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1. Про Всеукраїнську громадську організацію «Фундація медичного
права та біоетики України»
Всеукраїнська громадська організація «Фундація медичного права та біоетики
України» (далі - Фундація) зареєстрована наприкінці 2008 р. (Свідоцтво про реєстрацію
об’єднання громадян від № 13.11.2008 р. № 2991, видане Міністерством юстиції України;
Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 206025, видане 03.12.2008
р. Виконавчим комітетом Львівської міської ради).
Відповідно до Статуту, основною метою діяльності Фундації є охорона і захист законних
прав та інтересів своїх членів і сприяння розвитку медичного, як галузі права, науки і
навчальної дисципліни та біоетики.
Місія Фундації – сприяння розвитку медичного права, як галузі права, науки і навчальної
дисципліни та біоетики.
Діяльність організації поширюється на всю територію України та включає до своєї
структури 16 осередків, які пов’язані з організацією єдиною метою.
Детальна інформація про місцеві осередки за посиланням http://medicallaw.org.ua/pronas/oseredki/
При Фундації створений та діє Постійно діючий третейський суд - недержавний
незалежний орган, утворений на постійній основі за рішенням Фундації з метою
забезпечення справедливого, швидкого та ефективного правосуддя при розгляді спорів, що
виникають з правовідносин у сфері охорони здоров’я, та примирення осіб, які до нього
звернулися (наказ Міністерства юстиції України від 15.07.2009 р. №1270/5, свідоцтво №060т.с.).
10 березня 2011 р. за сприяння Міжнародного фонду «Відродження» при Фундації було
створено Аналітико-експертний центр досліджень у сфері громадського здоров’я, метою
якого є забезпечення фахової громадської експертизи проблематики сфери громадського
здоров’я, національної законодавчої бази в галузі охорони здоров’я, вплив на формування
державної політики України в цій царині. Фокусом діяльності й авангардом пріоритетів
функціонування цього експертного центру є права людини, для трансформації державницьконормативних процесів з урахуванням праволюдинного компоненту.
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КЕРІВНИЦТВО
Президент - Сенюта Ірина Ярославівна, к.ю.н., доцент, Ph.D, завідувач кафедри медичного
права ФПДО ЛНМУ ім. Данила Галицького, адвокат, президент юридичної фірми «MedLex»,
член Дорадчої ради при Комітеті Верховної Ради з питань охорон здоров’я, член Всесвітньої
асоціації медичного права (WAML), головний редактор журналу «Медичне право», директор
видавництва ЛОБФ «Медицина і право».
Перший віце-президент - Радиш Ярослав Федорович, доктор наук з державного управління,
професор, професор кафедри управління охороною суспільного здоров’я Національної
академії державного управління при Президентові України;
















Віце-президент - Венедіктова Ірина Валентинівна, д.ю.н., професор, завідувач кафедри
цивільно-правових дисциплін Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;
Члени Правління
Антонов Сергій Володимирович — к.ю.н., адвокат, директор ЮК «Центр медичного і
фармацевтичного права»;
Дешко Людмила Миколаївна — к.ю.н., доцент, заступник декана з міжнародної роботи
Донецького національного університету;
Галай Вікторія Олександрівна — к.ю.н., доцент, президент громадської організації
«Київський правозахисний альянс»;
Мельник Валентина Іванівна — д.мед.н., директор Центру «Медицина і право»
«Справедливість» юридичної консалтингової компанії «Дефенс»;
Скрипець Наталія Степанівна — юрист ВГО «Фундація медичного права та біоетики
України».
Наглядова Рада:
Ґжеґоцький Мечислав Романович — д. мед. н., проф., член-корспондент АМН України,
заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член Папської академії «Pro Vita»
(Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького);
Голунов Анатолій Іванович — директор Центру комп’ютерних медико-соціальних технологій
університету «Україна»;
Майданик Роман Андрійович — д. ю. н., проф., академік НАПрН України (Київський
національний університет імені Тараса Шевченка);
Волков В’ячеслав Дмитрович — д. ю. н. проф. (Донецький національний університет);
Виноградов Олег Всеволодович — заступник завідувача секретаріату Комітету Верховної
Ради України з питань охорони здоров’я

2. Співпраця з органами влади, представниками
суспільства, підприємствами, установами, організаціями
2.1. Національна співпраця:
-

громадянського

Міжнародний фонд «Відродження»;
Громадська рада при Міністерстві охорони здоров’я України (індивідуальне членство);
Львівський обласний благодійний фонд «Медицина і право»;
Видавництво ЛОБФ «Медицина і право»;
ЮК «Центр медичного та фармацевтичного права».

2.2. Міжнародна співпраця:
Фонд відкритого суспільства (м. Нью-Йорк, США);
Міжнародна мережа з питань економічних, соціальних і культурних прав (ESCR-net)
(інституційний член з 02.11.2015 р.);
Асоціація медичного права та біоетики Чеської Республіки (м. Прага, Чеська
Республіка);
Польська асоціація медичного права (м. Краків, Республіка Польща);
Міжнародна консалтингова фірма Менеджмент Сістемс Інтернешнл (MSI);
Асоціація шкіл громадського здоров’я у Європейському регіоні (ASPHER).

2.3. Спільна реалізація проектів:
а) міжнародні партнери:

Пензенський державний університет;
Інститут політики і менеджменту в сфері охорони здоров’я Університету Еразма
Ротердамського;
Казахський національний медичний університет імені С.Д. Асфендіярова;
Міжнародна правозахисна організація «INTERIGHTS».
б) національні партнери:
Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького;
Головне територіальне управління юстиції у Львівській області;
Перший львівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової
допомоги;
Львівська комерційна академія;
Українська медична стоматологічна академія;
Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України;
Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського;
Івано-Франківський національний медичний університет;
Київський університет права НАН України;
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика;
Вінницький національний медичним університетом ім. М.І. Пирогова;
Ужгородський національний університет;
Рада адвокатів Львівської області;
Громадська організація «Медична правда»;
Всеукраїнська коаліція з надання правової допомоги;
Львівський обласний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

3. Діяльність Всеукраїнської громадської організації «Фундація медичного
права та біоетики України»
3.1. Правопросвітництво
В Україні проведено чимало заходів у галузі медичного права, одну з основних ролей
відведено в цьому процесі і Фундації.
Наша мета – розширити доступ до інформації з проблематики медичного права,
поінформувати різні цільові аудиторії щодо цієї тематики, аби спростити правореалізацію і
правозастосування у сфері охорони здоров’я і сприяти захисту прав людини в цій галузі.
Особлива роль Фундації – маємо непересічний досвід проведення таких заходів,
висококваліфікованих експертів і належну ділову репутацію, яка дає можливість працювати з
органами влади, представниками громадського суспільства тощо.
Деякі заходи, які були успішно реалізовані Фундацією спільно з ЛОБФ «Медицина
і право» у 2014 р.:
1) Акція ««С» – наша спільна справа в боротьбі за життя Людини», в межах
всеукраїнської акції «Гепатит С – виліковний. Дбаємо про здоров’я по-новому!».
Місце проведення - м. Львів, 21.07. – 01.08. 2014 р.
Мета заходу - підвищення обізнаності громадськості щодо профілактики,
розповсюдження, симптомів, методів діагностики та лікування гепатитів В і С, а також
привернення уваги органів влади та неурядових організацій до необхідності надання
підтримки людям, що живуть з гепатитами В і С.
Цільова аудиторія: громада м. Львова.
Організатори: Фундація спільно з ЛОБФ «Медицина і право», Управлінням охорони
здоров’я Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, за підтримки МБФ

«Міжнародний альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» й інформаційного сприяння газети «Високий
замок».
Під час акції було проведено:

 участь у програмі «Доброго ранку, Львове!» на ТРК Львів (23 липня, м. Львів);
 участь в програмі «Будьте здорові» на радіо «Незалежність» (24 липня, м. Львів);
 п’ять лекцій для скаутської організації «Пласт» (23-24 липня, Комунальна 2-а міська
поліклініка м. Львова, вул. Симоненка, 4);
Фото з лекції:

 навчальний семінар для сімейних лікарів на тему: «Проблематика вірусного гепатиту С у
діяльності сімейного лікаря» (25 липня, Управління охорони здоров’я Львівської міської
ради, вул. Костя Левицького, 82 а);
Фото з семінару:

 розміщення 12 білбордів на тему протидії поширенню вірусу гепатиту С (25 липня, м.
Львів);
Фото білбордів:

 лекція для пацієнтів хворих гепатитом С на тему: «Вірусний гепатит С: доступно про
головне» (28 липня, Комунальна 4-а міська клінічна лікарня, вул. Я. Стецька, 3);
 стаття у місцевій газеті Високий замок, рубрика здоров’я «Кожен українець –
інфікований…» (25-27 липня, № 106 (5170));
 збір підписів під відкритими листами до Голови Львівської обласної ради та Голови
Львівської обласної державної адміністрації щодо прийняття обласної програми з
протидії поширенню вірусних гепатитів у Львівській області та виділення відповідних
бюджетних коштів для лікування хворих на гепатит С.
2) Воркшоп для викладачів курсу «Медичне право України» медичних і
юридичних вищих навчальних закладів України.
Місце проведення - м. Львів, 02 - 04 жовтня 2014 р.
Мета воркшопу - забезпечення обміну досвідом, налагодження міжвузівської співпраці,
сприяння імплементації інституту «візит-лектора», ознайомлення з інноваційними
методиками, отримання необхідних джерел для викладання курсу «Медичне право України».
Цільова аудиторія: викладачі, які викладають навчальну дисципліну «Медичне право
України» в медичних і юридичних вишах усіх куточків України.
Організатори: Фундація спільно з ЛОБФ «Медицина і право» та кафедрою медичного
права Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького за
підтримки Міжнародного фонду «Відродження».
Фотозвіт з воркшопу:

3) Всеукраїнський тиждень прав людини у сфері охорони здоров’я – 2014.

Місце проведення – вся територія України, 8 - 12 грудня 2014 р.
Партнери в Україні: кафедра медичного права ФПДО ЛНМУ ім. Д. Галицького, ДВНЗ
«Львівська комерційна академія» (м. Львів), ДВНЗ «Тернопільський державний медичний
університет ім. І.Я. Горбачевського» (м. Тернопіль), ДВНЗ «Івано-Франківський
національний медичний університет» (м. Івано-Франківськ), ДЗ «Запорізька медична
академія післядипломної освіти МОЗ України» (м. Запоріжжя), Вінницький національний
медичний університет ім. М.І. Пирогова (м. Полтава), Ужгородський національний
університет (м. Ужгород), Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.
Шупика (м. Київ), ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» (м. Полтава).
Під час тижня було проведено:

 мистецьку виставку студентських робіт «Світ права очима медика» (08-12 грудня, Музей
історії медицини Галичини імені Мар’яна Панчишина, вул. Кармелюка, 3);
Ось декілька фото з виставки:

 інтерактивне заняття з медичного права зі студентами медичного вишу;
Фотозвіт із заняття:

 лекцію для викладачів медичних навчальних закладів;
Фото з лекції:

 виставку книг з медичного права (08-12 грудня, Музей історії медицини Галичини імені
Мар’яна Панчишина, вул. Кармелюка, 3);
 участь у програмі «Доброго ранку Львове!» на ТРК Львів;
 стаття у спеціалізованому медичному виданні щодо окремих питань захисту прав
людини у сфері охорони здоров’я;
 буклет для учасників АТО щодо реалізації окремих прав у сфері охорони здоров’я, який
розміщений
на
сайтах:
http://medicallaw.org.ua/konsultaciji/medlex/,
http://healthrights.org.ua.

3.2. Видавнича діяльність
Фундація у співпраці з видавництвом ЛОБФ «Медицина і право» активно готує книги у
двох серіях «Медичне право» та «Біоетика».
У каталозі видань за 2014 р. є дві книги:
Бібліографія з медичного права: національний контекст. /
упоряд. Сенюта І.Я., Січкоріз О.Є., Шубак Х.М. – Львів :
Видавництво ЛОБФ «Медицина і право», 2014. – 188 с.
Покажчик містить бібліографічні описи публікацій
українських фахівців, до сфери інтересів яких належить
медичне право, біоетика, фармацевтичне право.
Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів
юридичних і медичних навчальних закладів, представників
правозастосувальних органів держави, юристів, працівників
системи охорони здоров’я, а також для фізичних осіб, яких
цікавить проблематика медичного права, біоетики та
фармацевтичного права.

Медичне право України : практикум / уклад.: І.Я.
Сенюта, І.О. Богомазова, О.Ю. Кашинцева, Д.Й. Клапатий, Р.А.
Майданик, О.Є. Січкоріз, Х.Я. Терешко, У.Я. Хребтань, Х.М.
Шубак ; за заг ред. І.Я. Сенюти. – Львів : Світ, 2014. – 296 с.
Практикум містить звід завдань для практичних занять з
навчальної дисципліни «Медичне право України», а саме:
тематичний план, запитання і завдання для самоконтролю,
тести, задачі, творчі завдання. Окрім того, в посібнику до
кожної теми вміщено список міжнародних і регіональних
стандартів, національного законодавства України, перелік
рекомендованої і додаткової літератури, а наприкінці видання –
примірний перелік запитань для підсумкового контролю знань
(як правило, заліку) і список основних джерельних ресурсів до
усіх тем занять. У додатку на диску міститься типова навчальна
програма для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів
акредитації, які навчаються за спеціальністю «Правознавство» і
здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр».
Для викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних
закладів України, які готують фахівців за спеціальністю
«Правознавство». Буде корисним практикум і для викладачів
вищих медичних навчальних закладів, у яких вивчається
навчальна дисципліна «Медичне право України» («Медичне
правознавство»).

3.3. Науково-дослідницька діяльність
Фундація активно творить науку медичного права, зокрема за її сприяння видається
журнал «Медичне право».
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20957-10757 ПР
Журнал видається двічі на рік.
Науково-практичний журнал «Медичне право» 2014 р.
Електронна сторінка журналу: http://medicallaw.org.ua/vidavnictvo/medychne-pravo/

3.4. Адвокаційна діяльність

Адвокаційну, зокрема нормопроектну, діяльність Фундація провадить за допомогою
Аналітико-експертного центру досліджень у сфері громадського здоров’я.
У 2014 р. експерти Аналітико-експертного центру досліджень у сфері громадського
здоров’я брали участь у:
1) підготовці науково-практичного висновок стосовно конституційного подання
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про визнання частково
неконституційними положення ч. 1 ст. 13 Закону України «Про психіатричну допомогу» від
22.02.2000 р.
2) підготовці науково-експертного висновку щодо законопроекту «Про судово-медичну
експертну діяльність» (реєстр № 4916 від 20.05.2014);
3) розробці Концепції побудови нової системи охорони здоров’я, ініціатором розробки
якої був Міністр охорони здоров’я Олег Мусій.
4) написанні проекту закону «Про лікарське самоврядування».

4. Реалізовані проекти
За 2014 р ЛОБФ «Медицина і право» за експертного сприяння Фундації здійснював
реалізацію таких проектів:

проект 48458 «Підготовка російською мовою посібника «Охорона здоров’я та прав
людини», 5-те видання, доповнене (для Республіки Казахстан, Киргизької Республіки та
Російської Федерації)»;

проект 48747 «Підготовка практичного посібника «Права людини у сфері охорони
здоров’я», 2-ге видання доповнене»;

проект 49014 «Діяльність психологічної служби Львівської області в умовах АТО».
Сума отриманих коштів для реалізації проектів та
благодійні внески у 2015 році складають
Витрати ЛОБФ «Медицина і право» на реалізацію проектів
та Статутну діяльність у 2015 році складають

7507330,20 грн.
884675,53 грн.

5. Структура витрат Фундації 2014 року
Дохід за 2014 рік
Витрати за 2014 рік

6. КОНТАКТИ
Тел./tel:
Факс/fax:
e-mail:
Веб-сайт:
Адреса/Address:

+38(0322) 225-95-80
+38(0322) 225-95-82
prlawlab@ukr.net
http://medicallaw.org.ua
Україна, Львів, вул. Фурманська 1а/17
Ukraine, Lviv, Str. Furmanska 1а/17

11281,00 грн.
10122,00 грн.

