ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
21.03.2018 № 520

Перелік ліцензіатів, яким відмовлено в залученні повідомлень про зміну
даних у документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії на
провадження господарської діяльності з медичної практики
1Товариство
"Салютем"

з

обмеженою

відповідальністю

"Медичний

центр

Місцезнаходження: м. Вінниця, вул. Л. Ратушної, буд. 24, кв. 64
Ідентифікаційний код: 38190087
Відмовити у залученні повідомлення про зміни даних у документах, що додавалися до
заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної
практики щодо створення філії медичного центру у зв'язку з невідповідністю ліцензіата
згідно з поданими документами Ліцензійним умовам провадження господарської
діяльності з медичної практики, а саме: в поданих відомостях про стан матеріальнотехнічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його
освітнього і кваліфікаційного рівня (далі-Відомості): зазначені в п.1, п.2 лікарські
спеціальності необхідно привести у відповідність до номенклатури, затвердженої
наказами МОЗ України від 19.12.1997 № 359 "Про подальше удосконалення атестації
лікарів" (зі змінами), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 січня 1998 року за
№ 14/2454; наявна неузгодженість інформації щодо найменування відокремленого
структурного підрозділу між п.3 та п.4. Крім цього, в п.4 Відомостей рекомендовано
задекларувати інформацію про реквізити документа щодо створення філії. Після усунення
недоліків, що стали підставою для відмови в залученні повідомлення про зміни даних,
ліцензіат може повторно направити відповідний пакет документів до органу ліцензування
у спосіб та строк, визначені Ліцензійними умовами.
Реєстраційне досьє від 16.02.2018 № сп/542

2ФОП Яценко Тетяна Олександрівна
Місцезнаходження: м.Миколаїв, пров. 3 Липовий, буд. 8
Ідентифікаційний код: 2690715045
Відмовити у залученні повідомлення про зміни даних у документах, що додавалися до
заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної
практики щодо розширення переліку спеціальностей у зв'язку з невідповідністю ліцензіата
згідно з поданими документами Ліцензійним умовам провадження господарської
діяльності з медичної практики, а саме: в поданих відомостях про стан матеріальнотехнічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його
освітнього і кваліфікаційного рівня (далі-Відомості): п.7 задекларовано інформацію про
приміщення (кабінет) відносно якого у суб’єкта господарювання відсутній дозвіл на
провадження та крім цього, не задекларовано інформацію про відповідну спеціальність у
поданих відомостях. Після усунення недоліків, що стали підставою для відмови в
залученні повідомлення про зміни даних, ліцензіат може повторно направити відповідний
пакет документів до органу ліцензування у спосіб та строк, визначені Ліцензійними
умовами.
Реєстраційне досьє від 19.02.2018 № сп/549

3Товариство з обмеженою відповідальністю "ДМ ДЕНТАЛ ГРУП"
Місцезнаходження: м. Львів, вул. Симона Петлюри, буд. 37А
Ідентифікаційний код: 40454368
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Відмовити у залученні повідомлення про зміни даних у документах, що додавалися до
заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної
практики щодо змін у кадровому складі Медичного центру у зв'язку з невідповідністю
ліцензіата згідно з поданими документами Ліцензійним умовам провадження
господарської діяльності з медичної практики, а саме: в поданих відомостях про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням
його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі-Відомості): відповідно до задекларованої в
п.9 Відомостей інформації, кваліфікація лікаря Мороз Т.Б. не узгоджується з вимогами
п.25 Ліцензійних умов відповідно до займаної посади (рекомендовано: кваліфікацію
лікаря привести у відповідність з вимогами наказу МОЗ України від 19.12.1997 № 359
"Про подальше удосконалення атестації лікарів" (зі змінами), зареєстрованого у
Міністерстві юстиції України 14 січня 1998 року за № 14/2454. Після усунення недоліків,
що стали підставою для відмови в залученні повідомлення про зміни даних, ліцензіат
може повторно направити відповідний пакет документів до органу ліцензування у спосіб
та строк, визначені Ліцензійними умовами.
Реєстраційне досьє від 20.02.2018 № сп/570

4Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРНЕШНЛ МЕДІКАЛ
ЦЕНТР"
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Багговутівська, буд. 14
Ідентифікаційний код: 38920119
Відмовити у залученні повідомлення про зміни даних у документах, що додавалися до
заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної
практики щодо змін у кадровому складі у зв'язку з невідповідністю ліцензіата згідно з
поданими документами Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з
медичної практики, а саме: в поданих відомостях про стан матеріально-технічної бази
суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і
кваліфікаційного рівня (далі-Відомості): відповідно до задекларованої в п.9 Відомостей
інформації наявні лікарі, кваліфікація яких не узгоджується з вимогами п.25 Ліцензійних
умов відповідно до займаної посади (рекомендовано: кваліфікацію лікаря привести у
відповідність з вимогами наказу МОЗ України від 19.12.1997 № 359 "Про подальше
удосконалення атестації лікарів" (зі змінами), зареєстрованого у Міністерстві юстиції
України 14 січня 1998 року за № 14/2454. Зауваження не враховано, після усунення
недоліків, що стали підставою для відмови в залученні повідомлення про зміни даних,
ліцензіат може повторно направити відповідний пакет документів до органу ліцензування
у спосіб та строк, визначені Ліцензійними умовами.
Реєстраційне досьє від 20.02.2018 № сп/574

5Товариство з обмеженою відповідальністю "Сіті Доктор"
Місцезнаходження: м. Київ, просп. Степана Бандери, буд. 17/1
Ідентифікаційний код: 41343884
Відмовити у залученні повідомлення про зміни даних у документах, що додавалися до
заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної
практики щодо розширення переліку спеціальностей у зв'язку з невідповідністю ліцензіата
згідно з поданими документами Ліцензійним умовам провадження господарської
діяльності з медичної практики, а саме: : в поданих відомостях про стан матеріальнотехнічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його
освітнього і кваліфікаційного рівня (далі-Відомості): відповідно до задекларованої в п.9
Відомостей інформації кваліфікація лікаря Агранова О.С. не відповідає займаній посаді та
заявленій спеціальності (рекомендовано: кваліфікацію лікаря привести у відповідність з
вимогами наказу МОЗ України від 19.12.1997 № 359 "Про подальше удосконалення
атестації лікарів" (зі змінами), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 січня
1998 року за № 14/2454). Після усунення недоліків, що стали підставою для відмови в
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залученні повідомлення про зміни даних, ліцензіат може повторно направити відповідний
пакет документів до органу ліцензування у спосіб та строк, визначені Ліцензійними
умовами.
Реєстраційне досьє від 20.02.2018№ сп/575

6Товариство з обмеженою відповідальністю "НЕО-ЛАБ"
Місцезнаходження: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Пушкінська, буд. 78
Ідентифікаційний код: 35017275
Відмовити у залученні повідомлення про зміни даних у документах, що додавалися до
заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної
практики щодо створення відділення Лікувально-Діагностичного центру у зв'язку з
невідповідністю ліцензіата згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в поданих відомостях
про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі-Відомості): за адресою
Кіровоградська обл., м.Новоукраїнка, пров. Лікарняний, буд. 1: задекларовану в п.7
Відомостей інформацію про перелік оснащення рекомендовано узгодити відповідно до
методів, профілю та рівня надання медичної допомоги (забезпечити наявність виробів
медичного призначення за профілем діяльності); п.7 поданих Відомостей рекомендовано
узгодити з вимогами підпункту 20 пункту 13 Ліцензійних (рекомендовано: забезпечити
наявність, доступність та укомплектованість аптечок для надання невідкладної медичної
допомоги); відповідно до задекларованої в п.10 Відомостей інформації, кваліфікація
молодших спеціалістів не узгоджується з вимогами п.26 Ліцензійних умов
(рекомендовано: кваліфікацію молодших спеціалістів привести у відповідність з вимогами
наказу МОЗ України від 23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших спеціалістів з
медичною освітою", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 грудня 2007 року
за № 1368/14635). За адресою: Київська обл., м.Фастів, вул. Л.Толстого, буд. 24:
задекларовану в п.7 Відомостей інформацію про перелік оснащення рекомендовано
узгодити відповідно до методів, профілю та рівня надання медичної допомоги
(забезпечити наявність виробів медичного призначення за профілем діяльності); п.7
поданих Відомостей рекомендовано узгодити з вимогами підпункту 20 пункту 13
Ліцензійних (рекомендовано: забезпечити наявність, доступність та укомплектованість
аптечок для надання невідкладної медичної допомоги). За адресою: Київська обл., м.Біла
Церква, вул. Я.Мудрого, буд. 44: задекларовану в п.7 Відомостей інформацію про перелік
оснащення рекомендовано узгодити відповідно до методів, профілю та рівня надання
медичної допомоги (забезпечити наявність виробів медичного призначення за профілем
діяльності); п.7 поданих Відомостей рекомендовано узгодити з вимогами підпункту 20
пункту 13 Ліцензійних (рекомендовано: забезпечити наявність, доступність та
укомплектованість аптечок для надання невідкладної медичної допомоги); в гр.6 п.10
Відомостей вказані неповні реквізити кваліфікаційних документів молодшого спеціаліста
з медичною освітою (ким видано). За адресою: м. Київ, вул. Ризька, буд. 1: задекларовану
в п.7 Відомостей інформацію про перелік оснащення рекомендовано узгодити відповідно
до методів, профілю та рівня надання медичної допомоги (забезпечити наявність виробів
медичного призначення за профілем діяльності); п.7 поданих Відомостей рекомендовано
узгодити з вимогами підпункту 20 пункту 13 Ліцензійних (рекомендовано: забезпечити
наявність, доступність та укомплектованість аптечок для надання невідкладної медичної
допомоги). Після усунення недоліків, що стали підставою для відмови в залученні
повідомлення про зміни даних, ліцензіат може повторно направити відповідний пакет
документів до органу ліцензування у спосіб та строк, визначені Ліцензійними умовами.
Реєстраційне досьє від 20.02.2018 № сп/578

7ФОП Яблоновський Денис Сергійович
Місцезнаходження: м.Полтава, пров. Андріївський, буд. 4

4
Ідентифікаційний код: 3195200552
Відмовити у залученні повідомлення про зміни даних у документах, що додавалися до
заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної
практики щодо доповнення переліку спеціальностей у зв'язку з невідповідністю ліцензіата
згідно з поданими документами Ліцензійним умовам провадження господарської
діяльності з медичної практики, а саме: в поданих відомостях про стан матеріальнотехнічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його
освітнього і кваліфікаційного рівня (далі-Відомості): в п.1 Відомостей рекомендовано
вказати лише спеціальність; задекларовану в п.2, п.6 Відомостей інформацію
рекомендовано узгодити з вимогами п.14, п.21 Ліцензійних умов; зазначену в гр.3 п.9
лікарську посаду рекомендовано привести у відповідність з наказом МОЗ України від
28.10.2002р. №385 "Про затвердження переліків закладів охорони здоров'я, лікарських,
провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у
закладах охорони здоров'я". Після усунення недоліків, що стали підставою для відмови в
залученні повідомлення про зміни даних, ліцензіат може повторно направити відповідний
пакет документів до органу ліцензування у спосіб та строк, визначені Ліцензійними
умовами.
Реєстраційне досьє від 20.02.2018 № сп/582

8ФОП Софієва Тетяна Вадимівна
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Вербицького, буд. 28 в, кв. 57
Ідентифікаційний код: 2434511129
Відмовити у залученні повідомлення про зміни даних у документах, що додавалися до
заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної
практики щодо розширення переліку спеціальностей молодших спеціалістів з медичною
освітою у зв'язку з невідповідністю ліцензіата згідно з поданими документами
Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: :
в поданих відомостях про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання,
наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (даліВідомості): зазначені в п.2 методи, що застосовуються в медичній практиці за
спеціальністю «Сестринська справа» рекомендовано узгодити з профілем діяльності та
основними професійними завданнями і обов'язками, визначеними Довідником
кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск № 78 "Охорона здоров'я",
затверджений наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117 (зі змінами); п.7 поданих
Відомостей рекомендовано привести у відповідність з вимогами, встановленими
підпунктом 5 пункту 13 Ліцензійних умов (узгодити наявний перелік обладнання,
оснащення стоматологічного профілю відповідно рівня надання медичної допомоги з
урахуванням рекомендацій, встановлених наказами МОЗ України від 11.04.2005 №158
«Про затвердження табелю оснащення обладнанням одного робочого місця лікарястоматолога та зубного техніка»; п.7 Відомостей рекомендовано узгодити з вимогами
п.п.20 п.13 Ліцензійних умов та забезпечити наявність, доступність та укомплектованість
аптечок для надання невідкладної медичної допомоги. Крім цього, в поданому пакеті
документів відсутнє повідомлення, складене з урахуванням вимог, встановлених частиною
дванадцятою статті 15и Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності». Після усунення недоліків, що стали підставою для відмови в залученні
повідомлення про зміни даних, ліцензіат може повторно направити відповідний пакет
документів до органу ліцензування у спосіб та строк, визначені Ліцензійними умовами.
Реєстраційне досьє від 21.02.2018 № сп/592

9Товариство з обмеженою відповідальністю "Медичний центр Святої
Параскеви"
Місцезнаходження: м.Львів, вул. Заводська, буд. 7
Ідентифікаційний код: 36417058
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Відмовити у залученні повідомлення про зміни даних у документах, що додавалися до
заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної
практики щодо змін у кадровому складі у зв'язку з невідповідністю ліцензіата згідно з
поданими документами Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з
медичної практики, а саме: в поданих відомостях про стан матеріально-технічної бази
суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і
кваліфікаційного рівня (далі-Відомості): відповідно до задекларованої в п.9 Відомостей
інформації наявні лікарі, кваліфікація яких не узгоджується з вимогами п.25 Ліцензійних
умов відповідно до займаної посади (рекомендовано: кваліфікацію лікаря привести у
відповідність з вимогами наказу МОЗ України від 19.12.1997 № 359 "Про подальше
удосконалення атестації лікарів" (зі змінами), зареєстрованого у Міністерстві юстиції
України 14 січня 1998 року за № 14/2454. Після усунення недоліків, що стали підставою
для відмови в залученні повідомлення про зміни даних, ліцензіат може повторно
направити відповідний пакет документів до органу ліцензування у спосіб та строк,
визначені Ліцензійними умовами.
Реєстраційне досьє від 21.02.2018 № сп/599

10Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕДЛЮКС"
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Данилевського, 15
Ідентифікаційний код: 32563673
Відмовити у залученні повідомлення про зміни даних у документах, що додавалися до
заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної
практики щодо змін у кадровому складі Медичного центру у зв'язку з невідповідністю
ліцензіата згідно з поданими документами Ліцензійним умовам провадження
господарської діяльності з медичної практики, а саме: відповідно до задекларованої в п.9
відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність
персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня інформації наявні
лікарі, кваліфікація яких не узгоджується з вимогами п.25 Ліцензійних умов відповідно до
займаної посади (рекомендовано: кваліфікацію лікаря привести у відповідність з вимогами
наказу МОЗ України від 19.12.1997 № 359 "Про подальше удосконалення атестації лікарів"
(зі змінами), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 січня 1998 року за №
14/2454. Після усунення недоліків, що стали підставою для відмови в залученні
повідомлення про зміни даних, ліцензіат може повторно направити відповідний пакет
документів до органу ліцензування у спосіб та строк, визначені Ліцензійними умовами.
Реєстраційне досьє від 22.02.2018 № сп/604

11ФОП Сагарадзе Сергій Арчилович
Місцезнаходження: м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, буд. 82, кв. 4
Ідентифікаційний код: 2004116116
Відмовити у залученні повідомлення про зміни даних у документах, що додавалися до
заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної
практики щодо зміни адреси провадження медичної практики у зв'язку з невідповідністю
ліцензіата згідно з поданими документами Ліцензійним умовам провадження
господарської діяльності з медичної практики, а саме: відповідно до задекларованої в п.9
відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність
персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня інформації,
кваліфікація ліцензіата не узгоджується з вимогами п.25 Ліцензійних умов відповідно до
займаної посади (рекомендовано: кваліфікацію привести у відповідність з вимогами
наказу МОЗ України від 19.12.1997 № 359 "Про подальше удосконалення атестації лікарів"
(зі змінами), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 січня 1998 року за №
14/2454. Зауваження не враховано, після усунення недоліків, що стали підставою для
відмови в залученні повідомлення про зміни даних, ліцензіат може повторно направити
відповідний пакет документів до органу ліцензування у спосіб та строк, визначені
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Ліцензійними умовами.
Реєстраційне досьє від 22.02.2018 № сп/613

12Товариство з обмеженою
стоматологічна поліклініка"

відповідальністю

"Університетська

Місцезнаходження: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Університетська,
буд. 16, "А"
Ідентифікаційний код: 37297188
Відмовити у залученні повідомлення про зміни даних у документах, що додавалися до
заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної
практики щодо створення відокремленого структурного підрозділу у зв'язку з
невідповідністю ліцензіата згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: : в поданих відомостях
про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі-Відомості): в п.3, п.4, п.7
Відомостей відсутня інформація про створений відокремлений структурний підрозділ, а
саме реквізити положення, документа про створення підрозділу його структуру;
задекларована в п.3 Відомостей інформація не відповідає вимогам наказу МОЗ України від
28.10.2002р. №385 "Про затвердження переліків закладів охорони здоров'я, лікарських,
провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у
закладах охорони здоров'я"; п.7 поданих Відомостей рекомендовано привести у
відповідність з вимогами, встановленими підпунктом 5 пункту 13 Ліцензійних умов
(узгодити наявний перелік обладнання, оснащення стоматологічного профілю відповідно
рівня надання медичної допомоги з урахуванням рекомендацій, встановлених наказами
МОЗ України від 11.04.2005 №158 «Про затвердження табелю оснащення обладнанням
одного робочого місця лікаря-стоматолога та зубного техніка»; в гр.4 п.7 Відомостей
відсутня інформація відповідно до форми відомостей (рекомендовано: медичні вироби та
вироби медичного призначення вказати із зазначенням повного найменування виробника,
моделі, що дає можливість їх ідентифікувати); крім цього, в п.7 відсутня інформація про
керівника закладу охорони здоров’я чи завідувача підрозділом; : відповідно до
задекларованої в п.9 Відомостей інформації, кваліфікація лікаря не узгоджується з
вимогами п.25 Ліцензійних умов відповідно до займаної посади (рекомендовано:
кваліфікацію привести у відповідність з вимогами наказу МОЗ України від 19.12.1997 №
359 "Про подальше удосконалення атестації лікарів" (зі змінами), зареєстрованого у
Міністерстві юстиції України 14 січня 1998 року за № 14/2454. Крім цього, подані
Відомості подані з порушенням п.6 Ліцензійних умов (прошиті неналежним чином). Після
усунення недоліків, що стали підставою для відмови в залученні повідомлення про зміни
даних, ліцензіат може повторно направити відповідний пакет документів до органу
ліцензування у спосіб та строк, визначені Ліцензійними умовами.
Реєстраційне досьє від 22.02.2018 № сп/614

13Приватне підприємство "Стоматологічна клініка лікаря Вороніної"
Місцезнаходження: м. Чернігів, вул. Пухова, буд. 138, кв. 92
Ідентифікаційний код: 35506529
Відмовити у залученні повідомлення про зміни даних у документах, що додавалися до
заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної
практики щодо розширення переліку лікарських спеціальностей у зв'язку з
невідповідністю ліцензіата згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в поданих відомостях
про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі-Відомості): в п.4 Відомостей
відсутні реквізити установчих документів про Амбулаторію (положення та реквізити
документа про створення); в гр.4 п.7 Відомостей не скрізь зазначена інформація
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відповідно до форми відомостей (рекомендовано: медичні вироби та вироби медичного
призначення вказати із зазначенням повного найменування виробника, моделі, що дає
можливість їх ідентифікувати); в гр..3 п.7 Відомостей невірно вказано спеціальності, які
заявлені в п.1; в поданих Відомостях відсутня інформація про відповідність
кваліфікаційним вимогам медичних працівників, які будуть провадити діяльність за
заявленими спеціальностями (п.9). Після усунення недоліків, що стали підставою для
відмови в залученні повідомлення про зміни даних, ліцензіат може повторно направити
відповідний пакет документів до органу ліцензування у спосіб та строк, визначені
Ліцензійними умовами.
Реєстраційне досьє від 23.02.2018 № сп/621

14Товариство з обмеженою відповідальністю "Олві Білдінг"
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Оболонська, 9 літ. А
Ідентифікаційний код: 33305027
Відмовити у залученні повідомлення про зміни даних у документах, що додавалися до заяви
про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики щодо
змін адреси провадження медичної практики у зв'язку з невідповідністю ліцензіата згідно з
поданими документами Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з
медичної практики, а саме: в поданих відомостях про стан матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня
(далі-Відомості): в п.4, п.7 Відомостей відсутня інформація про керівника медичного центру;
п.8 Відомостей зазначені не всі законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки, які
підлягають метрологічній повірці (рекомендовано: затвердити перелік засобів вимірювальної
техніки та вказати реквізити про повірку уповноваженими органами з урахуванням вимог,
встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 №374 «Про
затвердження переліку категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки,
що підлягають періодичній повірці» та наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України від 13.10.2016 № 1747 «Про затвердження міжповірочних інтервалів законодавчо
регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, за
категоріями»); відповідно до задекларованої в п.9 Відомостей інформації наявні лікарі,
кваліфікація яких не узгоджується з вимогами п.25 Ліцензійних умов відповідно до займаної
посади (рекомендовано: кваліфікацію лікарів привести у відповідність з вимогами наказу
МОЗ України від 19.12.1997 № 359 "Про подальше удосконалення атестації лікарів" (зі
змінами), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 січня 1998 року за № 14/2454;
зазначені в гр.3 п.9 посади рекомендовано розмежувати та привести у відповідність з
наказами МОЗ України від 28.10.2002р. №385 "Про затвердження переліків закладів охорони
здоров'я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною
освітою у закладах охорони здоров'я". Крім цього, звертаємо увагу, що відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 03.04.93 р. N 245 та спільного наказу Мінпраці,
Мін'юсту, Мінфіну від 28.06.93 р. N 43 "Про затвердження Положення про умови роботи за
сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій", працівник
бюджетної установи, що виконує обов’язки за керівною посадою не може працювати за
сумісництвом на керівній посаді в приватному закладі охорони здоров'я. Після усунення
недоліків, що стали підставою для відмови в залученні повідомлення про зміни даних,
ліцензіат може повторно направити відповідний пакет документів до органу ліцензування у
спосіб та строк, визначені Ліцензійними умовами.
Реєстраційне досьє від 23.02.2018 № сп/623
Всього: 14 справ

Заступник Міністра
Бондар В.Є.. 200-08-17

Роман ІЛИК

