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Щодо надання інформації 

 

Міністерство фінансів України відповідно до статті 111 Бюджетного кодексу 

України здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній 

стадії бюджетного процесу як щодо державного бюджету, так і місцевих 

бюджетів та одержує у встановленому законодавством порядку від установ та 

організацій матеріали та інформацію з питань, що виникають під час складання, 

розгляду, затвердження і виконання бюджетів та звітування про їх виконання. 

Зважаючи на це, слід зазначити таке. 

Уряд прийняв постанову Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 № 181 

«Деякі питання впровадження та реалізації нового механізму фінансового 

забезпечення надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в 

окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук» 

(далі – постанова № 181), яка передбачає перехід у 2021 році восьми науково-

дослідних установ НАМН (далі – державні установи) на новий механізм 

фінансового забезпечення надання третинної (високоспеціалізованої) медичної 

допомоги.  

У показниках Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» 

Національній академії медичних наук України за загальним фондом за 

бюджетною програмою 6561160 «Впровадження та реалізація нового механізму 

фінансового забезпечення надання третинної (високоспеціалізованої) медичної 

допомоги у окремих науково-дослідних установах Національної академії 

медичних наук України» передбачені кошти у загальному обсязі 

1 814 684,2 тис. гривень.  

Ураховуючи зазначене, просимо надавати Мінфіну: 

- інформацію про хід впровадження та реалізації нового механізму 

фінансового забезпечення надання третинної (високоспеціалізованої) медичної 
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допомоги за формою, визначеною НСЗУ, ‒ щокварталу до 20 числа місяця, що 

настає за звітним періодом; 

- інформацію щодо касових видатків у розрізі показників, затверджених у 

планах використання бюджетних коштів на 2021 рік, копії актів з додатками про 

надані послуги ‒ щомісячно до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом. 

Інформацію надавати в електронному вигляді на адреси електронної пошти 

kuplivanchuk@minfin.gov.ua, Ivanivska@minfin.gov.ua, 

mikityuk_om@minfin.gov.ua. 

Водночас просимо забезпечити безумовне виконання норми постанови 

№ 181 щодо реєстрації державних установ в електронній системі охорони 

здоров’я відповідно до Порядку функціонування електронної системи охорони 

здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 

№ 411 «Деякі питання електронної системи охорони здоров’я». 

Для запровадження автоматизованого обліку пацієнтів, яким надаватимуться 

послуги з третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, та обліку 

витрачених коштів для надання цих послуг просимо забезпечити створення 

електронної системи документообігу (медичної інформаційної системи) з 

можливістю її інтеграції з іншими інформаційними системами, реєстрами та 

центральним компонентом електронної системи охорони здоров’я.  

Крім цього необхідно забезпечити оприлюднення інформації про 

впровадження та реалізацію нового механізму фінансового забезпечення надання 

третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги на веб-сайтах державних 

установ.  

 

 

Заступник Міністра Роман ЄРМОЛИЧЕВ 
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