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ЦК Профспілки працівників освіти і науки України в доповнення до листа 

від 18.02.2021 № 02-8/135 щодо атестації медичних працівників закладів освіти у 

2021 році просить врахувати наступне. 

Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.01.2021 № 74, 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 березня 2021 р. за № 319/35941 

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

України» внесено зміни до низки наказів, серед яких наказ від 23.11.2007 № 742 

«Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою». 

Пунктом 2 наказу Міністерства охорони здоров'я України № 74 відповідним 

атестаційним комісіям, зокрема створеним при структурних підрозділах з питань 

охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних 

адміністраціях, доручено 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, а також провести перше 

засідання атестаційних комісій не пізніше ніж через десять днів з дати набрання 

чинності цим наказом. 

Пункт 7 наказу Міністерства охорони здоров'я України № 742 доповнено 

новими абзацами такого змісту: 

«З 2021 року атестації на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної 

категорії молодших спеціалістів з медичною освітою проводяться з дотриманням 

протиепідемічних заходів 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. 

Молодші спеціалісти з медичною освітою, строк 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 був подовжений на один рік, мають право атестуватися до 

закінчення строку дії цього подовження.». 

Вважаємо за доцільне повідомити про зазначене територіальні організації 

Профспілки. 

З текстом наказу можна ознайомитися за посиланням: 

https://ips.ligazakon.net/document/re35941?an=174&ed=2021_01_19 
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