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Суб’єкт господарювання заповнює відомості самостійно, нуме-
рує, прошиває, засвідчує їх власною печаткою (якщо є) та подає до 
ліцензійного відділу Міністерства охорони здоров’я України, не по-
годжуючи з обласним (міським) управлінням охорони здоров’я. Та-
кий порядок був позитивно сприйнятий суб’єктами господарюван-
ня, адже в деяких областях України підписання довідки про стан 
матеріально-технічної бази (МТБ) було чи не складнішим завданням, 
ніж отримання ліцензії в Міністерстві. Однак таке спрощення, на 
нашу думку, стане в пригоді тільки досвідченим ліцензіатам, адже 
самостійно заповнити відомості без допомоги фахівців обласних та 
міських управлінь охорони здоров’я чи досвідчених юристів досить 
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Наказом Міністерства охорони здоров’я України 
від 5 грудня 2011 р. № 847 внесено зміни до Лі-
цензійних умов провадження господарської  
діяльності з медичної практики. Найбільш суттє-
ва і довгоочікувана зміна — замість довідки про 
стан матеріально-технічної бази до ліцензійного 
відділу Міністерства охорони здоров’я України 
тепер мають подаватися відомості, що вже до-
сить давно було передбачено постановою Кабі-
нету Міністрів України від 4 липня 2001 р. № 756 
«Про затвердження переліку документів, які до-
даються до заяви про видачу ліцензії для окре-
мого виду господарської діяльності» 
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складно. Безумовно, збільшиться кількість помилок у документах, що 
подаються для отримання ліцензії на медичну практику, а відповідно, 
зросте і кількість відмов у її видачі.

Структура нових відомостей жодним чином не полегшить роботу 
суб’єктів господарювання, що будуть їх заповнювати, адже замість од-
нієї довідки МТБ тепер мають подаватися: 

• Відомості суб’єкта господарювання про стан матеріально-технічної 
бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської 
діяльності;

• Відомості суб’єкта господарювання про наявність нормативно-пра-
вових документів, у тому числі нормативних документів з питань 
стандартизації, необхідних для провадження медичної практики;

• Відомості суб’єкта господарювання про наявність персоналу із за-
значенням його освітнього і кваліфікаційного рівня та стажу роботи 
за спеціальністю, необхідного для провадження відповідного виду 
господарської діяльності.

Як зрозуміло з назви, Відомості суб’єкта господарювання про стан 
матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповід-
ного виду господарської діяльності, стосуються наявної матеріально-
технічної бази і за формою подачі інформації мало чим відрізняються від 
довідки МТБ. Як і раніше, суб’єкт господарювання має зазначити свої 
реквізити, лікарські спеціальності та спеціальності молодших спеціаліс- 

тів з медичною освітою, за якими він планує 
провадити свою діяльність, найменування за-
кладу охорони здоров’я відповідно до Перелі-
ку закладів охорони здоров’я, затвердженого 
наказом МОЗ України від 28 жовтня 2002 р. 
№ 385, відомості про вивіску, структуру та 
штатний розпис закладу. Щодо останнього, 
документ містить рекомендовану форму, за 
якою потрібно зазначити тільки найменуван-
ня посади, код за класифікатором професій 
та кількість штатних одиниць. Серед відмін-
ностей відомостей від колишньої довідки МТБ 

слід зазначити, що тепер не потрібно вказувати реквізити дозволу органів 
державного протипожежного нагляду щодо приміщення, в якому буде 
проводитися медична практика. Крім того, перелік засобів вимірювальної 
техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають метрологічній пові-
рці, тепер зазначають за відповідною формою (табл.1), що має бути зна-
йомою суб’єктам господарювання, які отримували ліцензії кілька років 
тому, до набуття чинності новими Ліцензійними умовами.

Деякі складності при заповненні таблиці може викликати тільки графа 
«Сфера застосування засобів вимірювальної техніки». Однак якщо діяти 

Тепер не потрібно вказувати реквізи-
ти дозволу органів державного про-
типожежного нагляду щодо примі-
щення, в якому буде проводитися 
медична практика
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за аналогією з Порядком складання переліків засобів вимірювальної тех-
ніки, що перебувають в експлуатації та підлягають повірці, затвердженим 
наказом Держспоживстандарту України від 15 вересня  2005 р. № 262, то 
сфери застосування засобів вимірювальної техніки вказуються відпо- 
відно до статей 20 і 28 Закону України «Про метрологію та метрологічну 
діяльність» від 11 лютого 1998 р. № 113/98-ВР. 

Заповнення Відомостей суб’єкта господарювання про наявність 
нор  мативно-правових документів, у тому числі нормативних доку-
ментів з питань стандартизації, необхідних для провадження ме-
дичної практики, особливих питань не викликають. Суб’єкт господарю-
вання має вказати наявні в нього нормативно-правові документи, у тому 
числі стандарти / клінічні протоколи надання медичної допомоги, зазна-
чити їх реквізити (окремо номер і дату прийняття) і спеціальність, до якої 
вони належать. Також, як і в довідці МТБ, потрібно перелічити обліково-
звітні статистичні форми за заявленими лікарськими спеціальностями.

Відомості суб’єкта господарювання про наявність персоналу 
із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня та стажу 
роботи за спеціальністю, необхідного для провадження відповід-
ного виду господарської діяльності зазнали найбільше змін, якщо 
порівнювати їх з відповідним розділом довідки МТБ. Як і раніше, відо-
мості про відповідність персоналу кваліфікаційним вимогам вказують-
ся у вигляді таблички, але тепер таблички заповнюються окремо для 
молодших спеціалістів з медичною освітою і для лікарів, що, на нашу 
думку, зручніше. Відомості про лікарів вказуються за формою, наведе-
ною у таблиці 2.

Порівняно з довідкою МТБ зникли графи для зазначення іденти- 
фікаційного номера особи (паспортних даних), дати і місця народжен-
ня. Однак тепер потрібно вказувати, а відповідно і підкріплювати доку-
ментами, лікарську спеціальність особи після проходження інтерна-
тури,  а не тільки сертифікат лікаря-спеціаліста. Це викликатиме досить 
багато складностей, особливо щодо лікарів старшого віку, яким або 
взагалі не видавали на руки документів після проходження інтернату-
ри, або ці документи загублені, і їх уже майже неможливо відновити. 
До того ж, не дуже зрозуміло, що саме для визначення кваліфікації 
спеціаліста дає цей пункт, адже особа може працювати на посаді, на-

№ 
з/п

Сфера 
застосування засобів 

вимірювальної 
техніки

Найменування 
засобів 

вимірювальної 
техніки

Кількість

Дата останньої 
повірки

Реквізити 
документа 
про метро-

логічну 
повірку

місяць рік

1 2 3 4 5 6 7

Таблиця 1
Перелік засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації  
та підлягають метрологічній повірці
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приклад, лікаря-стоматолога-терапевта, закінчивши інтернатуру за 
спеціальністю «Ортопедична стоматологія» за умови проходження 
додаткової спеціалізації та отримання сертифіката з «Терапевтичної 
стоматології». 

Як завжди, багато питань виникне при поданні відомостей щодо 
спеціалістів з вищою немедичною освітою, які працюють у системі охо-
рони здоров’я, що пройшли відповідну спеціалізацію за вимогами на-
казу МОЗ України від 12 серпня 2009 р. № 588 «Про атестацію профе-
сіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють у системі охорони 
здоров’я». 

У Відомостях (як для лікарів, так і для молодшого персоналу з ме-
дичною освітою) тепер немає пункту, де потрібно зазначати курси під-
вищення кваліфікації, що є позитивним моментом, адже не всі лікарі 
зберігали посвідчення про проходження курсів, вважаючи їх за непо-
трібні папірці. 

Відомості про стаж роботи лікарів за спеціальністю відповідно до 
записів у трудовій книжці тепер вказуються лише за останні п’ять років, 
через що багато суб’єктів можуть зітхнути з полегшенням: безглузде 
переписування трудових книжок майже закінчено. Ліцензійний відділ 
МОЗ України і раніше дозволяв, як виняток, подати в довідці МТБ відо-
мості тільки за останні п’ять років для закладів, що мають велику кіль-
кість персоналу, але тепер це можна робити на цілком законних підста-
вах. Для молодших спеціалістів з медичною освітою відомості про стаж 
роботи тепер не подаються взагалі.

Відомості про керівника закладу охорони здоров’я тепер зазнача-
ються в окремій табличці, але її розділи майже дослівно повторюють 
аналогічний пункт у довідці МТБ, тому проблем при їх заповненні не ви-
никатиме. 

Заповнення трьох відомостей замість однієї довідки МТБ, звісно, тро-
хи додасть роботи суб’єктам господарювання. Однак є надія, що така 
форма документації полегшить виправлення зауважень, що виникають  

№ 
з/п

ПІБ Займана
посада

працівника 

Дата 
і номер 

документа 
щодо 

прийняття 
на роботу 

Основна 
робота або  
за сумісни-

цтвом / фізич-
на особа — 

під приємець 
вказує час,  

з якого 
провадиться 

медична 
практика

Диплом, 
(спеці-

альність, 
серія, 

номер, 
дата, ким 
видано)

Лікарська 
спеціальність 
після прохо-

дження 
інтернатури

Сертифікат 
лікаря-

спеціаліста 
(спеціаль-

ність, серія, 
номер, дата, 
ким видано)

Посвідчення 
про присво-

єння (під-
твердження) 
відповідної 

кваліфікацій-
ної категорії 
(спеціаль-

ність, серія, 
номер, дата, 
ким видано, 

категорія)

Таблиця 2Відомості про відповідність лікарів кваліфікаційним вимогам
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у ліцензійної комісії МОЗ України, оскільки в разі помилки тепер можна 
буде переробити тільки відповідну частину відомостей, і не підписувати 
раз за разом довідку МТБ в обласних (міських) управліннях охорони 
здоров’я. 

Кожен із зазначених вище документів підписує для закладів приват- 
ної форми власності — керівник юридичної особи, тобто директор або  

генеральний директор, для державних і ко-
мунальних закладів — головний лікар, на-
чальник медично-санітарної частини; для 
самозайнятих осіб — фізична особа — під-
приємець.

Наказом Міністерства охорони здо - 
ров’я України від 5 грудня 2011 р. № 847 
було запроваджено ще одне нововведен- 
ня до Ліцензійних умов, яке пройшло майже 
не поміченим на фоні відміни довідки МТБ: 
відтепер юридична особа, що створила за-
клад охорони здоров’я, повинна забезпечу-

вати проведення його державної акредитації. Вперше вимога щодо про-
ходження акредитації беззаперечно прописана в Ліцензійних умовах, а 
отже, непроходження закладом державної акредитації відтепер може 
розглядатись як порушення Ліцензійних умов провадження господар-
ської діяльності з медичної практики. 

У відомостях (як для лікарів, так і для 
молодшого персоналу з медичною 
освітою) тепер немає пункту, де 
потрібно зазначати курси підвищення 
кваліфікації


