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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.
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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.
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49

