Керуючись змінами до Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності» та рекомендаціями, що надані Державною
регуляторною службою України, як спеціально уповноваженим органом з
питань ліцензування, що здійснює методичне керівництво, інформаційне
забезпечення діяльності органів ліцензування, МОЗ надає роз’яснення щодо
порядку розгляду повідомлень, що подаються ліцензіатами на виконання
вимог законодавства у сфері ліцензування.
Частиною другою статті 15 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності» (далі – Закон про ліцензування) встановлено, що
ліцензіат зобов’язаний повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних,
зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про
отримання ліцензії, протягом строку, встановленого ліцензійними умовами.
Згідно з підпунктом 10 пункту 13 Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з медичної практики, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 285, повідомлення про зміни
даних надсилається у будь-який зручний для ліцензіата спосіб (нарочно,
поштовим відправленням або в електронному вигляді) у місячний строк з
дня настання таких змін.
Водночас, згідно з пунктом 1 частини другої статті 6 Закону про
ліцензування орган ліцензування за відповідним видом господарської
діяльності не приймає рішення відносно розгляду повідомлень про зміни
даних, поданих ліцензіатами.
Таким чином, повідомлення про всі зміни даних, що подаються
ліцензіатами на виконання вимог законодавства у сфері ліцензування, у
відповідності до вимог пункту 1 частини другої статті 6 Закону про
ліцензування розглядаються та, у разі необхідності, вносяться відповідні
зміни (доповнення) до «Ліцензійного реєстру МОЗ з медичної практики».
Зауважуємо, що на виконання Порядку формування і ведення
ліцензійного реєстру, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів
України від 26.08.2020 № 755, у «Ліцензійний реєстр МОЗ з медичної
практики» вносяться дані з ліцензійної справи (повідомлень про зміни)
щодо:
 найменування, місцезнаходження суб’єкта/ПІБ фізичної особипідприємця, місце проживання;
 адреси провадження медичної практики (із зазначенням дати їх
внесення/дати ліквідації);
 спеціальності, за якими провадиться діяльність за кожним місцем
провадження окремо;
 контактні дані (телефон, електронна адреса).

Ліцензійний реєстр у відкритому доступі розміщений на вебсайті МОЗ
в розділі «Ліцензування», вкладка «Ліцензійний реєстр».

Перейти до реєстру можна за допомогою QR-коду чи гіперпосилання:
Посилання: Ліцензійний реєстр
МОЗ України з медичної
практики

У разі виявлення порушень Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з медичної практики, у поданих ліцензіатом
документах, МОЗ здійснюються заходи, визначені пунктом 1 частини третьої
статті 19 Закону про ліцензування чи надсилається відповідний лист з
виявленими порушеннями.
З метою інформування ліцензіатів про надходження та реєстрацію
повідомлень в МОЗ, на офіційному вебсайті в розділі «Ліцензування»,
вкладка «Зміни до ліцензії» розміщується та періодично оновлюється
«Інформація про перелік повідомлень, що надійшли до МОЗ від
ліцензіатів та зареєстровані станом на певну дату».
Щодо надання інформації з ліцензійної справи та відомостей про
ліцензіата, що містяться у Ліцензійному реєстрі слід зазначити.
МОЗ надає інформацію з ліцензійної справи та Ліцензійного реєстру у
порядку, встановленому законодавством та виключно після того, як
повідомлення, подане ліцензіатом буде опрацьоване та інформація внесене
до Ліцензійного реєстру (у разі звернення ліцензіата щодо формування
витягу даних з реєстру з урахуванням поданих повідомлень про зміни).
Підсумовуючи алгоритм повідомлень, що подаються ліцензіатами на виконання
вимог законодавства у сфері ліцензування:
Ліцензіат подав повідомлення (зауважуємо, що спочатку повинні настати зміни, а
потім подається повідомлення)  для підтвердження надходження та реєстрації в МОЗ,
перевіряємо наявність інформації у файлі «Інформація про перелік повідомлень, що
надійшли до МОЗ від ліцензіатів та зареєстровані станом на певну дату». 
якщо повідомлення стосується даних Ліцензійного реєстру, ліцензіат відстежує оновлення
своєї картки ліцензіата у відкритому Ліцензійному реєстрі МОЗ (реєстр працює в режимі
реального часу, інформація оновлюється щодоби) у разі виявлення порушень
Ліцензійних умов в поданому повідомленні, МОЗ здійснюються заходи, передбачені
законодавством (зазначені вище).
Принагідно зазначаємо, що детальні роз’яснення щодо порядку оформлення та
подачі повідомлень до органу ліцензування розміщені у вкладці «Зміни до ліцензії».
Довідково: відповідно до пункту 1 Положення про Державну регуляторну службу України, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 24.12.2014 № 724, Державна регуляторна служба України є центральним органом виконавчої влади,
діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України і який реалізує державну регуляторну політику,
політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської
діяльності та дерегуляції господарської діяльності.
Отже, за додатковими роз’ясненнями суб’єкти господарювання мають право звернутись до вищевказаного органу.

