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АКТ 

ВlД _ _ _______ _ № □□□□□□□□□□□ 
(дата складення акта) 

складений за результатами проведения планового (позапланового) 
заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'сктом 

господарювання вимог законодавства у сферi господарсько'i дiяльностi з 
медично'i практики, що пiдлягас лiцензуванню 

(найменування юридичноi" особи (вiдокремленоrо пiдроздiлу) або прiзвище, 

iм 'я, по батьковi фiзично"i особи - пiдприсмця) 

код згiдно з €ДРПОУ, або реестрацшний номер облiково"i картки 

платника податкiв □□□□□□□□□□, або серiя та номер паспорта* 

(мiсцезнаходження суб'скта господарювання, номер телефону, 

телефаксу та адреса електронноi" пошти) 

вид суб'екта господарювання за класифiкацiею суб 'ектiв господарювання 
(суб'ект мiкро-, малого, середнього або великого пiдприемництва), ступiнь 

ризику: 



види об'ектiв 

зазначенням 

та/або 

коду 

2 
види господарсько1 дiяльностi (iз 

згiдно з КВЕД), щодо яких проводиться захiд: 

Загальна iнформацiя про проведения заходу державного нагляду (контролю): 

Розпорядчий документ, на Тип заходу Форма заходу державного 

виконання якого проводиться державного нагляду (контролю): 

захщ державного нагляду нагляду О перевiрка 
(контролю), (контролю): О ревiзiя 

вiд □□.□□.□□□□ № □□□□ 
Оплановий О обстеження 

Посвiдчення (направления) 
О позаплановий □ огляд 

вiд □□.□□.□□□□ № □□□□ 
□ iнша форма, визначена 

законом 

(назва форм и заходу) 

* Для фiзичних осiб, якi через своi' peлiriйнi переконання вiдмовилися вiд прийняття ресстрацiйного номера 

облiковоi' картки платника податкiв, повiдомили про це вiдповiдний орган доходiв i зборiв та мають вiдмiтку 
в паспортi. 

Строк проведения заходу державного нагляду (контролю): 

Початок Завершения 

□□ □□ □□□□ □□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□ 
число МlСЯЦЬ рiк години хвилини число мiсяць рiк години хвилини 

Данi про останнiй проведений захiд державного нагляду (контролю): 

Плановий Позаплановий 

О не було О не було 

□ був з □□.□□.□□□□ по □ був з □□.□□.□□□□ по 
□□ .□□.□□□□ □□.□□.□□□□ 
Акт перевiрки Акт перевiрки 

№ □□□□□□□□□□□ № □□□□□□□□□□□ 
Припис щодо усунення порушень: Припис щодо усунення порушень: 

О не видавався; О видавався; О не видавався; □ видавався; 

йога вимоги: □ виконано; О не йога вимоги: О виконано; О не 
виконано виконано 

Особи, що беруть участь у проведеннi заходу державного нагляду (контролю): 

посадовi особи органу державного нагляду (контролю): 

(найменування посади, прiзвище, iм ' я та по батьков i) 
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керiвник суб'екта господарювання або уповноважена ним особа: 

(найменування посади, прiзвище, iм ' я та по батьковi) 

третi особи: 

(найменування посади, прiзвище, iм'я та по батьковi) 

(найменування посади, прiзвище, iм'я та по батьковi) 

Процес проведення заходу (його окремо"i дi"i) фiксувався: 

□ суб' ектом господарювання 
□ засобами аудiотехнiки 

□ засобами вiдеотехнiки · 
□ посадовою особою органу □ засобами аудiотехнiки 
державного нагляду (контролю) □ засобами вiдеотехнiки 

Перелiк питань 

щодо проведения заходу державного нагляду (контролю) 

Поряд- Питания щодо Ступiнь Позицiя Вiдповiдi на Нормативне 

ковий дотримання суб'ектом ризику суб'екта питания обrрунтування* * 
номер господарювання вимог 

законодавства 

суб'екта господа-
так Нl не 

господа- рювання 

рювання ЩОДО 
роз-

гля-
негатив-

нога 
да-

впливу 

вимоги 

ло-

ся 

законо-

давства 

(вiд 1 до 
4 балiв)* 

Питания для перевiрки дотримання вимог законодавства, якi поширюються на 

всiх суб'ектiв господарювання у сферi господарсько"i дiяльностi з медично"i 

практики, що пiдлягае лiцензуванню 

1 

2 

У документах, Високий 
Середнiй 

Незначний 
поданих для . . .. 
отримання лщенз11, . . . 
зазначею достоюрю . . 
ВlДОМОСТl 

Суб'ектом 

господарювання 

своечасно виконано 

розпорядження про 

усунення порушень 

Лiцензiйних умов (у . . 
раз~ якщо таю 

розпорядження 

Високий 
Середнiй 

Незначний 

~- ---~ 

Пункт 6 
Лiцензiйних 
умов 

Частина 

ш1стнадцята 

статтi 19 
ЗУ № 222-VIII 
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видавались) 
3 У разi реорганiзацiУ Високий Пункт 8 

(подiл, злиття, 
Середнiй Лiцензiйних 
Незначний 

приЕ:днання чи умов; 

перетворення) пункт 7.2 глави . . 
7 роздiлу 1 лщенз~ат - юридична 

особа належно Перелiку 

зберiгаЕ: медичну типових 

документац1ю докуменпв, що 

створюються 

шд час . . 
ДlЯЛЬНОСТl 

державних 

органш та 

оргаюв 

м1сцевого 

самоврядуван-

НЯ, lНШИХ 

установ, 

шдпрИЕ:МСТВ та 

органiзацiй, iз 

зазначенням 

строюв 

зберiгання 

документш, 

затвердженого 

наказом 

№ 578/5 
4 У медичнiй практицi Високий Пункт 11 

. . Середнiй Лiцензiйних лщенз~ат застосовуЕ: 
Незначний . . 

тшьки п методи умов; 

профiлактики, статтi 44, 4 5 
д~агностики, ЗУ № 2801-ХП 

шкування, 

реабiлiтацiУ, що _не 

забороненi до 

застосування МОЗ 

5 У медичнiй практицi Високий Пункт 11 . . Середнiй Лiцензiйних лщенз~ат застосовуЕ: 
Незначний . . 

тшьки п шкарсью умов; 

засоби, що не статтi 44, 45 
забороненi до ЗУ № 2801-ХП 

застосування МОЗ 

6 У медичнiй практицi Високий Пункт 11 . . Середнiй Лiцензiйних лщенз~ат застосовус 
Незначний . . . 

тшьки п медичю умов; 

вироби,вироби постанова 

, 
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медичного № 753; 
призначення, що не постанова 

забороненiдо № 754; 
застосування МОЗ постанова 

No 755 
7 У медичнiй практицi Високий Пункт 11 . . Середнiй Лiцензiйних лщенз~ат застосовуе 

Незначний . . 
тшьки Т1 умов; 

дезiнфекцiйнi стаття 34 
засоби, що не ЗУ № 1645-III; 
забороненi до постанова 

застосування МОЗ №908 

8 У лiцензiата наявне Високий Пiдпункт 1 
затверджене в 

Середнiй пункту 12 
Незначний 

установлен ому Лiцензiйних 

законодавством умов; 

порядку положения статтi 57, 64 
(статут) про заклад ГКУ № 436-IV 
охорони здоров' я 

9 У лiцензiата наявнi Високий Пiдпункт 1 
затверджею в 

Середнiй 
пункту 12 

Незначний 
установлен ому Лiцензiйних 
законодавством умов; 

порядку положения стаття 64 ГКУ 
. . 

№ 436-IV про вщокремлею 

структурю 

пiдроздiли 

10 У лiцензiата наявний Високий Пiдпункт 1 
затверджений в 

Середнiй 
пункту 12 

Незначний 
установленому Лiцензiйних 

законодавством умов; 

порядку штатний стаття 64 ГКУ 
розпис закладу № 436-IV; 
охорони здоров'я пiдпункти 1.2-

1.4 пункту 1 
наказу № 385; 
пiдпункти 1.1, 
1.3, 1.5 пункту 
1 наказу № 768 

11 У лiцензiата наявнi Високий Пiдпункт 1 
затверджею в 

Середнiй 
пункту 12 

Незначний 
установленому Лiцензiйних 

законодавством умов 

порядку посадов~ 

iнструкцii' . . 
пращвниюв закладу 

охорони здоров'я 
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12 У лiцензiата наявнi Високий Пiдпункт 1 

затверджею в 
Середн iй пункту 12 
Незначний 

установлен ому Лiцензiйних 

законодавством умов; 

порядку правила стаття 142 
внутр1шнього КЗпПУ 

розпорядку закладу 

охорони здоров' я 

13 У лiцензiата наявнi Високий Пiдпункт 1 
затверджею в 

Середнiй пункту 12 
Незначний 

установленому Лiцензiйних 

законодавством умов; 

порядку локалью статrя 141 

пр ото коли ЗУ № 2801 -ХП; 

(маршрути наказ № 751 
пацiентiв) згiдно з 

КШНlЧНИМИ 

протоколами та 

стандартами 

медично1допомоги 

(медичними 

стандартами), 

затвердженими 

маз, або лiцензiат . . . 
дн: на шдстав1 

унiфiкованих 

КШНlЧНИХ 

протокошв, 

затверджених маз 

14 У лiцензiата наявна Високий Пiдпункт 1 
вивiска або 

Середнiй пункту 13 
iнформацiйна 

Незначний 
Лiцензiйних 

табличкаiз умов 

зазначенням 

найменування 

закладу охорони 

здоров'я та 

юридично1 особи, 

для фiзичних осiб -. . 
шдприемцш -

вивiска або 
iнформацiйна 

табличка iз 
зазначенням . . . 
пр1звища, 1мею, по 

батьковi лiцензiата 

та перелiку 

, 
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медичних 

спецiальностей, за 
' якими провадиться 
медична практика 

15 У лiцензiата наявний Високий Пiдпункт 2 
документ, що 

Середнiй 
пункту 13 

Незначний 
шдтверджуе Лiцензiйних 

внесения плати за умов; 

видачу лiцензi·i стаття 14 
ЗУ № 222-VIII 

16 У лiцензiата наявнi Високий Пiдпункт 3 
документи, копi1 Середнiй 

пункту 13 
Незначний 

яких подавалися до Лiцензiйних 
моз умов 

17 У лiцензiата наявнi Високий Пiдпункт 3 
документи 

Середнiй 
пункту 13 

(ю;шi1), якi 
Незначний 

Лiцензiйних 

шдтверджують умов 

ДОСТОВ1рН1СТЬ даних, 

що зазначалися 

здобувачем лiцензi"i у 

документах, яю 

подавалися до 

органу лiцензування 

18 Лiцензiат провадить Високий Пiдпункт4 
господарську 

Середнiй 
пункту 13 . . Незначний 
Лiцензiйних ДlЯЛЬНIСТЬ З 

медично1 практики умов 

за спец1альностями, 

яю зазначалися в 

документах, що 

додаються до заяви 

про отримання 

лiцензi1, або . . 
повщомленю про 

ЗМIНИ 

19 У лiцензiата наявнi Високий Пiдпункт 5 
прилади, 

Середнiй 
пункту 13, 

обладнання, 
Незначний 

абзац перший 
оснащения пункту 22 . . 

Лiцензiйних ВlДПОВlДНО ДО 

профiлю та рiвня умов; 

надання медично1 абзац шостий 
допомоги статтi 141 

ЗУ № 2801-ХП; 
наказ № 153; 
наказ № 158; 
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пiдпункти 1.2, 
1.4, 1.6 пункту 
1 наказу № 7 68 

20 У лiцензiата наявнi Високий Пiдпункт 6 
умови для вшьного 

Середнiй 
пункту 13 

доступу осiб з 
Незначний 

Лiцензiйних 

обмеженими умов; 

фiзичн:ими стаття 26 
МОЖЛИВОСТЯМИ ДО ЗУ № 875- XII 
примiщень 

21 У лiцензiата наявний Високий Пiдпункт 7 
затверджений 

Середнiй 
пункту 13 

Незначний 
перешк законодавчо Лiцензiйних 
регульованих засобiв умов; 

вимiрювально"i наказ № 193 
техюки, що 

перебувають в 
експлуатацi"i 

22 Лiцензiат своечасно Високий Пiдпункт 7 
з дотриманням 

Середнiй пункту 13 
Незначний 

встановлених Лiцензiйних . . 
м1жпоюрочних умов; . . 

стаття 17 штервашв подае 

засоби ЗУ № 1314-VII; 
вимiрювально"i наказ № 193 
техюки на 

перiодичну повiрку 

23 У лiцензiата наявна Високий Пiдпункт 8 
уповноважена особа, Середнiй 

пункту 13 . . Незначний 
Лiцензiйних юдповщальна за 

вхiдний контроль умов; 

якосп шкарських пункт 2 роздiлу 
засобiв I наказу № 5 84 

24 Лiцензiат забезпечив Високий Пiдпункт 9 
внутрiшньолабора- Середнiй 

пункту 13 
торний i зовнiшнiй 

Незначний 
Лiцензiйних 

контроль якост1 умов; 

лабораторних графа 12 
вимiрювань (уразi пункту 1 наказу . . 

№ 61 наявносп в структур1 

закладу лабораторi"i) 

25 Лiцензiат своечасно Високий Пiдпункт 10 
подав повщомлення 

Середн iй 
пункту 13, 

Незначний 
до МОЗ Укра"iни про пункт 21 
BCl ЗМlНИ даних, Лiцензiйних 

зазначених у умов 

документах, що 
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додавалися до заяви 

про отримання 

лiцензi1 

26 Лiцензiат веде Високий Пiдпункт 11 
облiково-звiтнi 

Середнiй 
пункту 13 

статистичнi форми у 
Незначний 

Лiцензiйних 

сферiохорони умов; 

здоров' я вiдповiдно стаття 8 
до заявлених ЗУ № 2614-ХП; 

спецiальностей наказ № 1; 
наказ № 203; 
наказ № 378; 
наказ № 489; 
наказ № 180; 
наказ № 330; 
наказ № 435; 
наказ № 665 

27 Лiцензiат подае Високий Пiдпункт 11 
статистичю звпи в 

Середнiй пункту 13 
Незначний 

установлен~ строки Лiцензiйних 
. .. 

до оргаюв державно~ умов; 

статистики статтi 13, 18 
ЗУ № 2614-ХП; 

наказ № 203; 
наказ № 378; 
наказ № 489; 
наказ № 180; 
наказ № 435; 
наказ № 665 

28 Лiцензiат здiйснюе Високий Пiдпункт 12 
контроль якосп 

Середнiй 
пункту 13 

Незначний 
надання медично1 Лiцензiйних 

допомоги та наявне умов; 

документальне пункти 4, 5, 8 
шдтвердження щодо Порядку 

його проведения контролю 
. .. 

якосп медично1 

допомоги, 

затвердженого 

наказом № 752; 
Положения про 

медичну раду 

закладу 

охорони 

здоров'я, 

затверджене 

наказом № 69 
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29 У закладi охорони Високий Пiдпункт 13 

здоров ' я надання 
Середнiй пункту 13 
Незначний 

медично1допомоги Лiцензiйних . . 
вщповщае умов; 

унiфiкованим абзац п' ятий 

КШНlЧНИМ статтi 141 

протоколам, ЗУ № 2801-ХП 

затвердженим 

наказами МОЗ 
Укра1ни 

30 У закладi охорони Високий Пiдпункт 14 
здоров'я Середнiй пункту 13 

Незначний 
дотримуються Лiцензiйних . .. 
стандартш медично1 умов; 

допомоги(медичних абзаци 

стандартiв ), восьмий-

унiфiкованих десятий статтi 

КШНlЧНИХ 141 ЗУ № 2801-
протокошв, XII 
затверджених МОЗ 

Укра·iни 

31 У закладi охорони Високий Пiдпункт 15 
здоров'я надаються 

Середнi й пункту 13 
Незначний 

яюсна та своечасна Лiцензiйних 

медична допомога та умов; 

медичю послуги стаття 78 
пац1ентам ЗУ № 2801-ХП; 

Порядок 

надання 

комплексно1 

медично1 

ДОПОМОГИ 

вагiтнiй жiнцi 

шд час 

небажано1 
. . 

вагпносп, 

затверджений 

наказом № 423 
32 У закладi охорони Високий Пiдпункт 16 

здоров'я своечасно 
Середнiй пункту 13 

надаеться безоплатна 
Незначний 

Лiцензiйних 

невщкладна медична умов; 

допомога статтi 3 7, 78 
громадянам у раз1 ЗУ № 2801-ХП; 

нещасного випадку стаття 3 
та в IНШИХ ЗУ № 5081-VI; 
екстремальних наказ № 34; 
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ситуац~ях абзац третiй 

пункту 5.2 
роздiлу V 
Порядку 

проведения 

КЛ1Н1ЧНИХ 

випробувань 
шкарських 

засобiв та 

експертизи 

матер~ашв 

КЛ1Н1ЧНИХ 

випробувань, 

затвердженого 

наказом № 690 
33 У закладi охорони Високий Пiдпункт 17 

здоров'я пацiенту Середнiй 
пункту 13 

(законному 
Незначний 

Лiцензiйних 
пред ставнику) умов; 

надаеться в абзаци перший-
доступнiй формi четвертий 

iнформацiя про стан статтi 39 
його здоров' я, мету ЗУ № 2801 -ХП; 

·~ 
здшснення пункт 3 роздiлу 
запропонованих VI наказу . . 

№630; досшджень 1 . . 
глава 2 шкувальних заходш, 

прогноз можливого роздiлу IV 
розвитку Порядку 

захворювання, у проведения . . 
тому чисш наявюсть КШНlЧНИХ 

ризику для життя 1 випробувань 
здоров'я шкарських 

засобiв та 

експертизи 

матер~ашв 

КШНlЧНИХ 

випробувань, 

затвердженого 

наказом № 690 
34 У закладi охорони Високий Пiдпункт 18 

здоров'я забезпечено 
Середнiй 

пункту 13 
зберiгання лiкарськоi' 

Незначний 
Лiцензiйних 

таемниц1 умов; 

статтi 391, 40 
ЗУ № 2801-ХП; 

стаття 11 
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ЗУ № 2657-ХП 

35 У закладi охорони Високий Пiдпункт 19 
здоров'я медичне 

Середнiй пункту 13 
Незначний 

втручання Лiцензiйних 

здiйснюеться пiсля умов ; 

отримання згоди на стаття 43 
медичне втручання, ЗУ № 2801 -ХП; . . 

пiдпункт 1.3 7 кр1м випадюв 

надання пункту 1 наказу 
. .. 

№ 110; невщкладно1 

медично1допомоги роздiли V, VI 
наказу № 787; 
пiдпункт 1. 8 
пункту 1 наказу 
№ 423; 
пункт 2.7 
глави 2 
роздiлу IV 
Порядку 

проведення 

КШНlЧНИХ 

випробувань 

шкарських 

засобiв та 

експертизи 

матер~ашв 

КШНlЧНИХ 

випробувань, 

затвердженого 

наказом № 690; 
пункт 3 
роздiлу VI 
наказу № 630 

36 У закладi охорони Високий Пiдпункт 20 
здоров' я наявнi, 

Середн iй пункту 13 
Незначний 

доступю та Лiцензiйних 

укомплектоваю умов; 

аптечки для надання наказ № 34 
невiдкладно1 
медично1допомоги 

37 Лiцензiат iнформуе Високий Пiдпункт 21 . . Середнiй пункту 13 територ~алью органи 
Незначний 

центрального органу Лiцензiйних 

виконавчо1 влади, умов; 

що реашзуе стаття 7 
державну поштику у ЗУ № 4004-ХП; 

сферi санiтарного пiдпvнкти 1.1 , 
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законодавства,про 1.2 пункту 1 
надзвичайнi подi"i та наказу № 1 
ситуацн, що 

становлять загрозу 

для здоров'я 

населения, 

саютарного та 

ешдем1 чного 

благополуччя,у 

визначенi МОЗ 
строки 

38 Лiцензiат Високий Пiдпункт 22 
дотримуеться вимог 

Середнiй пункту 13 
до ведення форм 

Незначний 
Лiцензiйних 

первинноУ облiковоУ умов; 

документац11, що наказ № 1; 
затвердженi МОЗ наказ № 110; 

наказ № 423; 
наказ № 180; 
наказ № 67; 
наказ № 629; 
наказ № 898; 
наказ № 369; 
наказ № 302; 
наказ № 435 

39 Лiцензiат Високий Пiдпункт 23 
дотримуеться правил 

Середнiй пункту 13 
зберiгання та 

Незначний 
Лiцензiйних 

здiйснення контролю умов; 

якосп шкарських наказ № 584 
засобiв у лiкувально-

профiлактичних 

закладах 

40 Лiцензiат Високий Пiдпункт 24 
дотримуеться 

Середнiй пункту 13 
Незначний 

порядку видач1 Лiцензiйних 

докуменпв, що умов; 

засвщчують наказ № 455; 
тимчасову наказ № 189; 
непрацездатюсть наказ 

громадян, в тому № 532/274/136-
чисш: ос/1406 

40.1 
. . . 

Високий Пiдпункт 24 у лщенз~ата наявш 

розпорядч1 
Середнiй пункту 13 
Незначний 

документи про Лiцензiйних 

оргаюзащю умов; 

екслертизи пункти 3.3, 3.4 
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тимчасово1 роздiлу 3 
непрацездатност1, в наказу № 189 
яких визначено 

вiдповiдальних осiб 
.... . . 

за 11 оргаюзац~ю, 

одержання, облiк, 

збереження,виписку 
та використання 

бланкiв листкiв 

непрацездатностi 

40.2 
. . 

Високий Пiдпункт 24 у лщенз~ата наявна . . Середнiй пункту 13 ком1с1я з1 знищення 
Незначний 

коршцш та Лiцензiйних 

зiпсованих бланкiв умов; 

листюв абзац сьомий 

непрацездатносп пункту 3.3 

-
роздiлу 3 

- наказу № 189 
40.3 

. . 
Високий Пiдпункт 24 лщенз~ат 

дотримуеться вимог 
Середнiй 

пункту 13 
до органiзацiУ роботи 

Незначний 
Лiцензiйних 

шкарсько- умов ; 

консультативно1 роздiли 4, 5 
KOMICll наказу № 189 

40.4 
. . 

Високий Пiдпункт 24 лщенз~ат 

дотримуеться 
Середнiй пункту 13 
Незначний 

порядку видач1 та Лiцензiйних 

закриття листюв умов; 

непрацездатносп роздiли 2, 3, 5-7 
наказу № 455 

40.5 у виписцi з медично1 Високий Пiдпункт 24 
карти амбулаторного 

Середнiй 
пункту 13 

Незначний 
( стацiонарного) Лiцензiйних 

хворого наявю умов; 
. . . . 

пiдпункти 5 .1.4, ВlДПОВlДНl даю, в 

тому чисш даю про 5.1.5, 5.1.9 
номер листка пункту 5.1 
непрацездатност1та роздiлу 5 
строки тимчасово1 наказу № 189 
непрацездатносп 

40.6 хворого своечасно Високий Пiдпункт 24 
направляють на 

Середнiй 
пункту 13 

1-Iезначний 
медико-соц~альну Лiцензiйних 

.. 
експертну ком1с1ю умов; 

роздiл 4 наказу 
№455 



15 

41 Лiцензiат 

х 
дотримусться 

встановлених 

санпарних норм 

щодо: 

41.1 вивезення, знищення Високий Пiдпункт 25 
побутового смiття та 

Середнiй 
пункту 13 

Незначний . . 
медичних вщходш Лiцензiйних 

умов; 

стаття 22 
ЗУ № 4004-:ХП; 

пункт 2.13 
роздiлу II, 
пункти 4 .19, 
4.20 роздiлу IV 
наказу № 145; 
наказ № 325 

41.2 органiзацiУ територii" Високий Пiдпункт 25 
та прим1щень 

Середнiй 
пункту 13 Незначний . . 

ВlДПОВlДНО ДО Лiцензiйних 
функцiонального умов; 

призначення стаття 22 
ЗУ № 4004-:ХП; 

пункт 2.10 
роздiлу II наказу 
№ 145; 
наказ№ 325 

41.3 холодного та Високий Пiдпункт 25 
гарячого 

Середнiй 
пункту 13 Незначний 

водопостачання Лiцензiйних 

умов ; 

ДСанПiН 2.2.4-
171-10 

41.4 забезпеченостi Високий Пiдпункт 25 
необхiдними Середнiй 

пункту 13 
Незначний 

мийними та Лiцензiйних 
дезiнфекцiйними 

умов; 

засобами наказ № 552 
41.5 наявност1 Високий Пiдпункт 25 

регламенпв 
Середн iй 

пункту 13 Незначний 
(iнструкцiй) з Лiцензiйних 
використання умов; 

мийних та наказ№ 552 
дезiнфекцiйних 
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засобiв 

41.6 наявност1 умов для Високий Пiдпункт 25 
миття та 

Середнiй 
пункту 13 

Незначний 
антисептичноi' Лiцензiйних 

обробкирук умов; 

персоналу пункт 9.4 
роздiлу IX 
Iнструкцii' щодо 

органiзацii' 

контролю та 

профiлактики 

пiсляоперацiй-

них · 

·~ 
гншнозапаль-

них iнфекцiй, 

спричинених . . 
м1крооргаюзма-

ми, 

резистентними 

ДОДll 

антимiкробних 

препаратш, 

затвердженоi' 

наказом № 236; 
пункти 5.6, 5.7 
роздiлу V 
наказу № 55; 
роздiл 1 
Iнструкцii' з 

оргаюзацн 

проведения 

комплексу 

профiлактич-

них заходш 

ЩОДО 

виникнення 

внутр1шньо-

шкарняних 

iнфекцiй в 

акушерських 

стацюнарах, 

затвердженоi' 

наказом № 234 
41.7 своечасносп та Високий Пiдпункт 25 

повноти санпарно-
Середнiй 

пункту 13 
Незначний 

протиепiдемiчних Лiцензiйних 



41.8 

заходш з 

профiлактики . . 
внутр1шньошкарня-

них iнфекцiй 

передстерилiзацiйно

го очищения та 

стерилiзацi:i виробiв 

медичного 

призначення 

17 

Високий 

Середнiй 

Незначний 

умов; 

статтi 11, 12 
ЗУ № 1645-III; 
статтi 26, 27 
ЗУ № 4004-ХП; 

наказ № 236; 
наказ № 234; 
наказ № 502; 
наказ № 280 
Пiдпункт 25 
пункту 13 
Лiцензiйних 

умов; 

пункти 12.28, 
12.31, 12.32 
роздiлу XII 
Iнструкцii' щодо 

оргаюзац11 

контролю та 

профiлактики 

шсляопера

цiйних гнiйно

запальних 

iнфекцiй, 

спричинених . . 
м1крооргаюзма-

ми, 

резистентними 

ДОД11 

антимiкробних 

препаратш, 

затверджено1 

наказом № 236; 
пункт 3.26 
роздiлу III 
наказу № 55; 
пункт 2.5 
роздiлу 2 
Iнструкцi1 з 

оргаюзац11 

проведення 

комплексу 

профiлактич

них заход1в 

ЩОДО 

виникнення 
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внутр1шньо-

шкарняних 

iнфекцiй в 

акушерських 

стацюнарах, 

затверджено'i 

наказом № 234; 
наказ № 552; 
ДCTYISO 

13683:2003 
41.9 роботи системи Високий Пiдпункт 25 

вентиляц11 
Середнiй 

пункту 13 
Незначний 

Лiцензiйних 

умов; 

шдпункти 

3.2.20, 3.2.21 
пункту 3.2 
роздiлу 3 
наказу № 26; 
роздiл VI 
наказу № 55; 
роздiл 1 
Iнструкцi'i з 

оргаюзацн 

проведения 

комплексу 

профiлактич-

них заходш 

ЩОДО 

виникнення 

внутр1шньо-

шкарняних 

iнфекцiй в 

акушерських 

стац1онарах, 

затверджено1 

наказом № 234; 
роздiл VI 
наказу № 259; 
пункт 3 роздiлу 
V наказу № 552 

41 .10 бiологiчно'i безпеки в Високий Пiдпункт 25 
лабораторiях 

Середнiй 
пункту 13 

Незначний 
мiкробiологiчного Лiцензiйних 

профiлю пiд час умов; 

роботи з стаття 25 



мiкроорганiзмами II
IV груп патогенностi 

41.11 свосчасного 

виявлення, облiку, 

ресстрац11 

iнфекцiйних, 

паразитарних 

захворювань, 

носiйства збудникiв 

цих хвороб 

19 

Високий 

Середнiй 
Незначний 

ЗУ № 4004-ХП; 

ДСП 9.9.5.-080-
02; 
наказ № 26 
Пiдпункт 25 
пункту 13 
Лiцензiйних 

умов; 

стаття 30 
ЗУ № 4004-ХП; 

стаття 35 
ЗУ № 1645-III; 
постанова 

№ 157; 
наказ № 1; 
наказ № 133; 
пункти 4.5-4.9 
роздiлу IV 
Iнструкцi1 щодо 

органiзацi1 

контролю та 

профiлактики 

шсляопера

цiйних гнiйно

запальних 

iнфекцiй, 

спричинених . . 
м1крооргаюзма-

ми, 

резистентними 

ДОДll 

антимiкробних 

препарапв, 

затверджено1 

наказом № 23 б; 
пункт 2.3 
роздiлу 2 
Iнструкцi1 з 

оргаюзацн 

проведення 

комплексу 

профiлактич

них заходш 

ЩОДО 

виникнення 

внутрiшньо-
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шкарняних 

iнфекцiй в 

акушерських 

стацюнарах, 

затверджено1 

наказом № 23 4 
41.12 

. . 
Високий Пiдпункт 25 наявност1 у заклад~ 

та дотримання вимог 
Середнiй 

пункту 13 
Незначний 

до складу та Лiцензiйних 

органiзацii" роботи умов; 

KOMICll З Типове 

iнфекцiйного положення про .. 
контролю KOMlClIO 3 

iнфекцiйного 

контролю 

закладу 

охорони 

здоров'я, 

затверджене 

наказом № 236; 
пункт 2.4 
роздiлу 2 
Iнструкцii" з 
оргаюзацн 

проведения 

комплексу 

профiлактич-

них заходш 

щодо 

виникнення 

внутр1шньо-

шкарняних 

iнфекцiй в 
акушерських 

стащонарах, 

затвердженоi" 

наказом № 234; 
роздiли П-VI 
наказу № 684 

41.13 наявност1 Високий Пiдпункт 25 
затверджених 

Середнiй 
пункту 13 

Незначний 
алгоритмш Лiцензiйних 

( обгрунтованi i умов; 

задокументоваю роздiл Х 

способи виконання Iнструкцii" щодо . . 
ВlДПОВlДНИХ завдань оргаюзацн 

з позицiй епiдемiчноi" контролю та 



41.14 

41.15 

42 

безпеки) 

манiпуляцiй, 

процедур, 

оперативних 

втручань, ~нших 

медичних процесш 

та технологiй щодо 

профiлактики . . 
внутр1шньошкарня-

них iнфекцiй 

рентгенолопчних 

кабiнетiв (вiдцiлень), 

санiтарного(их) 

паспорта(iв) 
рентгенолопчно

го(их) кабiнету(iв), 
. . 
~ндивщуального 

захисту та правил 

щодо користування 

ним . . . 
ВlДПОВlДНОСТl 

прим1щень 

У закладi охорони 

здоров'я 

21 

Високий 

Середнiй 
Незначний 

Високий 

Середнiй 

Незначний 

Високий 

Середнiй 

Незначний 

профiлактики 

шсляопера

цiйних гнiйно

запальних 

iнфекцiй, 

спричинених . . 
м1кроорган 1з-

мами, 

резистентними 

ДОДll 

антимiкробних 

препарапв, 

затверджено1· 

наказом № 236; 
роздiл 1 
Iнструкцii" з 

оргаюзац11 

проведения 

комплексу 

профiлактич

них заходш 

щодо 

виникнення 

внутр1шньо

шкарняних 

iнфекцiй в 
акушерських 

стацюнарах, 

затверджено1· 

наказом № 234; 
роздiли II-V 
наказу № 684 
Пiдпункт 25 
пункту 13 
Лiцензiйних 

умов; 

наказ № 294 

Пункт 20 
Лiцензiйних 
умов 

Пiдпункт 26 
пункту 13 
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дотримуються вимог Лiцензiйних 
Порядку та умов умов; 

обо в' язкового ЗУ 1972-ХП; 
страхування постанова 

медичних № 1642; . . . 
пункт 3 працшниюв та шших 

осiб на випадок Порядку 
iнфiкування вiрусом шдтвердження 

iмунодефiциту зв'язку 

людини шд час заражения ВIЛ-

виконання ними iнфекцiею з 

професiйних виконанням 

обо в' язкiв, а також працшником 

на випадок настання СВО!Х 

у зв'язку з цим професiйних 
iнвалiдностi або обо в' язкiв, 
смерп вщ затвердженого 

захворювань, наказом № 148 
зумовлених 

розвитком ВIЛ-

iнфекцi"i, 

затвердженого 

постановою № 1642 
43 Пiд час проведення Високий Пiдпункт 27 

перевiрки був 
Середнiй 

пункту 13 
Незначний 

присутнiй керiвник, Лiцензiйних 

його заступник або умов 

шша уповноважена 

особа 

44 Лiцензiат забезпечуе Високий Пiдпункт 28 
оргаюзащю 

Середнiй 
пункту 13 

Незначний 
здiйснення медичних Лiцензiйних 

оглядiв найманих умов; . . 
стаття 9 працшниюв . . 
ЗУ № 25 86-III; В1ДПОВ1ДНО ДО ВИМОГ, 

встановлених стаття 17 
законодавством ЗУ № 2694-ХП; 

стаття 21 
ЗУ № 1645-III; 
стаття 26 
ЗУ № 4004; 
постанова 

№ 559; 
наказ № 12; 
наказ № 254; 
наказ № 246; 
наказ № 280; 
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наказ № 595 
45 У лiцензiата наявнi Високий Пункт 14 

умови та 
Середнiй 

Лiцензiйних 
Незначний 

матер1ально- умов; 

технiчна база для наказ № 153 
проведения . . 
х1рурпчних втручань 

(планових та 

невщкладних 

46 Лiцензiат 

дотримуеться 

порядку надання 

медично'i допомоги . . 
В1ДП0В1ДНО ДО 

спецiальностей, виду 

та МlСЦЬ 

п овадження: 

46.1 медична допомога Високий Абзац перший 

надаеться за 
Середнi й 

пункту 9 
Незначний 

шкарськими Лiцензiйних 

спец~альностями та умов; 

спец~альностями частина третя 

молодших статтi 35 1
, . . . 

спец~ашспв з частина 

медичною освпою, четверта статт1 

зазначеними в 35 2
, частина 

документах, що третя статтi 3 53 

додавалися до заяви ЗУ № 2801-ХП; 

про отримання Номенклатура 

лiцензi'i ( з шкарських 

урахуванням спецiальностей, 
внесених до них затверджена 

змш, поданих наказом № 359; . . . 
додаток 1 до лщенз~атом органош 

лiцензування) пункту 1.6 
Положения про 

атестащю 

молодших 
. . . 

спещашспв з 

медичною 

освпою, 

затвердженого 

наказом № 742 
46.2 медична допомога Високий Абзац другий 

надаеться за видом 
Середнiй 

пункту 9 
Незначний 

видами) медично'i Лiцензiйних 
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допомоги, умов; 

зазначеним(и) в статтi 35,35 1 
-

документах, що 356 

додавалися до заяви ЗУ № 2801-ХП 

про отримання 

лiцензil (з 

урахуванням 

внесених до них 

змш, поданих . . . 
лщенз~атом органов~ 

лiцензування) 

46.3 медична допомога Високий Абзац третiй 

надаеться за м1сцем 
Середнiй 

пункту 9 
Незначний 

(мiсцями) i"i Лiцензiйних 

провадження, умов 

зазначеним(и) в 

документах, що 

додавалися до заяви 

про отримання 

лiцензi'i (з 
урахуванням 

внесених до них 

змш, поданих . . . 
лщенз~атом органов~ 

лiцензування) 

47 Лiцензiат Високий Пункт 15 
дотримуеться вимог 

Середнiй 
Лiцензiйних 

Незначний 
щодо надання умов 

консультативно'i 

медично1допомоги 

1з застосуванням 

телемедичних 

засобiв 

48 Лiцензiат, який мае у Високий Пункт 16 
сво'iй структурi 

Середнiй 
Лiцензiйних 

. . Незначний 
КЛШIКО-ДiаГНОСТИЧНI умов . 

лабораторi'i 

(бiохiмiчнi, 
. . . 
1мунолопчш, 
. . . 
Вiрусолопчш, 

мiкробiологiчнi, 

медико-генетичю, . . . 
патопстолопчю та 

iншi), забезпечуе 

зовнiшнiй та 

внутрiшнiй контроль 
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якостi дослiджень i 
вимiрювань 

49 Виписування Високий Пункт 17 
. . . Середнiй 

Лiцензiйних рецеппв на шкарсью 
Незначний 

засоби i вироби умов; 

медичного наказ № 360 
призначення,а 

також рецептш на 

дозволею до 

застосування в 

Укра'iнi лiкарськi 

засоби, вiднесенi до 

перешку 

наркотичних засобiв, 
психотропних 

речовин 1 
прекурсорш, 

·~ 
здшснюеться 
. . 
лщензштом 
. . 

ВlДПОВIДНО ДО 

правил, 

затверджених маз 

50 У закладi охорони Високий Пункт 18 
здоров'я дотримано 

Середнiй 
Лiцензiйних 

Незначний 
ВИМОГ ЩОДО умов; 

забезпечення наказ № 65/80 
медичною 

допомогою 
. . 

працшниюв 

шдприемств, 

установ, органiзацiй, 

вихованцiв (учнiв, 

студентiв) 

загальноосв~тюх, 

професiйно-. . 
техючних 1 вищих 

навчальних закладш, 

здiйснення 

передрейсових та 

пiслярейсових 
. . .. 

ОГЛЯДIВ ВОД11В 

51 у доступному для Високий Пункт 19 
споживача м1сщ 

Середнiй 
Лiцензiйних 

Незначний 
наявна така умов 

iнформацiя: 

1) копiя лiцензi1 (у 
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раз1 отримання 

лiцензi'i на 

паперовому нoci'i); 

2) iнформацiя про: 
режим роботи . . 
лщенз~ата; 

медичних . . . 
працшниюв, яю 

працюють в заклад~ 

охорони здоров'я, iз 

зазначенням . . . 
пр1звища, 1мею, по 

батьковi, посади, а 

також про наявюсть 

квалiфiкацiйно'i 

категорi'i. Фiзична 

особа - пiдприемець 

зазначае iнформацiю . . 
про спец~альюсть 

( спецiальностi) 
найманих фахiвцiв 

та наявюсть 

квалiфiкацiйно'i 

категорll; 

3) перелiк медичних 
послуг 13 

зазначенням 'ix . . . 
вартосп вщпошдно 

до заявлених 
~ . 

спец~альностеи 1 
. .. 

видш медично1 

допомоги . 

За наявностi у 

структур~ закладу 

охорони здоров' я 

лабораторi'i . . 
розм1щуеться кошя 

сшдоцтва про 

атестащю 

лабораторi'i (у разi 

здiйснення атестацi'i 

до 31 грудня 
2015 року) або копiя 
свщоцтва про 

сертифiкацiю 

лабораторi'i (у разi 



27 

проведения 

сертифiкацi:i пiсля 

зазначено:i дати) 

52 У закладi охорони Високий Пункт 20 

здоров'я наявнi 
Середнiй Лiцензiйних 
Незначний 

документи, що умов 

шдтверджують 

право користування 

примiщенням (право 

власност1, оренди 

або iнше право 

користування) 

53 У закладi охорони Високий Пункт 22 

здоров' я наявнi 
Середнiй Лiцензiйних 
Незначний 

медичне обладнання, умов; 
. . 

витратю матер1али постанова 

та вироби медичного № 753; 

призначення, постанова 

дозволею до № 754; 

використання в постанова 

Укра'iнi та необхiднi №755 

для виконання 

обсягу медично'i 

допомоги, 

передбачено'i 

унiфiкованими 

КЛ1Н1ЧНИМИ 

протоколами, 

затвердженими 

маз, за перелiком 

спецiальностей,за 

якими провадиться 

медична практика 

54 У закладi охорони Високий Пункт 22 

здоров'я наявний(i) 
Середнiй Лiцензiйних 
Незначний 

договiр(договори) на умов 

використання 

приладу(iв ), 
обладнання, 

оснащення для 

надання медично·i 

ДОПОМОГИ З lНШИМ 

суб' ектом 

господарювання 

55 Лiцензiат своечасно Високий Пункт 23 
поiнформував маз 

Середнiй Лiцензiйних 
Незначний 
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про припинення умов 

(планове та/або 

позапланове) 

провадження 

медичноi практики 

та 11 вщновлення 

56 Медичнi Пункт 25 
( фармацевтичнi) Лiцензiйних 

працшники з числа умов; . . . . . 
стаття 7 шкарш 1 пров1зорш . . 
ЗУ № 1556-VII; вщповщають 

спец~альним частина третя . . . 
статтi 35 1

, освпюм 1 кадровим 
вимогам: частина 

56.1 наявний документ Високий четверта статт1 

про вищу освпу 
Середнiй 352

, частина 
Незначний 

державного зразка третя статтi 353, 
56.2 наявний сертифiкат Високий стаття 74 

. . . Середнiй 
ЗУ № 2801-ХП; шкаря-спец~ашста 

Незначний 
(провiзора- наказ № 359; 
спецiалiста) наказ № 117; 
встановленого наказ № 195 
зразка, виданий 

закладом вищоi 

медично1 освпи, 

закладом 
. .. 

ШСЛЯДИПЛОМНОl 

ОСВlТИ 

56.3 наявне посвщчення Високий 

про присвоения 
Середнiй 

Незначний 
(пiдтвердження) . . .. 
ВIДПОВlДНОl 

квалiфiкацiйноi 

категорн з 

шкарських 

(провiзорських) 

спецiальностей 

57 Молодшi спецiалiсти Пункт 26 
з медичною освпою Лiцензiйних . . 
вщповщають умов; 

спещальним стаття 7 . . . 
ЗУ № 1556-VII; OCBlTНlM 1 кадровим 

вимогам: стаття 74 
57.1 наявний диплом про Високий ЗУ № 2801-ХП; 

вищу освпу 
Середнiй 

наказ № 198; 
Незначний 

(молодший наказ № 742; 
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спецiалiст) наказ № 117 
державного зразка 

57.2 наявне свщоцтво про Високий 

проходження 
Середнiй 

. . ... Незначний 
спещаюзац11, 

перешдготовки, 

шдвищення 

квалiфiкацi'i 

57.3 наявне посвщчення Високий 

про присвоения 
Середнiй 

( пiдтвердження) 
Незначний 

. . .. 
ВlДПОВlДНОl 

квалiфiкацiйноУ .... 
категор111з 

. . 
спещальност1 

МОЛОДШОГО 

спец~ашста з 

медичною осв1тою 

встановленого зразка 

58 Вiдповiднiсть Пункт 27 
спец1альним Лiцензiйних . . . 
освпюм 1 кадровим умов; 

вимогам шших стаття 7 . . . 
ЗУ № 1556-VII; працшниюв, яю 

працюють у систем~ стаття 74 
охорони здоров 'я: ЗУ № 2801-ХП; 

58.1 наявний документ Високий наказ № 359; 
про вищу освпу 

Середнiй наказ № 117; 
Незначний 

державного зразка наказ № 588 
58.2 наявний сертифiкат Високий 

спещашста за 
Середнiй 

Незначний 
спещальностями 

«Бактерiологiя», 

«Бiологiя», 

«Генетика 

лабораторна», 

«Клiнiчна бiохiмiя», 

«Клiнiчна 

лабораторна 

д~агн остика», 

«Лабораторна . . 
1мунолопя», 

«Мiкробiологiя та . . 
в1 русолопя» 

встановленого 

зразка, виданий 
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закладом вищо1 

медично1 освiти, 

закладом 
. .. 

ПlСЛЯДИПЛОМНОl 

ОСВlТИ 

58.3 наявне посвщчення Високий 

про присвоения 
Середнiй 
Незначний 

( пiдтвердження) 
. . .. 

В1ДПОВ1ДНО1 

квалiфiкацiйно1 

категорi1 за 

спец~альностями 

«Бактерiологiя», 

«Бiологiя», 

«Генетика 

лабораторна», 

«Клiнiчна бiохiмiя», 

«Клiнiчна 

лабораторна 

д~агн остика», 

«Лабораторна 
. . 
1мунолопя», 

«Мiкробiологiя та 
. . 
шрусолопя» 

встановленого зразка 

59 Керiвник закладу Високий Пункт 28 
охорони здоров'я 

Середнiй Лiцензiйних 
Незначний . . 

вщповщае единим умов; 

квалiфiкацiйним стаття 74 

вимогам ЗУ № 2801 -ХП; 

наказ № 359; 
наказ № 117 

60 Лiкарi, якi не Високий Пункт 29 

працювали бiльше 
Середнiй Лiцензiйних 
Незначний 

трьох роюв за умов; 

конкретною стаття 74 

шкарською ЗУ № 2801-ХП; 
. . наказ № 359; спецшльюстю, 

допущею до наказ № 117; 

провадження наказ № 48 
медично1практики 

за ц1ею . . . 
спец1альюстю шсля 

проходження 

стажування згiдно з 
порядком, 
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встановленим МОЗ 

61 Особи, якi отримали Високий Пункт 30 
медичну або 

Середнiй Лiцензiйних 
Незначний 

фармацевтичну умов; 

освпу в навчальних СТ'аТГЯ 74 
закладах за ЗУ № 2801-ХП; 

кордоном, допущею наказ № 118-С 

до професiйно"i 

дiяльностi в У краi'нi 

зпдно з порядком, 

встановленим МОЗ 

62 У закладi охорони 

здоров'я або у 

фiзично"i особи -
шдприемця 

дотримуються вимог 
. . 

щодо працшниюв та 

i'x посад, а саме: 
62.1 

. . 
Високий Пункт 32 наявю працшники за 

кожною заявленою 
Середнiй Лiцензiйних 
Незначний 

шкарською умов; 
. . 

наказ № 359; спещальюстю, 
. . 

наказ № 742 спец~альюстю 

молодших 
. . . 

спещал1спв з 

медичною освпою 

та немедичних 
. . . 

працшниюв, яю 

працюють у систем~ 

охорони здоров'я 

62.2 введею посади, Високий Пункт 32 
передбаченiу 

Середнiй Лiцензiйних 
Незначний 

перешку шкарських умов; 

посад, посад наказ № 385; 
молодших наказ № 742 . . . 
спещашспв з 

медичною освпою 

та номенклатур~ 

спецiальностей 

професiоналiв iз 

вищою немедичною 
. . 

ОСВlТОЮ, ЯКl 

працюють у систем~ 

охорони здоров'я 
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63 Лiцензiат 

х х х х дотримусться вимог 

щодо оформления 
. . 

працшниюв, а саме: 

63.1 свосчасно оформив Високий Пункт 33 

медичних 
Середнiй Лiцензiйних 
Незначний 

працiвникiв, якi були умов 

заявлею в 

документах, що 

додавалися до заяви 

про отримання 
. ... . 

лщензн, на зазначею 

у документах посади 

63.2 свосчасно Високий 

поiнформував орган 
Середнiй 

Незначний 
лщензування про 

неможлив1сть 

укласти трудов~ 

договори з 

медичними 
. . 

працшниками, яю 

були заявленi в 

документах, що 

додавалися до заяви 

про отримання 
. ... . 

лщензн, на зазначею 

ним посади (за 

необхiдностi) 

64 Лiцензiат Високий 

дотримусться вимог 
Середнiй 

Незначний 
щодо використання 

( застосування) 
медичних виробiв та 

виробiв медичного 

призначення 

* Заповнюеться керiвником суб'екта господарювання або уповноваженою ним особою у 
добровiльному порядку шляхом присвоения кожному з питань вiд 1 до 4 балiв, де 4 позначае 
питания щодо вимоги законодавства, дотримання яко·~ мае найбiльше адм iнiстративне, фiнансове 

або будь-яке iнше навантаження на суб'екта господарювання, а 1 - питания щодо вимоги 

законодавства, дотримання яко"~' не передбачае такого навантаження на суб'екта господарювання. 

** Перелiк нормативно-правових актiв складено окремим додатком до унiфiковано"i форми акта 
перевiрки (мiстить бiльше десяти позицiй). 
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Опис виявлених порушень вимог законодавства 

За результатами проведения заходу державного нагляду (контролю) 

встановлено: 

□ вiдсутнiсть порушень вимог законодавства; 

□ наявнiсть порушень вимог законодавства 

Поряд- Вимоги Опис фактичних Ризик настання 

ковий законодавства, обставин та Опис негативних негативних наслiдкiв 

номер якiбуло вiдповiдних наслiдкiв, що вщ провадження 

порушено, 1з доказш настали в господарськоI 

(письмових, результат~ 
. . 

зазначенням ДlЯЛЬ~ОСТl 

вiдповiдних речових, порушення (зазначаеться згiдно 

статей (частин, електронних або вимог з формою 

пунктiв, абзацiв iнших), що законодавства визначення ризикiв 

тощо) пiдтверджують (за наявностi) настання негативних 
. . . 

наявюсть наслщюв вщ 

порушення вимог провадження 

законодавства господарськоI 

дiяльностi) 

Iнформацiя про потерпiлих (за наявностi) 

Положения законодавства, якими встановлено вiдповiдальнiсть за порушення 

вимог законодавства (за наявностi) 
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ПЕРЕЛIК 

питань для суб'сктiв господарювання щодо здiйснення контролю за 

дiями (бездiяльнiстю) посадових осiб органу державного нагляду 

(контролю)* 

Питания щодо здiйснення контролю Вiдповiдi на питания 

1. Про проведения планового заходу 
державного нагляду (контролю) 

суб'ект господарювання письмово 

повiдомлений не пiзнiше нiж за 1 О 
днiв до дня здiйснення такого заходу 

2. Посвiдчення (направления) на 
проведения заходу державного 

наг ляду (контролю) та службове . . 
посвщчення, що засвщчуе посадову 

особу органу державного нагляду 

(контролю), пред'явлено 

3. Копiю посвiдчення (направления) 
на проведения заходу державного 

нагляду (контролю) надано 

4. Перед початком проведения заходу 
державного нагляду (контролю) 

посадовими особами органу 

державного нагляду (контролю) 

внесено запис про проведения такого . . 
заходу до ВlДПОВlДНОГО журналу 

суб' екта господарювання (у разi його 

наявностi) 

5. Пiд час проведения позапланового 
заходу державного нагляду 

(контролю) розглядалися лише тi 

питания, якi стали пiдставою для його . . . 
проведения 1 зазначею у направленю 

(посвiдченнi) на проведения такого 
заходу 

так ю дотримання 

вимог 

законодавства 

нее 

обов'язковим 

для 

посадових 

осiб 

Закон Укра'iни 

«Про основнi 

засади 

державного 

нагляду 

(контролю) у 

сферi 

господарсько'i 
. . 

ДlЯЛЬНОСТl» 

частина 

четверта 

статтi 5 

частина п 'ята 

статтi 7,абзац 

четвертий 

статтi 10 

частина п' ята 

статтi 7, абзаци 
четвертий, 

сьомий 

статтi 10 
частина 

дванадцята 

статтi 4 

частина перша 

статтi 6 
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Пояснения, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу державного 

нагляду (контролю) та складеного акта перевiрки* 

Порядковий Пояснения, зауваження або заперечення_ 

номер 

Оцiнка суб'екта господарювання щодо професiйного рiвня посадових осiб 

органу державного нагляду (контролю), якi проводили захiд* 

(вiд 1 до 10, де 10 - найвища схвальна оцiнка) 

Прiзвище, iнiцiали Професiйна Доброчеснiсть 

посадово1 особи органу компетентшсть 

державного нагляду 

(контролю) 

* Ця частина акта заповнюсrься за бажанням суб'е:кта господарювання (керiвником суб'е:кта 
господарювання або уповноваженою ним особою). 

Посадовi особи органу державного нагляду (контролю): 

(най.~енування посади) (пiдпис) (iнiцiали та прiзвище) 

Керiвник суб'екта господарювання або уповноважена ним особа 

(найменування посади) (пiдпис) (iнiцiали та прiзвище) 

Третi особи, яю брали участь у проведеню заходу державного нагляду 

(контролю): 

(11айменування посади) (пiдпис) (iнiцiали та прiзвище) 

(найменування посади) (пiдпис) (iнiцiали та прiзвище) 

Примiрник цього Акта на □□ сторiнках отримано □□.□□.□□□□ 

(найменування посади) (пiдпис) (iнiцiали та прiзвище) 

Вiдмiтка про вiдмову вщ пiдписання керiвником суб'екта господарювання 

або уповноваженою ним особою, трепми особами цього Акта 

Начальник Управлiння лiцензування 

та контролю якостi надання медичноi· допо~ 1. Слонецький 



По-

ряд-

ко-

вий 

но-

мер 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Додаток 

до Акга, складеного за результатами 

проведення планового (позапланового) заходу 

державного нагляду (контролю) щодо 

дотримання суб'екгом господарювання вимог 

законодавства у сферi господарсько·1 дiялыюстi 
з медично·1 практики, що пiдпягае лiцензуванню 

Перелiк 

нормативно-правових актiв, вiдповiдно до яких складено перелiк питань 

щодо проведения заходу державного нагляду (контролю) 

Нормативно-правовий акт Дата i номер 

найменування дата~ державно~ 

номер реестрацi'i 
норматив-

но-

правового 

акта у 

Мiн'юстi 

Закони Укра'iни 

Кодекс законiв про працю Укра'iни (КЗпПУ) 10 грудня 
1971 року 
№ 322-VIII 

Про протидiю поширенню хвороб, зумовлени:х 12 грудня 
вiрусом iмунодефiциту людини (ВIЛ), та правовий 1991 року 
i соцiальний захист людей, якi живуть з ВIЛ (ЗУ № № 1972-:ХП 

1972-ХП) 

Про основи соцiально"i захищеностi осiб з 21 березня 
iнвалiднiстю в Укра'iнi (ЗУ № 875-XII) 1991 року 

ЗУ № 875-
XII 

Про державну статистику (ЗУ № 2614-XII) 17 вересня 
1992 року 
№ 2614-XII 

Про iнформацiю (ЗУ № 2657-XII) 02жовтня 

1992 року 
№ 2657-XII 

Про охорону працi (ЗУ № 2694-XII) 14 жовтня 
1992 року 
№ 2694-XII 

Основи законодавства У кра"iни про охорону 19 листопада 
здоров'я (ЗУ № 2801-XII) 1992 року 

№ 2801-XII 
Про забезпечення санiтарного та 24 лютого 

епiдемiчного благополуччя населения 1994 року 
(ЗУ № 4004-XII) № 4004-XII 



2 Продовження додатка 

9 Про захист населения вiд iнфекцiйних хвороб 06 квiтня 
(ЗУ № 1645-III) 2000 року 

№ 1645-III 
10 Про протидiю захворюванню на туберкульоз 05 липня 

(ЗУ № 25 86-III) 2001 року 
№ 2586-III 

11 Господарський кодекс Укра'iни 16 сiчня 
(ГКУ № 436-IV) 2003 року 

№ 436-IV 
12 Про екстрену медичну допомогу 05 липня 

(ЗУ № 5081-VI) 2012 року 
№ 5081-VI 

13 Про метрологiю та метрологiчну дiяльнiсть 05 червня 
(ЗУ № 1314-VII) 2014 року 

№ 1314-VII 
14 Про вищу освiту (ЗУ № 1556-VII) 01 липня 

2014 року 
№ 1556-VII 

15 Про лiцензування видiв господарсько'i 02 березня 
дiяльностi (ЗУ № 222-VIII) 2015 року 

№ 222-VIII 

Постанови Кабiнету Мiнiстрiв Украi:ни 

16 Про затвердження Порядку та умов 16 жовтня 
обо в' язкового страхування медичних 1998 року 
працiвникiв та iнших осiб на випадок № 1642 

iнфiкування вiрусом iмунодефiциту людини пiд 

час виконання ними професiйних обов 'язкiв, а 

також на випадок настання у зв 'язку з цим 

iнвалiдностi або смертi вiд захворювань, 

зумовлених розвитком ВIЛ-iнфекцii', i перелiку 
категорiй медичних працiвникiв та iнших осiб, 

якi пiдлягають обов'язковому страхуванню на 

випадок iнфiкування вiрусом iмунодефiциту 

людини пiд час виконання ними професiйних 

обо в' язкiв, а також на випадок настання у 

зв' язку з цим iнвалiдностi або смертi вiд 

захворювань, зумовлених розвитком ВIЛ-

iнфекцi'i (постанова № 1642) 
17 Деякi питания реестрацi1, облiку та звiтностi 21 лютого 

щодо iнфекцiйних хвороб 2001 року 
(постанова № 157) № 157 

18 Про затвердження перелiку професiй, 23 травня 
виробництв та органiзацiй, працiвники яких 2001 року 
пiдлягають обов'язковим профiлактичним № 559 



3 Продовження додатка 

медичним оглядам, порядку проведення цих 

оглядiв та видачi особистих медичних книжок 

(постанова № 559) 
19 Про затвердження Порядку державно"i реестрацi"i 03 липня 

(перереестрацii) дезiнфекцiйних засобiв 2006 року -
(постанова № 908) №908 

20 Про затвердження Технiчного регламенту щодо 02 жовтня 
медичних виробiв (постанова № 753) 2013 року 

№753 

21 Про затвердження Технiчного регламенту щодо 02 жовтня 
медичних виробiв для дiагностики in vitгo 2013 року 

(постанова № 754) №754 

22 Про затвердження Технiчного регламенту щодо 02 жовтня 
активних медичних виробiв, якi iмплантують 2013 року 

(постанова № 755) №755 

23 Про затвердження лiцензiйних умов 02 березня .. . . 
2016 року провадження господарськ01 д1яльносп з 

медично"i практики (Лiцензiйнi умови) №285 

НаказиМОЗ 

24 Про затвердження Перелiку вищих i середнiх 25 грудня . . . . 
1992 року спец~альних навчальних закладш, шдготовка 1 

отримання звания в яких дають право займатися № 195 
медичною i фармацевтичною дiяльнiстю 

(наказ № 195) 
25 Про порядок направления на стажування лiкарiв 17 березня 01 квiтня 

i Ух наступного допуску до лiкарськоУ дiяльностi 1993 року 1993 року 
(наказ № 48) №48 за№ 19 

26 Про пiдвищення квалiфiкацii" молодших 07 вересня 31 грудня 
спецiалiстiв з медичною та фармацевтичною 1993 року 1993 року 

освiтою (наказ № 198) № 198 за 

№206 

27 Про затвердження Порядку допуску до медичноi" 19 серпия 12 вересня 
i фармацевтичноУ дiяльностi в УкраУнi громадян, 1994 року 1994 року 

якi пройшли медичну чи фармацевтичну № 118-С за . . 
№ 218/428 шдготовку в навчальних закладах шоземних 

кра·iн ( наказ № 118-С) 
28 Про затвердження Перелiку особливо 19 липня 

небезпечних, небезпечних iнфекцiйних та 1995 року 
паразитарних хвороб людини i носiйства № 133 

збудникiв цих хвороб (наказ № 133) 
29 Про подальше удосконалення атестацiУ лiкарiв 19 грудня 14 сiчня 

(наказ № 359) 1997 року 1998 року 
№359 за 

№ 14/2454 
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30 Про затвердження табелiв оснащення виробами 05 червня .. 
1998 року медичного призначення структурних шдрозд1шв 

закладiв охорони здоров' я № 153 
(наказ № 153) 

31 Про затвердження форм облiковоi· статистичноi' 27 грудня · 

документац11, що використовуеться в 1999 року 
полiклiнiках (амбулаторiях) (наказ № 302) №302 

32 Про затвердження форм медичноi' облiковоi' 29 грудня 
документацii', що використовуеться в 2000 року 

стацiонарах i полiклiнiках (амбулаторiях) №369 

(наказ № 369) 
33 Про затвердження Iнструкцii' про порядок видачi 13 листопада 04 грудня . . 

2001 року ·2001 року документш, що засвщчують тимчасову 

непрацездатнiсть громадян (наказ № 455) №455 за № 1005/ 
6196 

34 Про затвердження статистичноi' документацii' з 10 грудня 25 грудня 
питань допомiжних репродуктивних технологiй 2001 року 2001 року 

(наказ № 489) №489 за № 1068/ 
6259 

35 Про затвердження Iнструкцii' про проведення 17 сiчня 01 лютого 
обо в' язкових попереднiх та перiодичних 2002 року 2002 року 

психiатричних оглядiв (наказ № 12) № 12 за 

№ 94/6382 
36 Про впровадження випуску Довiдника 29 березня 

квалiфiкацiйних характеристик професiй 2002 року 
працiвникiв. Випуск 78. Охорона здоров'я № 117 

(наказ № 117) 
37 Щодо органiзацii' проведення обо в' язкових 23 липня 08 серпня 

профiлактичних медичних оглядiв працiвникiв 2002 року 2002 року 
окремих професiй, виробництв i органiзацiй, №280 за 

дiяльнiсть яких пов'язана з обслуговуванням № 639/6927 
населення 1 може призвести до поширення 

iнфекцiйних хвороб (наказ № 280) 
38 Про затвердження перелiкiв закладiв охорони 28 жовтня 12 

здоров'я, лiкарських, провiзорських посад та 2002 року листопада 

посад молодших спецiалiстiв з фармацевтичною № 385 2002 року 
освiтою у закладах охорони здоров'я за 

(наказ № 385) № 892/7180 
39 Про затвердження Правил зберiгання та 16 грудня 03 березня 

проведения контролю якостi лiкарських засобiв 2003 року 2004 року 
у лiкувально-профiлактичних закладах № 584 за 

(наказ № 584) № 275/8874 
40 Про затвердження табеля оснащения 11 квiтня 

обладнанням одного робочого мiсця лiкаря- 2005 року 
стоматолога та зубного технiка (наказ № 158) № 158 
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5 
Про запровадження ведення електронного 

варiанту облiкових статистичних форм в 

лiкувально-профiлактичних закладах 

(наказ № 330) 
Про затвердження Правил виписування рецептiв 

на лiкарськi засоби i вироби медичного 
призначення, Порядку вiдпуску лiкарських 

засобiв i виробiв медичного призначення з аптек 
та Ух структурних пiдроздiлiв, Iнструкцil про 

порядок зберiгання, облiку та знищення 

рецептурних бланкiв 

(наказ № 360) 
Про затвердження форм первинно'i облiково'i 

документацi'i з iнфекцiйноi', 

дерматовенерологiчноi', онкологiчноi' 

захворюваностi та iнструкцiй щодо i'x 
заповнення (наказ № 1) 

Про затвердження форм первинно'i облiково'i 

документацii' в закладах, що надають медичну . . . 
допомогу ваптним, родшлям та породшлям, та 

iнструкцiй щодо 'ix заповнення (наказ № 67) 
Про затвердження Форм звiтностi та iнструкцiй 

щодо i'хнього заповнення 

(наказ № 203) 

Про затвердження Порядку здiйснення 

фармаконагляду 

(наказ № 898) 

Про органiзацiю профiлактики 

внутрiшньолiкарняних iнфекцiй в акушерських 

стацiонарах (наказ № 234) 

Про затвердження Порядку проведения 

медичних оглядiв працiвникiв певних категорiй 

(наказ № 246) 

Про затвердження Державних санiтарних 

правил i норм «Гiгiенiчнi вимоги до ... . 
влаштування та експлуатац11 рентгеювських 

кабiнетiв i проведения рентгенологiчних 
процедур» (наказ № 294) 

Про затвердження форм звiтностi з питань 

охорони здоров' я та iнструкцiй щодо i'хнього 
заповнення (наказ № 3 78) 

Поодовження додатка 

05 липня 
2005 року 
№330 

19 липня 
2005 року 
№360 

10 сiчня 
2006 року 
№1 

13 лютого 
2006 року 
№67 

07 квiтня 
2006 року 
№203 

27 грудня 
2006 року 
№898 

10 травня 
2007 року 
№234 

21 травня 
2007 року 
№246 

04 червня 
2007 року 
№294 

10 липня 
2007 року 
№ 378 

20 липня 
2005 року 
за № 782/ 

11062 

·08 червня 
2006 року 
за№ 686/ 

12560 

02 березня 
2006 року 
за № 221/ 

12095 
26 квiтня 
2006 року 
за№ 493/ 

12367 
29 сiчня 

2007 року 
за 

№ 73/13340 
21 червня 
2007 року 
за № 694/ 

13961 
23 липня 
2007 року 
за № 846/ 

14113 
07 

листопада 

2007 року 
за № 1256/ 

14523 
03 вересня 
2007 року 
за № 1009/ 

14276 



51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

6 
Про затвердження форм первинно'i облiковоi· 

документацi'i з онкологiчноУ захворюваностi та 

iнструкцiй щодо Ухнього заповнення 

(наказ № 629) 
Про затвердження Порядку проведения 

клiнiчних випробувань тканинних i клiтинних . . . 
трансплантапв та експертизи матер~ашв 

клiнiчних випробувань й унесення змiн до 

Порядку проведения клiнiчних випробувань 

лiкарських засобiв та експертизи матерiалiв 

клiнiчних випробувань, затвердженого наказом 

Мiнiстерства охорони здоров'я Укра'iни вiд 

13.02.2006 № 66, зареестрованого в Мiнiстерствi 
юстицi'iУкра'iни 10.03.2006 за№ 252/12126 

(наказ № 630) 
Про атестацiю молодших спецiалiстiв з 

медичною освiтою (наказ № 742) 

Про затвердження державних санiтарних норм i 
правил «Органiзацiя роботи лабораторiй при 

дослiдженнi матерiалу, що мiстить бiологiчнi 

патогеннi агенти I - IV груп патогенностi, 
молекулярно-генетичними методами» 

(наказ № 26) 
Про затвердження Положения про експертизу 

тимчасово1 непрацездатностi (наказ № 189) 

Про затвердження Iнструкцi'i про перiодичнiсть 

рентгенiвських обстежень органiв грудно'i 

порожнини певних категорiй населення Укра'iни 

(наказ № 254) 
Про затвердження клiнiчного протоколу з 

антибактерiально'i профiлактики в xipypгi'i, 

травматологii', акушерствi та гiнекологi'i 

(наказ № 502) 
Про атестацiю професiоналiв з вищою 

. . . 
немедичною осютою, яю працюють в систем~ 

схорони здоров'я (наказ № 588) 

Про затвердження Порядку проведения 

клiнiчних випробувань лiкарських засобiв та 

експертизи матерiалiв клiнiчних випробувань i 
Типового положения про кoмici'i з питань етики 

(наказ № 690) 

Продовження додатка 

1 О жовтня 26 жовтня 
2007 року 2007 року 
№ 629 за № 1222/ 

10 жовтня -
2007 року 
№630 

23 
листопада 

2007 року 
№742 

24 сiчня 
2008 року 
№26 

09 квiтня 
2008 року 
№ 189 

17 травня 
2008 року 
№254 

29 серпия 
2008 року 
№ 502 

12 серпня 
2009 року 
№ 588 

23 вересня 
2009 року 
№690 

14489 
25 жовтня 
2007 року 
за № 1206/ 

14473 

12 грудня 
2007 року 
за № 1368/ 

14635 
07 лютого 
2008 року 

за 

№ 88/14779 

04 липня 
2008 року 
за № 589/ 

15280 
12 червня 
2008 року 
за № 524/ 

15215 

23 вересня 
2009 року 
за № 895/ 

16911 
29 жовтня 
2009 року 
за № 1010/ 

17026 
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61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

7 
Про затвердження Стандарту iнфекцiйного 

контролю за туберкульозом в лiкувально

профiлактичних закладах, мiсцях 

довгострокового перебування людей та 

проживання хворих на туберкульоз 

(наказ № 684) 
Про затвердження Державних санiтарних норм 

та правил утримання територiй населених м1сць 

(наказ № 145) 

Про порядок проведення профiлактичних 

щеплень в Укра1нi та контроль якостi й обiгу 

медичних iмунобiологiчних препаратiв 

(наказ № 595) 
Про затвердження табелiв матерiально-. . 

техючного оснащення та прим1рних штатних 

нормативiв закладу охорони здоров'я «Хоспiс», 

ви1зноi' бригади з надання палiативно1 допомоги 

«Хоспiс вдома», палiативного вiддiлення 

(наказ № 768) 
Про затвердження Державних санiтарних норм 

та правил «ГiгiЕ:нiчнi вимоги до розмiщення, 

облаштування, обладнання та експлуатацii' 
перинатальних центрiв» (наказ № 55) 

Про затвердження форм первинно1 облiковоi' 

документацii" та iнструкцiй щодо Ух заповнення, 

що використовуються в закладах охорони 

здоров' я незалежно вiд форми власностi та 

пiдпорядкування (наказ № 11 О) 
Про органiзацiю контролю та профiлактики 

пiсляоперацiйних гнiйно-запальних iнфекцiй, 
. . 

спричинених м1крооргаюзмами, резистентними 

до дii" антимiкробних препаратiв (наказ № 236) 
Про створення та впровадження медико

технологiчних документiв зi стандартизацii" 
медично1 допомоги в системi Мiнiстерства 

охорони здоров'я Украi'ни (наказ № 751) 

Про порядок контролю якостi медично1 

допомоги (наказ № 752) 

Про затвердження форм первинно·i облiковоi' 

документацii' i звiтностi з питань монiторингу 
епiдемiчно1 ситуацi1 з ВIЛ-iнфекцii' та iнструкцiй 

Продовження додатка 

18 сер пня 1 О вересня 
2010 року 2010 року 
№ 684 за № 803/ 

17 березня 
2011 року 
№ 145 

16 вересня 
2011 року 
№ 595 

07 
листопада 

2011 року 
№768 

26 сiчня 
2012 року 
№55 

14 лютого 
2012 року 
№ 110 

04 квiтня 
2012 року 
№236 

28 вересня 
2012 року 
№ 751 

28 вересня 
2012року 

№752 

05 березня 
2013 року 
№ 180 

18098 

05 квiтня 
2011 року 
за № 457/ 

19195 
10 жовтня 
2011 року 
за № 1159/ 

19897 

20 лютого 
2012 року 
за№ 248/ 

20561 
28 квiтня 
2012 року 
за № 661/ 

20974 

06 червня 
2012 року 
за № 912/ 

21224 
29 

листопада 

2012 року 
за № 2001/ 

22313 
28 

листопада 

2012 року 
за № 1996/ 

22308 
27 березня 
2013 року 
за№ 495/ 
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щодо i"x заповнення (наказ № 180) 23027 

70 Про затвердження Державних санiтарних норм i 02 квiтня 08 квiтня 
правил «Санiтарно-протиепiдемiчнi вимоги до 2013 року 2013 року 

закладiв охорони здоров'я, що надають первинну №259 за № 570/ 
медичну (медико-санiтарну) допомогу» 23102 

(наказ № 259) 
71 Про затвердження Порядку надання 24 травня 27 червня 

комплексноi' медичноi' допомоги вагiтнiй жiнцi 2013 року 2013 року 
пiд час небажаноi· вагiтностi, форм первинноi' №423 за№ 1095/ 
облiковоi' документацii' та iнструкцiй щодо i'x 23627 

заповнення (наказ № 423) 
72 Про затвердження форм первинноi' облiковоi' 29 травня 17 червня 

документацii' та iнструкцiй щодо i'x заповнення, 2013 року 2013 року 
що використовуються у закладах охорони №435 за№ 990/ 

здоров'я, якi надають амбулаторно-полiклiнiчну 23522 
та стацюнарну допомогу населению, незалежно 

вiд пiдпорядкування та форми власностi 
(наказ № 435) 

73 Про затвердження форми звiтностi з питань 31 липня 16 серпия 
надання медичноi" допомоги дiтям, форми 2013 року 2013 року 

звiтностi щодо осiб, якi мають розлади психiки №665 за № 1423/ 
через уживання психоактивних речовин, та 23955 
iнсwvкцiй щодо i'x заповнення (наказ № 665) 

74 Про затвердження Порядку застосування 09 вересня 02 жовтня 
допомiжних репродуктивних технологiй в 2013 року 2013 року 

Украi'нi (наказ № 787) №787 за № 1697/ 
24229 

75 Про затвердження та впровадження медико- 15 сiчня 
технологiчних документiв зi стандартизацii' 2014 року 
екстреноi' медичноi' допомоги (наказ № 34) №34 

76 Про затвердження Державних санiтарних норм та 11 серпия 03 вересня 
правил «Дезiнфекцiя, передстерилiзацiйне 2014 року 2014 року 

очищения та стерилiзацiя медичних виробiв в № 552 за № 1067/ 
закладах охорони здоров'я» (наказ № 552) 25844 

77 Про затвердження Порядку пiдтвердження 17 березня 03 квiтня 
зв'язку заражения ВIЛ-iнфекцiсю з виконанням 2015 року 2015 року 

працiвником своi'х професiйних обов'язкiв № 148 за № 377/ 
(наказ № 148) 26822 

78 Про затвердження Державних санiтарно- 08 червня 07 серпия 
. . . 2015 року 2015 року протиешдем1чних правил 1 норм щодо 

поводження з медичними вiдходами №325 за № 959/ 
(наказ № 325) 27404 
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79 Про органiзацiю клiнiко-експертноi' оцiнки 05 лютого 24 лютого 
. .. 2016 року 2016 року якост1 надання медично1 допомоги та медичного 

обслуговування (наказ № 69) №69 за № 285/ 
28415 

Iншi накази 

80 Наказ Мiнiстерства охорони здоров'я Укра'iни, 03 17 
Мiнiстерства працi та соцiально'i полiтики листопада листопада 

Укра'iни, Фонду соцiального страхування з 2004 року 2004 року 
тимчасово'i втрати працездатностi, Фонду № 532/274/ за № 1454/ . . . 

136- 10053 соц1ального страхування вщ нещасних випадюв 

на виробництвi та професiйних захворювань ос/1406 

Укра'iни «Про затвердження зразка, технiчного 

опису листка непрацездатностi та Iнструкцi'i про 

порядок заповнення листка непрацездатностш 

(наказ № 532/274/136-ос/1406) 

81 Наказ Мiнiстерства юстицi'i Укра'iни «Про 12 квiтня 17 квiтня 
затвердження Перелiку типових документiв, що 2012 року 2012 року . . . 

№ 578/5 за № 571/ створюються шд час д1яльносп державних . . . 
20884 органш та органш м1сцевого самоврядування, 

iнших установ, пiдприемств та органiзацiй, iз 

зазначенням строкiв зберiгання документiв» 

(наказ № 578/5) 
82 Наказ Мiнiстерства охорони здоров'я Укра'iни, 31 сiчня 22 лютого 

Мiнiстерства внутрiшнiх справ Украi'ни «Про 2013 року 2013 року 
затвердження Положения про медичний огляд № 65/80 за№ 308/ 

. ... . .. 
22840 кандидатш у вод11 та вод1ш транспортних 

засобiв» (наказ № 65/80) 
83 Наказ Державного пiдприемства «Украi·нський 22 червня 

науково-дослiдний i навчальний центр проблем 2015 року 
стандартизацi'i, сертифiкацi'i та якостi» «Про №61 

прийняття нормативних документiв Укра'iни, 
. . 

гармоюзованих з м1жнародними та 

европейськими нормативними документами, 

нацiональних стандартiв Укра'iни, скасування 

нормативних документiв Укра'iни та 

мiждержавних стандартiв в У кра'iнi» 

(наказ № 61) 
84 Наказ Мiнiстерства економiчного розвитку i 08 лютого 24 лютого 

торгiвлi У кра'iни «Про затвердження Порядку 2016 року 2016 року 
проведения пов1рки законодавчо регульованих № 193 за № 278/ 
засобiв вимiрювально'i технiки, що перебувають 28408 
в експлуатацii', та оформления 'i'i результатiв» 

(наказ № 193) 
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СанПiН 

85 Наказ Мiнiстерства охорони здоров'я Украj'ни 12 травня 01 липня 
«Про затвердження Державних санiтарних норм 2010 року 2010 року 
та правил «Гiгiенiчнi вимоги до води питно'i, №400 за № 452/ 

призначено'i для споживання людиною» 17747 
(ДСанПiН 2.2.4-171-1 О) 

ДСП 

86 Постанова Головного державного санiтарного 28 сiчня 
лiкаря Укра'iни «Державнi санiтарнi правила та 2002 року 

норми, гiгiенiчнi нормативи «Правила №1 

влаштування i безпеки роботи в лабораторiях 
(вiддiлах, вiддiленнях) мiкробiологiчного 

профiлю ДСП 9.9.5.-080-02» 
(ДСП 9.9.5.-080-02) 

ДСТУ 

87 ДСТУ ISO 13683:2003. Стерилiзацiя виробiв Наказ 

медичного призначення. Вимоги до валiдацi'i i Держ-

поточного контролю. Стерилiзування вологим сложив-

теплом у медичних установах стандарту 

(ДСТУ ISO 13683:2003) Укра'iни вiд 

02 жовтня 
2003 року 
№ 166 

Начальник Управлiння лiцензування 

та контролю якостi надання медично'i допомоги 


