
Резолюція 

круглого столу на тему: 

“Ліцензування медичної практики. Нові ліцензійні умови 2011р.” 

 

проведеного Комітетом з медичного права Асоціації правників України 

19 липня 2011р., м. Київ 

 

 

До участі у заході були запрошені представники МОЗ та громадських організацій, 

зокрема президент Всеукраїнської Ради Захисту Прав та Безпеки Пацієнтів Віктор 

Сердюк. 

Присутні, заслухавши доповіді фахівців, та спираючись на власний багаторічний 

досвід практичної діяльності в галузі надання медичних послуг прийшли до наступних 

висновків: 

 

1. Нові Ліцензійні умови провадження медичної діяльності в Україні, що затверджені 

Наказом МОЗ України за № 49 від 02.02.2011р., краще регулюють умови 

провадження діяльності з медичної практики, проте вважаємо, що є необхідність в 

їхньому доопрацюванні, конкретизації та доповненні деяких положень, а саме: 

 

1.1. в зв’язку з тим, що розрахунковий документ, який вказаний у п. 4.2. 

Ліцезійних умов не підтверджує ані факту надання, ані якості наданої 

медичної послуги, вважаємо за необхідне видалити з вказаного пункту слова 

“засвідчує факт виконання роботи, надання платної послуги” або замінити 

розрахунковий документ на акт прийому-передачі медичних послуг; 

1.2. вважаємо за доцільне розширити коло осіб, які можуть бути прийняті на 

посаду головного лікаря у зв’язку з проходженням необхідних курсів по 

організації та управлінню закладами охорони здоров’я заступниками 

головного лікаря. Також, на нашу думку, необхідно конкретизувати вимоги до 

стажу роботи головного лікаря, в т.ч. додати стаж роботи на керівних посадах 

в закладах охорони здоров’я всіх форм власності (наприклад, заступником 

головного лікаря з медичної роботи, директором лікувально-профілактичної 

установи тощо); 

1.3. обов’язковим є роз’яснення щодо кількісного та якісного складу найманих 

працівників: мінімальна кількість лікарських посад для ЛПУ на основі 

юридичної особи (для однопрофільних та багатопрофільних медичних 

установ), максимальна кількість найманих лікарів суб’єктом підприємницької 

діяльності (ФОП), конкретизація кваліфікаційних вимог до найманих 

працівників. Можливо зазначити, що для всіх лікувально-профілактичних 

установ, створених на основі юридичної особи, штат укомплектовується 

згідно Наказу МОЗ України № 33 від 23.02.2000р. «Про штатні нормативи та 

типові штати закладів охорони здоров'я»; 

1.4. необхідно конкретизувати форми та види оформлення трудових відносин з 

найманими працівниками (для яких посад необхідно працевлаштування 

виключно на основному місці роботи, для яких посад можливе внутрішнє та 

зовнішнє суміщення); 

1.5. чітко вказати, що ФОП має право наймати лікарів виключно по спеціальності, 

на яку отримана ліцензія; 

1.6. зобов’язати медичних працівників страхувати професійні ризики на випадок 

вчинення ятрогенії чи так званої «медичної помилки» 

1.7. у зв’язку з вимаганням представників МОЗ при планових та позапланових 

перевірках наявності у «Куточку пацієнта» (дошка «Інформація для 



пацієнта») інших документів, ніж зазначені у п. 2.2. Лицензійних умов, 

необхідно чітко прописати вимоги до оформлення та вичерпний перелік 

документів, які мають міститися в “Куточку пацієнта”; 

1.8. необхідно переглянути вимогу щодо наявності Виписки з ЄДРПОУ у 

«Куточку пацієнта» у зв’язку з терміном її дії протягом 30 календарних днів з 

моменту отримання; 

1.9. необхідно переглянути та доповнити п. 1.5. інформацією щодо необхідних до 

подачі у МОЗ документів та інформації про сплату державного мита для 

наступних частин пункту: 

1.9.1. «…У разі наявності у заявника філій, інших відокремлених 

підрозділів, які провадитимуть господарську діяльність на 

підставі отриманої ліцензії, у заяві зазначається їх 

місцезнаходження…» - зобов’язати ліцензіата подавати пакет 

документів і на наявну філію, а також зазначити, що у разі отримання 

позитивного рішення про видачу ліцензії, ліцензіат повинен надати 

документи, що засвідчують сплату державного мита за видачу ліцензії; 

1.9.2. «...У разі створення у ліцензіата нової філії, іншого нового 

відокремленого підрозділу, які провадитимуть вид 

господарської діяльності згідно з отриманою ліцензією, 

ліцензіат повинен подати до органу ліцензування заяву про 

видачу копії ліцензії за формою, наведеною в додатку 4, а 

також документи відповідно до статті 10 Закону України "Про 

ліцензування певних видів господарської діяльності" (1775-

14)…» - додати, що за отримання копії ліцензії сплачується державне 

мито; 

1.9.3. «…У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії 

ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів подати 

органу ліцензування заяву про переоформлення ліцензії за 

формою, наведеною в додатку 5, разом з ліцензією, що підлягає 

переоформленню, та відповідними документами або їх 

нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені 

зміни…» - додати, що за переоформлення ліцензії сплачується 

державне мито; 

1.10. у зв’язку із можливістю провадження медичної діяльності за спеціальностями, 

де пацієнтами можуть бути потенційно небезпечні особи (наприклад, пацієнти 

інфекційного профілю), доцільно було б прописати додаткові вимоги для 

провадження такої діяльності; 

1.11. вважаємо за необхідне дещо змінити підхід до інформування МОЗ про 

простої у роботі. Наприклад, про тимчасову непрацездатність до 5 днів або 

нетривалу позапланову відпустку ФОП, який провадить індивідуальну 

медичну практику, немає сенсу інформувати МОЗ (кількість листів про 

початок та закінчення простою не зможе бути опрацьована працівниками 

Департаменту МОЗ). Проте необхідно чітко окреслити організаційні та 

технічні підстави для такого інформування при бажанні ліцензіата в 

подальшому (після ліквідації підстав для простою) продовжувати 

господарську діяльність; 

1.12. Ліцензійними умовами не прописані чіткі підстави та механізми анулювання 

ліцензії на проведення медичної практики; 

1.13. чинними Ліцензійними умовами не прописані дії МОЗ та регламентація 

діяльності щодо надання лікарських Інтернет-консультацій. 

 

2. Асоціація правників України серед своїх членів має досвідчених фахівців, які 

готові брати участь в роботі робочої групи із внесення змін до Ліцензійних умов. 
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