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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ВИСНОВОК
на проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо окремих питань організації освітнього процесу в сфері
охорони здоров’я, поданий народними депутатами України
Дмитрієвою О.О., Радуцьким М.Б., Бабаком С.В. та іншими
народними депутатами України , реєстр. № 3671,
(усього 25 авторів)
Комітет Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги
та медичного страхування відповідно до вимог статті 93 Регламенту Верховної
Ради України розглянув на своєму засіданні проект закону про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо окремих питань організації освітнього
процесу в сфері охорони здоров’я (реєстр. № 3671), поданий народними
депутатами України Дмитрієвою О.О., Радуцьким М.Б., Бабаком С.В. та іншими
народними депутатами України (протокол від 26.06.2020 р. № 38).
Метою законопроекту є створення законодавчих підстав для забезпечення
освітнього процесу з підготовки кадрів у сфері охорони здоров’я шляхом
визначення на рівні закону права надання медичної допомоги пацієнтам закладів
охорони здоров’я науково-педагогічними працівникам закладів вищої
(післядипломної) освіти, за умови, що вони мають сертифікат лікаря-спеціаліста,
а також поширити це право на лікарів-інтернів.
Для досягнення цієї мети законопроектом пропонується внести зміни до
Основ законодавства України про охорону здоров’я та Закону України «Про вищу
освіту».
Слід зазначити, що чинною статтею 33 Основ законодавства України про
охорону здоров’я передбачено, що медична допомога надається тільки медичними
працівниками, які перебувають у трудових відносинах із закладами охорони
здоров’я, що забезпечують надання медичної допомоги згідно з одержаною
відповідно до закону ліцензією, та фізичними особами - підприємцями, які
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зареєстровані та одержали відповідну ліцензію в установленому законом порядку
і можуть перебувати з цими закладами у цивільно-правових відносинах.
На сьогодні правовідносини закладів охорони здоров’я та науковопедагогічних працівників закладів вищої (післядипломної) освіти щодо
організації освітнього процесу на базі лікувальних установ визначені
підзаконними актами (постановою Кабінету Міністрів України № 679 від 11
вересня 2013 року «Про здійснення протягом бюджетного періоду видатків на
утримання деяких бюджетних установ одночасно з різних бюджетів» та Наказом
МОЗ України № 174 від 6 вересня 1997 року «Про затвердження положення про
клінічний заклад охорони здоров’я»). Ці нормативно-правові акти не втратили
своєї юридичної сили, однак з початком медичної реформи принципово
змінилися підходи до фінансування медичної допомоги і роботи закладів охорони
здоров’я, більшість з яких змінили свою організаційно-правову форму і
реорганізувалися у неприбуткові комунальні підприємства. Тому питання щодо
надання медичної допомоги лікарями з числа науково-педагогічних працівників,
які не перебувають у трудових відносинах із закладом охорони здоров’я, як це
передбачено Основами законодавства України про охорону здоров’я, ставляться
органами управління охороною здоров’я та місцевою владою під сумнів.
Така ситуація створює високі ризики в частині унеможливлення
забезпечення здійснення практичної складової навчального процесу з підготовки
здобувачів вищої освіти у сфері охорони здоров’я.
Запропонованими змінами до Основ законодавства України про охорону
здоров’я закріплюється право науково-педагогічних працівників закладів вищої
(післядипломної) освіти, які здійснюють підготовку кадрів у сфері охорони
здоров’я, надавати медичну допомогу за умови, що вони мають сертифікат лікаряспеціаліста за погодженням керівника закладу охорону здоров’я, форма якого
затверджуватиметься Міністерством охорони здоров’я України. Організація
освітнього процесу у закладах охорони здоров’я за участі науково-педагогічних
працівників закладів вищої освіти здійснюватиметься відповідно до положення,
затвердженого Кабінетом Міністрів України. Також передбачено участь лікарівінтернів у наданні всіх видів медичної допомоги під керівництвом лікаря закладу
охорони здоров’я відповідно до положення, затвердженого Міністерством
охорони здоров’я України.
Аналогічні норми щодо лікарів-інтернів пропонується внести в Закон
України «Про вищу освіту», а також визначити у цьому Законі статус лікаря
(провізора)–інтерна.
Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України
висловило низку зауважень до законопроекту.
З огляду на викладене Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній
Раді України включити проект закону України про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо окремих питань організації освітнього процесу
в сфері охорони здоров’я (реєстр. № 3671) до порядку денного третьої сесії
Верховної Ради України дев’ятого скликання та за результатами розгляду в
першому читанні прийняти його за основу та в цілому як Закон, доручивши
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Комітету спільно з Головним юридичним управлінням здійснити технікоюридичне доопрацювання проекту закону при підготовці на підпис Голові
Верховної Ради України.
Співдоповідачем із зазначеного питання при розгляді його на пленарному
засіданні Верховної Ради України визначено Голову Комітету з питань здоров’я
нації, медичної допомоги та медичного страхування, народного депутата України
Радуцького Михайла Борисовича.
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