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Кабмін затвердив впровадження
COVID-сертифікатів в Україні
Кабінет Міністрів України постановою від 29.06.2021 р. № 677 впроваджує в країні COVID-сертифікати.
Це цифровий документ, який буде підтверджувати вакцинальний статус громадянина, негативний результат
тестів, проведених методом полімеразної ланцюгової реакції, а також те, що людина одужала від COVID-19.
Постанова набула чинності, оскільки оприлюднена в газеті «Урядовий кур’єр» № 126 від 02.07.2021 р.
У Порядку формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат
тестування або одужання особи від зазначеної хвороби (далі –
Порядок), затвердженому постановою № 677, зазначається, що
підставами для формування COVID-сертифіката буде наявність
внесеної до центральної бази даних в установленому порядку
інформації про:
• вакцинацію від COVID-19 особи, щодо якої сформовано
запит;
• тестування на COVID-19 особи, щодо якої сформовано
запит;
• факт одужання від COVID-19 особи, щодо якої сформовано
запит.
Кожному COVID-сертифікату присвоюватиметься унікальний
електронний ідентифікатор та формуватиметься QR-код.
До відомостей, що міститимуться у міжнародному сертифікаті,
вноситимуться, зокрема:
• прізвище, ім’я власника українською мовою та латинськими
літерами;
• дата народження власника.
А також дані щодо:
• вакцинації від COVID-19 (інформація про вакцину, кількість
доз вакцини відповідно до інструкції для медичного застосування лікарського засобу, порядковий номер отриманої
дози вакцини та дата введення останньої дози, країна вакцинації);
• негативного результату тестування на COVID-19 (інформація
про тест, дата і час забору зразка біологічного матеріалу та

отримання результату дослідження, інформація про суб’єкта господарювання, що має ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та провів дослідження);
• одужання особи від COVID-19 (дата першого позитивного
результату тестування на COVID-19) тощо.
Що стосується відомостей, які вноситимуться у внутрішній
сертифікат, до них належатиме така інформація:
• прізвище, ім’я власника українською мовою;
• дата народження власника;
• унікальний номер сертифіката;
• кінцева дата строку дії сертифіката.
Строк дії міжнародного та внутрішнього COVID-сертифіката
України визначатиметься клінічними критеріями його формування
та використання, наведеними в додатку.
Також зазначається, що COVID-сертифікати та їх копії в паперовій формі матимуть однакову юридичну силу.
Разом з тим, COVID-сертифікат не видаватиметься у разі, якщо:
• запитувач не надав однозначної згоди на передачу та поширення Національною службою здоров’я України персональних, зокрема медичних, даних уповноваженій установі;
• з апитувач надіслав запит щодо особи, стосовно якої
в Реєстрі пацієнтів центральної бази даних не зазначена
інформація про запитувача як про законного представника
особи;
• відсутні персональні та/або медичні дані, необхідні для формування COVID-сертифіката.
Підготовлено ТОВ «Медікс Груп»

У поточному році Міністерство охорони здоров’я замовило
навчання понад 4 тисяч лікарів за бюджетні кошти
Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) України повідомляє про те, що замовило навчання 4658 майбутніх лікарів
за кошти державного бюджету. Така кількість бюджетних місць для абітурієнтів 2021 р. вступу буде розміщена
в 14 закладах вищої освіти, які належать до сфери управління МОЗ.
«Пандемія вкотре довела, який високий попит суспільство має
на медичні професії. Фах лікаря є особливо важливим. МОЗ збільшує замовлення для підготовки універсальних медичних фахівців
в університетах, а вже з 2022 р. в країні буде запроваджена нова
модель інтернатури. Вона розроблена відповідно до
вимог Стратегії людського розвитку Президента України та з урахуванням міжнародного досвіду», – заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
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Він додав, що це дасть змогу державі отримати високопрофесійних та універсальних спеціалістів, які здобудуть ґрунтовні знання
з медицини впродовж навчання в університеті та отримають спеціальність в інтернатурі відповідно до прозорого рейтингового розподілу.
Щороку МОЗ визначатиме пріоритетні спеціальності для підготовки в інтернатурі, виходячи з кадрових потреб держави, та
затверджуватиме перелік спроможних баз стажування лікарів
(провізорів)-інтернів.
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«Протидія COVID-19 потребує великої кількості інфекціоністів,
епідеміологів та анестезіологів, але держава втратила в минулому
вплив на визначення потреби у тих чи інших лікарях і не могла
швидко реагувати на виклики сьогодення. Керована система
підготовки лікарів-інтернів дозволить це виправити», – зауважив він.
У повідомленні також зазначається, що молодший персонал
з медичною освітою, зокрема медичні сестри, здобувають освіту
в закладах фахової передвищої освіти комунальної або приватної
форми власності. Можливість навчання за кошти державного
бюджету для здобуття цієї професії визначається регіональним
замовленням, тож для МОЗ пріоритетом є активна робота з областями задля забезпечення населення достатньою кількістю кваліфікованих медичних кадрів.
Довідково. Відповідно до статті 29 Закону України від 15.12.2020 р.
№ 1082-IX «Про державний бюджет України на 2021 рік» для розподілу коштів за напрямами (об’єктами, заходами) за бюджетними
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програмами «Фонд розвитку закладів фахової передвищої та вищої
освіти» (код 2201140), «Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної
професійної (професійно-технічної) освіти» (код 2211210), «Субвенція
з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» (код 2211260)
Міністерство освіти і науки України утворює комісію, до складу якої
включаються представники Міністерства освіти і науки України,
члени Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (не менше
33 % складу комісії) та Комітету Верховної Ради України з питань
освіти, науки та інновацій (не менше 33% складу комісії).
Представники МОЗ мають входити до складу комісій, коли
вирішуються питання регіональних замовлень на навчання у фахових медичних коледжах.
Підготовлено ТОВ «Медікс Груп»

Верховна Рада скоротила перелік товарів та послуг, що
закуповуватимуться без тендерних процедур
1 липня Верховна Рада України на черговому пленарному засіданні прийняла Закон «Про внесення змін до
розділу X «Прикінцеві і перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі» щодо виключення
можливості здійснення закупівель без використання електронної системи закупівель».
Хоча офіційного тексту закону ще не оприлюднено, документом передбачено вдосконалення закупівлі товарів, робіт і послуг,
необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання
виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів
гострої респіраторної хвороби COVID-19 та переведення їх
в більш прозоре та конкурентне русло.
Відтак Законом викладено в новій редакції п. 3-1 розділу X
«Прикінцеві та перехідні положення», згідно з яким передбачено,
що на період дії карантину, встановленого Урядом та відповідно
до Закону України від 06.04.2000 р. № 1645-III «Про захист населення від інфекційних хвороб», дія цього закону не поширюватиметься
на випадки, якщо предметом закупівлі є:
• лікарські засоби;
• вакцини;
• медичні, імунобіологічні препарати;
• витратні матеріали для надання медичної допомоги хворим
на коронавірусну хворобу та медичні вироби для вакцинації
від COVID-19;
• медичне обладнання для закладів охорони здоров’я, що
надають допомогу хворим на COVID-19;
• системи постачання медичних газів, необхідні для виконання
заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню,
локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби.

Перелік таких лікарських засобів та порядок їх закупівлі затверджуватиметься Кабінетом Міністрів України.
За результатами проведеної закупівлі в електронній системі
закупівлі замовник оприлюднюватиме:
• звіт щодо договору про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель;
• угоду про закупівлю та всі додатки до нього;
• звіт про виконання договору про закупівлю відповідно до
цього закону. У разі недотримання вимог щодо публікації
таких звітів винні особи притягаються до відповідальності
відповідно до закону.
Також встановлюється, що на період дії карантину, відповідно до
Закону України № 1645, закупівля товарів (окрім лікарських засобів,
вакцин, медичних, імунобіологічних препаратів, витратних матеріалів
для надання медичної допомоги пацієнтам з коронавірусною хворобою та медичних виробів для вакцинації від COVID-19, медичного
обладнання для закладів охорони здоров’я, що надають допомогу
хворим на COVID-19, систем постачання медичних газів) та послуг,
необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання
виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій
та пандемій коронавірусної хвороби, здійснюватиметься в порядку,
який встановлюватиметься цим законом для спрощених закупівель.
Підготовлено ТОВ «Медікс Груп»

49

