ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ М іністерства
охорони здоров'я України
13.06.2019 № 1397

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
1 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОБЛАСНИЙ
ЦЕНТР ОНКОЛОГІЇ"
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Лісопарківська, буд. 4
Ідентифікаційний код: 40929168
Відмовити у залученні повідомлення про зміни даних у документах, що додавалися до
заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з 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 (даліВідомості): в п.7 рекомендовано задекларувати повний набір оснащення, обладнання, яке
використовується в медичній практиці за заявленими спеціальностями, з урахуванням
вимог пп.5 п.13 та п.22 Ліцензійних умов та при цьому, перелік оснащення із зазначенням
повного найменування виробника та моделі, що дасть можливість ідентифікувати їх. В
пункті 9 у лікарів Кідік Я.Г, Ракитянський В.О., Чуба Т.С., наявні невідповідність даних
між гр.3 та гр.6-7 щодо займаних ними посад та наявними у них кваліфікаційними
документами. Відповідно до задекларованої в п.9 інформації, кваліфікація генерального
директора не відповідає вимогам Довідника кваліфікаційних характеристик професій
працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію
наказом М ОЗ України від 29.03.2002 № 117 (зі змінами). При цьому повторно звертаємо
увагу суб’єкта господарювання, наказом М ОЗ від 31.10.2018 № 1977 внесено зміни до
Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона
здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію наказом М ОЗ України від 29.03.2002
№ 117 в частині переліку посад керівного складу. Зауваження враховані частково, 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 20.05.2019 № сп/1945

2 ДЕРЖАВНА
УСТАНОВА
"ТЕРИТОРІАЛЬНЕ
МЕДИЧНЕ
ОБ'ЄДНАННЯ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ ПО
ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ"
Місцезнаходження: м.Хмельницький, вул. Проскурівського Підпілля, 112
Ідентифікаційний код: 08734575
Відмовити у залученні повідомлення про зміни даних у документах, що додавалися до
заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з 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-

2
Відомості): п.2 Відомостей складений з порушенням вимог п.11 Ліцензійних умов
(методи, що застосовуватимуться у медичній практиці, рекомендовано привести у
відповідність до основних професійних завдань та обов'язків, визначених Довідником
кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я",
затвердженого та впровадженого в дію наказом М ОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі
змінами) та з урахуванням профілю і рівня надання медичної допомоги (узгодити з
вимогами п.14 Ліцензійних умов та наявним переліком приміщень); в п.4 рекомендовано
вказати структуру закладу з урахуванням змін, що відбулися (вказати розташування
приміщень (кабінетів) за заявленими спеціальностями в загальній структурі закладу); в
гр.5 п.8 Відомостей рекомендовано задекларувати реквізити документів про метрологічну
повірку наявних засобів вимірювальної техніки; п.7 складений з порушенням вимог пп.5
п.13 та п.22 Ліцензійних умов (рекомендовано забезпечити наявність медичного
обладнання та виробів медичного призначення, що необхідне для виконання передбачено
обсягу надання медичної допомоги/послуг згідно клінічних протоколів та стандартів
медичної допомоги (медичних стандартів), за переліком спеціальностей, за якими
провадитиметься медична практика; п.9 розділу «Кадрові вимоги» Відомостей складений
з порушенням вимог п.24-25 Ліцензійних умов в частині дотримання безперервного
професійного розвитку лікарів (рекомендовано зазначати відомості про медичних
працівників, кваліфікація яких відповідає вимогам Довіднику кваліфікаційних
характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженому та
впровадженого в дію наказом М ОЗ України від 29.03.2002 № 117 (зі змінами) та наказу
М ОЗ України від 22.02.2019 № 446 "Деякі питання безперервного професійного розвитку
лікарів", зареєстрований в М іністерстві юстиції України 25.03.2019 року за № 293/33264.
Звертаємо увагу ліцензіата, що Відомості оформлені з порушенням п.6 Ліцензійних умов.
Зауваження враховані частково, 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 20.05.2019 № сп/1950

3 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ВИШЕВИЦЬКА АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ СІМЕЙНОЇ
МЕДИЦИНИ" ВИШЕВИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Житомирська обл., Радомишльський р-н, с.Вишевичі, вул. Миру,
буд. 18
Ідентифікаційний код: 42441172
Відмовити у залученні повідомлення про зміни даних у документах, що додавалися до
заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної
практики у зв'язку з невідповідністю ліцензіата згідно з поданими документами
Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: у
разі, якщо призначення на посаду керівника закладу охорони здоров'я відбувається після
01 січна 2019 року, рекомендовано дотримуватися вимог, встановлених Довідником
кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я",
затвердженого та впровадженого в дію наказом М ОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі
змінами, згідно наказу від 31.10.2018 № 1977) в частині, що стосується переліку посад
керівного складу. 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 20.05.2019 № сп/1953

3

4 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬБАСІТІ"
Місцезнаходження: м.Кропивницький, вул. Дворцова, буд. 24
Ідентифікаційний код: 38268561
Відмовити у залученні повідомлення про зміни даних у документах, що додавалися до
заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з 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 (даліВідомості): в п.4 не задекларовано реквізити положення про медичний центр. Водночас
звертаємо увагу, у разі, якщо призначення на посаду керівника закладу охорони здоров'я
відбувається
після 01 січна 2019 року, рекомендовано дотримуватися вимог,
встановлених Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск
78 "Охорона здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію наказом М ОЗ України від
29.03.2002 №117 (зі змінами, згідно наказу від 31.10.2018 № 1977) в частині, що
стосується переліку посад керівного складу. 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 21.05.2019 № сп/1980

5 ДЕРЖАВНА
УСТАНОВА
"ЦЕНТР
ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я
ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ"
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Мельникова, буд. 81
Ідентифікаційний код: 41713679
Відмовити у залученні повідомлення про зміни даних у документах, що додавалися до
заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з 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 (даліВідомості): п.7 рекомендовано узгодити з вимогами пп.5 п.13 та п.22 Ліцензійних умов
(забезпечити наявність медичного обладнання та виробів медичного призначення, що
необхідні для виконання передбачено обсягу надання медичної допомоги/послуг згідно
клінічних протоколів та стандартів медичної допомоги (медичних стандартів) за
спеціальністю «Дерматовенерологія»; п.9 Відомостей не узгоджується з вимогами,
встановленими п.32 Ліцензійних умов (необхідно забезпечити наявність щонайменше
одного медичного працівника, зокрема з числа працюючих за сумісництвом, за кожною
заявленою спеціальністю, наявність вакантних посад не допускається); крім цього, в
п.9-10 не задекларовано інформацію про фахівців за спеціальністю «Рентгенологія» за
адресою (проїзд Зональний, буд. 1); п.10 складений з порушенням вимог п.26 Ліцензійних
умов в частині дотримання безперервного професійного розвитку фахівців
(рекомендовано: зазначити відомості про молодших спеціалістів з медичною освітою,
кваліфікація яких відповідає вимогам наказів М ОЗ України від 23.11.2007 № 742 "Про
атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою", зареєстрованого в М іністерстві
юстиції України 12.12.2007 за № 1368/146350, від 07.09.1993 №198 «Про підвищення
кваліфікації молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою»,
зареєстрованого у М іністерстві юстиції України 31.12.1993 року за № 206 та Довіднику
кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я",
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затвердженому та впровадженого в дію наказом М ОЗ України від 29.03.2002 № 117 (зі
змінами). 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 21.05.2019 № сп/1983

6 МИКОЛАЇВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ
КЛІНІЧНИЙ
ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

ГОСПІТАЛЬ

Місцезнаходження: м.Миколаїв, вул. Київська, буд. 1
Ідентифікаційний код: 02007087
Відмовити у залученні повідомлення про зміни даних у документах, що додавалися до
заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної
практики у зв'язку з відсутністю в поданих документах відомостей, що підтверджують
відповідність освітнім та кваліфікаційним вимогам лікарів, які були прийняті до штату
закладу. Звертаємо увагу, підпунктом 10 пункту 13 Ліцензійних умов визначено, що
ліцензіат зобов’язаний повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, які були
зазначені в документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії. Повідомлення
про зміни даних надсилається у будь-який зручний для ліцензіата спосіб (нарочно,
поштовим відправленням або в електронному вигляді) у місячний строк з дня настання
таких змін. У повідомленні зазначаються тільки ті відомості, які змінилися. Отже, зміни
даних, що відбулися в документах, які додавалися до заяви про отримання ліцензії (у тому
числі у разі змін в кадровому складі) необхідно відобразити у «Відомостях про стан
матеріально-технічної бази, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і
кваліфікаційного рівня» (Додаток 2 до Ліцензійних умов). 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 22.05.2019 № сп/1998

7 ФОП Євдокимов Валерій Олександрович
Місцезнаходження: м.Запоріжжя, вул. Фінансова, буд. 49
Ідентифікаційний код: 3114220074
Відмовити у залученні повідомлення про зміни даних у документах, що додавалися до
заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної
практики у зв'язку з тим, що подані відомості про стан матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного
рівня оформлені з порушенням п.6 Ліцензійних умов. 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 22.05.2019 № сп/2003

8 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІБЕРТІ
МЕДІКАЛ ГРУП"
Місцезнаходження: м.Херсон, просп. 200-річчя Херсона, буд. 24-Г
Ідентифікаційний код: 40351564
Відмовити у залученні повідомлення про зміни даних у документах, що додавалися до
заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної

5
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: п.9-10
складені з порушенням вимог п.24-26 Ліцензійних умов в частині дотримання
безперервного професійного розвитку фахівців (рекомендовано: кваліфікація фахівців
повинна відповідати вимогам наказів М ОЗ України від 22.02.2019 № 446 "Деякі питання
безперервного професійного розвитку лікарів", зареєстрований в М іністерстві юстиції
України 25.03.2019 року за № 293/33264, від 23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших
спеціалістів з медичною освітою", зареєстрованого в М іністерстві юстиції України
12.12.2007 за №1368/14635), від 07.09.1993 №198 «Про підвищення кваліфікації
молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою», зареєстрованого у
М іністерстві юстиції України 31.12.1993 року за № 206 та Довіднику кваліфікаційних
характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженому та
впровадженого в дію наказом М ОЗ України від 29.03.2002 № 117 (зі змінами). 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 21.05.2019 № 58/2251-18
Всього: 8 справ

Заступник Міністра
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