
ДОПОВІДЬ:

Юридичні нюанси

надання послуг за 

допомогою EBD. 

Ліцензія. 

Необхідні документи. 

Угоди на проведення

процедур. 

Акредитація.

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





Работа
в правовому 
полі

1.Успішно проходити 

перевірки

2. Впевнено почуватися 

в конфліктній ситуації

3. Мати конкурентні 

переваги



Акредитація

Ліцензування

Документація



Ліцензування



Суб’єкти медичної
практики 

Фізична-особа 

підприємець, що 

має медичну 

освіту

Юридична

особа

Фізична-особа 

підприємець, що 

НЕ МАЄ медичної 

освіти



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



Обмеження 

щодо 
діяльності 
ФОП

Хірургічні втручання 
(планові та 
невідкладні), 
виконання яких 
потребує 
стаціонарних умов, 
ліцензіат 

повинен здійснювати 
на матеріально-
технічній базі

закладів охорони 
здоров’я

П. 14 Ліцензійних
умов



ПРОЕКТ

ЮРИДИЧНОЇ КОМПАНІЇ 

«МЕДКОНСАЛТИНГ»



Пошук приміщення

Оснащення приміщення обладнанням

Пошук персоналу

Отримання Акту санітарно-

епідеміологічного обстеження

Складання Відомостей і подання пакету 

документів до МОЗ України



Чи потрібна 
ліцензія ?



Діяльність = медична 

діяльність

Обладнання=медичне 

обладнання

Професійна діяльність 

медичних працівників



Вартість ліцензії для ФОП
в ЮК Медконсалтинг

Дві спеціальності: 

дерматовенерологія, 
сестринська справа 

6000 гривень 
+ офіційний платіж 1841 гривня



Документація



Документація, що затверджена 

МОЗ України 

ВИДИ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Документація, що розробляється 

ліцензіатами самостійно



Інформована 

згода



Згода, що

затверджена 

МОЗ України 

003-6/о

Згода, що

розроблена 

самостійно

Обов’язкова

Добровільна



Відповідно до статті 43 Основ законодавства України про 

охорону здоров’я від 19.11.1992 № 2801-XII інформована

добровільна згода необхідна для застосування методів

діагностики, профілактики та лікування.

У Цивільному кодексі України (ЦКУ): надання медичної допомоги

фізичній особі, яка досягла чотирнадцяти років, провадиться

за її згодою; повнолітня дієздатна фізична особа, яка усвідомлює

значення своїх дій і може керувати ними, має право відмовитися від

лікування; у невідкладних випадках, за наявності реальної загрози

життю фізичної особи, медична допомога надається без згоди

фізичної особи або її батьків (усиновлювачів), опікуна, піклувальника

(ч. 2-5 ст. 284)/

Конвенції про захист прав та гідності людини у зв’язку з використанням

досягнень біології та медицини від 04.04.1997 №: медичне втручання

може здійснюватися лише після того, як заінтересована особа, будучи 

поінформованою, дасть на це свою добровільну згоду. (ст. 5);

Європейській хартії прав пацієнтів (листопад 2002): кожен має право 

на отримання будь-якого виду інформації, яка допоможе йому/їй

активно брати участь у прийнятті рішень щодо свого здоров’я; 

ця інформація є обов’язковою попередньою умовою проведення будь-

якої процедури і лікування, включаючи участь у наукових дослідженнях

(ст. 4).



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



Вимоги до згод, 

що розроблені 

самостійно



На бланку із зазначенням 

реквізитів закладу

ПІБ клієнта зазначено 

повністю, без скорочень

Інформація щодо особливостей 

та суті процедури



Вказано можливі уcкладення та 

ризики

Рекомендації для пацієнта

Роз'яснено результат та 

ефективність процедури



Форми, що розробляються ліцензіатом



Форми, що розробляються ліцензіатом



Форми, що розробляються ліцензіатом



Укладання договору с 

пацієнтом

Письмова форма не є обов’язковою

Укладається для фіксації фінансових 

зобов'язань (розстрочка, оплата після 

комплексу процедур)

Якщо оплату здійснює юридична особа



НАЙБІЛЬШ

ПОШИРЕНІ

ПОМИЛКИ

Відсутня ціна

Договір підписує особа 

без повноважень

Відсутній чіткий предмет 

договору

Відсутні реквізити закладу

Мова договору

Не можливо ідентифікувати

пацієнта (замовника) 



Акредитація 

медичних закладів



30 січня 2018 року вступив в силу Закон 

України «Про державні фінансові

гарантії медичного обслуговування
населення». 

Внесені зміни до Основ законодавства

про охорону здоров’я (разділ IV, ст. 7) 

ст.16 «Заклади охорони здоров’я можуть

добровільно
проходити акредитацію в порядку, 

визначеному Кабінетом Міністрів

України».





Новий Акт перевірки 

дотримання 

ліцензійних умов



Акт перевірки МОЗ

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»



Питання Зауваження та рекомендації

Наявність 

необхідної 

інформації у 

доступному для 

споживача місці

Інформація у куточку споживача наявна, проте потребує корегування.

Рекомендації: 
Розмістити у куточку споживача інформацію про медичних працівників,  із 

зазначенням прізвища, імені, по батькові, посади, а також про наявність 

кваліфікаційної категорії.

Розмістити інформацію щодо контактних телефонів та адрес, за якими 

може поскаржитись пацієнт.

Розмістити  актуальну редакцію Закону України «Про захист прав 

споживачів».

В книзі відгуків та пропозицій пронумерувати заяви. Книгу прошити, 

оформити належним чином: написати «прошито, пронумеровано та 

скріплено печаткою 92 сторінки», підписати,  поставити печатку.

Зразки документів додаються.

Висновок за результатами юридичного аудиту



Висновки
робити

Вам!



Facebook



www.medconsulting.com.ua



Бажає здоров’я 

Вашому бізнесу



+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/

