
 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

12.05.2020 

м. Київ 

N 1106 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 

21 травня 2020 р. за N 457/34740 

Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров'я України 

Відповідно до статті 29 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб", 

постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року N 211 "Про запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2" та з урахуванням рішення Державної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 10 березня 2020 року, а 

також з метою попередження поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) в Україні 

НАКАЗУЮ: 

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

додаються. 

2. Директорату освіти, науки та кадрів (Мартинова Н.) забезпечити подання цього наказу в 

установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції 

України. 

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з 12 

березня 2020 року. 

 

Міністр 

М. Степанов 

ПОГОДЖЕНО: 

Уповноважений Верховної Ради 

України з прав людини 

Л. Денісова 

Голова СПО 

об'єднань профспілок 

Г. Осовий 

Міністр соціальної політики України 

М. Лазебна 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства охорони здоров'я України 

12 травня 2020 року N 1106 

Зміни 

до деяких наказів Міністерства охорони здоров'я України 

1. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 22 лютого 2019 року N 446 "Деякі 

питання безперервного професійного розвитку лікарів", зареєстрований у Міністерстві 

юстиції України 25 березня 2019 року за N 293/33264, доповнити після пункту 6 новими 

пунктами 7 - 9 такого змісту: 

"7. Лікарям, які були безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання серед 

людей на коронавірусну хворобу (COVID-19) в Україні, строк чергової атестації яких 

настає у 2020 році, зараховується 50 балів безперервного професійного розвитку. 

Атестаційна комісія зараховує бали безперервного професійного розвитку на підставі 

довідки, наданої керівником закладу охорони здоров'я, де лікар брав участь у роботах з 

ліквідації захворювання серед людей на коронавірусну хворобу (COVID-19). 

8. У 2020 році атестації на визначення знань та практичних навичок з присвоєнням 

(підтвердженням) звання "лікар-спеціаліст", а також присвоєння (підтвердження) 

кваліфікаційної категорії лікарів переносяться на період дії карантину, встановленого 

постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року N 211 "Про запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2". Термін дії посвідчень про кваліфікаційну категорію та 

сертифікатів лікаря-спеціаліста, який спливає у період дії карантину, установленого 

Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України 

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

протягом 30 днів з дня відміни цього карантину, подовжується на один рік. 

Лікарі, термін дії посвідчень про кваліфікаційну категорію та сертифікатів лікаря-

спеціаліста яких сплив у період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів 

України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та протягом 30 днів з дня 

відміни цього карантину, мають право атестуватись у шестимісячний строк після 

закінчення карантину. 

9. Обмеження частки балів професійного розвитку за дистанційною формою навчання, 

передбачені у пункті 3.2 додатка 5 до Порядку проведення атестації лікарів, 

затвердженого цим наказом, не розповсюджуються на обов'язковий щорічний мінімум 

балів за 2020 рік.". 

У зв'язку з цим пункти 7 - 9 вважати відповідно пунктами 10 - 12. 

2. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 12 грудня 2006 року N 818 "Про 

вдосконалення атестації провізорів та фармацевтів", зареєстрований в Міністерстві 

юстиції України 26 грудня 2006 року за N 1366/13240, доповнити після пункту 2 новим 

пунктом 3 такого змісту: 

 

"3. У 2020 році атестації на визначення знань та практичних навиків з присвоєнням 

(підтвердженням) фаху "провізор-спеціаліст", а також присвоєння (підтвердження) 



кваліфікаційної категорії провізорів та фармацевтів переноситься на період дії карантину, 

встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року N 211 

"Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-

19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2". Термін дії посвідчень про кваліфікаційну 

категорію та сертифікатів провізора-спеціаліста, який спливає у період дії карантину, 

установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2, та протягом 30 днів з дня відміни цього карантину, подовжується на один рік. 

Провізори, термін дії посвідчень про кваліфікаційну категорію та сертифікатів провізора-

спеціаліста яких сплив у період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів 

України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та протягом 30 днів з дня 

відміни цього карантину, мають право атестуватись у шестимісячний строк після 

закінчення карантину.". 

У зв'язку з цим пункти 3 - 6 вважати відповідно пунктами 4 -7. 

3. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 12 серпня 2009 року N 588 "Про 

атестацію професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють у сфері охорони 

здоров'я України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23 вересня 2009 року N 

895/16911, доповнити після пункту 6 новим пунктом 7 такого змісту: 

"7. У 2020 році атестації на визначення знань та практичних навиків з присвоєнням 

(підтвердженням) звання "спеціаліст", а також присвоєння (підтвердження) 

кваліфікаційної категорії переносяться на період дії карантину, встановленого постановою 

Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року N 211 "Про запобігання поширенню 

на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2". Термін дії посвідчень про кваліфікаційну категорію та 

сертифікатів спеціаліста, який спливає у період дії карантину, установленого Кабінетом 

Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої 

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

30 днів з дня відміни цього карантину, подовжується на один рік. 

Професіонали з вищою немедичною освітою, термін дії посвідчень про кваліфікаційну 

категорію та сертифікатів спеціаліста яких сплив у період дії карантину, установленого 

Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України 

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

протягом 30 днів з дня відміни цього карантину, мають право атестуватись у 

шестимісячний строк після закінчення карантину.". 

У зв'язку з цим пункти 7 - 9 вважати відповідно пунктами 8 - 10. 

4. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 23 листопада 2007 року N 742 "Про 

атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою", зареєстрований у Міністерстві 

юстиції України 12 грудня 2007 року N 1368/14635, доповнити після пункту 6 новим 

пунктом 7 такого змісту: 

"7. У 2020 році атестації на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії 

молодших спеціалістів з медичною освітою переносяться на період дії карантину, 

встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року N 211 

"Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-

19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2". Термін дії посвідчень про кваліфікаційну 

категорію молодшого спеціаліста з медичною освітою, який спливає у період дії 



карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню 

на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, та протягом 30 днів з дня відміни цього карантину, 

подовжується на один рік. 

Молодші спеціалісти з медичною освітою, термін дії посвідчень про кваліфікаційну 

категорію яких сплив у період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України 

з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та протягом 30 днів з дня відміни 

цього карантину, мають право атестуватись у шестимісячний строк після закінчення 

карантину.". 

У зв'язку з цим пункти 7 - 8 вважати відповідно пунктами 8 - 9. 

 

 В. о. генерального директора 

Директорату освіти, науки та кадрів 

 

Н. Мартинова 


