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Компанія Медконсалтинг щиро вітає розміщення на сайті Міністерства охорони здоров’я 

України (далі-МОЗ) нової, вже третьої за останнє півріччя,  редакції проекту ліцензійних 

умов провадження господарської діяльності з медичної практики. 

Завдяки створенню професійної робочої групи для розробки проекту в ньому втілені майже 

всі зауваження, що були висунуті до попередніх редакцій в процесі широкого громадського 

обговорення,  враховані думки медичної спільноти, експертів, правників, що працюють в 

галузі медичного права. Ліцензійні умови стали більш демократичними та лояльними до 

ліцензіатів.  

Однак, шляхи для удосконалення є завжди, і тому позитивно оцінюючи проект в цілому,  

варто відмітити, що деякі пункти потребують коригування:  

У п. 2 проекту Ліцензійних умов надається визначення термінів, що використовуються у 

цих Ліцензійних умовах. Зазначено, що відокремлений структурний підрозділ – це підрозділ 

закладу охорони здоров’я, який розташований поза основним місцезнаходженням і 

провадить господарську діяльність з медичної практики у повному обсязі або частково. 

Останнє уточнення видається зайвим, адже,  з нашої точки зору, ніяк не впливає на сутність 

визначення. Крім того, не зовсім зрозуміло, що саме мається на увазі  під цими дефініціями 

(в повному обсязі = за всіма медичними спеціальностями?). Задля уникнення двозначності 

тлумачення, цей пункт можна викласти в наступній  редакції: "відокремлений структурний 

підрозділ – це підрозділ закладу охорони здоров’я, який розташований поза основним 

місцезнаходженням і провадить господарську діяльність з медичної практики". (Пропозиції 

щодо редакції окремих пунктів проекту надалі викладені в порівняльній таблиці, що є 

додатком до цього листа). 

Відповідно до п. 5 проекту Ліцензійних умов «у разі створення юридичною особою кількох 

закладів охорони здоров’я відомості ... заповнюються для кожного закладу охорони здоров’я 

окремо». А для фізичної особи підприємця «відомості ... заповнюються для кожного місця 

провадження окремо». Таке формулювання викликає плутанину, адже не чітко визначено, 

скільки саме відомостей заповнювати в разі наявності декількох місць провадження 

діяльності  в закладі охорони здоров'я (це не тотожне створенню кількох закладів охорони 

здоров'я). Тобто, не зрозуміло, скільки саме відомостей має заповнити та подати заклад, що, 

наприклад, має одне основне місце провадження діяльності та два відокремлених 

підрозділи за різними адресами, якщо відомості подаються одночасно (три відомості чи 

одну відомість з трьома адресами)? 

 Відповідно до п. 8. проекту Ліцензійних умов ліцензіати, які отримали ліцензію на 

провадження господарської діяльності з медичної практики до набрання чинності цими 
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Ліцензійними умовами, протягом 6 місяців з моменту набрання чинності цими 

Ліцензійними умовами повинні подати до МОЗ актуалізовані відомості суб’єкта 

господарювання про стан матеріально-технічної бази, наявність персоналу із зазначенням 

його освітнього і кваліфікаційного рівня у разі наявності змін у документах, що подавалися 

разом із заявою про отримання ліцензії.  Цей пункт може тлумачитися двозначно, з огляду 

на вимоги п. 3. ст. 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 

2 березня 2015 року № 222-VIII (далі- Закон № 222). Згідно з вимогами Закону № 222 у разі 

зміни форми відомостей, що додаються до заяви про отримання ліцензії і складаються 

здобувачем ліцензії, ліцензіат подає органу ліцензування відомості, форму яких змінено, за 

новою формою протягом строку, встановленого нормативно-правовим актом, яким 

затверджено відповідні зміни. Виникає питання, якою самою нормою чинного 

законодавства має регулюватися ліцензіат?  В разі зміни форми відомостей, він має подати 

нові відомості відповідно до вимог Закону № 222, однак ліцензійні умови цю вимогу 

скасовують,  вимагаючи подати  тільки інформацію в разі наявності змін.   Таке 

формулювання  в ліцензійних умовах може стати причиною відмови в реєстрації 

нормативного документи Міністерством юстиції України. Крім того, за останні роки форми 

документів, що подавалися для отримання ліцензії змінювалися неодноразово. Деякі 

ліцензіати, що вже отримали безстрокові ліцензії, додавали до заяви ще Довідку про стан 

матеріально-технічної бази, в якій містилася тільки інформація про площі приміщень і 

основне обладнання, та взагалі відсутня інформація про персонал, що здійснює медичну 

практику (за виключенням головного лікаря). Виходячи з вимог проекту, подавати нові 

відомості вони, здебільшого,  не повинні. А ті, хто подавав відомості для отримання ліцензії, 

що були встановлені  наказом МОЗ від 30 листопада 2012 року N 981, в яких зазначалося все 

обладнання, включаючи термометри та гігрометри, номери наказів про прийому на роботу 

та інформація про метрологічну повірку обладнання, будуть змушені  подавати відомості за 

новою формою, адже в них ці зміни неодмінно знайдуться. Термін, встановлений 

ліцензіатам для того щоб розібратися в цій ситуації та подати, якщо потрібно, відомості, є 

замалим. Пропонується збільшити його щонайменше вдвічі - до 1 року.  

 

 Відповідно до п. 10  проекту Ліцензійних умов у разі реорганізації ліцензіата (поділ, 

злиття, приєднання чи перетворення) ліцензіат має забезпечити належне збереження 

медичної документації. Це положення є декларативним, юридично неточним та таким, що 

суперечить іншим вимогам законодавства. Виходячи з логіки процесу реорганізації 

збереження будь-яких документів може забезпечити тільки правонаступник ліцензіата, а 

ніяк не він сам,  адже поділ, злиття, приєднання чи перетворення є  формою припинення 

діяльності юридичної особи (ст. 104 ЦКУ, ст. 59 Господарського кодексу України). Крім того, 

вимога щодо збереження документації вже прописана в ч. 1. ст. 37 Закону  України «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців». Згідно цієї статті, що 

як раз і регулює порядок проведення державної реєстрації, припинення юридичної особи в 

результаті злиття, приєднання тощо, державному реєстратору, крім інших документів, 

подається довідка архівної  установи  про  прийняття  документів, які  відповідно до закону 

підлягають довгостроковому зберіганню. Можливо, цей пункт проекту мав на меті 

забезпечити передачу медичної документації  в зв'язку з майбутнім реформуванням 

закладів охорони здоров'я, але в такому разі, варто більш детально прописати, який саме 

механізм передачі документації має бути застосований.  

В  п. 14 проекту Ліцензійних умов нарешті нормативно закріплена можливість надавати 

медичну допомогу за місцем проживання (перебування) пацієнта. Щиро вітаючи це 

нововведення в цілому, тим не менш хотілося б звернути увагу, що дозвіл на здійснення 

майже всіх видів медичної допомоги за місцем проживання пацієнта, є на нашу думку, 

передчасним.  Враховуючи, що реально розмежування  між рівнями медичної допомоги  є 



3 
 

глибоко теоретичним та відсутнє на сьогоднішній день на практиці,  прописані таким чином  

види медичної допомоги, означають,  що на дому можна буде надавати будь-яку допомогу, 

крім стаціонарної, включаючи хірургічні  чи будь-які інші маніпуляції, які можна виконати в 

амбулаторних умовах, а також  профілактичні медичні огляди та навіть переривання 

вагітності.  

Відповідно до п. 17 проекту Ліцензійних умов «Біля входу до кабінету медичного 
працівника, що здійснює приватну практику, повинна бути розташована вивіска або 
інформаційна табличка із зазначенням прізвища, імені, по батькові ліцензіата та переліку 
медичних спеціальностей, за якими провадиться медична практика». Не зовсім зрозуміло, чи 
маються на увазі тільки  лікарські спеціальності або потрібно вказувати і спеціальності 
молодших спеціалістів з медичною освітою На нашу думку краще викласти цей пункт в 
іншій редакції, чітко визначити, які спеціальності зазначати.  
 
Відповідно до пункту 20 проекту Ліцензійних умов «У разі наявності у структурі закладу 
охорони здоров’я структурних підрозділів та/або відокремлених структурних підрозділів 
організація їхньої роботи має затверджуватися Положенням про такий структурний 
підрозділ. Керівник закладу охорони здоров’я призначає керівника відокремленого 
структурного підрозділу». Довідник кваліфікаційних характеристик працівників в сфері 
охорони здоров’я, що затверджений Наказом МОЗ від 29 березня 2002 року N 117 
встановлює наступні кваліфікаційні вимоги до керівників структурних підрозділів:  
- Повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина».  
- Проходження інтернатури за однією зі спеціальностей медичного профілю з наступною 

спеціалізацією за профілем структурного підрозділу.  
- Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли 

тощо).  
- Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння 

(підтвердження) кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності.  
- Стаж роботи за фахом - не менше 5 років. 
Ці вимоги неможливо дотримати в закладах діагностичного профілю, зокрема в 

лабораторіях, структурними підрозділами яких є пункти забору біоматеріалу.  Пропонується 

дозволити таким закладам призначати в якості керівників таких  структурних підрозділів 

молодших спеціалістів з медичною освітою.  

 Відповідно до п. 24 проекту «Фізична особа – підприємець з числа осіб, які не мають 

спеціальної освіти та не відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам, затвердженим МОЗ, 

має право отримувати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної 

практики. У такому разі фізична особа – підприємець має забезпечити укомплектування 

штату медичними та немедичними працівниками відповідно до заявлених спеціальностей».  

Цей пункт є, на нашу думку, некоректним, дискримінаційним, та навіть може створювати 

загрозу здоров'ю громадян. По-перше, він суперечить Основам законодавства України про 

охорони здоров'я,  адже згідно з основами «медична допомога надається відповідно до 

медичних показань професійно підготовленими медичними працівниками, які перебувають 

у трудових відносинах із закладами охорони здоров’я, що забезпечують надання медичної 

допомоги згідно з одержаною відповідно до закону ліцензією, та фізичними особами - 

підприємцями, які зареєстровані та одержали відповідну ліцензію в установленому законом 

порядку» (ст. 33). А «медична допомога», згідно  визначення цих же Основ це  - «діяльність 

професійно підготовлених медичних працівників, спрямована на профілактику, діагностику, 

лікування та реабілітацію у зв'язку з хворобами, травмами, отруєннями і патологічними 

станами, а також у зв'язку з вагітністю та пологами» (ст.3). По-друге,  цей пункт є відверто 

дискримінаційним щодо медичних працівників, оскільки відповідно до п. 23  того ж проекту   

ліцензійних умов, фізична особа – підприємець має право приймати на роботу лікарів 

відповідно до заявленої спеціальності, а фізична особа-підприємець, що не має спеціальної 

освіти, може забезпечити штатними працівниками за будь-якими спеціальностями. По 
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третє, оскільки така фізична особа-підприємець не обмежена у спеціальностях для 

провадження медичної практики, цей пункт надає можливість найняти, наприклад, 10 

лікарів за різними спеціальностями, фактично створивши якусь особливу подобу закладу (?) 

охорони здоров'я, в якому не буде а ні керівника, що має контролювати діяльність медичних 

працівників, а ні жодного контролю за рівнем якості надання  медичної допомоги, не кажучи 

про те, що такі суб'єкти господарювання не будуть проходити акредитацію.  

 Відповідно до п.31 проекту Ліцензійних умов суб’єкт господарювання, який є закладом 

охорони здоров’я: 

1) повинен затвердити в установленому законодавством порядку: 

 (….) локальні протоколи (маршрути пацієнтів) згідно з клінічними протоколами та 

медичними стандартами, затвердженими МОЗ, або діяти на підставі уніфікованих клінічних 

протоколів, затверджених МОЗ; 

Цей пункт проекту  суперечить іншим наказам МОЗ, та потребує уточнення або внесення 

додаткових змін до  нормативних документів.  Зокрема, відповідно до  п. 1.4.4. наказу МОЗ 

України від 10.02.2011 № 80 «Про затвердження Порядку контролю за додержанням 

Ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності в галузі охорони 

здоров'я, що ліцензуються» відсутність розроблених та затверджених закладом охорони 

здоров’я локальних клінічних протоколів означає неможливість ліцензіата забезпечити 

виконання Ліцензійних умов, що в свою чергу, є підставою для анулювання ліцензії.  Крім 

того, відповідно до п. 3.9. Методики розробки та впровадження медичних стандартів 

(уніфікованих клінічних протоколів) медичної допомоги на засадах доказової медицини, що 

затверджена наказом МОЗ України від 28.09.2012 № 751, впровадження затверджених  

медико-технологічних  документів зі стандартизації медичної допомоги здійснюється 

шляхом розробки локальних протоколів. Нагадаємо, що уніфіковані клінічні протоколи, на 

підставі яких мають діяти ліцензіати відповідно до проекту, як раз є такими медико-

технологічними документами, що потребують впровадження в закладах охорони здоров’я 

через локальні протоколи. Власне, сутність створення локального протоколу полягає в тому, 

щоб втілити в ньому саме той обсяг медичної допомоги, що може надати ліцензіат в рамках 

уніфікованого протоколу. Отже, потрібно або вносити зміни до цих та низки інших наказів 

МОЗ України, поставивши крапку в намаганнях досягти в майбутньому стандартизації 

медичної допомоги, або викласти цей пункт в іншій редакції. Ця сама рекомендація 

стосується і п. 33 проекту.  

 

 

В розділі проекту, який стосується кадрових вимог, на нашу думку є зайвим вживання слова 

«фармацевтичний» в переліку вимог до спеціальної освіти, спеціалізації тощо до медичних 

працівників. 

 

 Також в проекту Ліцензійних умов, на нашу думку, некоректно вказані вимоги до 

професіоналів з вищою немедичною освітою що працюють в сфері охорони здоров’я. 

Відповідно до п.41 відповідність спеціальним освітнім і кваліфікаційним вимогам 

немедичних працівників, які працюють у системі охорони здоров’я, засвідчується: 

1) дипломом про вищу освіту державного зразка за спеціальностями, які відповідають 

напрямкам підготовки «Біологія» або «Хімія» згідно з чинним на момент отримання 

диплому про вищу освіту переліком напрямів і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка фахівців у вищих навчальних закладах.  

Однак, в Наказі МОЗ України від 12.08.2009 № 588 «Про атестацію професіоналів з вищою 

немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров'я» кваліфікаційні вимоги 

прописані іншим чином. Зокрема, відповідно до п. 2.4. Положення  про проведення атестації 

професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров'я,  

професіоналом однієї із спеціальностей, що затверджена номенклатурою спеціальностей, 
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може бути особа з повною вищою немедичною освітою за спеціальностями: «Біологія», 

«Генетика», «Мікробіологія-вірусологія», «Біохімія», «Хімія», «Зоологія», «Ентомологія». І 

хоча спеціальність та напрям підготовки не є тотожними поняттями, таке формулювання 

кваліфікаційних вимог в ліцензійних умов неодмінно призведе до непорозумінь у 

майбутньому та унеможливить роботу спеціалістів, що вже пройшли спеціалізацію, 

наприклад,  за напрямом підготовки «Генетика лабораторна» маючи вищу освіту за 

напрямом підготовки «Генетика». 

В додатках до проекту ліцензійних умов наведено форми  заяв, відомостей та повідомлень,  

що подаються суб’єктом господарювання. На нашу думку, окремі пункти цих форм 

потребують редагування або уточнення.  

В розділі ІІІ «Кадрові вимоги» Відомостей суб'єкта господарювання про стан матеріально-

технічної бази, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня  

необхідно вказати інформацію щодо відповідності освітнім та кваліфікаційним вимогам 

медичних працівників. В  п.п.9,10, в стовпчику 4 потрібно вказати на основній роботі 

працює особа чи за сумісництвом. Але для ліцензіатів, що отримують ліцензію вперше 

допускається прийняття на роботу працівників, вказаних в відомостях, протягом місяця 

після отримання ліцензії. На момент заповнення відомостей новостворений ліцензіат не 

зможе точно передбачити, буде особа працювати на основному місці роботи чи ні. 

Пропонується дозволити суб’єктам господарювання, що отримують ліцензію вперше, не 

заповнювати цей стовпчик.   

Відповідно до п. 7.  проекту Ліцензійних умов ліцензіат зобов’язаний повідомляти МОЗ про 

всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про 

отримання ліцензії за формою, встановленою в Додатку 6 до проекту. Однак з форми 

Додатку не зрозуміло, повністю наводиться розділ Відомостей, який змінився чи вказується 

тільки нова інформація. Чи потрібно повідомляти про заміну одного приладу на 

аналогічний, але з іншою назвою? Наводити при цьому інформацію лише про кабінет, в 

якому оновилося обладнання чи весь розділ «ІІ. Матеріально-технічна база за адресами 

провадження»?  Як діяти ліцензіату в разі. якщо в нього звільнився один з лікарів чи 

молодших спеціалістів з медичною освітою, але залишилися інші  працівники, що працюють 

за цією спеціальністю?  

 В цілому проект потребує додаткової редакторської правки чи корекції, адже містить 

чимало технічних та граматичних помилок.  Наприклад, у п. 3 допущена  технічна помилка -  

в найменуванні центрального органу виконавчої влади (Міністерства охорони здоров’я 

України) пропущене слово «України», в окремих пунктах пропущені розділові знаки тощо.  

 

 

 

  



6 
 

Порівняльна таблиця змін до  Ліцензійних умови  провадження господарської діяльності з медичної 
практики 

    ПРОЕКТ 
 Ліцензійних умов  провадження господарської діяльності з медичної 

практики  
 

Зміни, що пропонуються 

відокремлений структурний підрозділ – це підрозділ закладу охорони 
здоров’я, який розташований поза основним місцезнаходженням і провадить 
господарську діяльність з медичної практики у повн ому  обс язі  або 
частков о.  

відокремлений структурний підрозділ – це підрозділ закладу 
охорони здоров’я, який розташований поза основним місцезнаходженням 
і провадить господарську діяльність з медичної практики. 
 

3. Медична практика провадиться ліцензіатами за лікарськими 
спеціальностями та спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою, 
перелік яких затверджений Міністерством охорони здоров’я (далі – МОЗ) за: 

 

3. Медична практика провадиться ліцензіатами за лікарськими 
спеціальностями та спеціальностями молодших спеціалістів з медичною 
освітою, перелік яких затверджений Міністерством охорони здоров’я 
України  (далі – МОЗ) за: 

 

5. Здобувач ліцензії для одержання ліцензії на провадження 

господарської діяльності з медичної практики повинен відповідати цим 

Ліцензійним умовам та подати до МОЗ в один зі способів (нарочно, поштовим 

відправленням або в електронному вигляді) заяву про отримання ліцензії за 

формою, встановленою Додатком 1, та документи, які передбачені Додатком 2 

до цих Ліцензійних умов. 

У разі створення юридичною особою кількох закладів охорони 

здоров’я відомості суб’єкта господарювання про стан матеріально-технічної 

бази, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного 

рівня заповнюються для кожного закладу охорони здоров’я окремо. 

У разі провадження фізичною особою – підприємцем господарської 

діяльності з медичної практики за кількома місцями відомості суб’єкта 

господарювання про стан матеріально-технічної бази, наявність персоналу із 

зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня заповнюються для 

кожного місця провадження окремо. 

5. Здобувач ліцензії для одержання ліцензії на провадження 

господарської діяльності з медичної практики повинен відповідати цим 

Ліцензійним умовам та подати до МОЗ в один зі способів (нарочно, 

поштовим відправленням або в електронному вигляді) заяву про 

отримання ліцензії за формою, встановленою Додатком 1, та документи, 

які передбачені Додатком 2 до цих Ліцензійних умов. 

У разі  п ров адж ен н я господарс ької діяльнос ті з 

меди чної  п ракти ки  за кількома місц ями ,  відомості  

суб’єкта господарюв ан ня п ро стан матеріально -

техн ічної б ази,  н аяв ність п ерсоналу із зазн аченн ям його 

освітн ього і  кв аліфікацій ного рівня заповн юютьс я для 

кожн ого місця п ровадж енн я окремо.  
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8. Ліцензіати, які отримали ліцензію на провадження господарської 
діяльності з медичної практики до набрання чинності цими Ліцензійними 
умовами, протягом 6 місяців з моменту набрання чинності цими Ліцензійними 
умовами повинні: 

 

8. Ліцензіати, які отримали ліцензію на провадження 
господарської діяльності з медичної практики до набрання чинності 
цими Ліцензійними умовами, протягом 1 року  з моменту набрання 
чинності цими Ліцензійними умовами повинні: 

 

10. У разі реорганізації ліцензіата (поділ, злиття, приєднання чи 
перетворення) ліцензіат має забезпечити належне збереження медичної 
документації. 

 

10. У разі реорганізації ліцензіата (поділ, злиття, приєднання чи 
перетворення) ліцензіат має забезпечити п ередачу меди чної 
доку мен тації  п равон аступ нику  ліц ен зіата.   

 

14. Медична практика провадиться ліцензіатом тільки за тією адресою, 
яка зазначена у заяві про отримання ліцензії та в документах, що додавались до 
неї, з урахуванням відомостей про всі місця провадження медичної практики. 

За місцем проживання (перебування) пацієнта може надаватися: 
первинна медична допомога; 
вторинна медична допомога, яка може надаватись в амбулаторних 

умовах; 
невідкладна та екстрена медична допомога; 
паліативна допомога, у тому числі психологічна допомога; 
медична реабілітація; 
виїзна (мобільна) консультативно-діагностична допомога. 

 

14. Медична практика провадиться ліцензіатом тільки за тією 
адресою, яка зазначена у заяві про отримання ліцензії та в документах, що 
додавались до неї, з урахуванням відомостей про всі місця провадження 
медичної практики. 

За місцем проживання (перебування) пацієнта може надаватися: 
первинна медична допомога; 
невідкладна та екстрена медична допомога; 
паліативна допомога, у тому числі психологічна допомога; 
медична реабілітація; 
виїзна (мобільна) консультативно-діагностична допомога. 

 

17. Біля входу до закладу охорони здоров’я, його відокремленого 
структурного підрозділу повинна бути розташована вивіска або інформаційна 
табличка із зазначенням назви закладу охорони здоров’я та найменування 
юридичної особи. 

Біля входу до кабінету медичного працівника, що здійснює приватну 
практику, повинна бути розташована вивіска або інформаційна табличка із 
зазначенням прізвища, імені, по батькові ліцензіата та переліку медичних 
спеціальностей, за якими провадиться медична практика. 

 

17. Біля входу до закладу охорони здоров’я, його відокремленого 
структурного підрозділу повинна бути розташована вивіска або 
інформаційна табличка із зазначенням назви закладу охорони здоров’я та 
найменування юридичної особи. 

Біля входу до кабінету медичного працівника, що здійснює 
приватну практику, повинна бути розташована вивіска або інформаційна 
табличка із зазначенням прізвища, імені, по батькові ліцензіата та 
переліку лікарс ьки х спеціальнос т ей та спеціальнос тей 
молодши х сп ец іаліс тів  з медичною освітою,  за якими 
провадиться медична практика. 

 
24. Фізична особа – підприємець з числа осіб, які не мають спеціальної 

освіти та не відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам, затвердженим МОЗ, 
має право отримувати ліцензію на провадження господарської діяльності з 
медичної практики. 

У такому разі фізична особа – підприємець має забезпечити 
укомплектування штату медичними та немедичними працівниками відповідно 

Виключити 
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до заявлених спеціальностей. 

 

30. Суб’єкт господарювання, який є закладом охорони здоров’я: 
1) повинен затвердити в установленому законодавством порядку: 
статут закладу охорони здоров’я або Положення про медичний заклад 

(залежно від форми власності) та штатний розпис; 
положення про структурні підрозділи (за наявності); 
посадові інструкції працівників; 
правила внутрішнього розпорядку закладу охорони здоров’я; 
локальні протоколи (маршрути пацієнтів) згідно з клінічними 

протоколами та медичними стандартами, затвердженими МОЗ, або діяти на 
підставі уніфікованих клінічних протоколів, затверджених МОЗ; 

 

30. Суб’єкт господарювання, який є закладом охорони здоров’я: 
1) повинен затвердити в установленому законодавством 

порядку: 
статут закладу охорони здоров’я або Положення про медичний 

заклад (залежно від форми власності) та штатний розпис; 
положення про структурні підрозділи (за наявності); 
посадові інструкції працівників; 
правила внутрішнього розпорядку закладу охорони здоров’я; 
локальн і протоколи  (маршру ти п ац ієн тів)  згідно 

з клін ічни ми п рот околами та меди чни ми стандартами,  
затвердж ени ми  МОЗ.  

 

41. Відповідність спеціальним освітнім і кваліфікаційним вимогам 
немедичних працівників, які працюють у системі охорони здоров’я, 
засвідчується: 

1) дипломом про вищу освіту державного зразка за спеціальностями, 
які відповідають напрямкам підготовки «Біологія» або «Хімія» згідно з чинним 
на момент отримання диплому про вищу освіту переліком напрямів і 
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних 
закладах; 

 

41. Відповідність спеціальним освітнім і кваліфікаційним 
вимогам немедичних працівників, які працюють у системі охорони 
здоров’я, засвідчується: 

1) дип ломом п ро ви щу освіту держ авн ого зразка  
за сп еціальностями : « Біологія»,  «Ген ети ка»,  
«Мікроб іологія -вірус ологія»,  « Біохімія»,  « Хімія»,  
«Зоологія»,  «Ен томологія» ;  

 

 

 


