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Доповідач:

АНТОНІНА НИЖНИК 
Засновник та керівник юридичної

компанії «МЕДКОНСАЛТИНГ», провідний

фахівець в галузі медичного права, 

аудитор з сертифікації систем управління

якістю за стандартом ISO серії 9001



Юридична компанія 
МЕДКОНСАЛТИНГ

НА РИНКУ ПОНАД 7 РОКІВ





ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ:

• Акредитація медичних закладів;

• ISO - сертифікація системи управління якістю;

• Ліцензування медичної практики;

• Проведення юридичного аудиту діяльності медичних

закладів та приватно практикуючих лікарів;

• Корпоративні семінари;

• Правові консультації в галузі медичного права;

• Підготовка до перевірок МОЗ України та інших

контролюючих органів;

• Розробка медико-правової документації;

• Легалізація (нострифікація) та працевлаштування

іноземних громадян;

• Абонентське обслуговування.



Постанова Кабінету Міністрів 
України від 2 березня 2016 р. 
№ 285 

«Про затвердження ліцензійних 
умов господарської діяльності з 
медичної практики»

ОФІЦІЙНИЙ ВІСНИК УКРАЇНИ 

ОПУБЛІКОВАНО 22.04.2016 р.



Перевірки 
дотримання 
ліцензійних умов



Мораторій на перевірки
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Закон України 

«Про Державний бюджет України на 2018 рік»  
прийнятий 07 грудня та опублікований 30 грудня 2017 року

Постанова КМУ від 18 грудня 2017 р. № 1104

Про затвердження переліку органів державного нагляду (контролю), на які

не поширюється дія Закону України «Про тимчасові особливості

здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської

діяльності»

додатково виводяться з-під дії мораторію органи державного ринкового

нагляду, сфери ветеринарної медицини, карантину та захисту рослин, 

санітарного нагляду, Держспецзв’язку, Держлікслужби, Держгеонадра, 

Держгеокадастр, частково — ДСНС.



ПОЗАПЛАНОВІ ПЕРЕВІРКИ

За погодженням Державної регуляторної служби
України

• Орган державного нагляду (контролю) звертається до ДРС з 

обґрунтуванням доцільності проведення перевірки на підставі 

обґрунтованого звернення особи про порушення 

суб’єктом господарювання її законних прав

• Погодження на проведення позапланових заходів державного нагляду 

(контролю) та/або вмотивована відмова у погодженні 

оприлюднюються на офіційному веб-сайті ДРС у день їх надання
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http://www.drs.gov.ua
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http://www.drs.gov.ua/


Дотримання ліцензійних 
умов 

Наказ МОЗ України 03.11.2017  N 1366

«Про затвердження уніфікованої форми акта, 
складеного за результатами проведення планового 

(позапланового) заходу державного нагляду
(контролю) щодо додержання суб'єктом

господарювання вимог законодавства у сфері
господарської діяльності з медичної практики, що

підлягає ліцензуванню»
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ЛІЦЕНЗІАТ ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ:

• забезпечити присутність керівника, його

заступника або іншої уповноваженої особи 

під час проведення органом ліцензування

перевірки додержання цих Ліцензійних умов

• пп. 27 п. 13 Ліцензійних умов
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13 Наявність документів, копії яких подавалися до МОЗ, а також 

документів (копій), які підтверджують достовірність даних, що 

зазначалися здобувачем ліцензії у документах, які подавалися 

до органу ліцензування

14 Здійснення господарської діяльності з медичної практики за 

спеціальностями, які зазначалися в документах, що додаються 

до заяви про отримання ліцензії, або повідомленні про зміни

21 Своєчасність подання повідомлення до МОЗ України про всі 

зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до 

заяви про отримання ліцензії

53 Своєчасність інформування МОЗ про припинення (планове 

та/або позапланове) провадження медичної практики та її 

відновлення 



Наявність документів, копії яких 
подавалися до МОЗ, а також 
документів (копій), які 
підтверджують достовірність даних, 
що зазначалися здобувачем 
ліцензії у документах, які 
подавалися до органу ліцензування

п. 13 Акту перевірки



Постійні зміни ліцензійних
умов та форми Відомостей

Ліцензійні умови змінювалися– 7 разів

Інформація про стан матеріально –технічної бази

(Довідка МТБ або Відомості) – 5 разів

ІСТОРІЯ ТРИВАЛІСТЮ в 10 років



Здійснення господарської 
діяльності з медичної практики за 
спеціальностями, які зазначалися в 
документах, що додаються до заяви 
про отримання ліцензії, або 
повідомленні про зміни

п. 14 Акту перевірки



Ліцензія зі 
спеціальностями 
та місцем 
провадження 
діяльності







Відмінено паперові бланки ліцензій 
з 1 січня 2017 року

Верховною Радою України прийнято Закон України від 26 листопада 

2015 року № 835-VІІІ «Про внесення змін до Закону України «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» 

та деяких інших законодавчих актів України

скасовується оформлення ліцензії, як документа у паперовій 

формі, та передбачається засвідчення факту видачі ліцензії

шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань та відображення відповідної інформації у 

виписці з цього реєстру, яка видається суб’єкту 

господарювання безоплатно
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З'ясовуємо спеціальності

30
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Ліцензійний 
«реєстр»

Звертаємо увагу, що у зв’язку з 

оптимізацією Ліцензійного 

реєстру МОЗ України 

відповідно до вимог чинного 

законодавства, в силу 

технічних причин не виключені 

ситуації, при яких 

інформація щодо діючих 

ліцензій може містити 

неточності або виглядати 

неповною. http://moz.gov.ua/subekti-

gospodarjuvannja







Своєчасність подання 
повідомлення до МОЗ України 
про всі зміни даних, 
зазначених у документах, що 
додавалися до заяви про 
отримання ліцензії

п. 21 Акту перевірки



Актуалізація Відомостей 

П. 13 «Ліцензійних умов»

10) повідомляти органу ліцензування про всі зміни даних, які були

зазначені в документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії.

Повідомлення про зміни даних надсилається у будь-який зручний для

ліцензіата спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному

вигляді) у місячний строк з дня настання таких змін. У повідомленні

зазначаються тільки ті відомості, які змінилися;

3) зберігати протягом дії ліцензії документи, копії яких подавалися до 

органу ліцензування, а також документи (копії), які підтверджують 

достовірність даних, що зазначалися здобувачем ліцензії у документах, які 

подавалися до органу ліцензування;

Ліцензіат зобов’язаний
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Актуалізація данних

Подаємо: 

• поштою або нарочним

• на вул. Грушевського, 7, м. Київ

• на вул. Смоленська, 10, м. Київ

(Єдине вікно)

Розгляд 30 

днів



Змінено форму Відомостей 

Постанова КМУ від 27 грудня 2017 р. № 1105 «Про внесення змін у 

додаток 2 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності

з медичної практики»
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Додаток 2 до Ліцензійних умов провадження

господарської діяльності з медичної практики –

Відомості суб’єкта господарювання про стан 

матеріально-технічної бази, наявність персоналу 

із зазначенням його освітнього і 

кваліфікаційного рівня
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Своєчасність інформування 
МОЗ про припинення 
(планове та/або 
позапланове) провадження 
медичної практики та її 
відновлення 

п. 53 Акту перевірки



Про припинення (планове та/або позапланове) 

провадження медичної практики за будь-яким 

місцем її провадження ліцензіат у довільній 

формі у будь-який зручний спосіб (нарочно, 

поштовим відправленням або в електронному 

вигляді) повідомляє органу ліцензування

у день припинення діяльності

Про відновлення провадження медичної 

практики ліцензіат у довільній формі у 

будь-який зручний спосіб (нарочно, 

поштовим відправленням або в 

електронному вигляді) повідомляє органу 

ліцензування 

до моменту відновлення діяльності



ЗМІНИ ДО 
ЛІЦЕНЗІЇ

Розмішуються 
рішення про всі 
зміни 





Facebook



www.medconsulting.com.ua



+380 (67) 796-11-36

+380 (44) 466-11-46

www.medconsulting.com.ua

м. Київ, вул. Ушинського, 
будинок 40, офіс 219

Доповідач:

Антоніна Нижник 
Засновник та керівник

юридичної компанії

«МЕДКОНСАЛТИНГ», 

провідний фахівець в 

галузі медичного права, 

аудитор з сертифікації

систем управління якістю

за стандартом ISO серії

9001

http://www.medconsulting.com.ua/
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