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MIHICTEPCTBO ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАIНИ 

НАКАЗ 

Киi'в 

Зареестрзnано в Miнic-repcтвi ю~тнцii Украiнн 

"_2...._j __ ~ _" __ 7)-__ ~+f' .... u..,.C,_.,.l. ..... h...,J .... , __ 20Д р. , 
r (5 

за № '' 01 -----,.1""'"""' 
Кер-iвник ресструючоrо 

органу ------~ ~~~~i:--

Про затвердження перелiку питань та унiфiкованоi' форми акта, складеного за 

результатами проведения планового (позапланового) заходу державного нагляду 

(контролю) щодо дотримания суб'ектом господарювання вимог законодавства у 

сферi господарськоi' дiяльностi з медичноi' практики, що пiдлягае лiцензуванню 

Вiдповiдно до статтi 5 Закону Украi'ни «Про основнi засади державного 
наг ляду (контролю) у сферi господарськоi' дiяльностi», пункту 15 частини першоi' 
статтi 7, частини сьомоi' статтi 19 Закону Украi'ни «Про лiцензувания видiв 
господарськоi' дiяльностi», постанови Кабiнету Мiнiстрiв Украi'ни вiд 10 травия 
2018 року № 342 «Про затвердження методик розроблення критерii'в, за якими . . . .. . . 
оц1нюеться стушнь ризику вщ проваджения господарсько1 д1яльност1 та 

. . . 
визначаеться перюдичюсть проведения планових заходш державного нагляду 

(контролю), а також унiфiкованих форм актiв, що складаються за результатами 

проведения планових (позапланових) заходiв державного нагляду (контролю)», 

пункту 15 Перелiку органiв лiцензувания, затвердженого постановою Кабiнету 
Мiнiстрiв Украi'ни вiд 05 серпия 2015 року № 609, та постанови Кабiнету Мiнiстрiв 
Украi'ни вiд 02 березия 2016 року № 285 «Про затвердження Лiцензiйних умов .. . . .. 
проваджения господарськ01 д1яльносп з медичн01 практики» 

НАКАЗУJО: 

1. Затвердити перелiк питань для проведения планового (позапланового) 

заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримания суб ' ектом 



2 

господарювання вимо_г законодавства у сферi провадження господарськоi" 

дiяльностi з медичноi· практики, що пiдлягае лiцензуванню, що додаеться. 

2. Затвердити унiфiковану форму акта, складеного за результатами 

проведения планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) 

щодо дотримання суб'ектом господарювання вимог законодавства у сферi 

господарськоi" дiяльностi з медичноi" практики, що пiдлягае лiцензуванню, що 

додаеться. 

3. Визнати таким, що втратив чиннiсть, наказ Мiнiстерства охорони 

здоров'я Укра1ни вiд 03 листопада 2017 року № 1366 «Про затвердження 
унiфiкованоi" форми акта, складеного за результатами проведения планового 

(позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо· додержання 

суб'ектом господарювання вимог законодавства у сферi господарськоi" 

дiяльностi з медичноi" практики, що пiдлягае лiцензуванню», зареестрований у 

Мiнiстерствi юстицii" Укра1ни 28 листопада 2017 року за № 1445/31313. 

4. Управлiнню лiцензування та контролю якостi надання медично1 

допомоги (Слонецький I.I.) забезпечити падания цього наказу у встановленому 
порядку на державну реестрацiю до Мiнiстерства юстицiУ Укра1ни. 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра 
!лика Р.Р. 

6. Цей наказ набирае чинностi з дня йога офiцiйного опублiкування. 

В.о. Мiнiстра У. СУПРУН 


