Національною службою здоров’я України 26.11.2018 оголошено про початок третьої
хвилі укладення договорів про медичне обслуговування населення за програмою державних
гарантій медичного обслуговування населення, що триватиме до 20.12.2018.
Однією з основних вимог до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з
яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне
обслуговування населення, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня
2018 року № 391, є наявність діючої ліцензії на провадження господарської діяльності з
медичної практики.
Частиною четвертою статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» визначено, якщо ліцензіат припиняється в результаті злиття, приєднання чи
перетворення і його правонаступник має намір провадити вид господарської діяльності, на
провадження якого ліцензіат мав ліцензію, такий правонаступник має право для забезпечення
завершення організаційних заходів, пов’язаних з одержанням нової ліцензії на його здійснення,
провадити у строк, що не перевищує трьох місяців, такий вид господарської діяльності на
підставі раніше виданої ліцензії. Після закінчення цього строку правонаступник зобов’язаний
отримати нову ліцензію, а раніше видана ліцензія підлягає анулюванню.
Міністерство закликає керівників комунальних некомерційних підприємств завчасно
розпочинати підготовку пакету документів для отримання ліцензії, що дасть можливість
забезпечити завершення організаційних заходів, пов’язаних з одержанням нової ліцензії,
протягом трьох місяців.
Перелік документів, які подаються для отримання ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики визначено постановою Кабінету Міністрів України від
02.03.2016 № 285 «Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
медичної практики» (з більш детальним переліком та порядком подачі документів на отримання
ліцензії можна ознайомитися на веб-сайті за посиланням: http://moz.gov.ua/licenzuvannja).
Для
успішного
проходження
ліцензування,
при
заповненні
«ЗАЯВА
про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики» та
«ВІДОМОСТІ суб’єкта господарювання про стан матеріально-технічної бази, наявність
персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня», керівникам медзакладів
рекомендуємо акцентувати увагу на таких основних аспектах:
Правильність заповнення інформації в заяві рекомендуємо звернути увагу:
про отримання ліцензії
а)
найменування
та
місцезнаходження
юридичної
особи
повинні
відповідати
відомостям з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань
б) в заяві необхідно вказати всі адреси
провадження
медичної практики, за якими
заклад охорони здоров’я здійснює медичне
обслуговування населення (Амбулаторії, ФАПи).
Правильність
заповнення
Відомостей відомості повинні містити інформацію про всі
суб’єкта
господарювання
про
стан адреси провадження медичної практики, за
матеріально-технічної
бази,
наявність якими заклад охорони здоров’я здійснює
персоналу із зазначенням його освітнього і медичне
обслуговування
населення
кваліфікаційного
рівня
(Амбулаторії, ФАПи), що зазначені в заяві.

(далі – Відомості):
Правильність
декларування
в
п.1
Відомостей, переліку спеціальностей, за
якими заклад має намір провадити медичну
практику:

Правильність заповнення в п.2, інформації
щодо методів, які будуть застосовуватися в
медичній практиці:

Необхідність
декларування
в
п.6
Відомостей, реквізитів акта санітарноепідеміологічного обстеження приміщення:

заявлені спеціальності повинні відповідати
номенклатурі:
- номенклатура лікарських спеціальностей наказ МОЗ України від 19.12.1997 №359 "Про
подальше удосконалення атестації лікарів",
зареєстрований в Міністерстві юстиції України
14.01.1998 за №14/2454;
-номенклатура
молодших
спеціалістів
з
медичною освітою - наказ МОЗ України від
23.11.2007 №742 «Про атестацію молодших
спеціалістів
з
медичною
освітою»,
зареєстрований в Міністерстві юстиції України
12.12.2007 за №1368/14635 (Додаток 1 до пункту
1.6 Положення).
Звертаємо увагу, не допускається введення
спеціальностей, які не відповідають
номенклатурі.
-методи, що застосовуються в медичній практиці
за заявленими спеціальностями, рекомендовано
узгоджувати з профілем діяльності закладу та
рівнем
надання
медичної
допомоги
з
урахуванням основних професійних завдань і
обов'язків,
визначених
Довідником
кваліфікаційних
характеристик
професій
працівників. Випуск № 78 "Охорона здоров'я",
затверджений наказом МОЗ України від
29.03.2002 № 117 (зі змінами);
При цьому звертаємо увагу, методи необхідно
декларувати по кожній спеціальності окремо
з розмежуванням за заявленими адресами
діяльності.
пункт 6 не заповнюється здобувачем ліцензії,
який звертається за отриманням ліцензії
виключно на надання первинної медичної
допомоги.
У разі якщо заклад додатково має намір
провадити
медичну
практику
за
спеціальностями, які відносяться до вторинного
рівня надання медичної допомоги, в п.6
декларуються
реквізити
акта
санітарноепідеміологічного обстеження приміщень.

Правильність заповнення в п.7 Відомостей, рекомендовано:

забезпечити

наявність

інформації
про
матеріально-технічне медичного обладнання та виробів медичного
забезпечення закладу:
призначення, що необхідні для виконання
визначеного обсягу медичної допомоги, при
цьому, перелік оснащення із зазначенням
повного найменування виробника та моделі
рекомендовано узгоджувати з вимогами наказу
МОЗ України від 26.12.2018 №148 "Про
затвердження Примірного табеля матеріальнотехнічного оснащення закладів охорони здоров'я
та фізичних осіб - підприємців, які надають
первинну медичну допомогу".
При цьому звертаємо увагу, в п.7 необхідно
відобразити матеріально-технічне
забезпечення закладу (Амбулаторій, ФАПів)
щодо всіх адрес провадження медичної
практики, за якими заклад охорони здоров’я
здійснює медичне обслуговування населення.
Правильність заповнення інформації в необхідно
дотримуватись
єдиних
розділі «Кадрові вимоги» (п.9-10):
кваліфікаційних
вимог
встановлених
Довідником кваліфікаційних характеристик
професій працівників. Випуск 78 "Охорона
здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію
наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі
змінами);
- необхідно дотримуватись вимог щодо
своєчасної атестації лікарів, визначених наказом
МОЗ від 19.12.1997 №359 "Про подальше
удосконалення атестації лікарів" (зі змінами),
зареєстрований в Міністерстві юстиції України
14.01.1998 за №14/2454;
- рекомендовано дотримуватись вимог щодо
своєчасної атестації професіоналів з вищою
немедичною освітою, які працюють в системі
охорони здоров'я, визначених вимогами наказу
МОЗ України від 12.08.2009 №588 "Про
атестацію професіоналів з вищою немедичною
освітою, які працюють в системі охорони
здоров'я", зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 23.09.2009 за №895/16911;
- рекомендовано дотримуватись вимог щодо
своєчасної атестації молодших спеціалістів з
медичною освітою, визначених вимогами наказу
МОЗ України від 23.11.2007 №742 "Про
атестацію молодших спеціалістів з медичною
освітою", зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 12.12.2007 за №1368/14635 та вимог

Загальні

вимоги

до

щодо підвищення кваліфікації молодших
спеціалістів з медичною освітою (наказ МОЗ
України від 07.09.1993 №198).
-посади
рекомендовано
декларувати
з
урахуванням вимог наказу МОЗ України від
28.10.2002 №385 "Про затвердження переліків
закладів
охорони
здоров'я,
лікарських,
провізорських посад та посад молодших
спеціалістів з фармацевтичною освітою у
закладах охорони здоров'я", зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 12.11.2002 за
№892/7180;
- штат закладу охорони здоров'я повинен бути
укомплектований медичними працівниками за
заявленими спеціальностями та адресами,
відповідно до інформації, що декларується в п.12 (рекомендовано забезпечити наявність
щонайменше одного медичного працівника,
зокрема з числа працюючих за сумісництвом, за
заявленими спеціальностями (ліцензія не
видається на вакантні посади).
При цьому звертаємо увагу:
а) термін дії кваліфікаційних документів
становить 5 років, крім випадків, визначених
Положенням про атестацію;
б) відповідність кваліфікаційним вимогам
лікарів засвідчується: сертифікатом лікаряспеціаліста або посвідченням про присвоєння
(підтвердження) відповідної кваліфікаційної
категорії;
в) відповідність кваліфікаційним вимогам
молодших спеціалістів з медичною освітою
повинна бути підтверджена: свідоцтвом про
проходження спеціалізації, перепідготовки,
підвищення кваліфікації або посвідченням про
присвоєння
(підтвердження)
відповідної
кваліфікаційної категорії;
г) кваліфікація керівника закладу повинна
відповідати вимогам Довідника кваліфікаційних
характеристик професій працівників. Випуск 78
"Охорона здоров'я" (спеціалізація за фахом
"Організація і управління охороною здоров'я"
чи/або відповідна кваліфікаційна категорія за
лікарською спеціальністю та за фахом
"Організація управління охороною здоров'я").
оформлення сторінки
відомостей
нумеруються,

Відомостей:

прошиваються,
засвідчуються
підписом
уповноваженої особи та скріплюються печаткою
суб’єкта господарювання (за наявності).

Строк прийняття рішення про видачу ліцензії становить десять робочих днів з дня
одержання органом ліцензування заяви про отримання ліцензії. Прийняті МОЗ України
рішення, в сфері ліцензування, оприлюднюються на офіційному веб-сайті в розділі
«Ліцензування» за посиланням: http://moz.gov.ua/prijnjati-rishennja

