
 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

Н А К А З 

19.03.2018 Київ № 503 

 

 

Про затвердження Порядку вибору лікаря,  

який надає первинну медичну допомогу, 

та форми декларації про вибір лікаря, який 

надає первинну медичну допомогу 

 

Відповідно до частини четвертої статті 351 Основ законодавства 

України про охорону здоров’я, частин другої, четвертої статті 9 Закону 

України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування 

населення», з метою врегулювання механізму вибору лікаря, який надає 

первинну медичну допомогу, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити такі, що додаються: 

 

1) Порядок вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу;  

2) форму декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну 

допомогу.  

 

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони 

здоров’я України від 04 листопада 2011 року № 756 «Про затвердження 

Порядку вибору та зміни лікаря первинної медичної (медико-санітарної) 

допомоги та форм первинної облікової документації», зареєстрований у 

Міністерстві юстиції України 20 грудня 2011 року за № 1477/20215. 

 

3. Установити, що до початку функціонування електронної системи 

охорони здоров’я декларації про вибір лікаря, який надає первинну 

медичну допомогу, подаються згідно з Порядком вибору лікаря, який 

надає первинну медичну допомогу, затвердженим цим наказом, через 

електронну систему обміну медичною інформацією, яка створена згідно з 

Планом заходів з реалізації Концепції реформи фінансування системи 

охорони здоров’я на період до 2020  року, затвердженим розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року № 821-р (далі – 

електронна система обміну медичною інформацією). 
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4. Установити, що до 01 січня 2019 року дія Порядку вибору лікаря, 

який надає первинну медичну допомогу, затвердженого цим наказом, 

поширюється на заклади охорони здоров’я та фізичних осіб - підприємців, 

які в установленому порядку отримали ліцензію на провадження 

господарської діяльності з медичної практики, зареєструвались в 

електронній системі охорони здоров’я або електронній системі обміну 

медичною інформацією, але ще не уклали договір про медичне 

обслуговування населення за програмою державних гарантій медичного 

обслуговування населення. У випадку подання декларації такому закладу 

охорони здоров’я або фізичній особі - підприємцю декларація набирає 

чинності з дня укладення ним договору про медичне обслуговування 

населення за програмою державних гарантій медичного обслуговування 

населення. 

 

5. Установити, що декларації про вибір лікаря, який надає первинну 

медичну допомогу, подані закладам охорони здоров’я через електронну 

систему обміну медичною інформацією до набрання чинності Порядком 

вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, затвердженим цим 

Наказом, вважаються чинними до події, яка відбудеться першою, а саме: 

перше звернення пацієнта (його законного представника) до такого 

лікаря, при цьому такий лікар зобов'язаний запропонувати та допомогти 

пацієнту (його законному представнику) подати декларацію про вибір 

лікаря, який надає первинну медичну допомогу, відповідно до розділу III 

Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, 

затвердженого цим наказом; 

закінчення строку дії декларації (якщо її було укладено на певний 

строк); 

01 січня 2019 року. 

 

6. Медичному департаменту (Гаврилюк А.О.) забезпечити подання 

цього наказу в установленому законодавством порядку на державну 

реєстрацію до Міністерства юстиції України. 

 

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

Міністра Ковтонюка П.А. 

 

8. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

 

 

 

В.о. Міністра У. СУПРУН 

 


