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Про затвердження Змін до деяких наказів 

Міністерства охорони здоров’я України 

 

Відповідно до статті 29 Закону України «Про захист населення від 

інфекційних хвороб», підпункту 5 пункту 3, пункту 8 Положення про 

Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету 

Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), абзацу другого пункту 3 

Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері 

охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 

березня 2018 року № 302, постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 

року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених 

протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та з 

метою удосконалення механізму проведення атестацій лікарів, провізорів, 

фармацевтів, професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють у сфері 

охорони здоров’я та молодших спеціалістів з медичною освітою, 

 

НАКАЗУЮ:  
 

1. Затвердити Зміни до деяких наказів Міністерства охорони здоров'я України, 

що додаються. 



2. Атестаційним комісіям при Міністерстві охорони здоров’я України, 

Міністерстві охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних 

підрозділах з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської 

міських державних адміністраціях, закладах вищої медичної освіти з дати 

набрання чинності цим наказом в одноденний термін затвердити та опублікувати 

на офіційному вебсайті закладу, при якому створено комісію, графік засідань 

атестаційних комісій для розгляду документів, які були подані на чергову 

атестацію, але не були розглянуті у зв’язку з установленням Кабінетом Міністрів 

України карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 

Провести перше засідання атестаційних комісій не пізніше ніж через десять днів з 

дати набрання чинності цим наказом.   

3. Директорату медичних кадрів, освіти і науки (Орабіна Т. М.) забезпечити 

подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну 

реєстрацію до Міністерства юстиції України. 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 

Микичак І. В. 

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

 

 

Міністр           Максим СТЕПАНОВ 
 


