






















Закон України 

«Про державні фінансові гарантії 

медичного обслуговування 

населення» 

 від 19 жовтня  2017  року  

№ 2168-VIII 

Вступив в дію 30.01.2018 року 



Заклади охорони здоров’я 
можуть добровільно 
проходити акредитацію 
в порядку, визначеному 
Кабінетом Міністрів 
України.  

Частина п'ята статті 16 Основ 

законодавства України про охорони 

здоров'я   



Наказ МОЗ України від   09.04.2008  N 189  «Про 

затвердження Положення про експертизу тимчасової 

непрацездатності» 
Експертиза тимчасової 

непрацездатності   здійснюється    за   умови   наявності   ліцензії 

Міністерства  охорони  здоров'я  України  на   право   провадження 

господарської   діяльності  з  медичної  практики  та  сертифіката державної 

акредитації закладу охорони здоров'я незалежно від  форм власності  (п. 1.2 

Положення).  

Наказ МОЗ України від 24.05.2013  № 423 «Про 

затвердження Порядку надання комплексної 

медичної допомоги вагітній жінці під час небажаної 

вагітності, форм первинної облікової документації та 

інструкцій щодо їх заповнення» 
Операція (процедура) штучного переривання небажаної вагітності проводиться за 

місцем звернення вагітної жінки в акредитованих закладах охорони здоров’я ІІ та ІІІ 

рівнів із застосуванням безпечних методик відповідно до Клінічного протоколу" (п.2.1 

раздела 2 Порядку) 



Наказ МОЗ  України   21.05.2007  N 246 «Про 

затвердження Порядку проведення 

медичних  оглядів працівників певних категорій»  
Попередній  (періодичні)  медичний  огляд  працівників проводиться  закладами  

охорони  здоров’я, що віднесені до другої, першої,  вищої  акредитаційної категорії за 

результатами державної акредитації  (п. 2.1 ) 

Наказ МОЗ України 23.07.2002  № 280 «Щодо 

організації проведення обов'язкових профілактичних 

медичних оглядів працівників окремих професій, 

виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з 

обслуговуванням населення і може призвести до 

поширення інфекційних хвороб» 
Медичні огляди проводяться закладами охорони здоров’я, які мають ліцензію на 

медичну практику та акредитаційний сертифікат. (п.5. Правил) 



КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  

ПОСТАНОВА 

від 13 березня 2019 р. № 215  

«Про внесення змін до постанов 

Кабінету Міністрів України від 15 

липня 1997 р. № 765 і від 2 

березня 2016 р. № 285» 

 













Наказ Міністерства охорони здоров’я 
України від 04 жовтня 2018 року № 1802 

Нова форма № 17 

 

Нова форма № 20 





18. Бланк акредитаційного 

сертифіката підлягає 

переоформленню у разі: 

зміни назви закладу; 
 
 
 

{Абзац другий пункту 18 із змінами, внесеними згідно з 
Постановою КМ № 215 від 13.03.2019} 
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 м. Київ, проспект Перемоги, 67,  
корпус F, офіс 45 




