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Кабінетом Міністрів України внесено проєкт Закону України «Про 

самоврядування в сфері охорони здоров’я в Україні» (далі – проєкт 
Закону). 

Це вже вчетверте влада намагається «протягнути» цей законопроєкт, 
який вкотре суперечить нормам Конституції України та чинному 
законодавству. Складається враження, що він готується для певних осіб 
Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної 
допомоги та медичного страхування, які мають на меті очолити керівні 
органи організацій професійного самоврядування.  

Проєктом Закону передбачається створення самоврядних 
організацій, на які не поширюються норми законів, що регулюють 
діяльність громадських об’єднань. Тобто про добровільність участі в таких 
організаціях не може бути й мови. Фактично медичних та фармацевтичних 
працівників змусять вступити до самоврядної організації та сплачувати 
обов’язковий професійний збір. А це суперечить статті 36 Конституції 
України, якою передбачено, що ніхто не може бути примушений до вступу 
в будь-яке об'єднання громадян.  

Статтями 7, 8 Закону встановлюється монопольне право організацій 
професійного самоврядування медичних професій на надання права 
здійснювати медичну та фармацевтичну діяльність шляхом видачі 
свідоцтва та припинення такої діяльності шляхом припинення дії 
свідоцтва. 

Відповідно до статті 43 Конституції України держава має 
створювати умови для повного здійснення громадянами права на працю, 
проте в разі прийняття цього Закону держава навпаки обмежить право 
медичних та фармацевтичних працівників на працю, оскільки реалізація 
цього права буде залежати тільки від рішення самоврядної організації. 

Проєктом Закону передбачена можливість залучення медичних 
працівників до роботи (для виконання окремих медичних послуг) не лише 
на підставі трудових, а й на підставі цивільно-правових договорів, а також 



контрактів. Це є одним з важелів роботодавця для маніпулювання 
працівниками та знижує рівень їх соціальної захищеності. 

Крім того, прийняття цього Закону неминуче призведе до 
позбавлення медичного працівника права на професію у зв’язку з 
наділенням Етичних комісій функціями судової гілки влади у питаннях, 
пов’язаних із дисциплінарними стягненнями медичних працівників.  

Незрозумілим залишається питання щодо організаційно-правової 
форми Палат, які мають бути зареєстровані як юридичні особи відповідно 
до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань». 

Отже, проєкт Закону у запропонованій редакції не відповідає 
загальноприйнятному процесу організації професійного самоврядування та 
порушує права працівників галузі охорони здоров’я, передбачаючи 
примусове членство в організаціях професійного самоврядування 
медичних професій, можливість застосування контрактної форми трудових 
договорів для всіх категорій медичних працівників, запровадження 
додаткової професійної відповідальності,  а також наділення організацій 
професійного самоврядування виключними повноваженнями з допуску до 
здійснення діяльності у сфері охорони здоров'я. 

Чернігівська обласна організація Профспілки працівників охорони 
здоров’я України вважає, що проєкт Закону України «Про самоврядування 
в сфері охорони здоров’я в Україні» є неприйнятним і таким, що лише 
нашкодить системі охорони здоров'я, в зв’язку з чим звертається з 
проханням відкликати та не допустити його розгляд.  

За дорученням президії Чернігівської обласної організації 
Профспілки працівників охорони здоров'я України 
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