
ЛЕРЖАВНА УСТДНОВА "НАЦIОНАЛЬНИЙ lНС.ГИТУТ ФТИЗIАТРlI Iпульмонологli lм,Ф,г,яновського нАцlонАльноi АкАдЕм l l мЕдичних
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нАкАз

" 09 " березня 202l року л!] 62

м. Киiв

"Про впровалшення та реапiзацiю
нового пrеханiзпtу фiнансового забезпечеttня
наданt]я Фетишноi (високоспецiалiзованоi) Nледичнот допо[rоги'.

На виконання постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiл 03 березня 202l року
Nr:l8I <!еякi питання впровадження та реалiзацii'нового шлеханiзпtу фiнансового
забезпечеt{ня надання третинноi (високоспечi;rпiзованот) медичноI доломоги в

окремих науково-дослiлн их установах Нацiональноi акадепtii медичних наукл

НдI(АЗУlо:

l, у 202l poui в iнсr.итутi впровадити та реалiзувати новий механiзм

с]lilrансового забезпечення l|адання третинноi (високоспецiалiзованоi) медичноi

:оло\lоl и Ia llаJаааlи \]едичну доломоr} \вори\l lгiлно перелiку послуг ll
тарифiв на TaKi послуги затверджених постановоIо КМУ вiл 03,03.2l р. Лл l 8l ,

2, Укласти договори про l\,tедичне обслуговування населення з Нацiональною

акадеviгю медиllних наук Украiни вiдповiдно до заl верд)t(еного перелiку послуl з

надання третинноi (високоспечiалiзованоi) медичноi допо]\{оги.

З, Бюдлtетнi кошти перелбаченi кошторисоNl по кпкв 656l l 60

<Влровадтtеttttя,r,а реалiзаuiя нового механiзму фiнансового забсзпсчення надання

третинноi (високоспечiалiзованоi) ]\,lедичноi доломоги ts окремих науково-

,llослiдниХ установаХ Нацiонально[ академii Nlедичних наук Украiни>

сllря]\{овувal]и на оплату гIослуг з надання 1ретин}iоi (8исокоспецiалiзованоi)

пледи.tноi допомоги згiдно з договораNlи про медtiчllе обслуговування населення

вiдповiдпо ло ле1-1елiку послуг i тарифiв на Taki послуги та затвсрдженого плану

використання бlодrкетн их коштiв,

4, Iнформувати Мiнфiн:



- про хiд впровадження та реалiзацiю нового механiзму фiнансового
забезпечення надання третинноi (високоспецiалiзованоi) медичноI допомоги
UtоквJIJгзл) до 20 ,lисла лtIсяця_ шо l{ас1l{ .ta звtгниv перiо:ом:

- щодо касових видаткiв у розрiзi локазникiв. затверджених у планах

використання бюдrкетних коштiв та надавати копii aKTiB з додатками про наланi

послуги щоitлiсячно до l5 числа мiсяця, що настас за звiтним перiолом.

5 Забезпечити ресс'грачiю iнституту в електроннiй системi охорони здоров'я

вiдповiдпО до ПорядкУ функttiонуваннЯ елекIронноi системи охороtiи здоров'я,

зат8ердх(еного постано8оlо КМУ вlд 25.0z1,20l8p, Nl4l1 <!еякi питання

е"rекtронно'i систе]!1и охорони здоров'я>,

6, Забезпечити створенllя електронноi сисl.еN{и доку]\{ентообjгу (медичноi

iнформачiйноi систепли) з плоlttливiстю ii iнтеграшii з iншиN{и iнформаttiйними

систеi\,lаl\1и, ресстрами та центраJlьfiип{ компонентом електронноi системи охорони

здоров'я,

7, Закупiвлrо ToBapiB, робiт i послуг за бюджетнi кошти здiйснювати в

установленому законоN,I порядку

8, Вiлобра:кати 8 первинному та бухгалтерському облiку iнформачiю про

отриманi (cTBopeHi) оборотнi i необоротнi активи, а TaKorK вiдкриття paxyHKiB,

ресстрачiю, облiк зобов'язань 8 органах Казначейства та проведення операцiй,

пов'язаних з використанняпl бюджетних кош-l.iв здiйснювати в усlановленому
заколtола8ством порядку,

9, Сюrадати та подавати фiнансову та бюджетну звiтнiсть про використання

бюдlttетних коштiв в установленому законодавством порядку,

l0, Забезпечити оприлюднення Bcici iнформаuii про впровадження та

реалiзацiю нового механiзму фiнансового забезпечення надання,rретинноi

(в исо кос пе чiа_гtiзоваtlоi) NlедичIJоi допомоги на веб-сайтi iнституту, а тако)к

перелiку посл1l з наданнЯTреlинIlоl lвисокослеuiалIlованоТ) \lедичноi допо\|оl и,

якi надаються в iнститутi,

l l, Контроль за виконаllltя]\I цього наказу залишаlо за собою,

!иректор iпсти,гуту Юрiй ФЕЩЕНКО

/
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