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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Комітет Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної 
допомоги та медичного страхування на засіданні 26 січня 2021 р. (протокол                
№ 57), керуючись положеннями статті 15, частиною 5 статті 44 Закону України 
«Про комітети Верховної Ради України», переглянув свій висновок від                            
26 червня 2020 року (протокол № 38) стосовно проекту Закону про 
самоврядування медичних професій в Україні, напрацьований відповідно до 
вимог частини другої статті 110 Регламенту Верховної Ради України (реєстр. № 
2445-д), у частині рекомендації Верховній Раді України за результатами розгляду 
у першому читанні прийняти його за основу.

Підставою до ухвалення зазначеного рішення Комітету є необхідність 
внесення до законопроекту положень, відповідно до яких створення такої нової 
інституції як самоврядування медичних та фармацевтичних професій повинно 
відбуватися поетапно та з проведенням пілотних проектів.

Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України проект 
Закону України про самоврядування медичних професій в Україні (реєстр. № 
2445-д) за наслідками розгляду у першому читанні прийняти за основу з 
урахуванням наведених нижче пропозиції, а саме: 

передбачити у пункті 1 Перехідних положень законопроекту, що цей Закон 
набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в 
дію поетапно; 

доповнити пункт 2 Перехідних положень законопроекту абзацом такого 
змісту: «Палати професійного самоврядування медичних професій створюються 
у порядку черговості у строки, визначені пунктом 5 цих Перехідних положень, 
після реалізації пілотного проекту зі створення Палати стоматологів, який має 
бути завершений не пізніше, ніж через 14 місяців з дня опублікування цього 
Закону». У зв’язку з цим абзац перший цього пункту вважати абзацом другим;

пункт 5 Перехідних положень законопроекту викласти в такій редакції: 
«Установчі конференції представників медичних професій проводяться не 
пізніше ніж через:

чотирнадцять місяців з дня опублікування цього Закону – для створення 
Палати стоматологів;

двадцять шість місяців з дня опублікування цього Закону – для створення 
Фармацевтичної Палати;
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тридцять вісім місяців з дня опублікування цього Закону – для 

Палати лікарів сімейної медицини, Палати лікарів спеціалістів та Палати 
медичних спеціалістів».

Доповідачем з цього питання при розгляді його на пленарному засіданні 
Верховної Ради України визначити народного депутата України, заступника 
голови Комітету ДУБНОВА Артема Васильовича.

Проект Постанови Верховної Ради України додається.

Голова Комітету         М.Б.Радуцький

СЕДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:РАДУЦЬКИЙ МИХАЙЛО БОРИСОВИЧ
Сертифікат: 2B6C7DF9A3891DA104000000847C3D0060F27101
Дійсний до: 25.03.2021 23:59:59

Апарат Верховної Ради України
№ 04-18/03-2021/19644 від 26.01.2021


