
Деякiпитання впроваменнята роалiзацii новоrо мбхавiзму фiнансовоlо забоэпф€вня надавня трФинно] (високоспецiалiз

Щ Урядовий портал

кАБlн Ет MlHlcTPlB
укрАТни
ПОСТАНОВА

Даrкi п,т.ннr.пр.rадхенrrrl рфihrцll яоlоь h ш uуфlяrв.о.оlо r:6"пёч,нн'
мд lрdляоl {.к.юсп.цьлl!ф.хо,] i.дкнd !опояоп l o(p.i,t яrукоlо,

Кабiне, pliBicTpiB Украiви

l, погодиrися з пропозицi€ю MlH]cTePcTBa фiнанс!D та нацiовальsоi а(адем i медичних наук

стосовво }дiйснення у 202l роцi поступового впровадхення та реалi]ацii зовоlо мехаЁВму

ф]!ансового забе]печення наданвя третинноr (високоспецiалirовавоi) медичноi допоноrи в

о(ремих наукоsо-доспiдних уставоваt НацLояальноi академl' медичних ваук

2 Визначити, uro у 202I роц впровадження та реалirац]я HoBolo меtавiзму фiнансово'о
забезпечення надаяня третинноj (високоспец алiзованоl) йедичноi допомоги rдiйснюdься
в та(их дерхаsних уставовах (дал _ дерхаввiусrаноsи):

Нацональний iнсIиrуr xlPyP.i' та травсплантолоrii iMeH О О Шал мова Нац]ональЁоi

аlэдемi чедi.rи. "aytr 
(м Ки s)

lвститут вейрохiрург 
' 
iмен академi(а А, П, Ромодавоsа Нац ональяоi академi медичн"(

наук (и, Киiв):

Нацональний яститут серцево-судивноi xlpyp.i] iMeH М, М Амосова Нацiональноi
aKaдeмii медичвих наук (м l(иis)

Нацiовальвий вауковйй цеятр 'lнсrиIуI (ард]олоlii iмён] академiка М. Д СIраже'(а
Нац]овальвоl а(адемi"l медичних яау(' (м, 1(иis)]

lвсrиrут оlоларин.олог i iM, проф. О С Коломiйченка Начiонэ л bнo-I а(адем ii меди ч н их наук

(м Киiв)|

Науково,практичниИ центр ендова.кулярно] нейрорентlенох]рурr]I Нац]ональноi академii

медичвих наук (м, Киъ)

Нацiональйий iнстиrуI фrи]]аrрii i .ульвонолог]i rMeH] Ф Г Явоsсько'о Нацiональноi
аkадемi' медичнйх яаук (м l(иЪ)i

lвститут rраsмаrоло.li ra ортопед i Нац]онально1 акJдёмii !едичн9х Ёаук (м Киiв),

з, установити, що вадання медй!яоi допомо.и дерхавними установами пiд час

влровадхеввя та реалЬацiI новоlо механЬму фiнансового забезпечення ваданнq третинвоl

Iв/о,о.re-lал юв.Fо,) медJчно допочоlи ]д исно€тбсq ra p.{yboi lоцт,в

дерхавноrо бодхету - на пд.тавi доrоsорiв про медичне обслуговуванвя населення,

укладеЁих Нацiовальною аkадемiею медичних наук з кохною дерхаввою у.тановою
вiдповiдво до перелiку послуl з наданвя третинвоi (високосп.цiалirованоi) медично1

допомоlи дерхаssими установами. як] не мохуrь бути надавiабо надаюrься о обмахенiй
qR rадJ, о,оро-и lдороs я,

мiсцевих бюдя€тiu - на пiдсrавl piL!eHb вдповiдних мiсцевйх рад iдоrоворiв про медичн,
обслуrовувавня дерхаввими у.таноuами для ]абезпечення надання

дерхавнимиусrановамитретинвоi(висо(оспецалlзовэноi)медйчвоlдопомо.й:

юридичних та фпичвих осiб - вiдпоsдяо до перелiку платних послуг, як надаються в

деряаsвих i комунальних за(пада: оlорони ]доров'я la вищи{
закладах, ]аrвердхено.о постановою Кабiнёrу MiнicтpiB У(раiни вiд ]7 вересня l996 р. N"
llЗ8 (ЗП Укра,iви, 1996 р, N" l8, cr, 5О]: Оф цiйнйй s сник Украiни, 20]6 р, N" 77. ст, 2567), эа

приФаци визначеяими та ]атвердхевйми держаsними устэновiми. Тарифи на платнi
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ДеЯКiПИТаВНЯ gПроВадяення та р€алlзацi новоrо механЬму фlнансовоlо забезп8€ння надання третинноi (високоспецiал з

послуrи. цо вадаlоться ]а договорами ] юридичними особами (у тому числi i] сrраховими
(омпаяiями) iноr€мцям ra о.обам без громадянсrва я(i rимчасово перебуваюъ на
тёриrорii Укра'iни, заrверджуюl6ся деряавними устаsоsами ] урахувавняя нормативу
рентабельвосri, що самостiйно ви]нача€rься дерхавними устаноsами
4. Заlвердиrи та(], цо додаюrься]

Порядок використання кошris. лередбачених у дерхаuному бюдхеr для влровадхевня tа
реал rац l lозоrо мехафзму фiвансочого забезпеченяя надання третйнноi
(sисо(оспецiалЬоваsоi] медичноl доломоrи в окремих науково,дослlд!их ycraHosax
Нацiонально'l акаде Mil меди ч ни х яау(i

перелiк послуl ] надання третиЁноi (високоспецiальованоl) медично] допомоги о(ремими
на!rово_доLлlдr/чи у(,J-овd.и Ца_lо, а, ", ol а.адFмi, wеди.-у, ra)., i altr"
впровадхуеться та реал ]у€rься новий мехаNi]м фiнансовоrо забезпечення наданвя
треrинноr (високоспецiапЕованоi) медичноiдоломоrи, i тарифи tа ra( послуlи

5, Внесlи до -осldнов rаб -е-)/ M,H,clP в yl 
ра ну ]ч н/ *о додаютьсо

6 Нацiональнiй академi'l медичвих наук рекомендуsаlи
оrрилюднюват/ чФор.d Uю про ta реаг rtL ю tsово-о vetaн ]му
Ф,dнсовоlо ъбеlпечённ9 l,Jлa_Hq ToeT/H-ol (в/соlоспёц,lпiJоs{но) ve!,,dol ло-омоrи
на сsо€му офiцiйвому ве6_сайri,

подазаl/ цороrу до l ,B'.Hq oory, !s,_н/-, baбiFe ов Y,н.трв yrpa,,H/
М r,c,eoc-Bv о,ооони rдоооOЪ jа lv1-1сrерс.ву Q нdнс в rB l -ро реlуlfа-и в lроsадхе-нq
та реалЬац]I 3овоlо MeXaBi]My фiнансовоlо забезпеченвя надавня треrиtноi
(високоспецiалi]овавоi) йедичноi допомоги]

rодавати щокварталу до 20 числа мiсяця, що насrас ra зв]тtия перlодом MiBicrePcTBy
фiнансlв, MiнicrePcтBy охорони здоров'я та Нац оналыr й слуябi rпороu'я lнформацlю про
хiд ýпровадхення ra реалiзац]i новоlо механiзму фiнавсовоlо rабёзпечення надання
третияноi (sисохоспецiалЬованоi) !едйчноI допомоrи ra формою визнNеною
Нац]ональsою слухбою здоров'я;

вiдлов]дsо до порядку фуякцiонуванвя елекгронноi системи охорони здоров я
затвердхеного посrавовою l(a6]HeTy MiBicTPis Украiни siд 25 квirня 20l8 р N" 4]l .Дёякi

лпанв, електроняоi системи охорони !доров'я' (офiц йвий в свик Укра]вй, 20]8 р, N" 46,
cr, l604), ]абезпечити ре€страц]ю деряавяих ус.авов. у я(их впроваджуеться iа
реал ]ч.ъся чов/й че"ан ]" ф,-а-соф.о ,абе]гечернч rJда{tsq ,реlиtsноl
lВисоlосl ец алl]ова-оlJ меди-ноi до-очоr, в елеl l pots-l,i сис,еч' o.opoнu ]доров'я

7lYiHicтePcTBy охорони ]дороs'я разом з Нацiональноо академ]€ю медичнйх наук
затзердити в уставовленому заководавством порядку:

Порядок ваправлення пацi€нriв 9iдповiдно до медйчних по(азань в деряавнi устsоsи, уiких впроваджу€ться та реалi]у€ться ноsий механЬм фiвансоsого забезпечення надlвня,ое и+Ф ьисо<ос-ецвпilова-оt) чедуччо, *оосдо\ нада-нq rре-и-но,
{висо,ос-ефал loвaHo ] Yепич-оl до toмol/ в ,ar ил у-lJчобох
п ри MlPHi доlовори про медичне обслуlовуsаЁня васелевня дерхавними уставоOами

nP.H'.PMiнlGTp Укр.Тни

lнд,73
д, шмигАль

Порядок, перелiк та змiни, що додаються
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