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МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ
30 липня 2021 року о 1608

Проліцензування
медичної практики

Відповідно до статті 6 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності», абзацу тридцятого підпункту І0|пункту 4
Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року М» 267 (у
редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року Хе 90),
наказу Міністерства охорони здоров'я України від31 серпня 2012 року
Ж 677 «Про затвердження Положення проЛіцензійну комісію МОЗ України»
та наказу Міністерства охорони здоров'я України від 24 липня 2020 року1679 «Про затвердження складу Ліцен
протоколу Хе 33 засідання Ліцензійної комісії МОЗ України від 22 липня
2021 року

НАКАЗУЮ:

1. Видати ліцензії на провадження господарської діяльностіз медичної
практики49 здобувачам ліцензій згідноз переліком (додаток 1).

2.Відмовити у видачі ліцензій на провадження господарської
діяльності з медичної практики 49 здобувачам ліцензій згідно з переліком
(додаток2).

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Микичак І.В.

Перший заступник Міністра трина САДОВ'ЯК



Щі

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
вул. М. Грушевського,7, м. Київ, О161, тел. (044) 253-61-94, Ечтаї: тюгідтног лох ла,

мбблниро/ичи тог-воуліа, код ЄДРПОУ 00012925

ж на від

Комунальний заклад освіти
«Спеціальна школа «Шанс»
Дніпропетровської обласної ради»
вул. Батумська, буд. 2-А,
м. Дніпро, 49074

Міністерство охорони здоров'я України розглянуло запит на публічну
інформацію Комунального закладу освіти «Спеціальна школа «Шанс»
Дніпропетровської обласноїради»та повідомляє.

Відповідно до бази даних Ліцензійного реєстру МОЗ України суб'єктів
господарювання, які провадять господарську діяльність з медичної практики
Комунальний заклад освіти «Спеціальна школа «Шанс» Дніпропетровської
обласної ради» провадить діяльність з медичної практикина підставі рішення
про видачу ліцензії, затвердженого наказом МОЗ України від 30.07.2021
Хе 1608, за спеціальностями: дитяча психіатрія, педіатрія; за спеціальністю
молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа,за адресою
провадження діяльності: Дніпропетровська обл. м. Дніпро, вул. Батумська,
буд. 2-А.

Заступник директора Департаменту-начальник відділу аналізу результатів та
ефективності медичних послуг
Департаменту контролю якості надання
медичної допомоги М. БАЗДУГАНОВА

ТР.ОБ/ТТІЗОТВІЗПІЬОМІЗА20 від 03.11.2021



Додаток І

до наказу Міністерства охорони здоров'я

України «Про ліцензуваннямедичної

практики»від 30 липня 2021 року Хе 1608

Перелік здобувачів ліцензій,за заявами яких прийнято рішення про
отримання ліцензії на провадження господарської діяльностіз медичної

практики
29. КОМУНАЛЬНИЙЗАКЛАД ОСВІТИ "СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА

"ШАНС" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вул. Батумська, буд. ЗА

Ідентифікаційний код: 20220229

Видати ліцензію на провадження господарськоїдіяльностіз медичної практики:
місце провадження діяльності: Дніпропетровська обл., гро, вул.Батумська, буд2-А,
за спеціальностями: дитяча психіатрія, педіатрія; за спеціальністю молодших

спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа;

Реєстраційне досьє від 14.07.2021 М: 2958/2/М.

Розрахункові реквізитидля внесення плати за отримання ліцензії:
сума до сплати - 2379 гри.

код бюджетноїкласифікації- 22011800

код відомчої ознаки МОЗ України- 18

найменування коду класифікації доходів бюджету - «Платаза ліцен:
сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»їта сертифікати, що

банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься
на рахунки територіальних органів Державного казначейства)


