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Щодо запиту на публічну інформацію 

 

 

Шановна пані Тетяно! 

 

У відповідь на запит на публічну інформацію № ЗПІ-Т-947/0-20 від 

12.08.2020 в межах компетенції повідомляємо. 

Міністерство освіти і науки України не володіє інформацією про 

безкоштовні курси підвищення кваліфікації медичних сестер закладів освіти або 

грошове відшкодування за них. Водночас за результатами дослідження 

нормативно-правових актів в контексті запиту інформуємо.  

Питання підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних 

працівників, зокрема медичних сестер, регулюється статтею 75 Закону Україну 

«Основи законодавства України про охорону здоров'я» та низкою нормативно-

правових актів Міністерства охорони здоров’я України. У зазначеній статті 75 

визначено, що підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації медичних 

і фармацевтичних працівників здійснюються 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.  

Законодавство про освіту визначає умови фінансування підвищення 

кваліфікації лише для педагогічних та науково-педагогічних працівників. 

Водночас у частині 1 статті 63 Закону України «Про освіту» зазначено, що 

Кабінет Міністрів України затверджує державні пріоритети з підготовки 

фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та 

перепідготовки кадрів у розрізі галузей знань. А підпунктом 10 пункту 3 
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Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 267, до завдань 

Міністерства охорони здоров’я України відносено формування пропозицій до 

державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних 

кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у сфері охорони 

здоров’я на відповідні роки та розміщення на офіційному веб-сайті МОЗ 

затверджених обсягів в установленому законодавством порядку.  

Відповідно, витрати державного бюджету на підвищення кваліфікації 

медичних працівників мають бути передбачені Міністерством охорони здоров’я 

України.  

Тому для отримання запитуваної інформації пропонуємо звернутися до 

Міністерства охорони здоров’я України. 

 

 

 

Генеральний директор Олег ШАРОВ 
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