
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА *НАЦIОНАЛЬНИЙ 
IНСТИТУТ ФТИЗIДТРIt lпульмонологl I Iм,Ф,г.яновс_ького нАцlонАльноi дкдirвмri мвдичних

НАУК УКРАТНИ "

нАкАз

" 09 " березня 202l року мбj

м, Киiв

"Про вiдповiдальнiсть за впровадження
l а_реаJllзацllо HoBot о MexaHi itrt5 фiнансового
заоезпечепня падання теl.иtlноj
(високоспечiалiзованоi) медичноi допомоги'.

На виконання наказу вiд 09,0з,202Iр. JS 62 та згiдн9 nggrrrar, Кабiнету
MiHicTpiB Украiни вiл 0З березня 202l року Nll8l к!еякi питання впровадх(ення
та реа.riзачii нового ллеханiзму фillансового забезпечення надання третинноi
(високоспеuiалilовано]) медичноi допомоги в окреvих науко во-лосл iлн и х

ус,] лнова\ Наuiональноl академi] медичних HavKll

НАКАЗУЮ:

l Призtlачrrги вiдполiдап ьн и,rl и:

а' опанасенка М.С. - tоловноголiкаря iнсrитуr1

тереttrковпча О.в. - заступника головного лiкаря з епiдемiологiчного режиму
Палiводу М.Г, - засryпника головного лiкаря з медичноi роботи
козачснко М.л. - зас-lулника диреюора з економiчних питань
Чуб О.\4, - головного tilхrалrера lнституlу
Iохlrмця В.о, - завiлувача вiллiлу iнформачiйно-комп'ютерних технологiй
полоrrсеrtцеву I.c. - начальника вiддiлу кадрiв

,{tlt olltoK 1,1. I. - лровiлноr о eкollollIc,l а

]\'Iеltыtlttса О.Л. - наукового спiвробiтника

l\Iарчеuко I{.l\I. - юрискоrtсульта

завiлувачiв Bcix структурних пiлрозлiлiв по розлiлу <Клiнiка> iрозлiлу кНаука>
та старших медичних сестер:



- за влровадження та реалiзацiю нового механiзму фiнансового забезпечення
надаfiня 'Iретинноi (високослечiалiзованоi) меличноi допомоги в iнстит),тi згiдно
пос,гал|ови Кабiнету MiHicTpiB Украiли вiл 03 березня 202l року Nll8l к!еякi
питання впровад)tення та реалiзацii нового механiзму фiнансового забезпечення
надання Tретинноi 

( висо коспечiалiзованоi) медичноi допомоги в окремих
науково-дослiдних установах Нацiональноi академii медичних начк>,

бl опанасенка М.С. - головного лiкаря iнстиrуту

Терешковlлча О.В, - застулниКа головногО лiкаря З епiдемi9л911.tн6.a

режиму

Палiволу М.Г. - засryпника головного лIкаря з медичноi роботи
- за укладення логоворiв про медичне обслуговування населення з

нацiональнок'l академiсtо l\,tедичних наук Украiни вjдповiдно ло затвердженого

перелiку послуг з надання третинноi' (високоспешiа_пiзовано.i) медичноt доломоги,
- за виконання необхiдноi кiлькостl лослуг з надання третинно.i

(високоспечiалiзОваноi) медичноi допомоги, в тому числi кiлькостi послуг, якi
забезпеченi фiнансуванням на l00% та ведення ре€стру лацiентiв, яким наданi Taki

послуги,

- за наданl{я медичноi допомоги хвориl\1 згiлно перелiку послуг та тарифiв на

такi послуги затверджених постановою КМУ вiд 03,03.2lp. Nl13l.
в) Чуб О. М, - l оловноl о бухгмr ера iHc гиту t у за:

також вiлкри,1-1,я paxyHKiB, ресстрашiю,

та проведення операчiй, пов'язаних з

бtодх<етноi звiтностi про використан ня

лланах використання бюджетних коштiв та

послуги щоviсячно до l5 числа мiсяця, шо

- 8iдобра)кення в первинному та бухгалтерському облiку iHrPopMauii про

оlримаtli оборотнi iнеоборотtli активи, а

облiк зобов'язань в органах Казначейства

викорисlанням бюдrке tH их кош ltB

- складаннr la поданllя фiнансовоi la

бtоджетних коштiв

- tIадання iнфорплаuii до НАМН Украiни та Мiнфiну шоло касових видаткiв у

розр]з] показникlв, затвердх(ених у

KLlпiit aKrIB t додаткаl\tи про нilланi

IIас,lа€ за звiтниltл лерiолом,



г) lОхимця В.О. - завiлувача вiддiлу iнформачiйно-ком п'lотерних
гехнологiй lа

- зttбезttе.rення ресстрачi'i iнсти.гуту в електроttнiй системi охорони злоров.я
вiдповiдно до Порядкч функчiонування електрон оi системи охорони здоров'я,
затвердженого постановоlо Кму вiд

ejleKTpoHtlo] систем и охорони злоров'яll,

25,04,20l8p, Nl4l l к!еякi питання

- створення електроtiпоi систе]\1и документообiгу (медичноi iHr|lopMauiriHoi

сис-геми) з мо;кливiс.гЮ ii iнтеграrrii з iгtшил,tи illфоршлачiйними системаNlи,

ресстраl\,tИ та центральниМ компонеflтоМ електронноi системи охорони здоров'я,
- оприлюлнення Bcici iнформачii про впровадження та реалiзачtю нового

механiзму фiнансового забезпеченtlя надання третинноi (високоспечiалiзованоi)

медично[ допомоги на веб-сайтi iнституту, а тако)l( перелIку послуг з надання

трети}lноi (ви сокос пе чiал iзованоi) медичноi допомоги, якi надаються в iнститчтi,

2. Контроль за виконанняпl цього flаказу запишаю за собою,

!иректор lст^уту4fr!Щ(, юрiйФЕщЕнко

|/


