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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Національна Лікарська Рада України створюється не як юридична 
інституція, а як громадська платформа. 

1.2.  Діяльність Національної Лікарської Ради України поширюється на 
територію всієї України. Термін діяльності Національної Лікарської 
Ради України необмежений. 

1.3. Назва українською мовою - “Національна Лікарська Рада України”, 
абревіатура НЛРУ.  

1.4. Назва англійською мовою: “Ukrainian National Medical Council”, 
abbreviation UNMC. 

1.5.  Місце знаходження: Україна , Київ , вул. Льва Толстого,7. 
1.6. Національна Лікарська Рада України не має відокремленого майна, 

самостійного балансу, рахунків в банках. 
1.7. Національна Лікарська Рада України має бланк зі своєю назвою та 

логотипом. 
1.8. Національна Лікарська Рада України не може бути учасником 

асоціацій та інших об'єднань.  
1.9. Національна Лікарська Рада України не може відкривати свої філії та 

представництва в Україні та за кордоном.  
1.10. Національна Лікарська Рада України не має права набувати майнові та 

особисті немайнові права, вступати в майнові зобов'язання, виступати 
в суді, арбітражному суді та третейському суді від свого імені. 

1.11. У своїй діяльності НЛРУ керується законодавством України, своїм 
Положенням, а також внутрішніми правилами, процедурами, 
регламентами. 

 
2. МЕТА І ЗАВДАННЯ  

2.1. Основною метою створення Національної Лікарської Ради України є 
об’єднання зусиль її членів для утвердження професійної автономії 
лікарів через запровадження лікарського самоврядування, як основи 
діяльності лікарської професії на благо суспільства. 

2.2. Головними завданнями Національної Лікарської Ради України є: 
2.2.1. Об’єднання зусиль організацій лікарів різної спеціальності та 

налагодження їх ефективної взаємодії; 
2.2.2. Сприяння розвитку всіх форм освіти лікарів та їх координація; 
2.2.3. Сприяння розвитку наукових досліджень та соціологічних 

опитувань з їх координацією, збір, нагромадження та поширення 
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інформації, що стосується охорони здоров′я, видавнича 
діяльність; 

2.2.4. Проведення конгресів, конференцій та інших наукових і 
громадських акцій в межах чинного законодавства; 

2.2.5. Гуманізація відносин у сфері лікар-хворий-родина-суспільство. 
2.2.6. Поширення ідей здорового способу життя та вирішення інших 

актуальних питань оптимізації здоров’я громадян та його 
охорони в Україні. 

 
3. ЧЛЕНСТВО В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЛІКАРСЬКІЙ РАДІ УКРАЇНИ  

3.1. Членом Національної Лікарської Ради України може бути будь-яке 
професійне об’єднання лікарів, що зареєстроване як громадська 
організація на національному рівні.  

3.2. Асоційованим членом Національної Лікарської Ради України  може 
бути професійне об’єднання інших медичних працівників (провізорів, 
психологів, біологів, медичних сестер, фармацевтів тощо), що діє на 
національному рівні. 

3.3. Міжнародні, іноземні та регіональні лікарські асоціації, а також 
немедичні організації можуть брати участь в Національній Лікарській 
Раді України як спостерігачі. 

3.4. Вступ і вихід із Національної Лікарської Ради України  здійснюється 
за відповідною заявою. 

3.5. Виключення із Національної Лікарської Ради України можливе за 
недотримання вимог цього Положення двома третинами голосів 
членів НЛРУ. 

 
4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ  

ЧЛЕНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЛІКАРСЬКОЇ РАДИ УКРАЇНИ 

4.1.  Кожен член Національної Лікарської Ради України має право: 
4.1.1. брати участь в засіданнях Національної Лікарської Ради України, 

в роботі її комісій та інших органів; 
4.1.2. брати участь у всіх наукових конференціях та інших заходах 

Національної Лікарської Ради України; 
4.1.3. отримувати інформацію про діяльність Національної Лікарської 

Ради України; 
4.1.4. вносити пропозиції та ініціювати розгляд питань, що стосуються 

загально-лікарської діяльності; 
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4.1.5. в будь-який час відмовитись від участі в Національній Лікарській 
Раді України. 

4.2. Національна Лікарська Рада України забезпечує вільний доступ до 
своїх баз даних, що містять науково-технічну інформацію з усіх 
напрямків її діяльності для всіх лікарів України; 

4.2.1. Національна Лікарська Рада України створює додаткові умови 
для професійного навчання лікарів, організовуючи з цією метою 
семінари, тренінги, стажування та інші форми навчання. 

4.3. Член Національної Лікарської Ради України зобов'язаний: 
4.3.1. дотримуватися вимог цього Положення;  
4.3.2. надавати Національній Лікарській Раді України відкриту 

інформацію, необхідну для вирішення питань, пов'язаних з її 
діяльністю; 

4.3.3. брати участь у зібраннях і реалізації завдань та рішень 
Національної Лікарської Ради України. 

 
5.  МАЙНО ТА КОШТИ  

5.1. Національна Лікарська Рада України не має у власності грошових 
коштів та іншого майна. Витрати, пов’язані з діяльністю Національної 
Лікарської Ради України, покриваються її учасниками самостійно або на 
підставі спільного рішення та окремих угод між членами НЛРУ.  

 
6.  ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЛІКАРСЬКОЇ РАДИ УКРАЇНИ 

6.1.  Для досягнення своєї мети та виконання заходів Національна 
Лікарська Рада України здійснює необхідну діяльність у відповідності 
з Декларацією та програмою на поточний період. Перспективні плани 
та програми діяльності Національної Лікарської Ради України 
приймаються її зібранням. 

6.2. Національна Лікарська Рада України, за потреби і відповідних 
можливостей, може сприяти створенню або створювати через своїх 
членів: 

6.2.1. науково - дослідний, навчально-методичний, клінічний та 
профілактичний сектори; 

6.2.2. навчально-тренінговий, інформаційно-аналітичний та 
видавничий центри; 

6.2.3. експертний та консультативний сектори, допоміжні підрозділи та 
інші структури. 
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6.3.  З метою інформування громадськості про свою діяльність 
Національна Лікарська Рада України розміщує в засобах масової 
інформації звіти про свою діяльність. 

 
7.  УПРАВЛІННЯ  

НАЦІОНАЛЬНОЮ ЛІКАРСЬКОЮ РАДОЮ УКРАЇНИ 

7.1. Вищим органом Національної Лікарської Ради України є зібрання її 
членів, яке включає їх керівників або уповноважених представників.  

7.2. Кожний член Національної Лікарської Ради України бере участь в її 
зібранні з правом одного голосу. 

7.3. Зібрання Національної Лікарської Ради України проводяться не рідше 
одного разу на рік та в будь-який час за рішенням не менше 50% 
дійсних членів Національної Лікарської Ради України. 

7.4. Зібрання Національної Лікарської Ради України вважається чинним, 
якщо на ньому присутні не менше 50% дійсних членів Національної 
Лікарської Ради України. 

7.5. Зібрання Національної Лікарської Ради України приймає рішення з 
таких питань:  

7.5.1. визначення основних напрямків діяльності і пріоритетності 
програм та заходів Національної Лікарської Ради України та їх 
затвердження;  

7.5.2. внесення змін та доповнень до Положення про Національну 
Лікарську Раду України;  

7.5.3.  вибори Президії Національної Лікарської Ради України; 
7.5.4. вибори Відповідального секретаря Національної Лікарської Ради 

України; 
7.5.5.  затвердження звіту секретаріату Національної Лікарської Ради 

України про діяльність за минулий період;  
7.5.6. припинення Національної Лікарської Ради України;  
7.5.7. Прийому, виходу та виключення з НЛРУ;  

7.6. Член Національної Лікарської Ради України може делегувати право 
представляти його з правом голосу іншому членові НЛРУ. Відповідна 
письмова заява подається до Уповноваженого координатора або (у 
разі створення) до секретаріату Національної Лікарської Ради України 
не пізніше дня, що передує дню засідання.  

7.7. Рішення зібрання Національної Лікарської Ради України приймаються 
двома третинами її членів, представлених на зібранні Національної 
Лікарської Ради України. 
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7.8. Повідомлення членів Національної Лікарської Ради України про 
проведення чергового зібрання здійснюється не пізніше, ніж за 15 
календарних днів до його проведення. 

7.9. В період між зібраннями Національної Лікарської Ради України її 
діяльністю керує Президія, яка складається з Голови та двох його 
заступників, один з яких є Першим заступником і кандидатом на 
Голову на наступний період, а другий – той, який був Головою в 
попередній період (починаючи з третього року). В роботі Президії з 
правом дорадчого голосу бере участь Відповідальний секретар. 

7.10. Голову Національної Лікарської Ради України обирають зі складу 
учасників НЛРУ відкритим загальним голосуванням присутніх на 
Зібранні. Голова Національної Лікарської Ради України перебуває на 
посаді один рік і не може переобиратися раніше ніж за 5 років після 
закінчення його попередньої каденції. Перший склад Президії 
обирається одночасно зі встановленням черговості їх головування. 
Через два роки після обрання першого голови і в подальшому 
проводиться дообрання нового члена Президії, термін головування 
якого настає через рік після обрання. Відповідальний секретар 
обирається на термін, який визначається зібранням НЛРУ. 

7.11. Голова Національної Лікарської Ради України: 
•  керує поточною діяльністю Національної Лікарської Ради України; 
•  діє від імені Національної Лікарської Ради України; 
•  представляє Національну Лікарську Раду України у 

взаємовідношеннях з українськими та іноземними юридичними та 
фізичними особами. 

7.12. Відповідальний секретар:  
• організовує поточну роботу Національної Лікарської Ради України ; 
• приймає рішення з інших питань, не віднесених до компетенції 

зібрання членів Національної Лікарської Ради України та її Президії.  
7.13. Для здійснення поточної діяльності Національна Лікарська Рада 

України може створювати секретаріат, який підпорядковується 
Відповідальному секретарю Національної Лікарської Ради України. 

 
8. УПОВНОВАЖЕНИЙ КООРДИНАТОР  

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЛІКАРСЬКОЇ РАДИ УКРАЇНИ 

8.1. Всеукраїнське Лікарське Товариство є Уповноваженим 
координатором Національної Лікарської Ради України, який здійснює 
організаційне забезпечення її діяльності. Ніяких додаткових 
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повноважень і прав при прийнятті рішень Національної Лікарської 
Ради України Уповноважений координатор не має. 

8.2. За рішенням Національної Лікарської Ради України Уповноважений 
координатор відкриває окремий рахунок і веде належний баланс усіх 
організаційних заходів, що стосуються діяльності Національної 
Лікарської Ради України в межах кошторису, який затверджується 
Національною Лікарською Радою України. 
 

9. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ  
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЛІКАРСЬКОЇ РАДИ УКРАЇНИ 

9.1. Національна Лікарська Рада України здійснює міжнародну діяльність 
через Уповноваженого координатора та інших своїх членів, 
уповноважених НЛРУ, якщо вона не суперечить чинному 
законодавству, меті та завданням діяльності Національної Лікарської 
Ради України. 
 

10. ПРИПИНЕННЯ  
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЛІКАРСЬКОЇ РАДИ УКРАЇНИ 

10.1.  Припинення Національної Лікарської Ради України здійснюється 
шляхом її реорганізації чи ліквідації за рішенням Зібрання 
Національної Лікарської Ради України або суду. При реорганізації 
Національної Лікарської Ради України вся сукупність її прав та 
обов'язків переходить до її правонаступників. 

10.2. Майно та грошові кошти, які акумульовані Уповноваженим 
координатором НЛРУ, використовуються ним виключно для 
виконання цілей Національної Лікарської Ради України. 

 
11. ЗВІТНІСТЬ. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО 

ПОЛОЖЕННЯ  ПРО НАЦІОНАЛЬНУ ЛІКАРСЬКОЇ РАДИ УКРАЇНИ 

11.1. Національна Лікарська Рада України не є юридичною особою і не 
веде самостійної оперативної, бухгалтерської та статистичної 
звітності. 

11.2. Президія і секретаріат Національної Лікарської Ради України готують 
і оприлюднюють річний звіт про її діяльність. 

11.3. Внесення змін та доповнень до цього Положення проводиться за 
рішенням Зібрання членів Національної Лікарської Ради України. 
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