


































Критерії за якими оцінюється ступінь
ризику

Показники
критеріїв

Кількість балів

Строк провадження господарської діяльності з медичної
практики

менше трьох років

Вид медичної допомоги яку первинна паліативна
медична реабілітація

Дотримання суб єктом господарювання вимог законодавства
під час провадження господарської діяльності з медичної
практики

відсутні порушення вимог
законодавства від

провадження господарської
діяльності з медичної

практики протягом останніх п
яти років що передують

плановому періоду

Результати клініко експертної оцінки якості надання суб єктом
господарювання медичної допомоги що проведена протягом
останніх двох п яти років які передують плановому періоду

порушень вимог
законодавства не виявлено

Кількість спеціальностей за якими провадиться медична
практика

менше трьох

Кількість позапланових заходів державного нагляду
контролю проведених щодо суб єкта господарювання

протягом останніх двох п яти років що передують плановому
періоду з підстав передбачених абзацами третім п ятим
сьомим дев ятим частини першої статті Закону України Про
основні засади державного нагляду контролю у сфері
господарської діяльності

нуль

ФОП – сімейний лікар

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16#n189
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16#n192
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16#n194
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16#n196


















Повідомлення про
перевірку
за днів

Термін перевірки
До днів

















Наказ від 17.01.2005 № 24 «Про затвердження 
протоколів надання медичної допомоги за 
спеціальністю «Медицина невідкладних станів»

Наказ МОЗ України від 15.01.2014 № 34 «Про 
затвердження та впровадження медико-
технологічних документів зі стандартизації екстреної 
медичної допомоги»

Наказ МОЗ України від №
Про затвердження та

впровадження медико технологічних
документів зі стандартизації екстреної

медичної допомоги



















Тепер на
сайті
МОЗ
є різні

рішення

Розмішуються
рішення про всі
зміни





Підстави для анулювання 
ліцензії

• акт про виявлення недостовірності даних у документах, 
поданих суб’єктом господарювання разом із заявою про 
отримання ліцензії;

• акт про відмову ліцензіата у проведенні перевірки 
органом ліцензування. Відмовою ліцензіата у проведенні 
перевірки органом ліцензування вважається недопуск 
уповноважених посадових осіб органу ліцензування до 
здійснення перевірки (зокрема, ненадання документів, 
інформації щодо предмета перевірки або відсутність 
протягом особи, уповноваженої представляти інтереси 
ліцензіата на час проведення перевірки);

ст. 16 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності»  від 2 березня 2015 року  № 222-VIII



• акт про невиконання розпорядження про усунення 
порушень ліцензійних умов, встановлених для виду 
господарської діяльності;

• акт про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних 
умов. Повторним порушенням ліцензіатом 
ліцензійних умов вважається вчинення ним протягом 
двох років з дня видання органом ліцензування 
розпорядження про усунення порушень ліцензійних 
умов нового порушення хоча б однієї з вимог 
ліцензійних умов, щодо якої видавалося таке 
розпорядження;

Підстави для анулювання 
ліцензії



Розпорядження щодо
усунення порушень

Акт
перевірки

Відповідь на
припис











м Київ проспект Перемоги
корпус офіс




