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Керівникам закладів охорони здоров’я  

державної та комунальної форми 

власності 

 

Міністерство охорони здоров’я України 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. 

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» (далі – постанова № 285); 

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 організацій 

незалежно від підпорядкування», зареєстрованим в Міністерстві юстиції 

України 12 листопада 2002 року за № 892/7180 (далі – наказ № 385); 
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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. 

Щодо віднесення посад керівників закладів охорони здоров'я державної 

або комунальної форми власності та їх заступників, начальників структурних 

підрозділів закладів охорони здоров'я державної або комунальної форми 

власності до посад лікарів доцільно врахувати наступне. 

Згідно з частиною першою статті 33 Основ медична допомога надається 

відповідно до медичних показань професійно підготовленими медичними 
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працівниками, які перебувають у трудових відносинах із закладами охорони 

здоров’я, що забезпечують надання медичної допомоги згідно з одержаною 

відповідно до закону ліцензією, та фізичними особами - підприємцями, які 

зареєстровані та одержали відповідну ліцензію в установленому законом 

порядку і можуть перебувати з цими закладами у цивільно-правових 

відносинах. 

Пунктом 9 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

медичної практики, затверджених постановою № 285, передбачено, що медична 

практика ліцензіатом провадиться за лікарськими спеціальностями та 

спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою, перелік яких 

затверджений МОЗ. 

Так, до Переліку лікарських посад у закладах охорони здоров'я, 

затвердженого наказом № 385, відносяться посади керівників закладів охорони 

здоров’я та їх заступників, керівників структурних підрозділів та визначаються 

лікарські спеціальності для цих посад. 

 Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників системи 

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

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

визначив кваліфікаційні характеристики посад керівників і професіоналів.  

Також, пунктом 1 розділу IV Положення про деякі заходи безперервного 

професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників, 

затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22 липня 

1993 року № 166, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 серпня 

1993 року за № 113 (в редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України 

від 18 серпня 2021 року № 1751), визначено, що лікарем-спеціалістом за однією 

зі спеціальностей, що передбачена Переліком лікарських посад у закладах 

охорони здоров’я, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я 

України від 28 жовтня 2002 року № 385, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 

України 12 листопада 2002 року за № 892/7181, може бути лікар, який закінчив 

інтернатуру за цією спеціальністю і має сертифікат лікаря-спеціаліста, а також 

особа, яка в установленому законодавством порядку допущена до медичної 

практики, пройшла курси спеціалізації або стажування та має необхідну за 

програмою теоретичну і практичну підготовку за своєю спеціальністю, володіє 

сучасними методами профілактики, діагностики, лікування і реабілітації. 

Враховуючи вищезазначене, керівники закладів охорони здоров'я 

державної або комунальної форми власності та їх заступники, керівники 

структурних підрозділів закладів охорони здоров'я державної або комунальної 

форми власності, які відповідно до посадових обов’язків надають медичну 

допомогу пацієнтам в період їх обстеження і лікування та/або які безпосередньо 
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надають медичну допомогу пацієнту, збирають анамнестичні дані, призначають 

лікування пацієнту та мають діючий сертифікат «лікаря-спеціаліста» або 

сертифікат дія якого продовжена відповідно до законодавства України мають 

право на встановлення розміру нарахованої заробітної плати за повністю 

виконану місячну (годинну) норму праці  на рівні не менше 20 000 гривень. 

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. 

 

 

Заступник Міністра                                                                          Петро ЄМЕЦЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Катерина ПОЛЕГЕНЬКО 
 253- 84-58 
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