
 
Установчий договір  

про створення  
Національної Лікарської Ради України 

 
«23» листопада  2015 р.        м. Київ 

 
Громадські об’єднання лікарів, що підписалися нижче, 

утворюють Національну Лікарську Раду України. 

1. Національна Лікарська Рада України діє як добровільне об’єднання 

громадських організацій, членами яких є лікарі різних спеціальностей. 

Національна Лікарська Рада України не має статусу юридичної особи. 

Діяльність Національної Лікарської Ради України регламентується 

Положенням про неї та Декларацією “Основи  діяльності Національної 

Лікарської Ради України”, затвердженими зібранням засновників (Далі 

«Положення», додаток №1 і «Декларація», додаток 2). Зміни і доповнення у 

Положення затверджуються її членами на засіданнях Національної Лікарської 

Ради України. 

2. Національна Лікарська Рада України утворюється як об’єднання відкрите 

для членства будь-яких товариств, асоціацій, інших громадських організацій 

лікарів (дійсні члени), інших медичних працівників з вищою освітою та 

медичних сестер (асоційовані члени), що діють  на національному рівні та 

визнають Положення, мету та завдання Національної Лікарської Ради 

України. 

3. Прийом нових членів Національної Лікарської Ради України та вихід з її 

складу здійснюється на її зібраннях. 

4. Основна мета діяльності та завдання Національної Лікарської Ради 

України визначаються Положенням і Декларацією “Основи діяльності 

Національної Лікарської Ради України». 



5. Національна Лікарська Рада України діє як колегіальній орган всіх її 

членів, що створюється шляхом рівного представництва її членів у складі 

керівників відповідних організацій або уповноважених ними осіб.  

6. До компетенції Національної Лікарської Ради України відносяться загальні 

питання лікарської діяльності і лікарської практики, що потребують 

вирішення на рівні лікарського самоврядування або на рівні законодавчих та 

виконавчих державних органів.  

7. Рішення Національної Лікарської Ради України прийняті ⅔ її членів 

обов’язкові для виконання всіма членами.  

8. Організації, які входять до складу Національної Лікарської Ради України 

зберігають повну самостійність у вирішенні власних питань у відповідності 

до їх статутів або положень. 

9. Всеукраїнське Лікарське Товариство визначається як Уповноважений 

координатор Національної Лікарської Ради України у питаннях взаємодії з 

державними  та міжнародними організаціями стосовно діяльності 

Національної Лікарської Ради України. 

10. Цей договір є відкритим для підписання. Приєднання до договору 

здійснюється шляхом подання відповідної Заяви і затвердження членства 

рішенням зібрання Національної Лікарської Ради України. З моменту 

затвердження такого рішення новий член Національної Лікарської Ради 

України набуває всіх прав і обов’язків, як і організації, що уклали цей договір. 

11.  Цей договір складено у м. Києві 23 листопада 2015 року. 

Додатки:  

● Положення про Національну Лікарську Раду  на 5 сторінках. 

● Декларація «Основи діяльності Національної Лікарської Ради» на 3 

сторінках. 

 

12.  Підписи членів Національної Лікарської Ради України: стор. 3-5. 


