
  ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення зміни до статті 77  

Основ законодавства України про охорону 
здоров’я щодо пільг та підвищення оплати 
праці професіоналів з вищою немедичною 
освітою, які працюють в системі охорони 

здоров’я
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Статтю 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я (Відомості Вер-

ховної Ради України, 1993 р., № 4, ст. 19 із наступними змінами) доповнити части-
ною третьою такого змісту:

«Пункти «б», «в», «д», «е», «є», «ж», «з», «і», «ї», «й», «к», «л», «м» та «н» час-
тини першої цієї статті поширюються на професіоналів з вищою немедичною осві-
тою, які працюють у закладах охорони здоров’я. Перелік посад професіоналів з ви-
щою немедичною освітою у закладах охорони здоров’я та кваліфікаційні характерис-
тики таких посад визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпе-
чує формування державної політики у сфері охорони здоров’я».

II. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та

вводиться в дію через місяць з дня набрання ним чинності.
2. Кабінету Міністрів України з дня набрання чинності цим Законом установити

доплати до заробітної плати професіоналам з вищою немедичною освітою, які пра-
цюють у закладах охорони здоров’я та безпосередньо зайняті на роботах з лікві-
дації захворювання серед людей на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричи-
нену коронавірусом SARS-CoV-2, на період здійснення заходів, спрямованих на за-
побігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та 
пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-
CoV-2, визначений у рішенні Кабінету Міністрів України про встановлення карантину, 
до завершення здійснення зазначених заходів у розмірі, встановленому для лікарів, 
які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання серед людей на ко-
ронавірусну хворобу (COVID-19).

3. Кабінету Міністрів України:
1) у триденний строк з дня набрання чинності цим Законом доручити Міністерству 

охорони здоров’я України внести зміни до:
Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 78 «Охо-

рона здоров’я», затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 
29 березня 2002 року № 117, визначивши кваліфікаційні характеристики для по-
сад професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють у закладах охоро-
ни здоров’я;

2) у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами вико-

навчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
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