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Руденко Надія Павлівна 
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Фінансово-економічний департамент Міністерства охорони здоров’я 

України розглянуло Ваш інформаційний запит від 28.01.2022 № б/н щодо 

питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров’я 

державної або комунальної форми власності та постанови Кабінету Міністрів 

України від 12 січня 2022 року № 2 «Деякі питання оплати праці медичних 

працівників закладів охорони здоров’я» (далі – постанова № 2) повідомляє. 

Відповідно до положень 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. Важливою ознакою публічної 

інформації є її попередня фіксація на матеріальному носії. 

Закон регулює відносини щодо доступу до інформації, яка вже існує і не 

вимагає у відповідь на запит створювати інформацію.  

Під час визначення того, чи поширюється дії постанови № 2 на заклади 

охорони здоров’я державної або комунальної форми власності варто 

керуватися наступними нормативно-правовими актами: 

Основами законодавства України про охорону здоров'я (далі - Основи); 

Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності»; 

постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2011 року № 501 

«Про затвердження переліку закладів охорони здоров'я та програм у галузі 

охорони здоров'я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, 

видатки на які здійснюються з державного бюджету, та визнання такими, що 

втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»; 

постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 285 

«Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

медичної практики»; 

наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 жовтня 2002 

року № 385 «Про затвердження переліків закладів охорони здоров'я, 

лікарських посад, посад фармацевтів, посад фахівців з фармацевтичною 

освітою (асистентів фармацевтів), посад професіоналів у галузі охорони 

здоров'я, посад фахівців у галузі охорони здоров'я та посад професіоналів з 

вищою немедичною освітою у закладах охорони здоров'я», у тому числі на 

структурні підрозділи, що здійснюють медичну діяльність установ, закладів та 
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організацій незалежно від підпорядкування», зареєстрованим в Міністерстві 

юстиції України 12 листопада 2002 року за № 892/7180; 

наказом Міністерства охорони здоров’я України від 06 липня 2015 року 

№ 408 «Про затвердження Типового положення про університетську клініку 

вищого навчального закладу (закладу післядипломної освіти), зареєстрованим 

в Міністерстві юстиції України 15 вересня 2015 року за № 1104/27549. 

Статтею 3 Основ визначено, що заклад охорони здоров’я це юридична 

особа незалежно від форми власності та організаційно-правової форми або її 

відокремлений підрозділ, основними завданнями яких є забезпечення 

медичного обслуговування населення та/або надання реабілітаційної 

допомоги на основі відповідної ліцензії та забезпечення професійної 

діяльності медичних (фармацевтичних) працівників і фахівців з реабілітації. 

Пунктом 15 частини першої статті 7 та частиною першою статті 9 

Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» 

встановлено, що медична практика підлягає ліцензуванню та ліцензіат 

зобов’язаний виконувати вимоги ліцензійних умов відповідного виду 

господарської діяльності, а здобувач ліцензії для її отримання - відповідати 

ліцензійним умовам. 

Відповідно до пункту 1 постанови № 2 розмір нарахованої заробітної 

плати медичним працівникам закладів охорони здоров’я державної або 

комунальної форми власності за повністю виконану місячну (годинну) норму 

праці установлюється у межах фонду оплати праці на 2022 рік: 

 на рівні не менше 20 000 гривень, для медичних працівників, які 

займають посади лікарів (крім лікарів-інтернів) та професіоналам з вищою 

немедичною освітою, які допущені до медичної діяльності в закладах охорони 

здоров’я, а саме: бактеріологи, біохіміки, вірусологи, генетики, ентомологи, 

імунологи, лаборанти клінічної діагностики, мікробіологи, паразитологи, 

біологи, зоологи та токсикологи; 

 на рівні не менше 13 500 гривень для посад молодших спеціалістів з 

медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівцям з початковим 

рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) 

рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства, а саме 

працівникам, які займають посади фахівців визначених у розділі «Фахівці» 

Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників системи 

охорони здоров'я. Випуск 78 «Охорона здоров'я», затвердженого наказом 

Міністерства охорони здоров’я України від 29 березня 2002 року № 117. 

Додатково інформуємо, що листи Міністерства охорони здоров’я 

України не є нормативно-правовими актами, мають лише роз’яснювальний, 

інформаційний та рекомендаційний характер і не встановлюють нових 

правових норм. 

 

В.о. директора  

Фінансово-економічного департаменту                      Вадим ЛІСОВСЬКИЙ 
 

 
 

 

 
 

Влада СКОРОБОГАТЬКО    
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