
Електронна система

охорони здоров’я

Реєстрація та подача заяви на 

укладення договору з НСЗУ



Електронна Система Охорони Здоров’я (ЕСОЗ) – це інформаційно-

телекомунікаційна система, що забезпечує автоматизацію 

ведення обліку медичних послуг та управління медичною 

інформацією шляхом створення, розміщення, оприлюднення та 

обміну інформацією, даними і документами в електронному вигляді.

До її складу входять Центральна База Даних та електронні медичні 

інформаційні системи, між якими забезпечено автоматичний обмін 

інформацією, даними та документами через відкритий програмний 

інтерфейс (АРІ). 



Центральна 

база даних
Дані:

- Реєстри

- Документи

- Інформація

Сервіси:

- Медичні (декларації, рецепти, 

ЕМЗ, направлення тощо)

- Аналітичні, прогнозні та 

фінансові (ІС НСЗУ)
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Комп’ютеризація та 

підключення до ЕСОЗ



Рекомендації щодо 

комп’ютеризації

СТАЦІОНАР

- Не менше 1 комп’ютеризованого робочого місця на 

відділення

- Для приймальних відділень при потоці пацієнтів більше 100 

на добу – не менше 2-х комп’ютеризованих місць

АМБУЛАТОРІЯ

- Консультативний кабінет – 1 комп’ютеризоване місце

- Реєстратура – 1 комп’ютеризоване місце на 1 реєстратора

- Параклінічні відділення – 1 комп’ютеризоване робоче місце 



ВАЖЛИВО !

✓ Кожен лікар, який надаватиме медичні послуги повинен мати 

безперешкодний доступ до комп’ютеризованого робочого місця

✓ Працівник рецепції/реєстратури, персонал приймальних відділень, 

старша сестра, тощо повинні мати доступ до комп’ютеризованого 

робочого місця

✓ Заклад має бути забезпечений принтерами! Пацієнт має право 

отримати витяг чи іншу електронну інформацію в доступному вигляді

Закупівля техніки та 

її налаштування



Медична інформаційна система (МІС) – програмне забезпечення, яке створюється 

партнерськими приватними компаніями та проходить тестування відповідності вимогам 

ЕСОЗ.

На що звернути увагу при виборі МІС:

✓ МІС підключено до ЕСОЗ ( щоб перевірити: https://ehealth.gov.ua/ );

✓ Функціонал МІС відповідає потребам вашого закладу;

✓ Ціна МІС відповідає фінансовим можливостям вашого закладу;

✓ Умови надання послуг МІС вашому закладу вас влаштовують.

Вибір МІС

https://ehealth.gov.ua/


Реєстрація юридичних осіб, 

місць надання послуг, 

медичного персоналу



РЕЄСТРАЦІЯ ЗАКЛАДУ В ЕСОЗ

✓ Реєстрація проходить в системі ЕСОЗ. Для можливості зареєструватися у суб’єкта 

господарювання повинен бути МІС.

✓ Зареєструватися може будь-яка юридична особа, що має ліцензію на медичну 

практику.

✓ Відсутність наміру укласти договір з НСЗУ не є обмеженням для реєстрації в ЕСОЗ.

✓ Заклади екстреної медичної допомоги реєструються в ЕСОЗ в загальному порядку.

Строки відкриття процесів реєстрації

Реєстрація юридичної особи і ліцензії з ЛИСТОПАДА 2019

Реєстрація місць надання послуг з ГРУДНЯ 2019

Реєстрація персоналу з ГРУДНЯ 2019

Реєстрація сервісів суб’єктів господарювання з ГРУДНЯ 2019

Реєстрація ролей персоналу з ГРУДНЯ 2019



Реєстрація юридичної особи та ліцензії :

• Реєстрацію юридичної особи виконує керівник або уповноважена особа

• При реєстрації юридичної особи частина даних автоматично завантажується з ЄДР

• Реєстрація ліцензії на медичну практику проходить вручну з наявних документів 

ВАЖЛИВО :

Якщо суб’єкт господарювання має в своєму складі і заклади первинної медичної допомоги і

заклади інших* видів медичної допомоги то реєструється ОКРЕМО:

➢ Первинна медична допомога

➢ Вторинна, третинна, паліативна медична допомога і реабілітація

Для цього суб’єкт господарювання проходить процес реєстрації двічі, кожний раз вказуючи

відповідний тип напрямку діяльності:

• Реєстрація суб’єкту господарювання типу Первинна медична допомога

• Реєстрація суб’єкту господарювання типу Вторинна, третинна, паліативна медична допомога і

реабілітація

При реєстрації другий раз не потрібно реєструвати ліцензію. Достатньо дати посилання на вже

зареєстровану ліцензію.

* - екстрена допомога не входить в «інші» і реєструється окремо



ПОЛЕ ПІДКАЗКА

Тип вашого закладу

Лікувальний заклад або аптека

ДЖЕРЕЛО ДАНИХ: Ліцензія (на що видана: на медичну практику, або

реалізацію лікарських засобів)

Серія і номер 

ліцензії (якщо

ліцензія була видана 

до 1 січня 2017р.)

1. Якщо ліцензія (документ державного зразка) видана до 1 січня 2017 року –

зазначаються

серія та номер, зазначені на самому бланку. 

2. Якщо ліцензія НЕ була видана на бланку, це поле не заповнюється.

Ким видана ліцензія Назва органу ліцензування - "МОЗ України"

Дата наказу МОЗ із

рішенням про видачу

ліцензії

Зазначається дата Наказу МОЗ, яким прийнято рішення про надання вашому

закладу права на провадження господарської діяльності з медичної практики.

ДЖЕРЕЛО ДАНИХ: Сайт МОЗ, розділ "Прийняті рішення“, https://u.to/umM3Fw

ТИПОВІ ПОМИЛКИ ПРИ РЕЄСТРАЦІЇ ЛІЦЕНЗІЇ

https://u.to/umM3Fw


ПОЛЕ ПІДКАЗКА

Дата початку дії 

ліцензії

1. Вказати дату, з якої діє ліцензія (поле «Строк дії ліцензії»).

2. Якщо ліцензія для вашого закладу була видана НЕ на бланку - вказується

дата наказу МОЗ з рішенням про видачу ліцензії

ДЖЕРЕЛО ДАНИХ:

✓ Ліцензія (документ державного зразка, отриману до 1 січня 2017 року) 

✓ Наказ МОЗ з рішенням про видачу ліцензії

Що ліцензовано

1. На медичну практику 

2. На реалізацію лікарських засобів

ДЖЕРЕЛО ДАНИХ: Ліцензія

Номер наказу МОЗ із

рішенням про видачу

ліцензії

Зазначається номер Наказу МОЗ, яким прийнято рішення про надання

вашому закладу права на провадження господарської діяльності з медичної

практики.

ДЖЕРЕЛО ДАНИХ: Сайт МОЗ, розділ "Прийняті рішення“, https://u.to/umM3Fw

ТИПОВІ ПОМИЛКИ ПРИ РЕЄСТРАЦІЇ ЛІЦЕНЗІЇ

https://u.to/umM3Fw


Реєстрація місць надання послуг:

Що треба реєструвати?

Фактичні АДРЕСИ місць надання послуг,

відповідно до ліцензії

! НЕ ВІДДІЛЕННЯ !

Що треба вказувати

в назві?
Назва місця надання послуг

(зазвичай, відповідає назві на вивісці)

Документи, які використовуються для реєстрації:

➢ Ліцензія на медичну практику

➢ Додаток до ліцензії, наказ МОЗ про видачу ліцензії.



Реєстрація медичного персоналу:

Кого треба реєструвати?

Особливості процесу реєстрації персоналу:

✓ Керівник, або уповноважена особа може вносити дані в систему

Документи, які використовуються для реєстрації – Штатний розпис.

! Ранг посади (старший, молодший, провідний і

т.д.) при реєстрації не відображаються.

В даному випадку обліковується «медсестра»

Старша медсестра = Медсестра

1 черга: всі ЛІКАРІ

2 черга: СЕРЕДНІЙ МЕДИЧНИЙ ПЕРСОНАЛ, який 

працюватиме з системою, або зазначений у вимогах 

до надання послуги

3 черга: інший СЕРЕДНІЙ МЕДИЧНИЙ ПЕРСОНАЛ

! Якщо лікар або медсестра відображені у

штатному розписі декілька разів:

Повторна реєстрація потрібна якщо

спеціалізація або посада такого працівника

відрізняються



Реєстрація сервісів суб’єкта господарювання:

Що треба реєструвати: Медична спеціальність + місце надання послуг + умови

надання

Звідки беремо дані:

Документи, які використовуються для реєстрації – Ліцензія та додаток, + організаційна

структура. Інші внутрішні документи суб’єкта господарювання, що показують в яких умовах і у

яких місцях надання послуг надаються послуги за кожною медичною спеціальністю.

Медична спеціальність – з ліцензії

Умови надання – з організаційної

структури підприємства

Місце надання послуг – з ліцензії

(вже будуть зареєстровані на

попередньому кроці)

Навіщо ми це реєструємо: Щоб отримати в ЕСОЗ інформацію: ЩО? ДЕ? В ЯКИХ

УМОВАХ? може виконувати суб’єкт господарювання в

рамках провадження медичної практики

Приклади:

Хірургія Стаціонарно Бандери 19

Хірургія Амбулаторно Хрещатик 1

Лабораторна 

справа

Амбулаторно Хрещатик 1



Реєстрація ролей персоналу:

Що треба реєструвати: Вказати для кожного працівника сервіси, які він надає в

рамках даного суб’єкта господарювання

Раніше зареєстрували лікаря:

Іванов І.В. лікар-хірург

Документи, які використовуються для реєстрації – організаційна структура, штатний розпис.

Інші внутрішні документи суб’єкта господарювання, що показують в яких умовах і на яких

місцях надання послуг працює працівник.

Навіщо ми це реєструємо: Щоб отримати в ЕСОЗ інформацію: ДЕ? В ЯКИХ

УМОВАХ? може надавати медичні послуги працівник

ПРИКЛАДИ:

Хірургія Стаціонарно Бандери 19

Хірургія Амбулаторно Хрещатик 1

Лабор. 
справа

Амбулаторно Хрещатик 1

Раніше зареєстрували сервіси Можливі ролі

Хірургія Стаціонарно Бандери 19

Хірургія Амбулаторно Хрещатик 1

Іванов І.В.

Іванов І.В.

Іванов І.В. Лабор. 
справа

Амбулаторно Хрещатик 1



ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

➢ Якщо декілька закладів об’єднуються, то реєструвати

необхідно лише той ЗОЗ, до якого приєднуються інші.

➢ Реєстрація лікарів проводиться відповідно до

спеціальностей, підтверджених наявними сертифікатами.

Можливо дореєструвати отриманий сертифікат та отриману

спеціальність після проходження курсів.

➢ Лікарів, що знаходяться в декреті/ на військовій службі, не

реєструють.



ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

➢ Лікарі та середній медичний персонал повинні отримати КЕП,  які 

"прив'язані" до юридичної особи. 

➢ Повний перелік кваліфікованих надавачів електронних довірчих 

послуг є на сайті Центрального засвідчувального органу  за 

посиланням https://u.to/swg_Fw

➢ Дізнайтесь у кваліфікованого надавача КЕПу: 

? Як отримати "прив'язаний" до юридичної особи КЕП 

? Умови видачі таких КЕП

? Вартість послуг та ін.



Подача заяви на 

укладення договору з 

НСЗУ



Оголошення про 
початок подання 
заяв на сайті 
НСЗУ

Подача заяв на 
укладення 
договору з НСЗУ

Авторизація в 
ЕСОЗ

З 03.02.2020 р.

Для подання заяви про укладення договору

попередня реєстрація в ЕСОЗ обов'язкова!

Smarttender.biz

ПОДАННЯ ЗАЯВИ 

на укладення договору

Строк подачі заяв - 2 тижні

Підписання договорів - до 31 березня

лютого

з 3-го

(посилання в тексті 

оголошення)



Сформувати заявку

Вказати МНП та персонал

Подати пропозицію

Підписати ЕЦП/КЕП



Підписати ЕЦП/КЕП



Підписати ЕЦП/КЕП



Підписати ЕЦП/КЕП

*для очищення всіх полів у пропозиції

*сірі поля заповнюються 
автоматично із ЕСОЗ



Підписати ЕЦП/КЕП

*Дані про місце надання послуг 
підтягуються автоматично із ЕСОЗ



Підписати ЕЦП/КЕП

• У разі, якщо заяву або договір підписує не

керівник, а уповноважена особа, необхідно

надати відповідне розпорядження або

наказ.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 
При виникненні зауважень під час внесення даних, 
з’являться спливаючі вікна із коментарем.



✓ Статут підприємства;

✓ Ліцензію на провадження господарської діяльності з 

медичної практики;

✓ Довідку з банку (IBAN);

✓ Договори з підрядниками;

✓ Табель з матеріально-технічного оснащення;

✓ Статистичні форми (Форма 20) за 2018 та 2019 рр.

ВАЖЛИВО МАТИ ПІД ЧАС ПОДАЧІ ЗАЯВОК:



Усі матеріали можна 

завантажити тут

https://u.to/LKA6Fw



ДЯКУЄМО ЗА 

УВАГУ!


