони здоров'я, громадяни та їх об'єднання
мають право відповідно до чинного законодавства
самостійно укладати договори (контракти) з іноземними
юридичними і фізичними особами на будь-які форми
співробітництва, брати участь у діяльності відповідних
міжнародних
організацій,
здійснювати
зовнішньоекономічну діяльність.
Неправомірні
обмеження
міжнародного
співробітництва з боку державних органів і посадових осіб
можуть бути оскаржені у встановленому порядку, в тому
числі і до суду.

технологіями, експорту та імпорту медичного обладнання,
лікарських препаратів, технічних та інших засобів
реабілітації й інших товарів, необхідних для здоров'я,
діяльності спільних підприємств у сфері охорони здоров'я;
організовує спільну підготовку фахівців, розвиває і
підтримує всі інші форми міжнародного співробітництва,
що не суперечать міжнародному праву і національному
законодавству.
Заклади охорони здоров'я, реабілітаційні заклади,
органи професійного самоврядування медичних
професій та фахівців з реабілітації, громадяни та їх
об'єднання мають право відповідно до чинного
законодавства самостійно укладати договори (контракти) з
іноземними юридичними і фізичними особами на будь-які
форми співробітництва, брати участь у діяльності
відповідних міжнародних організацій, здійснювати
зовнішньоекономічну діяльність.
Неправомірні
обмеження
міжнародного
співробітництва з боку державних органів і посадових осіб
можуть бути оскаржені у встановленому порядку, в тому
числі і до суду.

Закон України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні"
Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в
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такому значенні:
особа з інвалідністю – особа зі стійким розладом
функцій організму, що при взаємодії із зовнішнім
середовищем може призводити до обмеження її
життєдіяльності, внаслідок чого держава зобов'язана
створити умови для реалізації нею прав нарівні з
іншими громадянами та забезпечити її соціальний
захист;
дитина з інвалідністю – особа віком до 18 років
(повноліття) зі стійким розладом функцій організму,
що при взаємодії із зовнішнім середовищем може
призводити до обмеження її життєдіяльності, внаслідок
чого держава зобов'язана створити умови для
реалізації нею прав нарівні з іншими громадянами та
забезпечити її соціальний захист;
...
життєдіяльність
–
повсякденна
діяльність,
здатність організму особи здійснювати діяльність у
спосіб і в межах, звичайних для людини;
обмеження життєдіяльності – помірно виражена,
виражена або значно
виражена втрата особою
внаслідок захворювання, травми (її наслідків) або
вроджених вад здатності до самообслуговування,
пересування, орієнтації, контролю своєї поведінки,
спілкування,
навчання,
виконання
трудової
діяльності нарівні з іншими громадянами;

такому значенні:
особа з інвалідністю – повнолітня особа зі стійким
обмеженням життєдіяльності, якій у порядку,
визначеному
законодавством,
встановлено
інвалідність;

дитина з інвалідністю – особа до досягнення нею
повноліття (віком до 18 років) зі стійким обмеженням
життєдіяльності, якій у порядку, визначеному
законодавством, встановлено інвалідність;
...
виключити

виключити
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медико-соціальна експертиза – визначення на основі
комплексного обстеження усіх систем організму
конкретної особи міри втрати здоров'я, ступеня
обмеження її життєдіяльності, викликаного стійким
розладом функцій організму, групи інвалідності,
причини і часу її настання, а також рекомендацій щодо
можливих для особи за станом здоров'я видів трудової
діяльності та умов праці, потреби у сторонньому
догляді, відповідних видів санаторно-курортного
лікування і соціального захисту для найповнішого
відновлення усіх функцій життєдіяльності особи;
попередження інвалідності - здійснення комплексу
медичних,
гігієнічних,
фізичних,
педагогічних,
психологічних,
професійних
та
інших
заходів,
спрямованих на профілактику переходу захворювання,
наслідків травми або вади в інвалідність особи або на
зменшення тяжкості інвалідності;
усунення обмежень життєдіяльності - система заходів,
спрямованих на створення умов для досягнення або
відновлення
особою
оптимального
фізичного,
інтелектуального, психічного і соціального рівня
життєдіяльності
та забезпечення її законодавчо
визначених прав;
…
реабілітаційні послуги - послуги, спрямовані на
відновлення
оптимального
фізичного,
інтелектуального, психічного і соціального рівня

медико-соціальна експертиза – встановлення ступеня
стійкого
обмеження
життєдіяльності,
групи
інвалідності, причини і часу їх настання, а також
доопрацювання та затвердження індивідуальної
програми реабілітації особи з інвалідністю (дитини з
інвалідністю) в рамках стратегії компенсації на основі
індивідуального
реабілітаційного
плану
та
комплексного реабілітаційного обстеження особи з
обмеженням життєдіяльності;
виключити

виключити

...
реабілітаційна послуга – послуга, що надається
пацієнту реабілітаційним закладом, закладом охорони
здоров'я або соціального захисту з реабілітаційним
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життєдіяльності особи з метою сприяння її інтеграції в відділенням чи підрозділом, або іншим суб'єктом
суспільство;
господарювання та оплачується її замовником.
Замовником
послуги
з
реабілітаційного
…
обслуговування населення можуть бути держава,
відповідні
органи
місцевого
самоврядування,
юридичні та фізичні особи, в тому числі пацієнт;
…
медична реабілітація – система лікувальних заходів,
реабілітація у сфері охорони здоров’я – комплекс
що спрямовані на відновлення порушених чи заходів, які здійснюють фахівці з реабілітації, що
втрачених функцій організму особи, на виявлення та працюють в реабілітаційних закладах, відділеннях,
активізацію компенсаторних можливостей організму з підрозділах
та
в
громадах
у
складі
метою забезпечення умов для повернення особи до мультидисциплінарної реабілітаційної команди або
нормальної
життєдіяльності,
на
профілактику самостійно, надають реабілітаційну допомогу особі з
ускладнень та рецидивів захворювання;
обмеженням життєдіяльності (або такої, у якої може
виникнути обмеження життєдіяльності) з метою
...
досягнення та підтримання оптимального рівня
функціонування та якості життя у її середовищі;
...
фізична
реабілітація
–
система
заходів,
виключити
спрямованих
на
вироблення
і
застосування
комплексів фізичних вправ на
різних етапах
лікування
і
реабілітації,
що
забезпечують
функціональне відновлення особи, виявляють і
розвивають резервні і компенсаторні можливості
організму
шляхом
вироблення
нових
рухів,
компенсаторних навичок, користування технічними та
іншими засобами реабілітації, виробами медичного
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призначення;
...

...

Стаття 2. Законодавство України з питань реабілітації
осіб з інвалідністю

Стаття 2. Законодавство України з питань реабілітації
осіб з інвалідністю

Законодавство України з питань реабілітації осіб з
інвалідністю ґрунтується на Конституції України і
складається з цього Закону, законів України "Про
державні соціальні стандарти і державні соціальні
гарантії", "Про основи соціальної захищеності осіб з
інвалідністю в Україні", "Про соціальні послуги", інших
нормативно-правових
актів,
що
регулюють
правовідносини у цій сфері, та міжнародних договорів
України, згода на обов'язковість яких надана Верховною
Радою України.

Законодавство України з питань реабілітації осіб з
інвалідністю ґрунтується на Конституції України і
складається з цього Закону, законів України "Про
реабілітацію осіб з обмеженнями життєдіяльності",
"Про державні соціальні стандарти і державні соціальні
гарантії", "Про основи соціальної захищеності осіб з
інвалідністю в Україні", "Про соціальні послуги", інших
нормативно-правових
актів,
що
регулюють
правовідносини у цій сфері, та міжнародних договорів
України, згода на обов'язковість яких надана Верховною
Радою України.

Стаття 5. Реалізація державної політики у сфері
реабілітації осіб з інвалідністю
...
Реалізація державної політики у сфері реабілітації осіб
з інвалідністю покладається на органи виконавчої влади та
органи місцевого самоврядування, які у співпраці та
партнерстві з громадськими організаціями осіб з
інвалідністю забезпечують розробку і виконання програм
для запобігання виникненню інвалідності, компенсації вад

Стаття 5. Реалізація державної політики у сфері
реабілітації осіб з інвалідністю
…
Реалізація державної політики у сфері реабілітації осіб
з інвалідністю покладається на органи виконавчої влади та
органи місцевого самоврядування, які у співпраці та
партнерстві з громадськими організаціями осіб з
обмеженнями життєдіяльності, осіб з інвалідністю,
фахівців з реабілітації, органами професійного
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і розладів функцій організму особи, створення умов
для їх усунення шляхом медичної, психологопедагогічної, психологічної, фізичної, професійної,
трудової, фізкультурно-спортивної, соціальної реабілітації
осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю.

самоврядування фахівців з реабілітації забезпечують
розроблення і виконання програм для запобігання
виникненню інвалідності, для відновлення або
компенсації
функціональних
порушень
шляхом
реабілітації у сфері охорони здоров’я, психологопедагогічної, психологічної, професійної, трудової,
фізкультурно-спортивної, соціальної реабілітації осіб з
інвалідністю, дітей з інвалідністю.

Стаття 7. Медико-соціальна експертиза
Стаття 7. Медико-соціальна експертиза
Медико-соціальна експертиза повнолітніх осіб
Медико-соціальна експертиза осіб з обмеженнями
проводиться медико-соціальними експертними комісіями, життєдіяльності та осіб з інвалідністю проводиться
а дітей - лікарсько-консультативними комісіями медико-соціальними експертними комісіями, а дітей лікувально-профілактичних закладів.
лікарсько-консультативними
комісіями
лікувальнопрофілактичних закладів..
Огляд повнолітніх осіб з порушеннями стану
Особа
з
обмеженнями
життєдіяльності
здоров'я, осіб з інвалідністю (за направленням направляється для проходження медико-соціальної
відповідного лікувально-профілактичного закладу), експертизи з метою підтвердження стійкого обмеження
дітей з порушеннями стану здоров'я та дітей з життєдіяльності та встановлення статусу «особа з
інвалідністю
проводиться
після
проведення інвалідністю» або «дитина з інвалідністю» у разі
діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів виявлення мультидисциплінарною реабілітаційною
за наявності даних, що підтверджують стійкий розлад командою ознак стійкого обмеження життєдіяльності,
функцій організму у зв'язку з фізичними, психічними, що зазначається в індивідуальному реабілітаційному
інтелектуальними та сенсорними порушеннями, плані.
…
зумовленими захворюванням, травмою (її наслідками)
або вродженими вадами.
…
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Стаття 9. Повноваження центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сферах
трудових відносин, соціального захисту
населення
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері соціального захисту осіб з
інвалідністю та ветеранів війни, у межах своїх
повноважень щодо здійснення державної політики у сфері
реабілітації осіб з інвалідністю:
…
бере участь у розробленні державних і цільових
програм, заходів з профілактики інвалідності та
медичної,
психологічної,
фізичної,
трудової,
фізкультурно-спортивної, соціальної реабілітації осіб з
інвалідністю, дітей з інвалідністю;
...
Стаття 12. Структура системи реабілітації осіб з
інвалідністю, дітей з інвалідністю
Система реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з
інвалідністю забезпечує своєчасність, комплексність і
неперервність
медичної,
психолого-педагогічної,
фізичної,
професійної,
трудової,
фізкультурноспортивної, соціальної реабілітації, досягнення особами з
інвалідністю, дітьми з інвалідністю оптимального
фізичного, інтелектуального, психічного і соціального

Стаття

9. Повноваження центрального органу
виконавчої
влади,
що
забезпечує
формування державної політики у сферах
трудових відносин, соціального захисту
населення

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері соціального захисту осіб з
інвалідністю та ветеранів війни, у межах своїх
повноважень щодо здійснення державної політики у сфері
реабілітації осіб з інвалідністю:
…
бере участь у розробленні державних і цільових
програм, заходів з реабілітації у сфері охорони здоров’я,
психологічної,
трудової,
фізкультурно-спортивної,
соціальної реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з
інвалідністю;
...
Стаття 12. Структура системи реабілітації осіб з
інвалідністю, дітей з інвалідністю
Система реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з
інвалідністю забезпечує своєчасність, комплексність і
неперервність реабілітації у сфері охорони здоров’я,
психолого-педагогічної,
професійної,
трудової,
фізкультурно-спортивної,
соціальної
реабілітації,
досягнення особами з інвалідністю, дітьми з інвалідністю
оптимального фізичного, інтелектуального, психічного і
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рівня життєдіяльності.
...
Стаття 13. Типи реабілітаційних установ

соціального рівня життєдіяльності.
...
Стаття 13. Типи реабілітаційних установ

Реабілітаційні
установи
залежно
від
змісту
Реабілітаційні
установи
залежно
від
змісту
реабілітаційних заходів, які вони здійснюють, відносяться реабілітаційних заходів, які вони здійснюють, відносяться
до таких типів:
до таких типів:
медичної реабілітації;
реабілітаційні заклади, відділення, підрозділи;
медико-соціальної реабілітації;
медико-соціальної реабілітації;
соціальної реабілітації;
соціальної реабілітації;
психолого-педагогічної реабілітації;
психолого-педагогічної реабілітації;
фізичної реабілітації;
професійної реабілітації;
професійної реабілітації;
трудової реабілітації;
трудової реабілітації;
фізкультурно-спортивної реабілітації.
фізкультурно-спортивної реабілітації.
Реабілітаційні установи можуть мати змішаний тип.
Реабілітаційні установи можуть мати змішаний тип.
Стаття 16. Державна типова програма реабілітації осіб
Стаття 16. Державна типова програма реабілітації осіб
з інвалідністю
з інвалідністю
Державна типова програма реабілітації осіб з
інвалідністю встановлює гарантований державою перелік
послуг з медичної, психолого-педагогічної, фізичної,
професійної,
трудової,
фізкультурно-спортивної,
побутової і соціальної реабілітації, технічних та інших
засобів реабілітації, виробів медичного призначення, які
надаються особі з інвалідністю, дитині з інвалідністю з

Державна типова програма реабілітації осіб з
інвалідністю встановлює гарантований державою перелік
послуг з реабілітації у сфері охорони здоров’я
(узгоджених
із
Державним
типовим
планом
реабілітації),
психолого-педагогічної,
професійної,
трудової, фізкультурно-спортивної, побутової і соціальної
реабілітації, технічних та інших засобів реабілітації,
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урахуванням фактичних потреб залежно від віку, статі, виробів медичного призначення, які надаються особі з
виду захворювання безоплатно або на пільгових умовах. інвалідністю, дитині з інвалідністю з урахуванням
фактичних
потреб,
залежно
від
результатів
...
реабілітаційного обстеження безоплатно або на
пільгових умовах.
…
Стаття 17. Організація реабілітаційного процесу
Реабілітаційний процес включає такі складові:
відновлювальні медичні заходи, реконструктивна
хірургія, ендопротезування, протезування, ортезування,
санаторно-курортне лікування;
медична, медико-соціальна, соціальна, психологічна,
психолого-педагогічна, фізична, професійна, трудова,
фізкультурно-спортивна реабілітація, соціальна адаптація;
...
Реабілітаційні установи здійснюють комплексну
реабілітацію осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю
шляхом реалізації соціально-економічних, медичних,
фізичних, психологічних, педагогічних, професійних та
інших
заходів
відновлювального
характеру,
спрямованих
на
попередження
прогресування
патологічного процесу, усунення чи максимально
можливу компенсацію обмежень життєдіяльності,
відновлення здоров'я та трудових навичок осіб з
інвалідністю, дітей з інвалідністю, корекцію психічних
процесів, здобуття ними освіти, їх трудову зайнятість

Стаття 17. Організація реабілітаційного процесу
Реабілітаційний процес включає такі складові:
заходи з реабілітації у сфері охорони здоров’я,
протезування, ортезування;
медико-соціальна, соціальна, психологічна, психологопедагогічна, професійна, трудова, фізкультурно-спортивна
реабілітація, соціальна адаптація;
...
Реабілітаційні установи, реабілітаційні заклади,
відділення,
підрозділи
здійснюють
комплексну
реабілітацію осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю
шляхом реалізації заходів з реабілітації у сфері охорони
здоров’я,
соціально-економічних,
психологічних,
педагогічних, професійних та інших реабілітаційних
заходів, спрямованих на відновлення чи максимально
можливу
компенсацію
обмежень
життєдіяльності,
відновлення здоров'я та трудових навичок осіб з
інвалідністю, дітей з інвалідністю, корекцію психічних
процесів, здобуття ними освіти, їх трудову зайнятість
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незалежно від категорії і причин інвалідності.
…

незалежно від категорії і причин інвалідності.
…

Стаття 21. Наукове і методичне забезпечення
реабілітаційних установ
…
Наукові дослідження у сфері реабілітації осіб з
інвалідністю на замовлення центральних органів
виконавчої влади здійснюють Національна академія наук
України, Академія медичних наук України, Академія
педагогічних наук України, академічні, галузеві науководослідні інститути, інші науково-методичні установи.

Стаття 21. Наукове і методичне забезпечення
реабілітаційних установ
…
Наукові дослідження у сфері реабілітації осіб з
інвалідністю на замовлення центральних органів
виконавчої влади здійснюють Національна академія наук
України, Академія медичних наук України, Академія
педагогічних наук України, академічні, галузеві науководослідні інститути, інші науково-методичні установи.
Наукові дослідження у реабілітаційній галузі мають
ґрунтуватись на моделі Міжнародної класифікації
функціонування, обмеження життєдіяльності та
здоров'я.

Стаття 23. Індивідуальна програма реабілітації особи
з інвалідністю
Індивідуальна програма реабілітації особи з
інвалідністю розробляється відповідно до Державної
типової програми реабілітації осіб з інвалідністю для
повнолітніх осіб з інвалідністю – медико-соціальною
експертною комісією, для дітей з інвалідністю –
лікарсько-консультативними
комісіями
лікувальнопрофілактичних закладів. Визначення конкретних обсягів,

Стаття 23. Індивідуальна програма реабілітації особи з
інвалідністю
Індивідуальна програма реабілітації особи з
інвалідністю розробляється на основі індивідуального
реабілітаційного плану відповідно до Державної типової
програми реабілітації осіб з інвалідністю медикосоціальною експертною комісією, для дітей з інвалідністю
– лікарсько-консультативними комісіями лікувальнопрофілактичних закладів з обов'язковим залученням
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методів і термінів проведення реабілітаційних заходів, які
повинні бути здійснені щодо особи з інвалідністю, дитини
з інвалідністю, кошторис витрат за рахунок бюджетних
коштів чи загальнообов'язкового державного соціального
страхування, а також контроль за виконанням
індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю
в межах своїх повноважень здійснюють медико-соціальні
експертні комісії (лікарсько-консультаційні комісії
лікувально-профілактичних закладів – щодо дітей з
інвалідністю), місцева державна адміністрація, служби
зайнятості, реабілітаційні установи, розпорядники
відповідних коштів.
...

Індивідуальна програма реабілітації має для особи
з
інвалідністю,
дитини
з
інвалідністю
рекомендаційний характер. Особа з інвалідністю
(законний представник дитини з інвалідністю) має право
відмовитися від будь-якого виду, форми та обсягу
реабілітаційних заходів, передбачених її індивідуальною
програмою реабілітації, або від усієї програми в цілому.
Особа з інвалідністю (законний представник недієздатної
особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю) бере участь
у виборі конкретних технічних та інших засобів

особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, або її
законного представника та має бути погоджена особою
з інвалідністю, дитиною з інвалідністю, або її законним
представником. Визначення конкретних обсягів, методів
і термінів проведення реабілітаційних заходів, які повинні
бути здійснені щодо особи з інвалідністю, дитини з
інвалідністю, кошторис витрат за рахунок бюджетних
коштів чи загальнообов'язкового державного соціального
страхування, а також контроль за виконанням
індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю
в межах своїх повноважень здійснюють медико-соціальні
експертні комісії (лікарсько-консультаційні комісії
лікувально-профілактичних закладів – щодо дітей з
інвалідністю), місцева державна адміністрація, служби
зайнятості, реабілітаційні установи, розпорядники
відповідних коштів.
…
Особа з інвалідністю (законний представник дитини з
інвалідністю) має право відмовитися від будь-якого виду,
форми та обсягу реабілітаційних заходів, передбачених
його індивідуальною програмою реабілітації, або від усієї
програми в цілому. Особа з інвалідністю (законний
представник недієздатної особи з інвалідністю, дитини з
інвалідністю) зобов'язана брати участь у виборі та
погоджувати призначення конкретних технічних та
інших
засобів
реабілітації,
виробів
медичного
призначення, реабілітаційних послуг тощо в межах її
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реабілітації,
виробів
медичного
призначення, індивідуальної програми реабілітації
реабілітаційних послуг і санаторно-курортного лікування визначеному Кабінетом Міністрів України.
тощо в межах її індивідуальної програми реабілітації у
…
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
...
Стаття 24. Види реабілітаційних заходів
Відповідно
до
Державної
типової програми
реабілітації осіб з інвалідністю можуть здійснюватися такі
види реабілітаційних заходів щодо осіб з інвалідністю,
дітей з інвалідністю:
медичні, які передбачають медикаментозне лікування,
відновлювальну терапію, реконструктивну хірургію,
ендопротезування, забезпечення виробами медичного
призначення, протезуванням, ортезуванням;

у

порядку,

Стаття 24. Види реабілітаційних заходів

Відповідно
до
Державної
типової
програми
реабілітації осіб з інвалідністю можуть здійснюватися такі
види реабілітаційних заходів щодо осіб з інвалідністю,
дітей з інвалідністю:
заходи з реабілітації в сфері охорони здоров’я, яка
передбачає медикаментозне лікування в рамках
компетенцій лікаря фізичної та реабілітаційної
медицини, фізичну терапію, ерготерапію, терапію мови
та
мовлення,
забезпечення
протезуванням,
ортезуванням, забезпечення технічними та іншими
засобами
реабілітації,
виробами
медичного
призначення відповідно до рекомендацій Всесвітньої
організації охорони здоров'я;
фізичні,
які
передбачають
відновлення,
відсутній
покращення, стабілізацію, координацію рухових дій,
уміння користуватися протезами, ортезами та іншими
технічними засобами реабілітації, що поліпшать
самообслуговування, адаптацію особи з інвалідністю,
дитини з інвалідністю в суспільному житті;
...
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Стаття 30. Учасники реабілітаційного процесу
Учасниками реабілітаційного процесу є:
педагогічні, медичні, соціальні, музичні працівники,
психологи, психотерапевти, спортивні тренери, майстри
виробничого
навчання
реабілітаційної
установи,
реабілітологи, перекладачі жестової мови та інші
фахівці, пов'язані з реабілітаційним процесом;
...

відсутній

Стаття 33. Медична реабілітація

Стаття 30. Учасники реабілітаційного процесу
Учасниками реабілітаційного процесу є:
педагогічні, соціальні, музичні працівники, лікарі
фізичної та реабілітаційної медицини, фізичні
терапевти, ерготерапевти, терапевти мови та
мовлення,
протезисти-ортезисти,
психологи,
психотерапевти, сестри медичні з реабілітації, асистенти
фізичних терапевтів, асистенти ерготерапевтів,
спортивні тренери, майстри виробничого навчання
реабілітаційної установи, перекладачі жестової мови та
інші фахівці, пов'язані з реабілітаційним процесом;
...
мультидисциплінарні
реабілітаційні
команди
(склад мультидисциплінарної реабілітаційної команди
повинен відповідати потребам особи, яка проходить
реабілітацію).
Стаття 33. Реабілітація у сфері охорони здоров’я

Медична реабілітація осіб з інвалідністю, дітей з
Реабілітація у сфері охорони здоров’я осіб з
інвалідністю здійснюється в лікувально-профілактичних інвалідністю, дітей з інвалідністю здійснюється
закладах, реабілітаційних установах відповідного типу.
реабілітаційним закладом, відділенням чи підрозділом,
незалежно від форми власності чи іншим суб'єктом
господарювання, який в установленому законом
порядку
одержав
ліцензію
на
провадження
господарської діяльності з реабілітаційної практики.
Медична реабілітація включає всі види відновного
Реабілітація у сфері охорони здоров’я включає всі
лікування у стаціонарних, амбулаторних і санаторно- види реабілітаційної допомоги у стаціонарних,
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курортних
умовах,
диспансерне
спостереження,
профілактичні заходи, а також реконструктивну
хірургію, протезування та ортезування.
При виникненні у хворих дефекту здоров'я в
результаті захворювання або травми, у тому числі при
переході захворювання хронічну стадію, медикосоціальні експертні комісії (лікарсько-консультативні
комісії лікувально-профілактичних закладів – для
неповнолітніх) або реабілітаційні установи складають
відповідний
розділ
індивідуальної
програми
реабілітації особи з інвалідністю.
Конкретні обсяги, методи, місце реалізації і строки
проведення реабілітаційних заходів визначаються в
індивідуальній програмі реабілітації особи з інвалідністю.
Особи з інвалідністю, діти з інвалідністю з важкими
формами інвалідності, які згідно з медичним висновком
потребують
постійного
стороннього
догляду,
забезпечуються медичним патронажем (повсякденною
допомогою) за місцем проживання (вдома). У разі
необхідності медичний патронаж здійснюють виїзні
реабілітаційні бригади.
Стаття 35. Фізична реабілітація
Фізична реабілітація передбачає відновлення
та/або компенсацію втрачених функцій організму,
досягнення фізичної самостійності та активності,

амбулаторних і санаторно-курортних умовах, а також
протезування та ортезування.
У
разі
виявлення
мультидисциплінарною
реабілітаційною командою реабілітаційного закладу,
відділення, підрозділу ознак стійкого обмеження
життєдіяльності, що зазначається в індивідуальному
реабілітаційному плані, особа направляється для
проходження медико-соціальної експертизи з метою
підтвердження стійкого обмеження життєдіяльності та
встановлення статусу «особа з інвалідністю» або
«дитина з інвалідністю».
Конкретні обсяги, місце реалізації і строки проведення
реабілітаційних заходів визначаються в індивідуальній
програмі реабілітації особи з інвалідністю.
Особи з інвалідністю, діти з інвалідністю з важкими
формами інвалідності, які згідно з медичним висновком
потребують
постійного
стороннього
догляду,
забезпечуються медичним патронажем (повсякденною
допомогою) за місцем проживання (вдома). У разі
необхідності медичний патронаж здійснюють виїзні
реабілітаційні бригади.
виключити статтю
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покращення фізичного стану життєдіяльності особи з
інвалідністю, дитини з інвалідністю.
Фізична реабілітація осіб з інвалідністю, дітей з
інвалідністю здійснюється відповідно до індивідуальної
програми реабілітації, яка розробляється на підставі
фізичного обстеження та визначає комплекс фізичних
вправ і рекомендацій особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю стосовно їх послідовності, дозованості,
тривалості тощо, спрямованих на поліпшення
діяльності організму і координації вправності рухів,
відновлення фізичної дієздатності, підтримання
нормального рівня життєдіяльності.
Стаття 43. Звітність з питань реабілітації осіб
з інвалідністю
Оцінка результатів державної соціальної політики у
сфері реабілітації осіб з інвалідністю, аналіз діяльності
органів виконавчої влади, закладів охорони здоров'я,
навчальних закладів, реабілітаційних установ, протезноортопедичних підприємств здійснюється на підставі
звітних показників.
…

Стаття 43. Звітність з питань реабілітації осіб
з інвалідністю
Оцінка результатів державної соціальної політики у
сфері реабілітації осіб з інвалідністю, аналіз діяльності
органів виконавчої влади, закладів охорони здоров'я,
навчальних закладів, реабілітаційних установ, протезноортопедичних підприємств здійснюється на підставі
звітних показників, що ґрунтуються на моделі
Міжнародної класифікації функціонування, обмеження
життєдіяльності та здоров'я.
…
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Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності"
Стаття 7. Перелік видів господарської діяльності, що
Стаття 7. Перелік видів господарської діяльності, що
підлягають ліцензуванню
підлягають ліцензуванню
1. Ліцензуванню підлягають такі види господарської
1. Ліцензуванню підлягають такі види господарської
діяльності:
діяльності:
…
…
відсутнє
34) реабілітаційна практика.
…
…
Закон України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення"
Стаття 2. Визначення основних термінів
1. У цьому Законі терміни вживаються в такому
значенні:
1)
програма
державних
гарантій
медичного
обслуговування населення (програма медичних гарантій) програма, що визначає перелік та обсяг медичних послуг
(включаючи медичні вироби) та лікарських засобів, повну
оплату надання яких пацієнтам держава гарантує за
рахунок коштів Державного бюджету України згідно з
тарифом, для профілактики, діагностики, лікування та
реабілітації у зв’язку з хворобами, травмами, отруєннями і
патологічними станами, а також у зв’язку з вагітністю та
пологами;

Стаття 2. Визначення основних термінів
1. У цьому Законі терміни вживаються в такому
значенні:
1) програма державних гарантій медичного
обслуговування населення (програма медичних гарантій) програма, що визначає перелік та обсяг медичних послуг
(включаючи медичні вироби), реабілітаційних послуг та
лікарських засобів, повну оплату надання яких пацієнтам
держава гарантує за рахунок коштів Державного бюджету
України згідно з тарифом, для профілактики, діагностики,
лікування та реабілітації у зв’язку з хворобами, травмами,
отруєннями і патологічними станами, а також у зв’язку з
вагітністю та пологами;
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…
відсутнє

…
5) надавачі реабілітаційних послуг - реабілітаційні
заклади, відділення чи підрозділи усіх форм власності
або інші суб'єкти господарювання, які одержали
ліцензію на провадження господарської діяльності з
реабілітаційної практики та уклали договір про
медичне обслуговування населення з головними
розпорядниками бюджетних коштів;
…

…

6) тариф - ставка, що визначає розмір повної оплати за
7) тариф - ставка, що визначає розмір повної оплати за
передбачені програмою медичних гарантій медичні передбачені програмою медичних гарантій медичні,
послуги та лікарські засоби;
реабілітаційні послуги та лікарські засоби;
…
…
Стаття

3.

Державні фінансові гарантії надання
медичних послуг та лікарських засобів

1. Відповідно до цього Закону держава гарантує повну
оплату згідно з тарифом за рахунок коштів Державного
бюджету України надання громадянам необхідних їм
медичних послуг та лікарських засобів, що передбачені
програмою медичних гарантій.
…
4. Додаткові державні фінансові гарантії надання
медичних послуг та лікарських засобів можуть
встановлюватися законами України.

Стаття 3. Державні фінансові гарантії надання
медичних, реабілітаційних послуг та
лікарських засобів
1. Відповідно до цього Закону держава гарантує повну
оплату згідно з тарифом за рахунок коштів Державного
бюджету України надання громадянам необхідних їм
медичних, реабілітаційних послуг та лікарських засобів,
що передбачені програмою медичних гарантій.
…
4. Додаткові державні фінансові гарантії надання
медичних, реабілітаційних послуг та лікарських засобів
можуть встановлюватися законами України.
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5. Органи місцевого самоврядування в межах своєї
компетенції можуть фінансувати місцеві програми
розвитку та підтримки комунальних закладів охорони
здоров’я, зокрема щодо оновлення матеріально-технічної
бази, капітального ремонту, реконструкції, підвищення
оплати праці медичних працівників (програми "місцевих
стимулів"), а також місцеві програми надання населенню
медичних послуг, місцеві програми громадського
здоров’я та інші програми в охороні здоров’я.
…

5. Органи місцевого самоврядування в межах своєї
компетенції можуть фінансувати місцеві програми
розвитку та підтримки комунальних закладів охорони
здоров’я, зокрема щодо оновлення матеріально-технічної
бази, капітального ремонту, реконструкції, підвищення
оплати праці медичних працівників та фахівців з
реабілітації (програми "місцевих стимулів"), а також
місцеві програми надання населенню медичних,
реабілітаційних послуг, місцеві програми громадського
здоров’я та інші програми в охороні здоров’я.
…

Стаття 4. Програма медичних гарантій
1. У межах програми медичних гарантій держава
гарантує громадянам, іноземцям, особам без громадянства,
які постійно проживають на території України, та особам,
яких визнано біженцями або особами, які потребують
додаткового захисту, повну оплату за рахунок коштів
Державного бюджету України необхідних їм медичних
послуг та лікарських засобів, пов’язаних з наданням:
1) екстреної медичної допомоги;
2) первинної медичної допомоги;
3) вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги;
4)
третинної
(високоспеціалізованої)
медичної
допомоги;
5) паліативної медичної допомоги;
6) медичної реабілітації;

Стаття 4. Програма медичних гарантій
1. У межах програми медичних гарантій держава
гарантує
громадянам,
іноземцям,
особам
без
громадянства, які постійно проживають на території
України, та особам, яких визнано біженцями або особами,
які потребують додаткового захисту, повну оплату за
рахунок коштів Державного бюджету України необхідних
їм медичних, реабілітаційних послуг та лікарських
засобів, пов’язаних з наданням:
1) екстреної медичної допомоги;
2) первинної медичної допомоги;
3) вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги;
4) третинної (високоспеціалізованої) медичної
допомоги;
5) паліативної медичної допомоги;
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7) медичної допомоги дітям до 16 років;
6) реабілітації у сфері охорони здоров’я;
8) медичної допомоги у зв’язку з вагітністю та
7) медичної допомоги дітям до 16 років;
8) медичної допомоги у зв’язку з вагітністю та
пологами.
…
пологами.
…
3. Програмою медичних гарантій визначаються
3. Програмою медичних гарантій визначаються
перелік та обсяг медичних послуг та лікарських засобів, перелік та обсяг медичних, реабілітаційних послуг та
оплата яких гарантується за рахунок коштів Державного лікарських засобів, оплата яких гарантується за рахунок
бюджету України.
коштів Державного бюджету України.
Медичні послуги та лікарські засоби, що не включені
Медичні, реабілітаційні послуги та лікарські засоби,
до програми медичних гарантій, не підлягають оплаті за що не включені до програми медичних гарантій, не
рахунок
коштів
Державного
бюджету
України, підлягають оплаті за рахунок коштів Державного
передбачених на реалізацію програми медичних гарантій, бюджету України, передбачених на реалізацію програми
але можуть покриватися за рахунок коштів Державного медичних гарантій, але можуть покриватися за рахунок
бюджету
України,
передбачених
на
реалізацію коштів Державного бюджету України, передбачених на
відповідних державних програм та заходів, місцевих реалізацію відповідних державних програм та заходів,
бюджетів, медичного страхування, юридичних і фізичних місцевих бюджетів, медичного страхування, юридичних і
осіб та з інших джерел, не заборонених законодавством.
фізичних осіб та з інших джерел, не заборонених
законодавством.
…
…
Стаття 5. Основні принципи програми медичних
Стаття 5. Основні принципи програми медичних
гарантій
гарантій
1. Програма медичних гарантій базується на таких
1. Програма медичних гарантій базується на таких
принципах:
принципах:
1) законодавче визначення умов і порядку
1) законодавче визначення умов і порядку
фінансування надання медичних послуг та лікарських фінансування надання медичних, реабілітаційних послуг
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засобів за рахунок коштів Державного бюджету України
за програмою медичних гарантій;
…
3) забезпечення збереження і відновлення здоров’я
населення шляхом надання медичних послуг та
лікарських засобів належної якості;
4) цільове та раціональне використання коштів,
передбачених на фінансування надання медичних послуг
та лікарських засобів за програмою медичних гарантій;
5) універсальність та справедливість доступу до
необхідних медичних послуг та лікарських засобів за
програмою медичних гарантій;
6) передбачуваність та спланованість обсягу медичних
послуг та лікарських засобів;
…
8) конкуренція і відсутність дискримінації надавачів
медичних послуг.

та лікарських засобів за рахунок коштів Державного
бюджету України за програмою медичних гарантій;
…
3) забезпечення збереження і відновлення здоров’я та
функціонування населення шляхом надання медичних,
реабілітаційних послуг та лікарських засобів належної
якості;
4) цільове та раціональне використання коштів,
передбачених на фінансування надання медичних,
реабілітаційних послуг та лікарських засобів за
програмою медичних гарантій;
5) універсальність та справедливість доступу до
необхідних медичних, реабілітаційних послуг та
лікарських засобів за програмою медичних гарантій;
6) передбачуваність та спланованість обсягу
медичних, реабілітаційних послуг та лікарських засобів;
…
8) конкуренція і відсутність дискримінації надавачів
медичних, реабілітаційних послуг.

Стаття 6. Права та обов’язки пацієнтів у сфері
Стаття 6. Права та обов’язки пацієнтів у сфері
державних фінансових гарантій
державних фінансових гарантій
1. Пацієнти мають право на:
1. Пацієнти мають право на:
1) отримання необхідних їм медичних послуг та
1)
отримання
необхідних
їм
медичних,
лікарських засобів належної якості за рахунок коштів реабілітаційних послуг та лікарських засобів належної
Державного бюджету України, передбачених на якості за рахунок коштів Державного бюджету України,
реалізацію програми медичних гарантій, у надавачів передбачених на реалізацію програми медичних гарантій,
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медичних послуг;
2)
безоплатне
отримання
інформації
від
Уповноваженого органу або надавачів медичних послуг
про програму медичних гарантій та надавачів медичних
послуг за цією програмою, які можуть надати необхідну
пацієнту медичну послугу;
3) можливість вибору лікаря у порядку, встановленому
законодавством;
4) надання лікарям, третім особам права доступу до
персональних даних та іншої інформації, що міститься в
електронній системі охорони здоров’я, у тому числі до
інформації про стан свого здоров’я, діагноз, про відомості,
одержані під час медичного обстеження, за умови
дотримання такими особами вимог Закону України "Про
захист персональних даних";
…
6) оскарження рішень, дій чи бездіяльності надавачів
медичних послуг або Уповноваженого органу та його
територіальних органів в установленому законом порядку;
…
2. Пацієнти зобов’язані:
1) надавати відповідному надавачу медичних послуг
достовірну інформацію та документи, необхідні для
отримання медичних послуг та лікарських засобів;

у надавачів медичних, реабілітаційних послуг;
2)
безоплатне
отримання
інформації
від
Уповноваженого органу або надавачів медичних,
реабілітаційних послуг про програму медичних гарантій
та надавачів медичних, реабілітаційних послуг за цією
програмою, які можуть надати необхідну пацієнту
медичну, реабілітаційну послугу;
3) можливість вибору лікаря та фахівця з реабілітації
у порядку, встановленому законодавством;
4) надання лікарям, фахівцям з реабілітації, третім
особам права доступу до персональних даних та іншої
інформації, що міститься в електронній системі охорони
здоров’я, у тому числі до інформації про стан свого
здоров’я, діагноз, про відомості, одержані під час
медичного та реабілітаційного обстеження, за умови
дотримання такими особами вимог Закону України "Про
захист персональних даних";
…
6) оскарження рішень, дій чи бездіяльності надавачів
медичних, реабілітаційних послуг або Уповноваженого
органу та його територіальних органів в установленому
законом порядку;
…
2. Пацієнти зобов’язані:
1) надавати відповідному надавачу медичних послуг,
реабілітаційних послуг достовірну інформацію та
документи, необхідні для отримання медичних послуг,
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…

реабілітаційних послуг та лікарських засобів;
…
3) виконувати медичні приписи лікаря та
3) виконувати медичні приписи лікаря, рекомендації
дотримуватися правил внутрішнього розпорядку надавача фахівця з реабілітації та дотримуватися правил
медичних послуг;
внутрішнього
розпорядку
надавача
медичних,
реабілітаційних послуг;
…
…
Стаття 7. Уповноважений орган
1. Основними функціями Уповноваженого органу є:
…
2) проведення моніторингу, аналізу і прогнозування
потреб населення України у медичних послугах та
лікарських засобах;
3) виконання функцій замовника медичних послуг та
лікарських засобів за програмою медичних гарантій;
…
6) здійснення заходів, що забезпечують цільове та
ефективне використання коштів за програмою медичних
гарантій, у тому числі заходів з перевірки дотримання
надавачами медичних послуг вимог, встановлених
порядком використання коштів програми медичних
гарантій і договорами про медичне обслуговування
населення;
7) отримання та обробка персональних даних та іншої
інформації про пацієнтів (у тому числі інформації про стан

Стаття 7. Уповноважений орган
1. Основними функціями Уповноваженого органу є:
…
2) проведення моніторингу, аналізу і прогнозування
потреб населення України у медичних, реабілітаційних
послугах та лікарських засобах;
3) виконання функцій замовника медичних,
реабілітаційних послуг та лікарських засобів за
програмою медичних гарантій;
…
6) здійснення заходів, що забезпечують цільове та
ефективне використання коштів за програмою медичних
гарантій, у тому числі заходів з перевірки дотримання
надавачами медичних, реабілітаційних послуг вимог,
встановлених порядком використання коштів програми
медичних гарантій і договорами про медичне
обслуговування населення;
7) отримання та обробка персональних даних та іншої
інформації про пацієнтів (у тому числі інформації про

43

здоров’я, діагноз, відомостей, одержаних під час
медичного обстеження пацієнтів) і надавачів медичних
послуг, необхідних для здійснення його повноважень, з
дотриманням вимог Закону України "Про захист
персональних даних";
…
3. До складу Ради громадського контролю не можуть
входити:
…
4) особа, яка відповідно до Закону України "Про
запобігання корупції" є близькою особою голови,
заступника голови центрального органу виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері організації
фінансування надання медичних послуг та лікарських
засобів, керівника структурного підрозділу цього органу;
5) особа, яка є членом органів управління та/або
володіє прямо або опосередковано підприємствами або
корпоративними правами суб’єктів господарювання, які
провадять господарську діяльність з медичної практики,
господарську діяльність з виробництва лікарських засобів,
оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами,
імпорту лікарських засобів, або члени сім’ї якої (в
розумінні Закону України "Про запобігання корупції") є
власниками таких підприємств або корпоративних прав
та/або є членами органів управління таких суб’єктів
господарювання;

стан здоров’я, діагноз, відомостей, одержаних під час
медичного, реабілітаційного обстеження пацієнтів) і
надавачів медичних, реабілітаційних послуг, необхідних
для здійснення його повноважень, з дотриманням вимог
Закону України "Про захист персональних даних";
…
3. До складу Ради громадського контролю не можуть
входити:
…
4) особа, яка відповідно до Закону України "Про
запобігання корупції" є близькою особою голови,
заступника голови центрального органу виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері організації
фінансування надання медичних, реабілітаційних послуг
та лікарських засобів, керівника структурного підрозділу
цього органу;
5) особа, яка є членом органів управління та/або
володіє прямо або опосередковано підприємствами або
корпоративними правами суб’єктів господарювання, які
провадять господарську діяльність з медичної практики,
реабілітаційної практики, господарську діяльність з
виробництва лікарських засобів, технічних та інших
засобів реабілітації, оптової, роздрібної торгівлі
лікарськими засобами, технічними та іншими засобами
реабілітації, імпорту лікарських засобів, технічних та
інших засобів реабілітації, або члени сім’ї якої (в
розумінні Закону України "Про запобігання корупції") є

44

…

Стаття

власниками таких підприємств або корпоративних прав
та/або є членами органів управління таких суб’єктів
господарювання;
…
8.

Особливості договорів про медичне
обслуговування населення за програмою
медичних гарантій
1. Договір про медичне обслуговування населення за
програмою медичних гарантій укладається між закладом
охорони здоров’я незалежно від форми власності чи
фізичною особою - підприємцем, яка в установленому
законом порядку одержала ліцензію на провадження
господарської діяльності з медичної практики, та
Уповноваженим органом.
…

3. Забороняється відмова або ухилення від укладення
відповідного договору про медичне обслуговування
населення за програмою медичних гарантій з суб’єктами,
визначеними у частині першій цієї статті, які подали заяву
Уповноваженому органу про укладення такого договору та
надають медичні послуги, передбачені програмою
медичних гарантій.

Стаття

8.

Особливості договорів про медичне
обслуговування населення за програмою
медичних гарантій
1. Договір про медичне обслуговування населення за
програмою медичних гарантій укладається між закладом
охорони здоров’я, реабілітаційним закладом, закладом
охорони здоров'я або соціального захисту, який має в
складі реабілітаційне відділення чи підрозділ,
незалежно від форми власності чи фізичною особою підприємцем, яка в установленому законом порядку
одержала ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики та/або реабілітаційної
практики та Уповноваженим органом.
…
3. Забороняється відмова або ухилення від укладення
відповідного договору про медичне обслуговування
населення за програмою медичних гарантій з суб’єктами,
визначеними у частині першій цієї статті, які подали заяву
Уповноваженому органу про укладення такого договору
та надають медичні, реабілітаційні послуги, передбачені
програмою медичних гарантій.
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4. Договір про медичне обслуговування населення є
4. Договір про медичне обслуговування населення є
договором на користь третіх осіб - пацієнтів у частині договором на користь третіх осіб - пацієнтів у частині
надання їм медичних послуг та лікарських засобів надання їм медичних, реабілітаційних послуг та
надавачами медичних послуг.
лікарських
засобів
надавачами
медичних,
реабілітаційних послуг.
5. Істотними умовами договору про медичне
обслуговування населення за програмою медичних
гарантій є:
перелік та обсяг надання пацієнтам медичних послуг
та лікарських засобів за програмою медичних гарантій;
умови, порядок та строки оплати тарифу;
фактична адреса надання медичних послуг;
права та обов’язки сторін;
строк дії договору;
звітність надавачів медичних послуг;
відповідальність сторін.
…

5. Істотними умовами договору про медичне
обслуговування населення за програмою медичних
гарантій є:
перелік та обсяг надання пацієнтам медичних,
реабілітаційних послуг та лікарських засобів за
програмою медичних гарантій;
умови, порядок та строки оплати тарифу;
фактична адреса надання медичних послуг та/або
реабілітаційних послуг;
права та обов’язки сторін;
строк дії договору;
звітність надавачів медичних послуг та/або
реабілітаційних послуг;
відповідальність сторін.
…

Стаття 9. Порядок отримання медичних послуг та
лікарських засобів за програмою медичних
гарантій

Стаття

9.
Порядок
отримання
медичних,
реабілітаційних послуг та лікарських
засобів за програмою медичних гарантій

1. У разі потреби у медичних послугах та лікарських

1. У разі потреби у медичних, реабілітаційних
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засобах за програмою медичних гарантій пацієнт (його
законний представник) звертається до надавача медичних
послуг у порядку, встановленому законодавством.
…

послугах та лікарських засобах за програмою медичних
гарантій пацієнт (його законний представник) звертається
до надавача медичних послуг та/або реабілітаційних
послуг у порядку, встановленому законодавством.
…

5. Надання медичних послуг та лікарських засобів за
програмою медичних гарантій, пов’язаних з вторинною
(спеціалізованою), третинною (високоспеціалізованою),
паліативною медичною допомогою та медичною
реабілітацією, здійснюється за направленням лікаря, який
надає первинну медичну допомогу, або лікуючого лікаря в
порядку, передбаченому законодавством, крім випадків,
коли згідно із законодавством направлення лікаря не
вимагається.
…

5. Надання медичних та/або реабілітаційних послуг
та лікарських засобів за програмою медичних гарантій,
пов’язаних з вторинною (спеціалізованою), третинною
(високоспеціалізованою),
паліативною
медичною
допомогою, реабілітацією у сфері охорони здоров’я,
здійснюється за направленням лікаря, який надає
первинну медичну допомогу, або лікуючого лікаря в
порядку, передбаченому законодавством, крім випадків,
коли згідно із законодавством направлення лікаря не
вимагається.
…
8.
Надавач
медичних
послуг
зобов’язаний
8. Надавач медичних послуг та/або реабілітаційних
поінформувати пацієнта про медичні послуги та лікарські послуг зобов’язаний поінформувати пацієнта про медичні
засоби, які пацієнт може отримати в цього надавача за послуги, реабілітаційні послуги та лікарські засоби, які
програмою медичних гарантій.
пацієнт може отримати в цього надавача за програмою
медичних гарантій.
Стаття 10. Основні засади оплати надання медичних
послуг та лікарських засобів за програмою
медичних гарантій
1. Для всієї території України встановлюються єдині

Стаття 10. Основні засади оплати надання медичних,
реабілітаційних послуг та лікарських
засобів за програмою медичних гарантій
1. Для всієї території України встановлюються єдині
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тарифи оплати надання медичних послуг, лікарських
засобів та медичних виробів, розміри реімбурсації
лікарських засобів, які надаються пацієнтам за програмою
медичних гарантій.
Оплата згідно з тарифом гарантована всім надавачам
медичних послуг відповідно до укладених з ними
договорів про медичне обслуговування населення.
…
2. Тарифи можуть встановлюватися, зокрема, як:
1) глобальні ставки, що передбачають сплату
надавачам медичних послуг фіксованої суми за визначену
кількість послуг чи визначений період;
…
3. Методика розрахунку тарифів і коригувальні
коефіцієнти затверджуються центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування державної
політики у сфері охорони здоров’я, за погодженням з
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізацію державної фінансової і
бюджетної політики.
При
розрахунку
тарифів
та
коригувальних
коефіцієнтів базою для визначення компонента оплати
праці медичних працівників є величина, що є не меншою
за 250 відсотків середньої заробітної плати в Україні за
липень року, що передує року, в якому будуть
застосовуватися такі тарифи та коригувальні коефіцієнти.

тарифи оплати надання медичних, реабілітаційних
послуг, лікарських засобів та медичних виробів, розміри
реімбурсації лікарських засобів, які надаються пацієнтам
за програмою медичних гарантій.
Оплата згідно з тарифом гарантована всім надавачам
медичних, реабілітаційних послуг відповідно до
укладених з ними договорів про медичне обслуговування
населення.
…
2. Тарифи можуть встановлюватися, зокрема, як:
1) глобальні ставки, що передбачають сплату
надавачам медичних, реабілітаційних послуг фіксованої
суми за визначену кількість послуг чи визначений період;
…
3. Методика розрахунку тарифів і коригувальні
коефіцієнти затверджуються центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування державної
політики у сфері охорони здоров’я, за погодженням з
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізацію державної фінансової і
бюджетної політики.
При
розрахунку
тарифів
та
коригувальних
коефіцієнтів базою для визначення компонента оплати
праці медичних працівників та фахівців з реабілітації є
величина, що є не меншою за 250 відсотків середньої
заробітної плати в Україні за липень року, що передує
року, в якому будуть застосовуватися такі тарифи та
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…
5. Тариф сплачується Уповноваженим органом за
рахунок коштів Державного бюджету України відповідно
до програми медичних гарантій безпосередньо надавачам
медичних послуг.
…
7. Надавачам медичних послуг, які є державними та
комунальними закладами охорони здоров’я, забороняється
вимагати від пацієнтів винагороду в будь-якій формі за
медичні послуги та лікарські засоби, надані за програмою
медичних гарантій. Такі дії є підставою для притягнення
до відповідальності, передбаченої договором про медичне
обслуговування населення, в тому числі одностороннього
розірвання договору з ініціативи Уповноваженого органу.
8. Оплата надання медичних послуг та лікарських
засобів за програмою медичних гарантій здійснюється на
підставі інформації та документів, що внесені надавачем
медичних послуг до електронної системи охорони
здоров’я.
Надавач медичних послуг складає звіт в електронній
системі охорони здоров’я, в якому зазначається обсяг
наданих пацієнтам медичних послуг та лікарських
засобів.
Оплата тарифу за надані медичні послуги та лікарські
засоби здійснюється в порядку черговості надходження

коригувальні коефіцієнти.
…
5. Тариф сплачується Уповноваженим органом за
рахунок коштів Державного бюджету України відповідно
до програми медичних гарантій безпосередньо надавачам
медичних, реабілітаційних послуг.
…
7. Надавачам медичних, реабілітаційних послуг, які
є державними та комунальними закладами охорони
здоров’я,
забороняється
вимагати
від
пацієнтів
винагороду в будь-якій формі за медичні, реабілітаційні
послуги та лікарські засоби, надані за програмою
медичних гарантій. Такі дії є підставою для притягнення
до відповідальності, передбаченої договором про медичне
обслуговування населення, в тому числі одностороннього
розірвання договору з ініціативи Уповноваженого органу.
8. Оплата надання медичних, реабілітаційних послуг
та лікарських засобів за програмою медичних гарантій
здійснюється на підставі інформації та документів, що
внесені надавачем медичних, реабілітаційних послуг до
електронної системи охорони здоров’я.
Надавач медичних послуг та/або реабілітаційних
послуг складає звіт в електронній системі охорони
здоров’я, в якому зазначається обсяг наданих пацієнтам
медичних, реабілітаційних послуг та лікарських засобів.
Оплата тарифу за надані медичні, реабілітаційні
послуги та лікарські засоби здійснюється в порядку
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таких звітів.
9. Оплата надання медичних послуг та лікарських
засобів за програмою медичних гарантій, надавачами яких
є державні та комунальні заклади охорони здоров’я,
здійснюється на умовах попередньої оплати у випадках,
встановлених Кабінетом Міністрів України.
…

черговості надходження таких звітів.
9. Оплата надання медичних, реабілітаційних послуг
та лікарських засобів за програмою медичних гарантій,
надавачами яких є державні та комунальні заклади
охорони здоров’я, здійснюється на умовах попередньої
оплати у випадках, встановлених Кабінетом Міністрів
України.
…

Стаття 11. Електронна система охорони здоров’я
…
3. Підписуючи декларацію про вибір лікаря, який
надає первинну медичну допомогу, пацієнт (його законний
представник) надає згоду на доступ до даних про нього,
що містяться в електронній системі охорони здоров’я,
такому лікарю, а також іншим лікарям за його
направленням у межах, необхідних для надання медичних
послуг такими лікарями.
…

Стаття 11. Електронна система охорони здоров’я
…
3. Підписуючи декларацію про вибір лікаря, який
надає первинну медичну допомогу, пацієнт (його
законний представник) надає згоду на доступ до даних
про нього, що містяться в електронній системі охорони
здоров’я, такому лікарю, а також іншим лікарям за його
направленням та фахівцям з реабілітації у межах,
необхідних для надання медичних послуг такими
лікарями та реабілітаційних послуг фахівцями з
реабілітації.
…

Стаття 12. Контроль за дотриманням законодавства
Стаття 12. Контроль за дотриманням законодавства
про державні фінансові гарантії медичного
про державні фінансові гарантії медичного
обслуговування населення
обслуговування населення
…
…
2. Контроль якості надання медичних послуг
2. Контроль якості надання медичних послуг
надавачами медичних послуг і систематичне проведення надавачами
медичних,
реабілітаційних
послуг
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аналізу результатів та ефективності медичних послуг і
лікарських засобів здійснює центральний орган виконавчої
влади, що забезпечує формування державної політики у
сфері охорони здоров’я.

надавачами реабілітаційних послуг і систематичне
проведення аналізу результатів та ефективності
медичних, реабілітаційних послуг і лікарських засобів
здійснює центральний орган виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у сфері
охорони здоров’я.

Стаття 13. Відповідальність за порушення
законодавства про державні фінансові
гарантії медичного обслуговування
населення, надання медичних послуг та
лікарських засобів
…

Стаття 13. Відповідальність за порушення
законодавства про державні фінансові
гарантії медичного обслуговування
населення, надання медичних,
реабілітаційних послуг та лікарських
засобів
…
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