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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 14 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
державницько-нормативних процесів з урахуванням праволюдинного компоненту.
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КЕРІВНИЦТВО
 Президент — Сенюта Ірина Ярославівна,к.ю.н., доцент, Ph.D, 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, проф. Національної академії державного управління при Президентові України;

 Віце-президент — Венедіктова Ірина Валентинівна, к.ю.н., доцент, 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 права»;
Дешко Людмила Миколаївна — старший викладач Донецького національного університету;
Мельник Валентина Іванівна — д. мед. н., заступник директора з наукової роботи і судової
психіатрії Українського НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України;
Галай Вікторія Олександрівна — президент громадської організації «Київський
правозахисний альянс»;
Мелющева Майя Олексіївна — член правління ЗАО «Доктор Дефенс».
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 імені Данила Галицького);
Волков В’ячеслав Дмитрович — д. ю. н., проф. (Донецький національний університет);
Голунов Анатолій Іванович — к. мед. н., доцент (Відкритий міжнародний університет
«Україна»);
Виноградов Олег Всеволодович — заступник завідувача секретаріату Комітету Верховної
Ради України з питань охорони здоров’я;
Майданик Роман Андрійович — д. ю. н., проф. (Київський національний університет імені
Тараса Шевченка).
2. Співпраця з органами влади, представниками громадянського суспільства,
підприємствами, установами, організаціями
2.1. Національна співпраця:
Міністерство охорони здоров’я України (Договір № 57/14.03-06/1 від 08.06.2010 р.);
Міжнародний фонд «Відродження»;
Дорадча рада при Комітеті Верховної Ради України з питань охорони здоров’я
(індивідуальне членство);
Громадська рада при Міністерстві охорони здоров’я України (індивідуальне
членство);
Львівський обласний благодійний фонд «Медицина і право»;
Видавництво ЛОБФ «Медицина і право»;
Приватне юридичне підприємство «Полакр»;
2.2. Міжнародна співпраця:
Фонд відкритого суспільства (м. Нью-Йорк, США);
Асоціація з 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).

2.3. Спільна реалізація проектів:
а) міжнародні партнери:
Пензенський державний університет;
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) «Доступ до правосуддя та
правової обізнаності в Україні. Правова країна»;
Міжнародна правозахисна організація «INTERIGHTS».

-

б) національні партнери:
Національний університет «Острозька академія».
Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького;
Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара;
Івано-Франківський національний медичний університет;
Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України;
Всеукраїнська громадська організація «Конгрес з безпеки медицини»;
Всеукраїнська Рада захисту прав та безпеки пацієнтів;
Громадська організація «Громадсько-консалтингова група «ПАРТНЕР»»;
Громадська організація «Життя»;
Громадська організація «Медична правда»;
Громадська організація «Інститут споживчих програм»;
ЮК «Центр медичного права»;
Громадська організація «Київський правозахисний альянс»;
Івано-Франківська обласна організація «Молода просвіта»;

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 щодо 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 у 2012 р.:
1) Семінар для суддів з медичного права на тему: «Права людини у сфері охорони
здоров’я: проблеми правореалізації і правозастосування».
Місце проведення - м. Київ, 19-20 березня 2012 р.
Мета заходу – донесення базових теоретичних знань із медичного права, практичних
механізмів правореалізації, піднесення рівня правової культури та правосвідомості для
збереження балансу взаємин між суб’єктами медичних правовідносин і дотримання прав
людини у сфері охорони здоров’я.
Цільова аудиторія: судді апеляційних судів України.
Організатори: Фундація спільно з Національною школою суддів України за підтримки
Міжнародного фонду «Відродження».

2) Семінар для суддів з медичного права на тему: «Права людини у сфері охорони
здоров’я: проблеми правореалізації і правозастосування».
Місце проведення - м. Львів, 26-27 березня 2012 р.
Мета заходу – донесення базових теоретичних знань із медичного права, практичних
механізмів правореалізації, піднесення рівня правової культури та правосвідомості для

збереження балансу взаємин між суб’єктами медичних правовідносин і дотримання прав
людини у сфері охорони здоров’я.
Цільова аудиторія: представники судів першої інстанції західних областей України.
Організатори: Фундація спільно з Національною школою суддів України за підтримки
Міжнародного фонду «Відродження».

3) VІ Всеукраїнська (V Міжнародна) науково-практична конференція з медичного
права: «Медичне право України: теоретико-методологічні та практичні аспекти
викладання медичного права».
Місце проведення - м. Львів, 26-28 квітня 2012 року.
Організатори: Фундація спільно з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту
України, Міністерство охорони здоров’я України, Львівський національний медичний
університет імені Данила Галицького, Київський університет права Національної академії
наук України, Міжнародний фонд «Відродження», Проект USAID «Правова країна».
4) Міжнародний круглий стіл на тему: «Викладання біоетики та прав людини у сфері
охорони здоров’я у медичних та юридичних вишах».
Місце проведення - м. Львів, 27 квітня 2012 р.
Мета заходу – обговорення проблем викладання медичного права, створення кафедр
медичного права, підвищення кваліфікації викладачів медичного права, переміщення
акцентів у викладанні на захист прав людини у сфері охорони здоров’я, врахування
біоетичних аспектів при викладанні медичного права.
Цільова аудиторія: викладачі, які викладають чи планують викладати навчальну
дисципліну «Медичне право України» в медичних і юридичних вишах.
Організатори: Фундація спільно з Міжнародний фондом «Відродження».
5) Школа з прав людини у сфері охорони здоров’я для координаторів та консультантів
юридичних клінік.
Місце проведення - м. Острог (Рівненська обл.), 25-29 травня 2012 р.
Мета заходу – ознайомлення учасників з окремими теоретико-практичними питаннями
у сфері медичного права, привернення їхньої уваги для подальшого доктринального
вивчення і вироблення практичних навиків у цій царині.

Цільова аудиторія: координатори і студенти-консультанти українських вищих
навчальних закладів.
Організатори: Фундація спільно з Рівненським обласним осередком ВГО
«Європейська асоціація студентів права Україна» за сприяння Міжнародного фонду
«Відродження».

6) Тренінг з прав людини у сфері охорони здоров’я для керівників, кураторів та
викладачів юридичних клінік «Права людини у сфері охорони здоров’я: правозахисний
та правореалізаційний аспект».
Місце проведення - м. Львів, 23-24 липня 2012 р.
Мета заходу – надання комплексу необхідних знань з медичного права для
правореалізаційної і правозахисної діяльності з метою захисту прав людини в галузі охорони
здоров’я.
Цільова аудиторія: керівники, куратори юридичних клінік, викладачі вищих
навчальних закладів.
Організатори: Фундація спільно з Міжнародний фондом «Відродження» та Фондом
відкритого суспільства.
7) Тренінг для працівників органів внутрішніх справ на тему: «Права людини у сфері
охорони здоров’я: проблеми правоеалізаційної і правозастосування».
Місце проведення - м. Львів, 9-10 серпня 2012 р.
Мета заходу – донесення базових теоретичних знань з медичного права та вироблення
навиків правозастосування у сфері охорони здоров’я в учасників тренінгу, а також їхнє
ознайомлення з юридичною практикою, зокрема – справами Європейського суду з прав
людини у сфері охорони здоров’я.
Цільова аудиторія: представники відділів розслідування злочинів, скоєних проти життя
та здоров’я особи, з усіх областей України та Автономної Республіки Крим.
Організатори: Фундація спільно з Міністерство внутрішніх справ України за
підтримки Міжнародного фонду «Відродження» та Фонду відкритого суспільства.

8) Воркшоп для викладачів курсу «Медичне право України» медичних і юридичних
вищих навчальних закладів України.
Місце проведення - м. Львів, 5-6 жовтня 2012 р.
Мета заходу – забезпечення учасників можливістю обмінятися досвідом, ознайомитися
з інноваційними методиками і змістом курсу «Медичне право України», отримати необхідні
джерельні й веб-ресурси для оптимізації підготовки чи удосконалення власного навчального
курсу.
Цільова аудиторія: викладачів, які викладають чи планують викладати навчальний курс
«Медичне право України » в медичних і юридичних вишах.
Організатори: Фундація за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» та Фонду
відкритого суспільства.

9) Всеукраїнський тиждень прав людини у сфері охорони здоров’я: згуртована праця
фахівців з точкою відліку Людина.
Місце проведення – вся територія України, 10-15 грудня 2012 р.
Організатори: Фундація спільно з МОЗ України.

Під час тижня було проведено:
1) круглий стіл на тему: «Права людини в сфері трансплантології: європейський
правовий концепт».
2) тренінг для працівників органів юстиції на тему «Права людини у сфері охорони
здоров’я: проблеми правозастосування і право реалізації».
3) лекції, що читались представниками Фундації в різних регіонах України.
Детальна інформація щодо лекцій наведена в таблиці.
№
з/п

Назва лекції

Лектор,
організація,
яку
представляє

1.

Права людини у сфері Сенюта
І.Я.,
охорони здоров’я: окремі ВГО «Фундація
аспекти правореалізації
медичного
права
та
біоетики
України»

2.

Права пацієнтів в Україні: Головачова К.Г. м.
реалії та перспективи
–
викладач Дніпропетровськ,
ДВНЗ «НГУ»
ДВНЗ «НГУ»

Студенти ВНЗівДВНЗ «НГУ» та
ДНУ
ім.
О.
Гончара

3.

Правовий статус медичних Головачова К.Г. м.
працівників
– викладач – Дніпропетровськ
ДВНЗ «НГУ»

працівники
медичних
закладів
м.
Дніпропетровська

4.

Права споживачів у сфері
охорони здоров’я: товари і
послуги
медичного
призначення

5.

Деякі
аспекти Сорока О.Я.
законодавчого забезпечення Іваноправ пацієнтів
Франківський
національний
медичний
університет

Бородачова
Н.В.,
ГО
«Інститут
споживчих
програм»
Назаревич І.С.,
Всеукраїнська
федерація
споживачів
«ПУЛЬС»

Місце
і
час Цільова
проведення
аудиторія

м.
Львів,
14 Лікарі
усіх
грудня. Актова спеціальностей
зала Львівського
національного
медичного
університету

м.
Київ,
11 Викладачі,
грудня,
у студенти,
приміщенні
науковці КНТЕУ,
Київського
члени Юридичної
національного
клініки
та
торговельноПравничого клубу
економічного
університету

м.
Івано- Організатори
Франківськ, 12 охорони здоров’я
грудня, лекційна
аудиторія ІваноФранківського
національного

медичного
університету

6.

Права і обов’язки іноземців
в Україні. Реалізація права
на охорону здоров’я і
медичну
допомогу
студентів- іноземців

Тімохов О.Є.,
ГО
«Центр
захисту
і
відновного
правосуддя»

м. Харків, 11
грудня,
зала
№117
Харківського
національного
автодорожнього
університету

7.

Права людини у сфері
охорони здоров’я: права
людини й окремих груп
населення у галузі охорони
здоров’я

Котуха
О.С.,
доц.,
к.ю.н.,
Львівська
комерційна
академія

м.
Львів,
11 Студенти
грудня,
юридичного
аудиторія № 624 факультету
ЛКА

8.

Медичне право як навчальна
дисципліна і галузь науки.
Предмет і методи медичного
права.
Медичні
правовідносини:
поняття,
види, склад. Система і
джерела медичного права.
Загальна
характеристика
законодавства
у
сфері
охорони здоров’я. Правовий
статус суб’єктів медичних
правовідносин. Медичний
працівник та його правовий
статус.
Система
прав
людини у сфері охорони
здоров’я.

Сізінцова Ю.
Кафедра
соціальної
медицини,
організації
і
управління
охороною
здоров’я
та
медикосоціальної
експертизи ДЗ
«Запорізька
медична
академія
післядипломної
освіти
МОЗ
України»

м.
Запоріжжя, ЛПЗ м. Запоріжжя
10-14 грудня, ДЗ та області
«Запорізька
медична академія
післядипломної
освіти
МОЗ
України»

9.

Права пацієнта у практиці Гладун З.С., ГО
лікаря-стоматолога
«Львівський
центр
прав
людини»

Медицина і право в сучасній
Україні.

Гладун З.С., ГО

м.
Львів,
10
грудня приватна
стоматологічна
клініка
«Пародент»

Студенти
іноземного
факультету
ХНАДУ

Лікарістоматологи,
середній
медичний
персонал;
Учні Львівської
лінгвістичної

Права пацієнтів
правовий захист.

та

їх «Львівський
центр
прав
людини»

гімназії;

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 2012 р. є шість книг:
Берн І., Езер Т., Коен Дж., Оверал Дж.,
Сенюта І.
Права людини у сфері охорони здоров’я:
практичний посібник/ За наук.ред.І. Сенюти. –
Львів : Вид-во ЛОБФ «Медицина і право», 2012.
– 552 с. ISBN 978-966-2019-16-2.
Практичний посібник входить до серії книг, які
підготовлені в межах міжнародного проекту
«Практичні посібники у сфері права та здоров’я»
(«Practitioner Guides in Law and Health») Інституту
відкритого суспільства (Нью-Йорк, США)
спільно з Міжнародним фондом «Відродження»
(в Україні) до якого долучено вісім держав
Східної Європи та Центральної Азії.
Посібник вийшов трьома мовами.

Брошура, підготовлена в «дружньому» для
пацієнта/його законного представника форматі. У
ній Ви зможете знайти відповіді на запитання, що
турбують кожного, хто звернувся за медичною
допомогою чи вже її отримує та бажає бути
обізнаним з правовою інформацією у сфері
охорони здоров’я. За допомогою цього
порадника Ви дізнаєтесь про свої права як
пацієнта та способи їх реалізації, про свої
обов’язки та обов’язки медичного працівника,
про можливі форми захисту прав, які Ви
вважаєте порушеними. Видання містить зразки
процесуальних
документів,
контактну
інформацію,
алгоритми
Ваших
дій
за
конфліктних ситуацій, а також законодавчі
положення, на які слід спиратися при захисті
прав.
Читайте он лайн за адресою:
http://healthrights.org.ua/fileadmin/user_upload/Prava_new_2__6_.pdf

З цього видання Ви дізнаєтесь про права
паліативного пацієнта і порядок їх реалізації, про
соціальні послуги, які безоплатно надаються
паліативному пацієнту, та процедури їх
отримання, про права у сфері спадкування.
Брошура також містить відомості і поради про те,
як обрати помічника, якими є його права та
обов’язки, як правильно укласти договір
довічного утримання та які переваги для Вас має
ця договірна конструкція, як підготувати
написанні процесуальні документи, необхідні для
захисту Ваших прав чи попередження їх
порушення. Заощадити Ваш час допоможе
контактна інформація про заклади, що надають
паліативну допомогу, а також органи та
організації, які сприяють забезпеченню прав
паліативних хворих і членів їхніх сімей.
Читайте он лайн за адресою:
http://healthrights.org.ua/fileadmin/user_upload/Paliatyvka_new2__5_.pdf
Що таке «гепатит»? Які симптоми хвороби? Як
можна інфікуватись гепатитом С? Як запобігти
інфікуванню вірусом гепатиту С? Що робити, якщо
під час медичного втручання Вас інфікували
гепатитом С? Хто підлягає обов’язковому
обстеженню на наявність гепатиту? Хто має право
на безоплатне лікування від гепатиту С? Що робити,
якщо Вам відмовили в безоплатному наданні
лікарських засобів для лікування гепатиту С? Які
проблеми супроводжують лікування гепатиту С?
Які права та обов’язки має особа, хвора на вірусний
гепатит?
На ці та на інші питання Ви знайдете відповідь у
буклеті «Гепатит С у запитаннях і відповідях» за
адресою:
http://healthrights.org.ua/fileadmin/user_upload/gepatyt
_C.pdf

3.3. Науково-дослідницька діяльність
Фундація активно творить науку медичного права, зокрема за її сприяння видається
журнал «Медичне право».
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 19519-9319 ПР
Журнал видається двічі на рік.
Науково-практичний журнал «Медичне право» 2012 р.

За результатами проведення VІ Всеукраїнської (V Міжнародної) науково-практичної
конференції з медичного права: «Медичне право України: теоретико-методологічні та
практичні аспекти викладання медичного права» підготовлено Збірник:

Публікації членів Фундації за 2012р., зокрема:

№
1.

Прізвище ім’я по-батькові
Сенюта І.Я.

Книги
2

Статті
12

Тези
4

3.4. Адвокаційна діяльність
Адвокаційну, зокрема нормопроектну, діяльність Фундація провадить за допомогою
Аналітико-експертного центру досліджень у сфері громадського здоров’я.
У 2012 р. експерти Аналітико-експертного центру досліджень у сфері громадського
здоров’я забезпечили, зокрема:
1. Участь у нараді Прем’єр-Міністра України М. Азарова з громадськістю на тему
«Вакцинація в Україні» (учасник – Сенюта І.).
2. Підготовку експертної в ідповіді щодо термінового запиту віце-прем’єр-міністра
України Р.В. Богатирьової, скерованої на запит Всеукраїнської ради захисту прав та
безпеки пацієнтів.
4. Реалізовані проекти
У 2012 р Фундація здійснювала реалізацію таких проектів:
 проект № 45664 «Організація та забезпечення стажування, роботи сайту та
проведення тренінгу й школи прав людини у сфері охорони здоров’я»;
 проект № 46267 «Воркшоп щодо викладання медичного права з фокусом на права
людини у сфері охорони здоров’я»;
 проект № 42483 «Школа прав людини у сфері охорони здоров’я»;
 проект № FOG-6053-001-02-013 «Правова обізнаність як запорука додержання прав
людини у сфері охорони здоров’я»;
 проект № FOG-6053-001-01-01 «Доступ до правосуддя та правової обізнаності в
Україні»;
 проект № 46574 «С» наша спільна справа в боротьбі за життя Людини».
5. Доходи та витрати Фундації 2012 року
Дохід Фундації у 2012 році
Витрати Фундації у 2012 році
6. Контакти
Тел./tel:
+38(0322) 235-54-76
Факс/fax:
+38(0322) 235-54-77
e-mail:
prlawlab@ukr.net
Веб-сайт:
http://medicallaw.org.ua
Адреса/Address:
Україна, Львів, вул. Підвальна 9/15
Ukraine, Lviv, Pidvalna Str. 9/15

1122429,00 грн.
1264386,00 грн.

