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Шановна пані Ганно!

У Київській обласній державній адміністрації опрацьовано Ваш запит на 
інформацію, зареєстрований від 07.06.2021 № С-329/01-23, про наявну 
кількість вакантних посад лікарів-інтернів за спеціальністю «Акушерство і 
гінекологія» у закладах охорони здоров’я Київської області, про що, в межах 
компетенції, повідомляємо.

Частиною другою статті 19 Конституції України встановлено, що органи 
державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи 
зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 
передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до частини першої статті 1 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації», публічна інформація – це відображена та 
задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що 
була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних 
повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка 
знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників 
публічної інформації, визначених цим Законом.

Інформуємо, що з 2017 року випускники закладів вищої освіти 
медичного спрямування вільні у виборі місця роботи відповідно до частини 
першої статті 64 Закону України «Про вищу освіту», крім випадків, 
передбачених цим Законом. Тобто заклади вищої освіти не зобов’язані 
працевлаштовувати студента, а сам студент самостійно обирає перше місце 
роботи і проходження інтернатури. Водночас, відповідно до статті 26 Закону 
України «Про вищу освіту», університет сприяє працевлаштуванню студента.

У 2021 році студенти-медики, які навчаються на бюджетній формі 
навчання, можуть або скористатись можливістю розподілу, або знайти 
самостійно місце працевлаштування з проходженням інтернатури.

У разі якщо випускник самостійно шукає місце роботи за обраною 
лікарською спеціальністю, йому необхідно звертатися до керівників закладів 
охорони здоров’я.

http://koda.gov.ua/


2

За наявності згоди керівника закладу охорони здоров’я надати місце 
роботи за обраною лікарською/провізорською спеціальністю, випускник 
звертається до профільного департаменту для зарахування на посаду лікаря-
інтерна. 

Проходження інтернатури за кошти фізичних та юридичних осіб 
здійснюється згідно із законодавством за погодженням з Міністерством 
охорони здоров’я України у закладах охорони здоров'я, які підпорядковані 
іншим міністерствам чи відомствам, або у закладах приватної форми власності 
за умови зарахування випускника на посаду лікаря-інтерна.

Водночас питання працевлаштування до закладів охорони здоров’я з 
метою проходження інтернатури регламентується наказами Міністерства 
охорони здоров’я України від 25.12.1997 № 367 «Про затвердження Порядку 
працевлаштування випускників державних вищих медичних 
(фармацевтичних) закладів освіти, підготовка яких здійснювалась за 
державним замовленням» та від 19.09.1996 № 291 «Про затвердження 
Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і 
фармацевтичних закладів освіти ІІІ – ІV рівня акредитації медичних 
факультетів університетів».

З повагою

Керівник апарату                                                          Марина ЧЕРНИШОВА
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Антонюк 286-86-63
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