
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою

Кабінету Міністрів України

від _________ № _________

Ліцензійні умови
провадження господарської діяльності з медичної практики

Загальні положення
1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів України  «Про

ліцензування видів господарської діяльності», «Основ законодавства України
про охорону здоров'я» та «Про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення».

2. Дія цих Ліцензійних умов поширюється на всіх суб'єктів
господарювання, що зареєстровані в установленому порядку, незалежно від
їх організаційно-правової форми та форми власності та провадять
господарську діяльність з медичної практики.

3. Терміни, що використовуються у цих Ліцензійних умовах, мають
таке значення:

відокремлений структурний підрозділ (філія) – це профільні відділення,
кабінети лікарів, поліклініка, медичний центр, амбулаторія, амбулаторія
загальної практики – сімейної медицини, пункти охорони здоров’я, жіноча
консультація, фельдшерські пункти та фельдшерсько-акушерські пункти, що
розташовані не за основним місцем провадження господарської діяльності з
медичної практики, та здійснює всі або частину його функцій;

медична практика – вид господарської діяльності, який провадиться
суб'єктами господарювання у сфері охорони здоров'я з дотриманням
установлених законодавством вимог для надання медичної допомоги на
підставі відповідної ліцензії.

4. Здобувач ліцензії для одержання ліцензії на провадження
господарської діяльності з медичної практики повинен відповідати цим
Ліцензійним умовам та подати до Міністерства охорони здоров’я України
(далі – МОЗ) заяву за формою, встановленою додатком 2, та документи, які
передбачені додатком 1 до цих Ліцензійних умов.

5. У разі переоформлення ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики ліцензіат повинен подати до МОЗ заяву за
формою, встановленою додатком 3, ліцензію, якщо вона видана на
паперовому носії, та документи, що підтверджують підстави для її
переоформлення.

6. Медична практика провадиться суб’єктом господарювання за
лікарськими спеціальностями та спеціальностями молодших спеціалістів з
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медичною освітою, перелік яких затверджений МОЗ (крім судово-медичної
гістології, судово-медичної експертизи, судово-медичної імунології, судово-
медичної криміналістики, судово-медичної токсикології, судово-медичної
цитології, судово-психіатричної експертизи, дезінфекції), а також:

юридичними особами, які створили заклад охорони здоров’я (за
винятком санітарно-профілактичних закладів, фармацевтичних (аптечних),
назва якого відповідає переліку, затвердженому МОЗ, та/або іншим
центральним органом виконавчої влади.

фізичними особами – підприємцями, які мають відповідну спеціальну
освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам, що затверджені
МОЗ.

7. Господарська діяльність з медичної практики провадиться
ліцензіатом за:

наявності приміщень, що відповідають установленим санітарним
нормам;

наявності приладів, обладнання, оснащення відповідно до табеля
оснащення виробами медичного призначення лікувальних та діагностичних
кабінетів амбулаторно-поліклінічних закладів, стаціонарних відділень
лікарень. При цьому засоби вимірювальної техніки повинні бути
метрологічно повірені;

умовами виконання кваліфікаційних, організаційних, технологічних
вимог, встановлених цими Ліцензійними умовами.

8. Ліцензіат повинен дотримуватись вимог, затверджених МОЗ, щодо
атестації медичних працівників.

Організаційні вимоги
9. Ліцензіат повинен забезпечити контроль за якістю надання медичної

допомоги.
10. Медична допомога надається ліцензіатом відповідно до медичних

показань та за видами медичної допомоги, визначеними частиною другою
статті 33 Основ законодавства України про охорону здоров’я.

11. Використання приміщень (кабінетів) суб’єктом господарювання для
провадження медичної практики повинно підтверджуватись свідоцтвом
права власності, відповідним договором найму, оренди (суборенди) чи іншим
документом, який надає право користуватись цим приміщенням (кабінетом).

12. У медичній практиці ліцензіат застосовує методи профілактики,
діагностики, лікування, реабілітації, лікарські засоби, медичну техніку,
вироби медичного призначення та дезінфекційні засоби виключно ті, що не
заборонені до застосування МОЗ.

13. Організаційна структура закладу охорони здоров’я має відповідати
його виду та складатися з:

адміністрації (керівник закладу охорони здоров'я, його заступники та
інші);

структурних підрозділів (кабінети лікарів, відділення, процедурні
(маніпуляційні), операційні блоки, стерилізаційні та інші кабінети, що задіяні
в лікувально-профілактичному та діагностичному процесі);
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адміністративно-господарського підрозділу, допоміжних кабінетів;
відокремленого структурного підрозділу (за наявності).
Відділення діє на підставі положення, затвердженого керівником

суб’єкта господарювання.
До складу відділень закладу охорони здоров’я входять кабінети лікарів

та кабінети молодших спеціалістів з медичною освітою.
Найменування відділень мають відповідати лікарським спеціальностям,

а назва кабінету обов’язково повинна містити посилання на лікарську
спеціальність та спеціальність молодших спеціалістів з медичною освітою, за
якими провадиться медична практика.

Відокремлений структурний підрозділ (філію) очолює медичний
працівник, який призначається ліцензіатом.

14. Ліцензіат повинен розмістити за місцем провадження господарської
діяльності з медичної практики в доступному для споживача місці достовірну
інформацію, зокрема:

вивіску або інформаційну табличку із зазначенням найменування
суб'єкта господарювання або прізвища, ім’я, по батькові фізичної особи –
підприємця відповідно до запису в Єдиному державному реєстрі юридичних
осіб та фізичних осіб – підприємців;

режим роботи ліцензіата;
відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних

осіб – підприємців;
акредитаційний сертифікат закладу охорони здоров'я (за наявності);
копію свідоцтва про атестацію лабораторії (за наявності у структурі

закладу охорони здоров’я клініко-діагностичної лабораторії);
перелік послуг, що відповідно до законодавства надаються пацієнтам;
відомості про керівника закладу охорони здоров’я (прізвище, ім'я, по

батькові керівника, його заступників) та лікарів (прізвища, імена, по батькові,
посади, категорії) із зазначенням графіка їх прийому;

книгу відгуків та пропозицій громадян.
15. Суб’єкт господарювання повинен:
1) провадити діяльність відповідно до заявлених у відомостях

лікарських та провізорських спеціальностей та спеціальностей молодших
спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою;

2) забезпечувати проведення акредитації закладу охорони здоров'я
відповідно до Порядку акредитації закладу охорони здоров’я, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 року № 765;

3) безоплатно надавати (екстрену) медичну допомогу громадянам
відповідно до статей 8, 18, 37 Основ законодавства України про охорону
здоров’я та статей 3 – 5, 11 Закону України «Про екстрену медичну
допомогу»; 

4) надавати пацієнту достовірну інформації та повну інформацію про
стан його здоров'я, у тому числі ознайомлювати з відповідною медичною
документацією, відповідно до статті 39 Основ законодавства України про
охорону здоров’я;
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5) зберігати лікарську таємницю відповідно до статей 39¹, 40 Основ
законодавства України про охорону здоров’я;

6) своєчасно інформувати органи державної санітарно-епідеміологічної
служби про надзвичайні події і ситуації, що становлять загрозу для здоров'я
населення, санітарного та епідемічного благополуччя;

7) забезпечувати лабораторний контроль за шкідливими для здоров'я
мікроорганізмами (бактеріями) для попередження поширення
внутрішньолікарняної інфекції;

8) здійснювати медичне втручання (застосування методів діагностики,
профілактики, реабілітації або лікування, пов'язаних із впливом на організм
людини) відповідно до вимог статей 42 – 44 Основ законодавства України
про охорону здоров'я.

9) затвердити в установленому законодавством порядку:
статут (положення), структуру, штатний розпис;
посадові інструкції для працівників закладу охорони здоров’я;
правила перебування пацієнтів у закладі охорони здоров’я;
перелік засобів вимірювальної техніки, що знаходяться в експлуатації

та підлягають метрологічній повірці;
перелік послуг відповідно до заявлених спеціальностей;
положення про структурні підрозділи (за наявності);
локальні протоколи (маршрути пацієнтів) згідно з клінічними

протоколами та медичними стандартами, затвердженими МОЗ;
склад та положення про медичну раду закладу охорони здоров’я;
порядок внутрішнього контролю якості надання медичної допомоги;
10) дотримуватись:
правил зберігання лікарських засобів, затверджених МОЗ;
правил, інструкцій виконання маніпуляцій та процедур, затверджених

МОЗ;
вимог Порядку та умов обов'язкового страхування медичних

працівників та інших осіб на випадок інфікування вірусом імунодефіциту
людини під час виконання ними професійних обов'язків, а також на випадок
настання у зв'язку з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених
розвитком ВІЛ-інфекції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 16 жовтня 1998 року № 1642;

порядку видачі листків непрацездатності, затверджених МОЗ;
стандартів медичної допомоги, уніфікованих клінічних протоколів,

затверджених МОЗ України;
установлених санітарних норм;
вимог щодо ведення медичної документації (обліку та звітності) за

формами державної статистичної звітності, затвердженими МОЗ, та подавати
звіти в установлені законодавством строки;

вимог професійної етики і деонтології;
санітарних норм щодо профілактики внутрішньолікарняних інфекцій,

правил асептики та антисептики (передстерилізаційної обробки
інструментарію та його стерилізації,  холодного та гарячого водопостачання,
опалення приміщення, знезараження рук);
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санітарних норм щодо вивезення, знищення побутового сміття та
медичних відходів;

11) забезпечити:
працівників необхідними мийними та дезінфікуючими засобами;
наявність, доступність та укомплектованість аптечок для надання

невідкладної медичної допомоги;
присутність керівника, його заступника або іншої уповноваженої особи

під час проведення МОЗ в установленому законом порядку перевірки
додержання цих Ліцензійних умов;

умови вільного доступу для осіб з обмеженими фізичними
можливостями;

12) призначити на посаду керівника закладу охорони здоров’я особу,
яка відповідає єдиним кваліфікаційним вимогам;

13) вести обліково-звітні статистичні форми у сфері охорони здоров'я
відповідно до заявлених спеціальностей;

14) проводити протиепідемічні заходи щодо профілактики
внутрішньолікарняних інфекцій;

15) призначити уповноважену особу за вхідний контроль якості
лікарських засобів;

16) внести плату за видачу ліцензії у строк, не пізніше десяти робочих
днів з дати отримання відповідного повідомлення про прийнятне рішення
про видачу ліцензії;

17) надавати якісну та своєчасну медичну допомогу пацієнтам;
18) здійснювати внутрішній контроль якості надання медичної

допомоги згідно з порядком, затвердженим МОЗ;
19) надавати медичну допомогу відповідно до локальних протоколів;
20) проводити систематичний клінічний аудит;
21) забезпечувати внутрішньолабораторний та зовнішній контроль

якості лабораторних вимірювань;
22) проваджувати господарську діяльність з медичної практики

виключно за тією адресою, яка зазначена у заяві та у документах, що
додавались до неї.

16. Ліцензіат повинен зберігати за місцем провадження діяльності копії
документів, що підтверджують виконання цих Ліцензійних умов, а також:

документи (копії), які були подані до МОЗ України для отримання
ліцензії;

документи (копії), які підтверджують достовірність даних, що
зазначалися здобувачем ліцензії у документах, які були подавні до МОЗ
України;

розпорядчі документи або трудові договори, що підтверджують
прийняття на роботу медичних працівників, які зазначались у пунктах 8 – 9
додатка 5;

документ, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії (копія
квитанції, виданої банком, копія платіжного доручення з відміткою банку,
квитанція з платіжного термінала, квитанція (чек) з поштового відділення
зв’язку).
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17. При вході в будівлю, де розміщується заклад охорони здоров’я або
його відокремлений структурний підрозділ (філія), повинна бути вивіска із
зазначенням назва закладу охорони здоров’я, найменування юридичної
особи, місцезнаходження, фізична особа – підприємець зазначає перелік
медичних спеціальностей, за якими провадиться медична практика, прізвище,
ім’я, по батькові ліцензіата.

18. Фізична особа – підприємець має право приймати на роботу лікарів
із заявленої ним спеціальності, а молодших спеціалістів з медичною
освітою – залежно від профілю (спеціальності) за умови, що їх
кваліфікаційний рівень відповідає єдиним кваліфікаційним вимогам,
затвердженими МОЗ.

19. Ліцензіат у термін не пізніше ніж один місяць з моменту отримання
рішення про видачу ліцензії повинен прийняти лікарів та молодших
спеціалістів з медичною освітою, які були заявлені в документах, що
додавались до заяви про видачу ліцензії, на зазначені ним посади.

20. Виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного
призначення для отримання пацієнтами медикаментів і виробів медичного
призначення безоплатно чи на пільгових умовах, а також рецептів на
дозволені до застосування в Україні наркотичні засоби, психотропні
речовини і прекурсори, віднесені до Переліку наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 06 травня 2000 року № 770, здійснюється суб'єктами
господарювання відповідно до правил, затверджених МОЗ.

21. Заклад охорони здоров’я (лікарня [міська, районна, обласна,
республіканська], клініка) повинен укласти договір із закладами переливання
крові щодо постачання донорської крові та її компонентів і виготовлення з
них препаратів.

22. Біохімічні, імунологічні, вірусологічні, мікробіологічні та клініко-
діагностичні лабораторії атестуються відповідно до вимог статті 10 розділу ІІ
Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

23. Ліцензіат зобов'язаний повідомляти орган ліцензування про всі
зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу
ліцензії. У разі виникнення таких змін ліцензіат зобов'язаний у двомісячний
термін подати до МОЗ відповідне повідомлення в письмовій формі разом з
документами, що підтверджують зазначені зміни.

24. У разі планового зупинення (у зв’язку з неможливістю
використання матеріально-технічної бази, виникненням форс-мажорних
обставин тощо) провадження господарської діяльності з медичної практики
за місцем провадження, яке було зазначене в заяві для одержання ліцензії та
документах, що додаються до неї, ліцензіат зобов'язаний не пізніше одного
місяця до зупинення провадження господарської діяльності з медичної
практики повідомити про це МОЗ, а при позаплановому зупиненні – на
наступний день.

25. Облаштування приміщень має здійснюватись відповідно до
наступних вимог:
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1) внутрішнє опорядження приміщень має бути виконано згідно з їх
функціональним призначенням. Поверхня стін, перегородок і стелі
приміщень, пов'язаних з медико-технологічним процесом, повинна бути
водостійкою, що дозволить її вологе прибирання і дезінфекцію;

2) облаштування стін та стелі приміщень довготривалого перебування
хворих і персоналу повинні бути матовими;

3) покриття підлоги у вестибюлях, холах, коридорах має бути стійке
до механічного впливу;

4) у приміщеннях з вологим режимом, а також у таких, де проводиться
поточна дезінфекція (операційні, перев'язочні, пологові, передопераційні,
наркозні, процедурні і ін. аналогічні приміщення, а також ванні, душові,
клізмові, приміщення для зберігання і розбору брудної білизни та інші), стіни
необхідно облицьовувати глазурованою плиткою чи іншими
вологостійкими матеріалами на повну висоту. Для покриття підлоги
необхідно використовувати водонепроникні матеріали;

5) стеля у приміщеннях з вологим режимом повинна фарбуватись
водостійкими фарбами;

6) підлога операційних, наркозних, передопераційних та інших
спеціалізованих приміщень операційного відділення має бути покрита
водонепроникним матеріалом, що легко очищується, часто митися
дезінфікуючими розчинами, бути зручною для транспортування
хворих, матеріалів і обладнання;

7) підлога в операційних, наркозних, пологових та інших аналогічних
приміщеннях повинна бути безіскровою, антистатичною;

8) у місцях встановлення санітарно-технічних приладів, а також
обладнання, експлуатація якого пов'язана з можливістю зволоження стін і
перегородок, необхідно передбачати опорядження стін і перегородок
вологостійкими матеріалами на висоту 1,6 м і ширину, що дорівнює ширині
приладів і обладнання, плюс 20 см з кожного боку;

9) опорядження приміщень, пов'язаних з роботою із радіоактивними
речовинами та іншими джерелами іонізуючих випромінювань,
рентгенівських кабінетів, кабінетів електросвітлолікування, стоматологічних,
офтальмологічних кабінетів, клінічних і біохімічних лабораторій та інших
функціональних приміщень, специфіка роботи яких вимагає спеціальних
умов, має бути виконана у відповідності з вимогами до цих приміщень,
викладеними у відповідних санітарних нормах. Опорядження стін,
перегородок і підлоги рентгенівських кабінетів і кабінетів
електросвітлолікування керамічними плитками не допускається;

26. Приймальні відділення хворих у закладах охорони здоров’я  мають
бути окремі для дитячого, пологового (гінекологічного в пологовому
будинку), інфекційного, дерматовенерологічного, туберкульозного,
психіатричного (психосоматичного) відділень.

27. Хірургічні втручання (планові та невідкладні), проведення яких
потребує стаціонарних умовах, здійснюються виключно:

в операційних блоках, які повинні бути ізольовані від усіх груп
приміщень закладу охорони здоров’я і мати доступні зв'язки з приміщеннями
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відділень анестезіології-реанімації, палатними відділеннями хірургічного
профілю, приймальним відділенням;

закладами охорони здоров’я, що надають вторинний (спеціалізований)
та третинний (високоспеціалізований) вид медичної допомоги, забезпечені
відповідним на це матеріально-технічним оснащенням.

28. Забороняється використовувати в медичній практиці підвальні,
напівпідвальні приміщення (за винятком клініко-діагностичних лабораторій,
рентгенологічних відділень (кабінетів), приміщення, які знаходяться в
аварійному стані, житлові приміщення без дозволу місцевих рад (сільської,
міської, районної, обласної), на які відсутня відповідна документація щодо їх
цільового призначення.

29. У разі якщо ліцензіат розширює перелік лікарських спеціальностей
та спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою, площу
приміщень або створює новий відокремлений структурний підрозділ (філію)
для провадження господарської діяльності з медичної практики, він повинен
подати до МОЗ документи, перелік яких передбачений пунктами 1 та 2
додатка 1.

Кадрові вимоги
30. Медичною практикою можуть займатись особи, які мають

відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним
вимогам, затвердженим МОЗ.

Відповідність спеціальним освітнім та кваліфікаційним вимогам
засвідчується:

1) дипломом про вищу медичну освіту державного зразка;
2) сертифікатом лікаря-спеціаліста встановленого зразка, виданим

вищим медичним навчальним закладом, закладом післядипломної освіти III –
IV рівнів акредитації відповідно до Положення, затвердженого МОЗ;

сертифікатом провізора-спеціаліста встановленого зразка, виданим
вищим фармацевтичним навчальним закладом, закладом післядипломної
освіти III – IV рівнів акредитації відповідно до Положення, затвердженого
МОЗ;

3) посвідченням про присвоєння (підтвердження) відповідної
кваліфікаційної категорії з лікарських спеціальностей встановленого зразка,
затвердженого МОЗ;

посвідченням про присвоєння (підтвердження) відповідної
кваліфікаційної категорії з провізорської спеціальності встановленого зразка,
затвердженого МОЗ;

4) посвідченням про присвоєння (підтвердження) відповідної
кваліфікаційної категорії зі спеціальності молодшого спеціаліста з медичною
освітою встановленого зразка, затвердженого МОЗ;

5) свідоцтвом про проходження підвищення кваліфікації та
перепідготовки молодших медичних працівників встановленого зразка,
затвердженого МОЗ.

31. Лікарі, які не працюють більше трьох років за конкретною
лікарською спеціальністю, не можуть займатися лікарською діяльністю за
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цією спеціальністю та допускаються до медичної практики після
проходження стажування згідно з порядком, встановленим МОЗ.

32. Особи, які пройшли медичну або фармацевтичну підготовку в
навчальних закладах іноземних країн, допускаються до професійної
діяльності в Україні згідно з порядком, встановленим МОЗ.

33. Суб’єкт господарювання повинен забезпечити щонайменше по
одному медичному працівнику, в тому числі і сумісників, за заявленими
лікарськими спеціальностями та спеціальностями молодших спеціалістів з
медичною освітою.

34. Не допускається введення посад таких категорій, що не передбачені
в переліку лікарських посад та посад молодших спеціалістів з медичною
(фармацевтичною) освітою.

Технологічні вимоги щодо матеріально-технічного забезпечення
35. Медична техніка та вироби медичного призначення застосовуються

суб’єктами господарювання у медичній практиці виключно за
функціональним призначенням та відповідно до вимог визначених
виробником в інструкції із застосування (паспорті) або технічній
документації до неї.

36. Медична техніка та вироби медичного призначення не повинні
створювати загрозу для життя і здоров'я хворих, користувачів та інших осіб
за умови належного встановлення, обслуговування та застосування її за
призначенням.

37. Забороняється застосовувати в медичній практиці медичну техніку
та вироби медичного призначення у разі несправності чи погіршення
характеристик та/або властивостей виробів, будь-якої невідповідності
інформації, яка міститься на етикетці чи інструкції із застосування, що
можуть призвести або призвели до смерті чи  серйозного погіршення
здоров'я хворих, користувачів та інших осіб.

38. Медична техніка та вироби медичного призначення застосовуються
ліцензіатом у медичній практиці виключно в пристосованих приміщеннях,
вимоги до яких визначені в інструкціях із застосування (паспорті) чи
технічній документації до неї.

_____________________________


