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 ліцензія на правовикористання наркотичних 
засобів для закладу охороні здоров»я
• Стосується надавачів медичних послуг, надання яких 
вимагає наявність такої ліцензії. У разі надання коректного 
пакету документів, строк прийняття рішення про видачу 
ліцензії становить 10 робочих днів з дня одержання 
Держлікслужбою заяви про отримання ліцензії. Порядок 
отримання ліцензії визначено у статтях 10 – 13 Закону 
України «Про ліцензування видів господарської діяльності» 
та пунктах 5 – 6 Ліцензійних умов затверджених постановою 
Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р. № 282



ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЦІЇ: 
1.Підготувати всі документи відповідно до ліцензійних 
вимог 
2.Коректно заповнити заяву про отримання ліцензії 
3.Отримати довідку МВС 
4.Отримати дозвіл Національної поліції 
5.Коректно заповнити відомості про стан матеріально-
технічної бази, наявність персоналу із зазначенням його 
освітнього і кваліфікаційного рівня 
6.Коректно заповнити опис документів, що подаються 
для одержання ліцензії 
7.Подати пакет документів до Державної служби України 
з лікарських засобів та контролю за наркотиками



Підготувати всі документи відповідно до 
ліцензійних вимог
• Зокрема, необхідно подати: 
• копію свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність 
керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної особи, фізичної 
особи - підприємця, яка має ліцензію на провадження медичної або ветеринарної практики, для 
зайняття діяльністю з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що 
ліцензується; 

• довідку відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність у 
працівників, які за своїми службовими обов’язками отримують (чи мають) доступ безпосередньо 
до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, психічних розладів, пов’язаних із 
зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а 
також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання 
окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів. 

• Вичерпний перелік документів, які необхідно подати до Держлікслужби для отримання ліцензії, 
міститься у пунктах 5-6 Ліцензійних умов затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 
6 квітня 2016 р. № 282



Коректно заповнити заяву про отримання 
ліцензії
• найменування та місцезнаходження юридичної особи повинні 
відповідати відомостям з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 

• в заяві необхідно вказати всі адреси провадження медичної 
практики, за якими заклад охорони здоров’я здійснює медичне 
обслуговування населення (Амбулаторії, ФАПи). 

• Додаток 1 до Ліцензійних умов "Заява про отримння ліцензії"



Отримати довідку МВС
• довідка МВС про відсутність у працівників, які за своїми 
службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ 
безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в 
установленому порядку судимості за вчинення середньої 
тяжкості, тяжкого та особливо тяжкого злочину або за 
злочин, пов’язаний із незаконним обігом наркотичних 
засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі 
вчинених за межами України



Отримати дозвіл Національної поліції
• дозвіл Національної поліції на використання об’єктів і 
приміщень, призначених для провадження діяльності з обігу 
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, 
та їх відповідність встановленим вимогам



Коректно заповнити відомості про стан матеріально-технічної 
бази, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і 
кваліфікаційного рівня
• ТИПОВІ ПОМИЛКИ 
• Перелік заявлених лікарських спеціальностей в ліцензії не відповідає наявним лікарям в ЗОЗ за 
спеціальностями (табл.9 відомостей). 

• Перелік лікарських спеціальностей в табл.9 не відповідають номенклатурі лікарських 
спеціальностей (наказ МОЗ України від 22.02.2019 №446) 

• Перелік спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою не відповідає номенклатурі 
спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою. 

• Декларується інформація щодо медичних працівників, кваліфікація яких не відповідає 
вимогам, затвердженим МОЗ України. 

•  Відсутній мінімальний перелік медичного обладнання та медичних виробів, які необхідні для 
виконання обсягу медичної допомоги, передбаченої клінічними протоколами. 

• Для успішного проходження ліцензування, рекомендуємо ознайомитися з порадами МОЗ щодо 
коректного заповнення Додатку 3 "Відомості про стан матеріально-технічної бази суб’єкта 
господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня"



Коректно заповнити опис документів, що 
подаються для одержання ліцензії
• Опис документів, що подаються для одержання ліцензії, 
надається у двох екземплярах та заповнюється згідно 
Додатку 2 до Ліцензійних умов. 



Подати пакет документів до Державної служби України 
з лікарських засобів та контролю за наркотиками

• Відповідно до ч.1 ст. 10 Закону України «Про ліцензування видів господарської 
діяльності» порядок подачі документів можна здійснювати наступним чином: 

• 1. поштовим відправленням з описом вкладення 
• 2. нарочно з описом у двох 
• 3. примірниках через Центр адміністративних послуг МОЗ України «Єдине вікно» 
• 4. в електронному вигляді за допомогою порталу електронних сервісів 
юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців та громадських формувань 
(порядок подання затверджений постановою КМУ від 24.05.2017 № 363) 

• 5. при зверненні особисто (наручно), здобувач ліцензії повинен мати при собі 
оригінал документу, що посвідчує особу. 
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