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Досвід: Загальний стаж юридичної роботи 14 років, з яких 9 років -
надання юридичних та консалтингових послуг на 
фармацевтичному ринку (аптечні мережі, медичні та аптечні 
співробітники, фармкомпанії), надання правової допомоги 
медичним працівникам.

Публікації: "Юридична газета", "Рецепти аптечних продажів", автор 
юридичних розділів книг "Чому не вчать в медичному вузі", "Лікарі, 
заробляйте!", "Лікарі, заробляйте!« (частина 2), та ін.

Доповіді: участь в конференціях в фармацевтичній сфері 
(маркетингові договору, правовий захист лікаря і пацієнтів, інше), в 
тому числі "I-Pharma Marketing Conference - 2012", "PharmaChief -
2014", "Sales Force Efficiency - 2015», "Аптеки світу - 2015 » та ін.

Тренінги: брав участь як доповідач у семінарах і циклах тренінгів 
для медичних і фармацевтичних працівників, в тому числі –
організованих ТОВ «Агентство медичного маркетингу» (Україна).



НА 2018 РІК 
ЗАПЛАНОВАНО:

Січень 2018 – конкурс на 
посаду голови Національної 
служби здоров’я України 
(проведено, хоч із 
затримкою)

Квітень 2018 – старт кампанії 
з вибору лікаря первинної 
допомоги 

Липень 2018 – утворення та 
початок роботи НСЗУ.

Комунальні заклади первинної допомоги
у 2018 році мають:

•Реорганізуватися у некомерційне комунальне 
підприємство (заклади з таким статусом зможуть 
укласти договори з Національною службою 
здоров’я України та отримувати пряме 
фінансування).
•Забезпечити комп’ютеризацію, обрати медичну 
інформаційну систему (МІС) та підключитися до 
електронної системи охорони здоров’я, отримати 
електронні цифрові підписи для закладу та 
лікарів.
•Привести матеріально-технічне забезпечення 
закладу згідно Табелю технічного оснащення.
•Забезпечити надання ПМД у вихідні, свята, для 
заміни основного лікаря за його відсутності.
•Почати активне інформування та підписання з 
пацієнтами Декларацій про вибір лікаря 
первинної допомоги.



Місцева рада приймає рішення (окрема 
процедура, згідно Регламенту|порядку) про:

➢а) припинення (послідовне, з реєстрацією 
нового) шляхом перетворення в комунальне 
некомерційне підприємство;
б) призначення комісії з реорганізації ЗОЗ-
установи, голови комісії (зручніше всього 
зазначати діючого керівника);
в) встановлення порядку і строку заявлення 
кредиторами своїх вимог до ЗОЗ (забезпечені 
зобов'язання, згода кредитора; строк для 
кредиторів не менше 2 місяців, не більше 6 
місяців).

➢Державному реєстратору подаються 
документи (реєстрація рішення, внесення 
запису в реєстр).

Закон України

«Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України 
щодо удосконалення 
законодавства з питань 
діяльності закладів охорони 
здоров’я»

від 06.04.2017
№ 2002-VIII

Автономізація



➢ Комісія з реорганізації розглядає вимоги кредиторів, проводить інвентаризацію.
➢ Комісія розробляє передавальний акт (форма акту; з боку правонаступника –

уповноваженою особою не підписується; зазначається факт передачі на користь 
правонаступника; відобразити в акті кошти на рахунках).

➢ Фінансове управління власника розробляє зміни до бюджетних програм з урахуванням 
процедури реорганізації ЗОЗ.

➢ Рішенням місцевої ради:
а) затверджується (форма, в якій затверджується акт) передавальний акт;
б) приймається рішення про створення ЗОЗ шляхом реорганізації (визначення 
керівника? статуси т.в.о. тощо );
в) затверджується статут (типова форма визначена методичними рекомендаціями, 
вказувати факт правонаступництва, Спостережна рада – за рішенням власника).

➢ Пакет документів про створення (форма 1; розмір статутного капіталу, найменування, 
КОПФГ 430 як технічне рішення (для внесення даних в реєстр неприбуткових 
організацій)  тощо)/припинення (форма №8) подають державному реєстратору 
(довідка про відсутність заборгованості ДФС, ПФУ тощо).



4. Якщо ліцензіат припиняється в результаті … 
перетворення і його правонаступник має намір 
провадити вид господарської діяльності, на 
провадження якого ліцензіат мав ліцензію, такий 
правонаступник має право … провадити у строк, що не 
перевищує 3 місяців, такий вид господарської 
діяльності на підставі раніше виданої ліцензії.
Після закінчення цього строку правонаступник 
зобов’язаний отримати нову ліцензію, а раніше видана 
ліцензія підлягає анулюванню.

Заява щодо ліцензії (за необхідності) подається до МОЗ./

Проходження акредитації – лише через 2 роки 
(відповідне зазначення в документації, що вимагає 
подібних даних), добровільність акредитації.

Ліцензія

ЗУ «Про ліцензування 
видів господарської 

діяльності»

можливі зміни 
(спрощення процедури 

при перетворенні)



Інше:
➢ До трудових книжок працівників ЗОЗ вноситься запис про зміну 
найменування роботодавця у зв’язку із реорганізацією; перехід до 
договірної системи оплати; штатний розпис формується самостійно 
департаментами ОЗ та медичними закладами; оформлюється 
колективний договір. Можливість укладення договорів із ФОП.
➢ЗОЗ - комунальне підприємство оформлює та реєструє право 
користування об’єктами нерухомості та земельними ділянками (пільги в 
оподаткуванні), відкриває рахунки в банку та переоформлює рахунки в 
казначействі (технічні моменти), може стати платником ПДВ (операції, 
до яких застосовують ПДВ, перевищення ліміту).
➢Підписані договори (не потребують переукладення, однак варто 
зробити додаткові угоди, зазначити про зміну реквізитів тощо; договори 
про внесення змін оформлюються в тій же формі, що і основний договір).
➢Фінансування НКП можливе за рахунок страхових компаній, 
благодійних внесків, надання платних послуг тощо.



Електронний
цифровий підпис

✓Оформлення електронного цифрового підпису – не проблема (процедура
відпрацьована, деякі організації/банки надають дану послугу, головний момент –
ідентифікація особи). Користування ЕЦП в роботі – не складно, однак потребує
звички (посилання на ЕЦП при здійсненні відправки окремих документів, звітів,
підтвердження певних дій).

✓Особи, яка отримує ЕЦП для ЮО, повинна мати: оригінал документу, що
ідентифікує особу, Статут (опис до реєстрації статуту, нотаріальну копію);
засвідчення документів на кожній сторінці (варіант – прошивка; підпис чи підпис та
печатка); стосовно осіб, на яких отримується ЕЦП – документ про реєстрацію
підприємства (опис, виписка), копії паспортів та ІПН (завіряються власником), копії
наказів щодо прийняття на роботу, безпосередньо заявки.

✓Акредитований центр сертифікації ключів (АЦСК ІДД ДФС), дійсність ЕЦП (2 роки).



Якщо встигнути до 31.12.2018 року,
отримаємо наступні переваги:

-Можливо відмовляти в задоволенні
вимог кредиторів;

-Не треба проводити оцінку майна
(це додаткові витрати, пов’язані із процедурними 

моментами; проводиться інвентаризація, цифри згідно 
даних бухгалтерського обліку);

- тощо.



Повний текст презентації, а також
додаткову інформацію щодо автономізації, 

правового захисту лікаря тощо
Ви зможете знайти на сайті
http://docacademy.com.ua/

та в групі в ФБ:
https://www.facebook.com/groups/vrach.academy/

Дякуємо за увагу!
ТОВ «АММ»

http://docacademy.com.ua/
https://www.facebook.com/groups/vrach.academy/

