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1. Загальні положення 
 

1.1. Це Положення закріплює та регулює порядок утворення і діяльності 
Аналітико-експертного центру досліджень у сфері громадського здоров’я 
при Всеукраїнській громадській організації «Фундація медичного права та 

біоетики України» (далі ― Аналітико-експертний центр), його мету, 
компетенцію, порядок провадження організаційно-методичної роботи і 

припинення діяльності. Положення розроблено згідно із Законом України 
«Про об’єднання громадян» і Статутом Всеукраїнської громадської 

організації «Фундація медичного права та біоетики України». 
1.2. Аналітико-експертним центром за цим Положенням є Аналітико-

експертний центр досліджень у сфері громадського здоров’я при 
Всеукраїнській громадській організації «Фундація медичного прав та 

біоетики України» ― недержавний незалежний орган, утворений на 
постійній основі за рішенням Всеукраїнської громадської організації 

«Фундація медичного права та біоетики України» в порядку, встановленому 
Законом України «Про об’єднання громадян». 

 1.3. Найменування Аналітико-експертного центру: 
 1.3.1. Повне українською мовою: Аналітико-експертний центр 

досліджень у сфері громадського здоров’я при Всеукраїнській громадській 

організації «Фундація медичного права та біоетики України»; 
 1.3.2. Скорочене українською мовою: Аналітико-експертний центр при 

ВГО «Фундація медичного права та біоетики України»; 
 1.3.3. Повне російською мовою: Аналитико-экспертный центр 

исследований в отрасли общественного здоровья при Всеукраинской 
общественной организации «Фундация медицинского права и биоэтики 

Украины»; 
 1.3.4. Скорочене російською мовою: Аналитико-экспертный центр 

ВОО «Фундация медицинского права и биоэтики Украины»; 
 1.3.5. Повне англійською мовою: Аnalytical and Expert Centre for Studies 

in Sphere of Common Health of All-Ukrainian non-governmental organization 
“Foundation of Medical Law and Bioethic of Ukraine”; 

 1.3.6. Скорочене англійською мовою: Аnalytical and Expert Centre of 

АNO “Foundation of Medical Law and Bioethic of Ukraine”.  
Усі варіанти назви рівнозначні. Вибір для використання того чи іншого 

варіанту залежить від призначення документу та необхідного контексту. 
1.4. Місцезнаходження Аналітико-експертного центру: 79495, Україна, 

м. Львів-Винники, вул. Лісна, 33. 
1.5. Засновником Аналітико-експертного центру є Всеукраїнська 

громадська організація «Фундація медичного права та біоетики України», 
місцезнаходження юридичної особи: 79495, м. Львів-Винники, вул. Лісна, 33, 

ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ 36248234, зареєстрована 
Міністерством юстиції України 13.11.2008 р., свідоцтво № 2991 (Свідоцтво 

про державну реєстрацію юридичної особи серія А01 № 206025, видане 
Державним реєстратором Виконавчого комітету Львівської міської ради 



Кінащуком Л.В., дата проведення державної реєстрації 03.12.2008р. № 
14151020000021329). 

1.6. Аналітико-експертний центр при Всеукраїнській громадській 
організації «Фундація медичного права та біоетики України» утворюється як 
структурний підрозділ ВГО «Фундація медичного права та біоетики 

України» без статусу юридичної особи. 
1.7. Аналітико-експертний центр при Всеукраїнській громадській 

організації «Фундація медичного права та біоетики України» визнається 
утвореним з моменту схвалення цього Положення Аналітико-експертного 

центру Загальними зборами ВГО «Фундація медичного права та біоетики 
України». 

1.8. Аналітико-експертний центр може мати печатку, кутовий штамп, 
бланки зі своїм найменуванням, посвідчення, знаки відзнаки, нагороди, 

зразки яких затверджуються Президентом ВГО «Фундація медичного права 
та біоетики України». Аналітико-експертний центр може також мати 

символіку, яка реєструється в установленому законом порядку. 
1.9. Організаційне, правове, наукове, документальне, інформаційне, 

експертно-аналітичне, матеріально-технічне та фінансове забезпечення 
діяльності Аналітико-експертного центру здійснює ВГО «Фундація 
медичного права та біоетики України» та Міжнародний фонд «Відродження» 

на умовах, які визначаються угодою між сторонами. 
 

2. Мета створення і завдання Аналітико-експертного центру 
 

2.1. Аналітико-експертний центр, створений з метою забезпечення 
фахової експертизи проблематики сфери громадського здоров’я, 

національної законодавчої бази в галузі охорони здоров’я і впливу на 
формування державної політики України в цій царині. 

2.2. Основними завданнями Аналітико-експертного центру є: 
2.2.1. Глибоке доктринально-прикладне вивчення актуальних питань у 

сфері охорони здоров’я, зокрема з акцентом на нормативні новели. 
2.2.2. Розробка пропозицій щодо удосконалення законодавчої бази у 

царині охорони здоров’я. 

2.2.3. Дослідження одного з ключових об’єктів соціальної політики 
держави – громадського здоров’я і викристалізація напрямів розв’язання 

проблем цієї царини. 
2.2.4. Підготовка аналітичних звітів, узагальнень та висновків з 

одночасним забезпеченням втілення громадських рекомендацій і пропозицій 
у державницьку та нормативну практики. 

2.2.5. Оцінка впливу доробку Аналітико-експертного центру на 
формування і зміну юридичної практики в сфері охорони здоров’я і 

провадження медичної практики. 
2.2.6. Моніторинг впливу діяльності Аналітико-експертного центру на 

державотворчі механізми з висвітленням напрацювань для широких кіл 
професійної громадськості, зокрема, й населення загалом.  



2.3. Аналітико-експертний центр здійснює свою діяльність на підставі 
Конституції та законів України, інших нормативно-правових актів, 

міжнародних договорів України, цього Положення. 
 

3. Принципи організації та діяльності Аналітико-експертного 

центру 
 

3.1. Аналітико-експертний центр утворюється та діє на принципах: 
законності; 

професійності; 
незалежності; 

колегіальності; 
консолідованості; 

демократизму; 
добровільності; 

відкритості; 
прозорості. 

 
4. Склад і формування Аналітико-експертного центру 

 

4.1. Кількісний та персональний базовий (материнський) склад експертів 
Аналітико-експертного центру формується конкурсною комісією, яка 

створюється президентом ВГО «Фундація медичного права та біоетики 
України» із залученням представників Міжнародного фонду «Відродження». 

4.2. Основний склад Аналітико-експертного центру налічує 7-9 осіб та 
складається з:  

голови Аналітико-експертного центру; 
заступника голови Аналітико-експертного центру; 

секретаря Аналітико-експертного центру; 
науково-експертної ради, яка формується з експертів, що входять до 

базового (материнського) складу Аналітико-експертного центру. 
4.3. Головою Аналітико-експертного центру за посадою є президент 

Всеукраїнської громадської організації «Фундація медичного права та 

біоетики України».  
Заступник голови Аналітико-експертного центру обирається більшістю 

голосів членів науково-експертної ради на першому засіданні Аналітико-
експертного центру. 

Секретар Аналітико-експертного центру призначається головою 
Аналітико-експертного центру з числа членів засновника, відповідно до п. 

1.5 цього Положення. 
4.4. Основний склад Аналітико-експертного центру працює 2 роки. 

Після спливу зазначеного строку відбувається процедура оновлення базового 
(материнського) складу.  

4.5. Для дослідження конкретної теми до роботи материнського складу 
групи залучаються зовнішні експерти - вузькі фахівці з певної проблематики 



у кількості від 3 до 5 осіб, залежно від досліджуваної проблематики та обсягу 
завдань. 

4.6. База даних зовнішніх експертів формується на основі оголошеного 
ВГО «Фундація медичного права та біоетики України» конкурсу, шляхом 
подачі резюме та мотиваційних листів. Зовнішні експерти залучаються на 

строк, необхідний для дослідження певної проблематики. Такий строк 
визначається за домовленістю між зовнішнім експертом та головою 

Аналітико-експертного центру. 
4.7. Експертами Аналітико-експертного центру можуть бути повнолітні 

особи, що мають фахову підготовку з досліджуваних питань, необхідні 
знання і стаж роботи у галузі юриспруденції або медицини не менше двох 

років. 
4.8. Експертами не можуть бути: 

 особи, які не досягли повноліття, а також особи, які перебувають під 
опікою чи піклуванням; 

 особи, які не відповідають вимогам, встановленим п. 4.6 цього 
Положення. 

 
5. Компетенція членів Аналітико-експертного центру 

 

5.1. Повноваження голови Аналітико-експертного центру:  
організація діяльності Аналітико-експертного центру; 

загально-методичне керівництво і контроль за роботою Аналітико-
експертного центру; 

координування усієї науково-практичної та методичної роботи 
Аналітико-експертного центру; 

представництво Аналітико-експертного центру у взаємовідносинах з 
державними органами, об’єднаннями громадян, іншими організаціями й 

посадовими і службовими особами, міжнародними інституціями, засобами 
масової інформації; 

представництво Аналітико-експертного центру в зовнішніх зносинах; 
аналіз напрацювань експертів Аналітико-експертного центру; 
підготовка і презентація квартальних і річних звітів; 

здійснення експертної роботи; 
інші повноваження, що передбачені цим Положенням про Аналітико-

експертний центр. 
5.2. Заступник голови Аналітико-експертного центру забезпечує 

здійснення організаційно-методичної роботи Аналітико-експертного центру, 
організовує моніторингову діяльність, систематизацію письмових висновків, 

узагальнень, аналітичних довідок експертів, виконує офіційні доручення 
голови Аналітико-експертного центру, а також заміщає його на період 

відсутності. 
5.3. Секретар Аналітико-експертного центру забезпечує організаційно – 

технічне функціонування Аналітико-експертного центру, зокрема 
комунікацію з членами материнської групи, зовнішніми експертами, ведення 



переписки; готує процесуальні документи Аналітико-експертного центру, за 
результатами діяльності; сприяє в організації засідань Аналітико-експертного 

центру; відповідає за адміністрування та протоколювання роботи Аналітико-
експертного центру, а також виконує інші обов’язки, передбачені цим 
Положенням про Аналітико-експертний центр. 

5.4. Повноваження експерта Аналітико-експертного центру: 
- участь у засіданнях Аналітико-експертного центру; 

- надання пропозицій до квартального плану роботи; 
- підготовка письмових висновків,узагальнень, аналітичних довідок з 

досліджуваних питань; 
- формулювання та висловлення своєї думки щодо кожного питання, яке 

досліджується Аналітико-експертним центром; 
- участь у голосуванні щодо затвердження звіту Аналітико-експертного 

центру; 
- формулювання та висловлення окремої думки, яка долучається до 

уніфікованого документу Аналітико-експертного центру (звіту); 
- ознайомлення з напрацюваннями інших членів Аналітико-експертного 

центру з додержанням авторського права. 
 

6. Порядок функціонування Аналітико-експертного центру 

 
6.1. Форма роботи Аналітико-експертного центру – засідання, які 

проходять один раз на квартал для обговорення організаційно-методичних 
аспектів функціонування Аналітико-експертного центру, оцінки письмових 

висновків, узагальнень, аналітичних довідок експертів, а також затвердження 
звітів.  

6.2. Квартальні засідання Аналітико-експертного центру проводяться за 
місцезнаходження Міжнародного фонду «Відродження»: м. Київ, вул. 

Артема, 46. 
6.3. Засідання Аналітико-експертного центру проводяться головою, а в 

разі його відсутності – заступником голови Аналітико-експертного центру.  

6.4. Участь експертів Аналітико-експертного центру в його засіданнях є 
обов’язковою. У випадку, якщо член Аналітико-експертного центру не може 

бути присутнім на засіданні, він повинен проінформувати про це голову 
Аналітико-експертного центру не пізніше, ніж за п’ять днів до дня 

проведення засідання. Також учасник повинен повідомити про причини такої 
неявки. 

6.5. Засідання вважається повноважним за умови участі у ньому не 
менше половини членів Аналітико-експертного центру. 

6.6. До участі в засіданнях для дослідження конкретної проблематики з 
правом дорадчого голосу залучаються зовнішні експерти. 

6.7. Представники органів державної влади, місцевого самоврядування, 
засобів масової організації, об’єднань громадян допускаються до участі в 

засіданнях за погодженням з головою Аналітико-експертного центру. 



6.8. Засідання Аналітико-експертного центру відбуваються на засадах 
гласності та відкритості, крім випадків, установлених Конституцією України 

та законами України. Засідання проводяться українською мовою. Експерт, 
який не володіє державною мовою, може виступати іншою мовою. Переклад 
його виступу державною мовою, у разі необхідності, забезпечується через 

перекладача. 
6.9. Засідання Аналітико-експертного центру можуть бути як черговими, 

так і позачерговими. 
6.10. Чергові засідання Аналітико-експертного центру проводяться на 

початку першого місяця кожного кварталу, але не пізніше 15-го числа за 
адресою вказаною в п. 6.2. цього Положення. 

6.11. Про конкретну дату проведення чергового засідання всі особи, які 
братимуть у ньому участь, мають бути поінформовані за 10 днів до 

проведення такого засідання, шляхом надіслання інформаційного 
повідомлення електронною поштою або простим листом. У такому 

повідомленні також повинно бути зазначено порядок денний засідання. 
6.12. Порядок денний засідання визначається головою Аналітико-

експертного центру з урахуванням пропозицій, що надійшли від інших 
членів Аналітико-експертного центру. Такі пропозиції повинні бути подані 
не пізніше 20-го числа місяця, що передує місяцю, у якому буде проводитись 

чергове квартальне засідання. 
6.13. У тому випадку, коли пропозиція щодо порядку денного буде 

надіслана з порушенням строку, передбаченого п. 6.12. цього Положення, але 
ще до надіслання інформаційного повідомлення особам, які братимуть участь 

у черговому засіданні, то питання про врахування такої пропозиції при 
формуванні порядку денного вирішується головою Аналітико-експертного 

центру. 
6.14. У випадку, якщо пропозиція щодо порядку денного надійшла вже 

після надіслання інформаційного повідомлення особам, які будуть брати 
участь у черговому засіданні, то за рішенням голови Аналітико-експертного 

центру така пропозиція може бути врахована при формуванні порядку 
денного наступного засідання. 

6.15. Позачергові засідання проводяться виключно з ініціативи та за 

рішенням голови Аналітико-експертного центру з питань, які не можливо 
вирішити членами робочої групи за допомогою електронних комунікацій. 

Про проведення позачергового засідання його учасники повинні бути 
поінформовані у спосіб та з зазначенням відомостей, передбачених п. 6.11 

цього Положення.  
 

7. Організаційно-методична робота Аналітико-експертного центру 
 

7.1. Кожен із експертів Аналітико-експертного центру зобов’язаний в 
установлені строки подавати свої письмові висновки, узагальнення, 

аналітичні довідки з досліджуваних питань. 



7.2. Квартальний і річний звіти готує голова Аналітико-експертного 
центру, на основі письмових висновків, узагальнень, аналітичних довідок, які 

затверджуються всіма членами Аналітико-експертного центру шляхом 
голосування. За рівної кількості голосів вирішальне значення має голос 
голови Аналітико-експертного центру. 

7.3 Голова Аналітико-експертного центру має право проводити 
індивідуальні зустрічі з окремими експертами з метою з’ясування питань, що 

входять до їх компетенції і потребують негайного вирішення.      
7.4. До звіту Аналітико-експертного центру долучається окрема думка 

експерта (в разі наявності такої). Окрему думку експерт оформляє письмово 
й надсилає у строки, передбачені п. 7.5 цього Положення.   

7.5. Експерти виконують свою частину дослідницької роботи протягом 
двох місяців і не пізніше 25-го числа другого місяця у кварталі надсилають 

свої аналітичні довідки. В останній квартальний місяць члени материнської 
робочої групи працюють над погодженням й уніфікацією позицій щодо 

квартальної діяльності та викристалізацією пропозицій щодо функціонування 
на наступний квартал. Проект остаточного варіанту квартального звіту 

надсилається членам материнської робочої групи секретарем не пізніше 20 
числа третього квартального місяця. Усі коментарі та зауваження до 
квартального звіту члени материнської робочої групи надсилають протягом 

5-ти днів голові Аналітико-експертного центру.  
7.5. Зовнішні експерти готують письмові висновки з проблематики, для 

дослідження якої вони залучались, не пізніше 25-го числа другого місяця у 
кварталі.  

7.6. Зовнішні експерти, які працювали протягом звітного кварталу, 
долучаються до участі в квартальному засіданні, що йде за звітним періодом.  

7.7. Квартальний звіт затверджується всіма членами Аналітико-
експертного центру шляхом голосування, яке проводиться на черговому 

засіданні. За рівної кількості голосів вирішальне значення має голос Голови 
Аналітико-експертного центру. Під час голосування зовнішні експерти, що 

беруть участь у дослідженні конкретного питання, мають право дорадчого 
голосу. 

7.8. На основі квартальних звітів голова Аналітико-експертного центру 

готує річний звіт, який затверджується ним одноособово. 
7.9. Квартальні та річні звіти Аналітико-експертного центру подаються 

на затвердження до Міжнародного фонду «Відродження». 
7.10. Експерти працюють на підставі договорів про надання 

інформаційно-консультативних послуг з отриманням оплати своїх послуг. 
 

8. Припинення повноважень членів Аналітико-експертного центру 
та діяльності Аналітико-експертного центру 

 
8.1. У разі неналежного виконання своїх обов’язків головою Аналітико-

експертного центру, науково-експертна рада може проголосити вотум 
недовіри (двома третіми голосів членів науково-експертної ради) голові 



Аналітико-експертного центру та обрати, з-поміж експертного складу 
материнської групи, іншого кандидата. Остаточне рішення щодо заміни 

голови Аналітико-експертного центру приймається Міжнародним Фондом 
«Відродження». 

8.2. У випадку, коли голові Аналітико-експертного центру буде 

проголошено вотум недовіри, науково-експертна рада повинна обрати, з-
поміж базового (материнського) складу Аналітико-експертного центру, 

іншого кандидата на посаду голови Аналітико-експертного центру. Кандидат 
на посаду голови Аналітико-експертного центру обирається більшістю від 

загального складу науково-експертної ради. 
8.3. Секретар Аналітико-експертного центру повинен повідомити про 

проголошення вотуму недовіри діючому голові Аналітико-експертного 
центру та про кандидатуру експерта, обрану науково-експертною радою з 

метою його заміни, Міжнародний Фонд «Відродження».   
8.4. Остаточне рішення щодо усунення діючого голови Аналітико-

експертного центру та затвердження на посаду, що звільнилася, іншої особи 
приймає Міжнародний Фонд «Відродження» у 10-денний строк з моменту 

надходження відповідного повідомлення від секретаря Аналітико-
експертного центру. 

8.5. У разі неналежного виконання своїх обов’язків заступником голови 

Аналітико-експертного центру, науково-експертна рада може проголосити 
вотум недовіри (простою більшістю голосів членів науково-експертної ради) 

заступникові голови Аналітико-експертного центру та обрати, з-поміж 
експертного складу материнської групи, іншого кандидата. 

8.6. У разі неналежного виконання своїх обов’язків секретарем 
Аналітико-експертного центру, голова Аналітико-експертного центру 

призначає іншого кандидата на цю посаду з-поміж членів Всеукраїнської 
громадської організації «Фундація медичного права та біоетики України». 

8.7. Повноваження експерта Аналітико-експертного центру 
припиняються:  

- у разі його смерті, визнання його безвісно відсутнім або оголошення 
померлим за рішенням суду, що набрало законної сили; 

- шляхом поданная заяви про вихід з Аналітико-експертного центру; 

- у разі неналежного виконання своїх обов’язків. 
8.8. У разі, якщо повноваження експерта Аналітико-експертного центру 

припинені відповідно до положень цього розділу, інший експерт обирається 
конкурсною комісією, яка формується із членів науково-експертної ради 

Аналітико-експертного центру та представників Міжнародного фонду 
«Відродження». 

8.9. Загальні збори ВГО «Фундація медичного права та біоетики 
України» за погодженням з Міжнародним фондом «Відродження» можуть 

прийняти рішення про припинення діяльності Аналітико-експертного центру, 
попередивши про це голову Аналітико-експертного центру, його заступника, 

а також учасників Аналітико-експертного центру не пізніше, як за місяць до 
дати ліквідації.  



8.10. Законом можуть бути передбачені додаткові підстави припинення 
діяльності Аналітико-експертного центру.  

8.11. Ліквідація Аналітико-експертного центру здійснюється у порядку, 
передбаченому чинним законодавством України. 

8.12. Це Положення, а також всі зміни та доповнення до нього 

набувають чинності після погодження із Загальними зборами ВГО «Фундація 
медичного права та біоетики України», а також після їх схвалення 

Міжнародним фондом «Відродження» і членами Аналітико-експертного 
центру. 
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