
tr{АцI,J[lА,льнл лItАlIЕп{Iя мЕдичних нАук укрл'fни
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нАкдз

KltiB J\!

м exa1.1lзм фiнансового забезпечення I]адан ня третинноl

(високоспецiалiзованоi) медичноi допомог1,1 в окремих ltауково-досл iдн и х

установах Нацiональноi акадёмii медичних tlayk Украiни, за-гвердженого

наказом MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украilrи та ]lацiональноi академii

меличних наук Украiни вiд 14 травня 2021 року N,,: 9j6lЗ5, та з Meтolo

уникнення коrrфлiкту iHTepeciB

НАКАЗУЮ:

ч.l,

Про визначенttя уповноважеttоТ особ и

Вiдповiдно до пункту 20 Примiрноl-о договору про медичне

обслуговування IJаселення мiж Нацiональноtо академiею медичних наук

УкраТни та дерr(авною установою, яка влроваджус та реалiзус новий

1, Уповгtоваltи'ги вiцелрсзидеtlта aIta,l]tllllit<a Ковалеttка Володимира

Миколайови.lа розглядати поданi дtl])(эвl]ими устаноl]а\,1и
кнацiоl.tальний iнститут хiрургii та траtlсплаrli,ологii iMeHi о,о, Шалiмова

LIацiональноi,академii медичних наук Укlэаittи>, <lнстйтут нейрохiрургii
iMeHi академiка А.П. Ромоданова Нацiональноi академii медичних наук

Украiни>, <<Наr\iональний iнститут серцево-судинноi хiрургii iMeHi М,М,
Амосова Нацiональноi академii медичнl,{х наук Украitlи>, <Iнститут

о,голарингологii iM. проф. о.с. Коломiйчеrлка Нацiональнот академij

l,l"д"rr.* наук УкраТни>, <Науково-практt,т,tttий центр ендоваскулярноi

неi,tрорентгеllохiрургii Начiональноi академi" I,1едичних наук Украiни>,

у ((НацiоналыIий iнститут фтизiатрiТ i пульмоt-rологii iMeHi Ф,Г, Яновського

fIацiоttальноi академii медичних Haylt УкраТtLи>, r<Iнститут травматологii Tlt

орlопелii LIацii,Ilалыlоi аttадеплii п,leдl,t,tHtlx tt:l1K Ytcpaittt,i> звiти про tlltлltнi

медичлti лослуги за договорами про Nlедичllе ]']!ЛугоВуВаl]llя населення та

проl,ягом десяти робочих днiв з датt,t llадхо,lрliеl,lня гtогодлtувати ix або у

разi потреби надавати до цих заперечення,

2, Упсlвноваlttити вiцелрезидента aKll,цcl"tilla Забоrtотного !миlllа
Iллi,tа Ilсlзглitда,ttr подаtri llepliaB1.1oK] ycTilIto]]!]Io <l-,1ацiонаlrьний науковий

u"",,-p ,,l,-,"r"ry, карлiолоt'ii iMeH] академiка N'],.J, CтpalttecKa> llацiолtаtыlоi

a,ta,tL"n'tii lrослll,,,,tлх Ilal,tt Yttparitlt,t звi-гt,l ll1lс rlt]tltгli плслllчlti lll,(Jl)'l l] {,l
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ДоГовораМи про I\4едич не обс
РОбочих zHiB ] ,.;';;;,.У{i"В}8аННЯ НJСеЛення та прл

"здавати |! "r",un"p"n"n,"l*""" 
ПО."'Й"u'""; a";I;:?'"ffiJJ;

J, КерIвникам деDжавн
' 
u'pun.nrunror.,.;i iйri;'БЁ"L,Iстанов "]Jэt, iоttалыlий iHcT

иаук yKpai,H 
и "., i нс гитут r.о _ YYl'9:1 Н'" i",,; ;,,;;i ;,,;"'#'J.|,,|,i,|;X'

Наuiональноi, o,,''r.ri,: ;;r;;;|ОХtРУРГii .iMer,ri 
лкltдемiк:t д,п, ромоданов.

серtlево-судинноi -l;;;;i';;; l?[ 
uT: j:l:l,,Нацiональний iнститут

МеДИЧНИХ наук Уlсраiiни". <,, :"''" /rlvllliUaJ ПаЦIОltаЛЬНО]' академii
rсардiологii ir""; 

"i"o.ri-" 
"ffT""*':1,1 

л l:УКОВИй центр uIn"r"ry.
медичних Hayl( Укра]'ни -, 9lуq,\(\ nJ,! l IаЦ]онал,,но]' акlпсмjlОС Kororiиl.nn, iЙчК-,.,']]."""'. ,,О 

tолltри нгологii,
<.науково-праkтllчний 

ц.пrр "H:.i, _ :ПuД"'ii'Й;;;" r;"r-'ir"оJ,,1]i1],
нацiонrльноi un,,r"rii, ,"]",,I"".JjT.;:I:ill]l'"i , 

леЙрорентгенох ipypt ii'
СРГИЗtrТРi)'iлул,,Mollологi],iM.,, '' ' IPn'J'ir)), "ПJЦlОН{LЛ',НИй iIlституI
М,едичних "jy, y-ori""""'".,3_1.'_]]''-,Kotо llацjоналtнот академii
Н.tцiональноi а,,.,демii,'r"r"ч",.l"П""''], 

'l,),lВМа']Ологii ,lа орrолсдii
цього наказу. lx наук YKpaiHtl,, ззбезпе9ити tsиконання

4. Контроль за виконанням цьоIо наказу за]и11]

Презrtдсttr

Io за собою,

Вiталiй ЩИМБАЛЮК

ýёнr,"хi
згtдно з осйirнiйЙ
'"]11!""' "' ", . ,* р"""--"*,*";",,д-;;
r-*rr,S rl(/ - .-,


