Ліцензування медичної практики
Ви прийняли рішення провадити приватну медичну практику. Що потрібно
знати та які кроки зробити?

Обрати зручний спосіб організації бізнесу:
Оформити власну ліцензію на медичну практику

Оформити партнерство в Медичній корпорації "UMBRELLA"
(проект на стадії обговорення)

Крок 1. Оцінити власні можливості.
Медична практика є специфічним видом дільності, що відповідно до Закону України "Про ліцензування
видів господарської діяльності" підлягає ліцензуванню. За провадження медичної практики без
отримання ліцензії чинним законодавством передбачено адміністративну, кримінальну та цивільноправову відповідальність.
Для суб'єктів господарювання, що провадять медичну практику, встановлюються певні загальні
вимоги, що встановлено Ліцензійними умовами, та спеціальні щодо:
а) приміщень, в яких провадиться медична практика:
ДБН В.2.2-10-2001 поширюються на проектування нових і реконструкцію існуючих будинків і споруд
усіх типів закладів охорони здоров'я незалежно від їх відомчого підпорядкування і форм власності, а
також приміщень медичного призначення, вбудованих чи таких, що входять до складу інших типів
будинків. Вимоги ДБН є обов'язковими для юридичних та фізичних осіб-суб'єктів інвестиційної
діяльності на території України незалежно від їх відомчого підпорядкування і форм власності.
б) персоналу, який провадить медичну практику:
Наказ МОЗ України від 29.03.2002 № 117 "Довідник кваліфікаційних характеристик професій
працівників"
Наказ МОЗ України від 28.10.2002 року № 385 "Про затвердження переліків закладів охорони
здоров'я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою
у закладах охорони здоров'я"
Наказ МОЗ України від 19.12.1997 № 359 "Про подальше удосконалення атестації лікарів"
Наказ МОЗ України від 23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою"
в) обладнання, за допомогою якого провадиться медична практика:
Наказ МОЗ України від 31.10.2011 № 739 "Про затвердження табелів оснащення медичною технікою
та виробами медичного призначення структурних підрозділів консультативно-діагностичного центру"
Бажано ознайомитись із загальним переліком нормативно-правових актів, знання та дотримання яких
в подальшій роботі допоможе уникнути проблем та несподіванок.

Ознайомившись з даними документами Ви дійдете висновку, чи відповідають Ваші бажання Вашим
можливостям, якщо так - переходимо до Кроку 2.
NB! Будьте відповідальні! Не зважаючи на переважно декларативний (такий, що не потребує
документального підтвердження) характер надання відомостей щодо приміщення, персоналу та
обладнання суб'єкта, що має намір отримати ліцензію, надання неправдивих або викривлених даних є
вкрай небажаним та зазвичай призводить до анулювання ліцензії. Крім того, за надання таких даних
передбачена адміністративна відповідальність.
Крок 2. Вибрати організаційно-правову форму господарювання.
Відповідно до Основ законодавства України про охорону здоров'я медична допомога надається
відповідно до медичних показань професійно підготовленими медичними працівниками, які
перебувають у трудових відносинах із закладами охорони здоров’я, що забезпечують надання
медичної допомоги згідно з одержаною відповідно до закону ліцензією, та фізичними особами підприємцями, які зареєстровані та одержали відповідну ліцензію в установленому законом порядку.
Тобто перед суб'єктом стає вибір: або зареєструвати юридичну особу та створити при ній заклад
охорони здоров'я, або зареєструватися як фізична особа - підприємець.
На цей вибір в контексті Ліцензійних умов, а також податкового законодавства, впливатимуть ряд
чинників, зокрема, чи планується найм лікарів, якщо так - яких і скільки; який обсяг
операцій планується; чи відповідає головний лікар закладу кваліфікаційним вимогам тощо.
NB! Новими Ліцензійними умовами запроваджено певні вимоги до назви юридичної особи, що створює
заклад.
Крок 3. Підготовка документів для реєстрації в МОЗ України.
Суб'єкт зареєстрований, далі необхідно підготувати заяву на отримання ліцензії на медичну практику
та документи, що додаються до неї.
Перелік документів визначено Постановою КМУ від 4 липня 2001 р. N 756 "Про затвердження переліку
документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності".
Відповідно до неї та з урахуванням нових Ліцензійних умов до Ліцензійної комісії МОЗ України
необхідно подати:
1. Заяву встановленого зразка;
2. Засвідчену в установленому порядку копію висновку державної санітарно-епідеміологічної
експертизи, виданого за місцем провадження діяльності, про відповідність наявних приміщень
вимогам санітарних норм і правил щодо здійснення медичної практики;
3. Відомості про стан матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного
виду господарської діяльності;
4. Відомості про наявність нормативно-правових документів, у тому числі нормативних документів
з питань стандартизації, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності;
5. Відомості про наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня та стажу
роботи за спеціальністю, необхідного для провадження відповідного виду господарської діяльності;
NB! Будь-яких інструкцій чи методичних рекомендацій щодо порядку заповнення зазначених
Відомостей не існує, тому на практиці досить часто виникає ситуація, коли Ваше бачення того, що
саме повинен містити той чи інший розділ Відомостей, не співпадає з баченням експерта Ліцензійної
комісії, який розглядає Вашу справу. У цьому випадку Ваша заява буде залишена без розгляду на
підставі невідповідності доданих до заяви документів Ліцензійним умовам, крім того, з тексту
викладених у листі підстав для залишення заяви без розгляду переважно не зрозуміло, які саме
допущені помилки та яким саме чином іх потрібно усунути.
6. Довіреність на право представляти інтереси заявника в МОЗ України, якщо заява подається не
особисто заявником. (оформлена нотаріально, якщо заявник фізична особа, або на бланку заявника,
якщо заявник юридична особа).
NB! Зверніть увагу, довіреність повинна містити достатній перелік повноважень, що делегуються
повіреному, для реєстрації ліцензійної справи та отримання власне ліцензії.
Крім цього, в процесі реєстрації буде потрібно заповнити опис документів, лист узгодження та надати
конверт із зворотньою адресою (виключно адресою місцезнаходження заявника) та маркою на
2,00грн.
Крок 4. Реєстрація заяви про видачу ліцензії на медичну практику та доданих документів в
МОЗ України.

Документи готові, далі їх потрібно зареєструвати для рогляду Ліцензійною комісією МОЗ України.
Реєстрація проводиться в Центрі адміністративних послуг МОЗ України «Єдине вікно» за адресою м.
Київ, вул. Ушинського, 40 (в робочі дні з 9:00 до 17:45, в п'ятницю до 16:45, перерва 13:00-14:00).
Реєстрація проводиться особисто або уповноваженою особою, відправка документів поштою не
дозволяється.
NB! Якщо Ви реєструєте заяву як уповноважена особа від імені фізичної особи, не залишайте в
матеріалах справи оригінал нотаріальної довіреності, він Вам ще знадобиться.
Крок 5. Отримання рішення за результатами розгляду заяви.
Протягом десяти робочіх днів з моменту реєстрації ліцензійної справи Ліцензійною комісією МОЗ
України приймається рішення про видачу ліцензії (про залишення заяви без розгляду у випадку, якщо
в поданих документах містяться помилки, невідповідності, неточності тощо; або про відмову у видачі
ліцензії у випадку, якщо заявник визнаний таким, що не відповідає Ліцензійним умовам або виявлнені
недостовірні дані). Про результати розгляду заявник повідомляється особисто листом на адресу його
місцезнаходження (виключно). Строки розгляду заяв дотримуються.
NB! Згодом ліцензія матиме обов'язковий додаток (поки що достаменно не відомо, чи буде такий
додаток як і ліцензія безстроковим), в якому зазначатимуться лікарські спеціальності, за якими
ліцензіату дозволено провадити медичну практику, а також адреси провадження діяльності. Поки що
така інформація міститься лише у отриманому від МОЗ України листі, бланк ліцензії таких даних не
містить, одже збережіть цей лист.
NB! Зверніть увагу на правильність написання в листі Вашої назви, адреси, коду тощо, оскільки ті самі
дані будуть перенесені на бланк ліцензії!
Крок 6. Оплата за ліцензію.
Ваша заява розглянута, та за результатами розгляду прийнято рішення про видачу ліцензії, про що Ви
отримали відповідне повідомлення від МОЗ України.
Далі необхідно сплатити до місцевого бюджету плату за видачу ліцензії. Код бюджетної класифікації
доходів за цим платежем: 22011800 "Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності", номер казначейського рахунку обов'язково має
наступний
формат: 3321?896700???, де
"?"
потрібно
з'ясувати
або
скористувавшись
нашими посиланнями на реквізити рахунків Державної казначейської служби у розрізі регіонів
(завантажити файл з реквізитами Вашого регіону, вибрати район, знайти відповідні реквізити за ККД
22011800 та кодом відомчої ознаки 18), або звернутись до Вашого місцевого казначейства.
Сума плати за видачу ліцензії дорівнює мінімальній заробітній платі на дату прийняття рішення про
видачу ліцензії (з 1 вересня 2015 року - 1378,00грн.)
Оригінал (обов'язково) платіжного доручення або квитанції з відміткою банку необхідно у будь-який
зручний спосіб (особисто, кур'єром, поштою) передати до МОЗ України за адресою: 01021 м. Київ, вул.
Грушевського, 7 або до Єдиного вікна за адресою 03151 м. Київ, вул. Ушинського, 40.
NB! У випадку неотримання МОЗ України підтвердження внесення плати за ліцензію протягом місяця
з дати прийняття рішення про видачу ліцензії, орган ліцензування має право анулювати таке рішення.
Протягом трьох робочіх днів з дати отримання підтвердження внесення плати за видачу ліцензії Ваша
ліцензія має бути надрукована та передана до Єдиного вікна.
NB! Ці строки переважно не дотримуються, чи передано Вашу ліцензію до Єдиного вікна треба
з'ясовувати в телефонному режимі аби не приїхати за нею дарма.
Крок 6. Отримання ліцензії.
Вітаємо, Ваша ліцензія очікує Вас в Єдиному вікні. На сьогодні ліцензія є бестроковою.

Якщо ж Вас спіткала невдача і отримати позитивного рішення не вдалося, тоді Вам
слід:
або самостійно повторити Крок 3 та Крок 4 з урахуванням зауважень МОЗ України (якщо Вам
зрозумілий зміст цих зауважень);
NB! Якщо зміст зауважень не зрозумілий, слід обов'язково прийти в МОЗ України на особистий прийом
до начальника Управління контролю якості медичних послуг (кожна середа, з 14:00 до 17:00) та
з'ясувати незрозумілі питання.

або, якщо Ви вважаєте винесене рішення неправомірним, таке рішення слід оскаржити в
адміністративному чи судовому порядках;

NB! На практиці слід зазначити, що процедура оскарження рішень Ліцензійної комісії МОЗ України, як
в адміністративному порядку, так і в судовому, не є надто ефективним інструментом захисту прав та
інтересів ліцензіата в силу того, що поки розгляається Ваша заява (скарга), а це може бути місяць
(для адміністративної процедури) та на багато більше (для судової), Ви все одно не можете законно
працювати, до того ж відсутні будь-які гарантії, що орган, який розглядає скаргу, об'єктивно
прислухається до позиції скаржника, прийме його доводи та скасує рішення МОЗ.

або доручити підготувати Ваші документи та оформити ліцензію професіоналам.
NB! Заявники, що намагаються отримати ліцензію по декілька разів і незважаючи на відчайдушні
спроби їх заяви вперто залишаються без розгляду, а кошти на квитки викинутими на вітер, твердо
впевнені, що МОЗ України робить все можливе і неможливе для того, щоб змусити ліцензіата все
одно рано чи пізно звернутися до посередників по допомогу.
Насправді це не так. МОЗ більш охоче співпрацює безпосередньо з ліцензіатами, ніж з їх
представниками, оскільки останні не надто переймаються достовірністю даних, які вони надають про
заявника та від імені заявника, переслідуючи одне - скоріше досягти кінцевої мети, не важливо у який
це буде спосіб. Про майбутні наслідки таких дій писалося вище у Кроці 1.

Вцілому процес оформлення ліцензії на медичну практику не є чимось
недосяжним, але всеж потребує певного досвіду.
Якщо Ви не бажаєте одноразово здобувати такий досвід власноруч, а
натомість плануєте витратити цей час на щось приємне, або на те, що Ви
вмієте робити професійно, фахівці нашої Компанії з радістю виконають цю
роботу за Вас якісно та оперативно.
Сподіваємося, що наведені тут практичні поради стануть Вам у нагоді, та
щиро бажаємо успіхів!

Ознайомитись з партнерським проектом в Медичній корпорації
"UMBRELLA"

Останні клієнти

Боровик Галина Борисівна
Величко Світлана Олександрівна
Ворона Вадим Васильович
Госпіталь головного управління МВС України в Харьківській області
КЗОЗ "Центр первиної медико-санітарної допомоги Нововодолазького району"
Комунальний заклад "Полікліничне об'єднання м. Кіровограда"
Комунальний заклад "Черкаський обласний психоневрологічний диспансер" Черкаської обласної ради
Комунальний заклад охорони здоров'я "Зміївський районний центр первинної медико-санітарної допомоги"
Левандовська Катерина Борисівна
Лисенко Андрій Олександрович
Міський пологовий будинок № 1
Слабоспицька Олена Вікторівна
КЗ охорони здоров'я "Центр первинної медико-санітарної допомоги Краснокутського району"
Красилівська центральна районна лікарня
Хотинська центральна районна лікарня

Кіровський районний центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
Кременчуцька міська дитяча лікарня
Нижньогірське районне територіальне медичне об'єднання
Товариство з обмеженою відповідальністю «Медичний центр «Клініка «ЮНА»
Комунальна установа "Дитяча міська поліклініка №2"

Більше клієнтів...
Останні відгуки

28.03.2016:
Сотрудничеством с
ТОВ "ЮКК Верітас" удовлетворён, особая благодарность Татьяне, с которой
непосредственно общался по вопросу оформления лицензии на медицинскую практику. Выражаю уверенность, что
следующий этап нашей совместной работы по аккредитации профилактория пройдёт также успешно.
С
уважением,
главный
врач
СП
"Энергодарский"
В.П. Кисель
...
01.10.2015:

Доброго

дня.
Нам приємно відзначити Ваш професіоналізм та оперативність у вирішенні питань, щодо отримання ліцензії.
Чіткість поставлених зустрічних питань дозволила нам разом провести сумісну роботу з документами.
Співробітник "ЮКК "Верітас" Тетяна плідно та професійно працювала над оформленням документів, що дозволило
нам
без
жодних
перешкод
отримати
ліцензію.
Дякую
всім
співробітникам,
яких
було
долучено
до
співпраці.
Бажаю
успіхів,
процвітання
і
міцного
здоров'я
Вашому
колективу.
З повагою та вдячністю за багаторічну підтримку та співпрацю, директор "МК "Валео" Кривчук Н.В.
...
25.09.2015:
Мала можливість користуватися послугами ТОВ "ЮКК Верітас" у сфері ліцензування медичноі практики.
Хочу подякувати всьому колективу за співпрацю, та відмітити високий професіоналізм, надійність та
компетентність
співробітників!!
Дуже дякую за допомогу!!
Пономаренко Віта Вікторівна

Більше відгуків...
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