
 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ  

Н А К А З 

 

18 серпня 2021 року                             Київ                                  № 1753 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про внесення змін до наказу  

Міністерства охорони здоров’я України  

від 22 лютого 2019 року № 446 

 

Зареєстрований у Міністерстві юстиції України  

13 жовтня 2021 року за № 1338/36960 

 

Відповідно до 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, та з метою удосконалення механізму проведення атестацій лікарів, 

 

НАКАЗУЮ:  
 

1. Внести до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 22 лютого 

2019 року № 446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 березня 2019 року за 

№ 293/33264, такі зміни: 
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пункт 9 викласти в такій редакції: 

 

 «9. Обмеження частки балів професійного розвитку за дистанційною формою 

навчання, передбачені у пункті 2.4 додатка 4 до Порядку проведення атестації 

лікарів, затвердженого цим наказом, не розповсюджуються на обов’язковий 

щорічний мінімум балів на період дії карантину, установленого Кабінетом 

Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої 

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

 

доповнити після пункту 9 новим пунктом 10 такого змісту:  

 

«10. Лікарям, які надають первинну медичну допомогу, у разі якщо станом на 

31 грудня 2021 року більше 80 % осіб, з числа осіб, які підлягають вакцинації, та з 

якими лікар має укладену декларацію, отримали повний курс вакцинації від 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом           

SARS-CoV-2, у 2022 році нараховуються 50 балів безперервного професійного 

розвитку. Бали безперервного професійного розвитку зараховуються на підставі 

довідки, наданої керівником закладу охорони здоров’я, де працює лікар.». 

 

У зв’язку з цим пункти 10-12 вважати відповідно пунктами 11-13. 

 

2. Внести зміни до Порядку проведення атестації лікарів, затвердженого 

наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22 лютого 2019 року № 446, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 березня 2019 року за 

№ 293/33264, виклавши його в новій редакції, що додається. 

 

3. Внести зміни до Номенклатури лікарських спеціальностей, затвердженої 

наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22 лютого 2019 року № 446, 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 березня 2019 року за 

№ 294/33265, виклавши її в новій редакції, що додається. 

 

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров’я 

України від 17 березня 1993 року № 48 «Про порядок направлення на стажування 

лікарів і їх наступного допуску до лікарської діяльності», зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 01 квітня 1993 року за № 19. 

 

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

подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну 

реєстрацію до Міністерства юстиції України. 
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6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 

охорони здоров’я України Микичак І. В. 

 

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

 

 

Міністр                    Віктор ЛЯШКО 
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