
СЕМІНАР-ПРАКТИКУМ

«ПРАВОВЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ
СТОМАТОЛОГІЧНОЇ 
ПРАКТИКИ: ЗМІНИ 
В ЗАКОНОДСТВІ»

Доповідачі:

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

____________________

ЮЛІЯ НАХІМЧУК
співзасновник та старший юрист юридичної

компанії «МЕДКОНСАЛТИНГ»
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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.



Про що ми будемо сьогодні говорити:

1. Види суб'єктів господарювання

2. Дотримання ліцензійних умови: 

віртуальний аудит

3. Конфлікти, повернення коштів, 

можливі наслідки

5. І ще багато про що…..

4. Відеозйомка, гарантії



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.



Медична практика



Суб’єкти медичної практики 

Фізична-особа 

підприємець, що 

має медичну освіту   

Юридична особа

Фізична-особа 

підприємець, що НЕ 

МАЄ медичної освіти
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Юридична особа ФОП медик ФОП не медик

Потрібен головний лікар  

спеціалізація  - «Організація і 

управління охороною здоров'я»

Не потрібен Не потрібен

Проходить акредитацію Не проходить Не проходить

Різні спеціальності Різні спеціальності Різні спеціальності

Будь-які види діяльності

(цілодобова стаціонарна 

допомога, хірургічні втручання 

будь-якої складності і т.п.)

Денний стаціонар, 

амбулаторні хірургічні 

втручання

Денний стаціонар, 

амбулаторні хірургічні 

втручання

Є закладом охорони здоров’я Не є закладом Не є закладом



ФОП медик – Петренко  П.П.
(за фахом стоматолог-терапевт)

СПЕЦІАЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКИ

Стоматологія Кузьменко С.З.

Терапевтична стоматологія Петренко П.П.

Хірургічна стоматологія Сергієнко П.Р.

Ортопедична стоматологія Симоненко А.А.

Ортодонтія Кухаренко Т.Р.

Сестринська справа Пилипчук Т.П.

Рентгенологія Пилипчук Т.П.
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ФОП не медик - Іванов І.В. 
(за фахом педагог)

СПЕЦІАЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКИ

Стоматологія Кузьменко С.З.

Терапевтична стоматологія Іваненко Н.Д.

Хірургічна стоматологія Сергієнко П.Р.

Ортопедична стоматологія Симоненко А.А.

Ортодонтія Кухаренко Т.Р.

Сестринська справа Пилипчук Т.П.

Рентгенологія Пилипчук Т.П.

11



Перевірка 
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
15

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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Перелік лікарських спеціальностей

Стоматологія

Терапевтична стоматологія

Ортопедична стоматологія

Хірургічна стоматологія

Дитяча стоматологія

Ортодонтія

Рентгенологія

Анестезіологія

Дитяча анестезіологія



Перелік спеціальностей молодших 
спеціалістів

Сестринська справа

Стоматологія

Ортопедична стоматологія

Рентгенологія



Зверніть увагу! 

Стоматологія≠терапевтична стоматологія 

Посада «асистент лікаря стоматолога» відсутня

Гігієніст зубний –

спеціальність «стоматологія»

Сестра медична зі стоматології–

спеціальність «сестринська справа»
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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



СанПіН
закладів охорони

здоров'я
відмінили часів

СРСР



Наказ МОЗ України від  04.06.2007  N 294 

«Про затвердження Державних санітарних 

правил і норм  «Гігієнічні вимоги до 

влаштування та експлуатації  рентгенівських 

кабінетів і проведення рентгенологічних 

процедур»

Наказ МОЗ України від  02.02.2005  N 54 

«Про затвердження державних санітарних 

правил  «Основні санітарні правила 

забезпечення   радіаційної безпеки України»



Наказ МОЗ України
від 22.09.2017  № 
1126 «Про
внесення змін до
Державних
санітарних правил і 
норм «Гігієнічні
вимоги до
влаштування та
експлуатації
рентгенівських
кабінетів і 
проведення
рентгенологічних
процедур»

• Стоматологічні заклади (кабінети), що

оснащені дентальними рентгенівськими

апаратами, можуть розміщуватись у 

житлових будинках та громадських спорудах.

• Тижневе навантаження при проведенні

прицільних рентгенологічних досліджень з 

розташуванням рентгенівського апарату у 

стоматологічному кабінеті не повинне

перевищувати 100 знімків. При 

навантаженні понад 100 знімків дентальний

(стоматологічний) рентгенівський апарат для 

прицільної рентгенографії необхідно

розміщувати в окремому кабінеті.

• Ортопантомографи (плівкові та цифрові) та 

конусно-променеві комп’ютерні томографи

з високочутливим приймачем зображення

можна розміщувати в окремому

приміщенні або блоці. Площа приміщення -

не менше 6 кв.м.



ДБН В.2.2-10-
2001. Будинки
і споруди. 
Заклади
охорони
здоров'я

Додаток М

НАЗВА КАБІНЕТУ ПЛОЩА

Кабінет головного лікаря 18 м2

Кабінет лікаря-

стоматолога

14 м2 

+10 м2 

на кожне 

додаткове крісло

Мала операційна 21 м2

Передопераційна 8 м2

Рентген кабінет від 6 м2

Стерелізаційна
від 6 м2

Зуботехнічна

лабораторія

6 м на 1 

працюючого, 

але не менше

12 м



ВИМОГИ ДО СТЕРИЛІЗАЦІЙНОЇ

43

Наказ МОЗ України від 11.08.2014 р. № 552 «Про затвердження

Державних санітарних норм та правил «Дезінфекція, передстерилізаційне

очищення та стерилізація медичних виробів в закладах охорони

здоров’я»

3) не допускається проведення стерилізації медичних 

виробів у кабінетах, де надається медична допомога

пацієнтам, або в інших приміщеннях, де відсутні умови для 

дотримання санітарно-гігієнічних вимог та 

протиепідемічного режиму, необхідних для процесу

стерилізації;



ЗМІНИ ДО 
ЛІЦЕНЗІЇ

Розмішуються 
рішення про всі 
зміни 



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



КОНФЛІКТНА СИТУАЦІЯ

ПОГЛЯД З ТОЧКИ ЗОРУ 
ЮРИСТА



Можливі дії 
пацієнта

Скаржиться до органів захисту 

прав споживачів, ДОЗ та МОЗ 

Одразу подає позов до суду 

Вимагає повернення коштів

Влаштовує скандал



Медична документація



Ліцензійні умови 
провадження 
господарської 
діяльності з  
медичної 
практики

(постанова КМУ 
№ 285 від 
02.03.2016 року)

 здійснювати медичне втручання 
після отримання згоди на 
медичне втручання, крім 
випадків надання невідкладної 
медичної допомоги;

 надавати пацієнту (законному 
представнику) в доступній формі 
інформацію про стан його 
здоров’я, мету здійснення 
запропонованих досліджень і 
лікувальних заходів, прогноз 
можливого розвитку 
захворювання, у тому числі 
наявність ризику для життя і 
здоров’я;

 дотримуватися вимог до 
ведення форм первинної 
облікової документації, що 
затверджені МОЗ. пп.17,19,22 п. 13 

Ліцензійних умов



ВИДИ ФОРМ

Форми, що

затверджені МОЗ 

України 

Форми, що

створюються 

ліцензіатами 

самостійно

Обов’язкові

Добровільні
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Наказ Міністерства охорони здоров’я 

України  21.01.2016 № 29

Наказ МОЗ України від 29.05.2013 № 435 «Про 
затвердження форм первинної облікової 

документації та інструкцій щодо їх заповнення»

Наказ МОЗ України від 14.02.2012 № 110 
«Про затвердження форм первинної облікової 

документації та інструкцій щодо їх 
заповнення, що використовуються у закладах 

охорони здоров'я незалежно від форми 
власності та підпорядкування»

52
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Медична карта 

стоматологічного  

хворого 

043/о

Медична карта 

ортодонтичного

пацієнта

043-1/о

Консультативний 

висновок 

спеціаліста

028/о

Журнал запису 

рентгенологічних 

досліджень

050/о

Інформована 

добровільна 

згода 

003-6/о

Виписка 

з медичної 

карти 

027/о





Форма  
003-6/о

Я даю згоду на внесення до локальної інформаційної госпітальної 
системи, яка ведеться закладом охорони здоров’я, моїх (моєї дитини) 
персональних даних, у тому числі даних щодо стану мого здоров’я, 
поставлених мені діагнозів, призначеного лікування та його перебігу. 

Я погоджуюсь із використанням та обробкою моїх персональних даних 
за умови дотримання їх захисту відповідно до вимог Закону України 
«Про захист персональних даних».

Інформована добровільна згода пацієнта 

на проведення діагностики, лікування та 

на проведення операції та знеболення

Форма № 003-6/о в 

редакції Наказу Міністерства 

охорони здоров'я № 549 від 

08.08.2014 55



Ведення форм в електронному 
вигляді

Наказ від 05.07.2005 № 330 «Про 
запровадження ведення електронного 
варіанту облікових статистичних форм в 
лікувально-профілактичних закладах»

Встановлює перелік форм, що мають 
вестися на паперових носіях
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http://www.medconsulting.com.ua/ua/oblikovo-zvitni-formi/


На бланку із 

зазначенням 

реквізитів ліцензіата

ПІБ пацієнта зазначено повністю, 

без скорочень

Інформація щодо 

особливостей та суті 

процедури

Вимоги до внутрішньої документації 

ліцензіата
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Вказано можливі уcкладення та 

ризики

Рекомендації для 

пацієнта

Роз'яснено результат та 

ефективність процедури
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Форми, що розробляються
ліцензіатом

Обов'язкові реквізити для таких форм
60



У випадку повернення коштів

Фіксуйте повернення грошей письмово

Повертайте гроші тільки тій особі, що проходила 

лікування

Зафіксуйте, що претензії вичерпано



Жодна угода чи розписка 
не позбавляє пацієнта 
права звернутися до суду 
чи подати скаргу до 
органів влади



ФОТОЗЙОМКА ОСОБИ

«Згода особи на знімання її на фото, кіно-, теле- чи
відеоплівку припускається, якщо зйомки проводяться відкрито на вулиці, 
на зборах, конференціях, мітингах та інших заходах публічного
характеру»
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Фотозйомка особи має здійснюватися за її згодою
стаття 307 Цивільного кодексу України

публікація розмитих зображень дітей, на яких не видно їхніх облич, не є 

порушенням права на повагу до приватного життя (рішення у справі Kahn vs. 

Germany від 17 березня 2016 року)

Згода на зйомку дітей надається виключно батьками

http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2016/276.html


ГАРАНТІЙНІ ТЕРМІНИ В 
СТОМАТОЛОГІЇ 

64

Наказ МОЗ України № 305 від 21.11.2000 року «Про затвердження критеріїв

медико-економічної оцінки надання стоматологічної допомоги I, II, III рівнях

(амбулаторна допомога)»,

Наказу МОЗ України № 507 від 28.12.2002 року «Про затвердження нормативів

надання стоматологічної допомоги і показників якості медичної допомоги ».

Скасовано

Регулюються внутрішніми документами ліцензіата
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