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Реформування

Основні напрямки реформи галузі охорони 

здоров’я Національного плану дій на 2011 

рік:

- підвищення доступності медичних послуг;

- підвищення якості медичних послуг;

- підвищення ефективності державного 

фінансування;

- структурна реорганізація галузі; 

- розмежування медичної допомоги на 

первинному, вторинному та третинному 

рівнях; 

- оптимізація ліжкового фонду. 



Дерегуляція

Завдання Уряду щодо дерегуляції 
підприємницької діяльності:

- реформування дозвільної системи;

- спрощення ліцензування господарської 

діяльності;

- скорочення переліку видів робіт, послуг, що 

підпадають під ліцензування;

- здійснення державного нагляду (контролю).



Дерегуляція

Скорочено ліцензування виду господарської
діяльності з проведення дезінфекційних,
дезінсекційних, дератизаційних робіт

(Закон України "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України, щодо обмеження
державного регулювання господарської діяльності"
набрав чинності з 19.11.2010 р.)



Ліцензування
З метою проведення ліцензування розроблено 

та затверджено Ліцензійні умови 
провадження господарської діяльності з 
медичної практики, переробки донорської 
крові та її компонентів

(наказ МОЗ України від 02.02.2011 № 49 "Про затвердження 
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 
медичної практики“, зареєстрований в Міністерстві юстиції 
України від 09.02.2011 за № 171/18909;

наказ від 04.02.2011 № 65 "Про затвердження Ліцензійних умов 
провадження господарської діяльності з переробки донорської 
крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів, крім 
діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин 
людини“, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 
24.02.2011 за № 230/18968).



Ліцензування

Нова редакція Ліцензійних умов 
провадження господарської 
діяльності з медичної практики 
затверджена з урахуванням 
скорочення  165 видів робіт 
(послуг) з медичної практики.



Ліцензування

Спрощено процес ліцензування –
впроваджено декларативний
принцип ліцензування - заміни
Довідки про стан матеріально-технічної
бази суб’єкта господарської діяльності,
яка на сьогодні видається
територіальними органами охорони
здоров’я, на Відомості за підписом
заявника - суб’єкта господарювання



Ліцензування

Міністерством підготовлений проект наказу,
яким затверджується форма Відомостей.
Проект знаходиться на погодженні в
Державному комітеті України з питань
регуляторної політики та підприємництва.

(проект наказу «Про внесення змін до наказу МОЗ від 
02.02.2011 № 49 «Про затвердження Ліцензійних 
умов провадження господарської діяльності з 
медичної практики»)



Ліцензування



Ліцензування



Ліцензування



Контроль якості
З метою здійснення контролю за якістю

надання медичної допомоги в т.ч. в
приватному секторі, затверджено Порядок
контролю за додержанням Ліцензійних умов
провадження певних видів господарської
діяльності в галузі охорони здоров'я, що
ліцензуються

(наказ від 10.02.2011№ 80 «Про затвердження Порядку
контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження
певних видів господарської діяльності в галузі охорони здоров'я,
що ліцензуються», зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 26.05.2011 за № 634/19372) .



Контроль якості
З метою здійснення контролю за якістю

надання медичної допомоги затверджено
Уніфіковані форми актів, які складаються за
результатами планових перевірок
додержання суб’єктами господарювання
ліцензійних умов

(наказ від 23.11.2010 №1033 "Про затвердження уніфікованих
форм актів, які складаються за результатами планових
перевірок додержання суб’єктами господарювання ліцензійних
умов провадження певних видів господарської діяльності в
галузі охорони здоров’я, що ліцензуються", який зареєстрований
в Міністерстві юстиції України від 09.02.2011 за № 170/18908).



Контроль якості

З метою здійснення контролю за якістю
надання медичної допомоги затверджено
Критерії та Стандарти державної
акредитації лікувально-профілактичних
закладів охорони здоров’я усіх форм
власності

(наказ МОЗ України від 14.03.2011 року № 142 «Про
вдосконалення державної акредитації закладів
охорони здоров’я» зареєстрованим в Мінюсті
06.06.2011 року за № 678/19416)



Акредитація
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Дякую за увагу!


