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Базові повноваження (функції) ЛСВ

 розробляє та приймає “Етичний кодекс 
українського лікаря” та “Правила належної 
медичної практики” і здійснює контроль за 
їх дотриманням;

 надає право на здійснення професійної 
лікарської діяльності;

 веде Реєстр лікарів;

 здійснює перевірку кваліфікації осіб, які 
здобули вищу медичну освіту в навчальних 
закладах іноземних країн, для їх допуску до 
професійної лікарської діяльності на 
території України;



Базові повноваження (функції) ЛСВ - 2

➢ здійснює облік проходження безперервного 
професійного розвитку і контроль за 
дотриманням встановлених критеріїв такої 
підготовки 

➢ застосування заходів стягнення при 
вирішенні питань щодо професійної 
відповідальності лікаря 

➢ бере участь у визначенні необхідності 
підготовки медичних фахівців, умов їх 
стажування, спеціалізації та підвищення 
кваліфікації



Повноваження у взаємодії -1с 

 бере участь у формуванні та реалізації державної і 

регіональної політики стосовно системи охорони 

здоров’я;

 бере участь у розробці та виконанні 

загальнодержавних та регіональних програм з 

охорони здоров’я;

 бере участь у розробці програм соціального та 

економічного розвитку в сфері охорони здоров’я;

 проводить професійні експертизи

 проводить атестацію лікарів;

 бере участь у ліцензуванні медичної практики;



Повноваження у взаємодії – 2с

 бере участь у розробці та затвердженні навчальних планів і 

програм підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

лікарів та здійснює контроль за їх дотриманням;

 бере участь у встановленні єдиних кваліфікаційних вимог до 

осіб, які займаються лікарською діяльністю, та здійснює 

контроль за їх дотриманням;

 бере участь у розробці та погодженні спільно з 

уповноваженими органами державної влади України 

нормативно-правових актів у сфері охорони здоров’я, а також 

надає пропозиції щодо змін і доповнень до законодавства у цій 

галузі;

 здійснює контроль за дотриманням вимог стандартів у галузі 

охорони здоров’я;



Інші функції

 бере участь у розробці та погодженні Генеральної угоди між 

Кабінетом Міністрів України, Всеукраїнським об’єднанням організацій 

роботодавців та підприємців і всеукраїнськими профспілками та 

профоб’єднаннями щодо питань охорони здоров’я та здійснює 

контроль за її дотриманням;

 бере участь у розробці, погодженні та здійсненні контролю за 

дотриманням вимог Галузевої угоди між Міністерством охорони 

здоров’я України та Центральним комітетом профспілки працівників 

охорони здоров’я України;

 входить через своїх представників до складу Колегії, Вищої медичної 

ради та інших дорадчих органів Міністерства охорони здоров’я України 

та Міністерства охорони здоров’я АР Крим, обласних та прирівняних 

до них управлінь охорони здоров’я, Академії медичних наук України, 

управлінь охорони здоров’я міністерств і відомств, у підпорядкуванні 

яких знаходяться заклади охорони здоров’я, інших органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування з питань охорони 

здоров’я;



Інші функції

 бере участь у роботі акредитаційних, ліцензійних і 
тендерних комісій (комітетів) Міністерства охорони 
здоров’я України та Міністерства охорони здоров’я АР 
Крим, обласних та прирівняних до них управлінь 
охорони здоров’я, Академії медичних наук України, 
управліннях охорони здоров’я міністерств і відомств, у 
підпорядкуванні яких знаходяться заклади охорони 
здоров’я;

 бере участь у проведенні конкурсів, тендерів та 
укладенні договорів між органами місцевого 
самоврядування і закладами охорони здоров’я з надання 
медичної допомоги членам територіальних громад;

 бере участь у роботі конкурсних комісій з питань 
заміщення керівних посад у системі охорони здоров’я;



Інші функції
 сприяє захисту індивідуальних і колективних прав та законних 

інтересів членів ВУЛТ, в тому числі в органах державної влади та 

місцевого самоврядування;

 подає клопотання з відповідними рекомендаціями на присвоєння 

почесних звань та державних нагород;

 проводить дослідження та експертизи нормативно-правових 

документів у галузі охорони здоров’я, надає рекомендації щодо їх 

удосконалення;

 бере участь в розробці та погодженні типових договорів щодо 

організації надання медичної допомоги населенню, в тому числі за 

програмами медичного страхування;

 вирішує всі питання, віднесені до здійснення страхування 

професійної відповідальності лікарів;

 бере участь у роботі системи органів медичного страхування;

 бере участь у здійсненні адаптації законодавства про охорону 

здоров’я України до вимог законодавства Європейського Союзу та 

міжнародних медичних організацій;



Міжнародна експертна групи по супроводу 

процесу запровадженню лікарського 

самоврядування в Україні (МЕГ ЛСВ)

Учасники першої робочої сесії. Експерти з України:

 Андрій Гук– лікар-нейрохірург вищої категорії. Член правління ВУЛТ та 

Президент Асоціації медиків Революції Гідності.

 Аким Литвак –доцент кафедри управління охороною здоров’я та валеології 

ОРІДУ НАДУ, член правління ВУЛТ.

 Ірина Мазур – президент Асоціації стоматологів України, професор кафедри 

стоматології Національної медичної академії післядипломної освіти імені 

П.Л.Шупика МОЗ. 

 Костянтин Надутий – помічник Народного депутата О. Мусія, заступник 

голови правління ВУЛТ та президента УАСМ.

 Ігор Попадюк – адвокат, помічник Народного депутата О. Богомолець

 Микола Тищук – голова правління ВУЛТ, керівник проекту, модератор 

робочих сесій. 



Міжнародна експертна групи по супроводу процесу 

запровадженню лікарського самоврядування в Україні

(МЕГ ЛСВ)

Зарубіжні експерти 

 Войцех Ідащак (Wojciech Idaszak) – юридичний радник, Головна Рада 

Польської Лікарської Палати (Nachelna Isba Lekarska)

 Ладислав Некадна-Трепка (Ładysław Nekanda-Trepka) – член Головної 

Ради, член правління Організаційної Комісії Головної Ради

 Домен Поднар (Domen Podnar) – політичний радник, Департамент 

міжнародних справ Федеральної Лікарської Палати 

(Bundesärztekammer), Німеччина 



Стаття 45. Центральні органи 

Організації самоврядування лікарів
Центральними органами ОСВЛ на загальнодержавному рівні є:

 З’їзд лікарів;

 Головна Лікарська Рада;

 Фахова Лікарська Рада

 Національна палата лікарів-спеціалістів; 

 Національна палата лікарів-стоматологів; 

 Національна палата лікарів загальної практики;

 Національне бюро медичного арбітражу

 Вища комісія з лікарської етики;

 Вища комісія з належної лікарської практики;

 Вища контрольна комісії. 



Структура Організації ЛСВ у відповідності 

до зведеної редакції законопроекту

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ З’ЇЗД ЛІКАРІВ
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Предметом діяльності і компетенції Національних палат 

лікарів є питання професійної діяльності лікарів будь-якої 

із спеціальностей: 

 1) порядок набуття лікарем спеціальності та проходження 

спеціалізації; 

 2) стандарти підготовки та післядипломної освіти лікаря;

 3) визначення потреби в підготовці лікарів за спеціальностями; 

 4) рекомендування лікарів-експертів для роботи в комісіях з 

належної лікарської практики; 

 5) підготовка і узгодження дисциплінарних та міждисциплінарних 

стандартів, протоколів, тестів; 

 6) надання Головній Лікарській Раді рекомендацій щодо 

кандидатів на посади головних спеціалістів центрального органу 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію 

державної політики у сфері охорони здоров’я; 

 7) інші питання фахової діяльності лікаря по його спеціальності. 



Національні палати лікарів утворюється шляхом 

делегування всеукраїнськими громадськими об’єднаннями 

лікарів за спеціальностями, які внесені до Реєстру 

громадських організацій та діють не менше трьох років з 

моменту реєстрації, своїх представників:

 1) Національна палата лікарів-спеціалістів — від 

громадських об’єднань за лікарськими спеціальностями, 

крім лікарських спеціальностей лікарів-стоматологів; 

 2) Національна палата лікарів-стоматологів — від 

громадських об’єднань за лікарськими спеціальностями 

лікарів-стоматологів; 

 3) Національна палата лікарів загальної практики — від 

громадських об’єднань за лікарськими спеціальностями, 

які працюють на первинному рівні. 


