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Шановний Олександре Юрійовичу!
Національною службою здоров’я України (далі - НСЗУ) розглянуто Ваш
лист від 27.03.2020 № 01/06-119р щодо опрацювання звернення Рівненської
обласної ради від 17.03.2020.
За результатами розгляду повідомляємо.
НСЗУ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України,
указами Президента України і постановами Верховної Ради України,
прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету
Міністрів України, іншими актами законодавства.
Так, відповідно до пункту 3 Положення про Національну службу здоров’я
України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017
№ 1101 основними завданнями НСЗУ є:
1) реалізація державної політики у сфері державних фінансових гарантій
медичного обслуговування населення за програмою державних гарантій
медичного обслуговування населення (програма медичних гарантій);
2) виконання функцій замовника медичних послуг та лікарських засобів
за програмою медичних гарантій;
3) внесення на розгляд Міністра охорони здоров’я пропозицій щодо
забезпечення формування державної політики у сфері державних фінансових
гарантій медичного обслуговування населення.
Разом з тим, в межах компетенції роз’яснюємо.
Пунктом 4 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про
державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» (далі Закон) встановлено, що з 1 квітня 2020 року реалізація державних гарантій
медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій
здійснюється відповідно до цього Закону для всіх видів медичної допомоги.
На виконання вказаного положення Закону та з урахуванням положень
Бюджетного кодексу України і Закону України «Про Державний бюджет
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України на 2020 рік», постановою Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 №
65 затверджено Порядок реалізації програми державних гарантій медичного
обслуговування населення у 2020 році (далі - Порядок), яким визначено
медичні послуги, пов’язані з екстреною, вторинною (спеціалізованою) та
третинною (високоспеціалізованою) медичною допомогою, паліативною
медичною допомогою, медичною реабілітацією, медичною допомогою дітям до
16 років, медичної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, щодо яких
НСЗУ укладає договори про надання медичних послуг.
Так, вказаним Порядком визначено пакети медичних послуг, які
підлягають оплаті в рамках реалізації програми медичних гарантій, серед яких,
зокрема, «Лікування дорослих та дітей із туберкульозом», та встановлено
тарифи і коригувальні коефіцієнти оплати за надані медичні послуги.
Крім цього, на офіційному вебсайті НСЗУ опубліковані умови закупівлі
та специфікації пакетів медичних послуг у 2020 році (погоджені Міністерством
охорони здоров’я 21.01.2020), якими за напрямом «Діагностика та лікування
дорослих та дітей із туберкульозом» визначено опис медичних послуг, які
надаються в рамках програми медичних гарантій та умови щодо необхідного
для надання таких послуг медичного обладнання та персоналу.
Опубліковані специфікації та умови закупівлі формувалися на основі
галузевих стандартів, уніфікованих клінічних протоколів надання медичної
допомоги, примірних табелів матеріально-технічного оснащення, інших чинних
нормативно-правових актів та міжнародних рекомендацій, які регулюють сферу
надання медичних послуг.
Разом з тим, роз’яснюємо, що відповідно до частини першої статті 10
Закону для всієї території України встановлюються єдині тарифи оплати
надання медичних послуг, лікарських засобів та медичних виробів, розміри
реімбурсації лікарських засобів, які надаються пацієнтам за програмою
медичних гарантій.
Частиною третьою статті 10 Закону визначено, що методика розрахунку
тарифів і коригувальні коефіцієнти затверджуються центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері
охорони здоров’я, за погодженням з центральним органом виконавчої влади,
що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової і бюджетної
політики.
Так, постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1075
затверджено
Методику розрахунку
вартості
послуги
з медичного
обслуговування, яка визначає методологію та порядок обліку фактичних витрат
закладів охорони здоров’я у зв’язку з наданням послуг з медичного
обслуговування, які враховуються під час розрахунку єдиних тарифів та
коригувальних коефіцієнтів на медичні послуги.
Разом з тим, Міністерство фінансів України, відповідно до покладених на
нього завдань, зокрема, здійснює прогнозування та аналіз доходів бюджету;
складає та уточнює прогноз Державного бюджету України на наступні за
плановим два бюджетних періоди; визначає основні організаційно-методичні
засади бюджетного планування, які використовуються для підготовки
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бюджетних запитів і розроблення проекту Державного бюджету України та
прогнозу Державного бюджету України на наступні за плановим два
бюджетних періоди, загальний рівень доходів, видатків і кредитування
бюджету; дає оцінку обсягу фінансування бюджету для складення проекту
Державного бюджету України та індикативних прогнозних показників
Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетних періоди.
Відтак, НСЗУ не впливає на прийняті та затверджені витрати за
бюджетними програмами фінансування у сфері охорони здоров’я.
Крім цього, звертаємо увагу, що вирішення питання щодо розподілу
закладам охорони здоров'я коштів субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам не належить до компетенції НСЗУ.
Разом з тим, інформуємо, що відповідно до підпункту 2 пункту 2
постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2020 № 250 (далі - Постанова),
якою затверджено Порядок та умови надання у 2020 році субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих
закладів та заходів у системі охорони здоров’я, збільшено обсяг видатків за
бюджетною програмою 2311500 «Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі
охорони здоров’я» у сумі 1757557,2 тис. гривень.
Відповідно до пункту 5 Постанови обласним та Київській міській
державним адміністраціям доручено, зокрема:
здійснити у разі потреби розподіл видатків на лікування хворих на
цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином між місцевими
бюджетами адміністративно-територіальних одиниць відповідної області;
здійснити протягом двох днів розподіл видатків на підтримку окремих
закладів охорони здоров’я, які надають вторинну (спеціалізовану) та третинну
(високоспеціалізовану) медичну допомогу за програмою державних гарантій
медичного обслуговування населення, між обласним бюджетом та
відповідними бюджетами адміністративно-територіальних одиниць області з
метою недопущення виникнення заборгованості з виплати заробітної плати
працівникам таких закладів та нарахувань на неї.
Крім цього, інформуємо, що відповідно до частини п ’ятої статті 3 Закону
органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції можуть
фінансувати місцеві програми розвитку та підтримки комунальних закладів
охорони здоров’я, зокрема щодо оновлення матеріально-технічної бази,
капітального ремонту, реконструкції, підвищення оплати праці медичних
працівників (програми «місцевих стимулів»), а також місцеві програми надання
населенню медичних послуг, м‘
'
адського здоров’я та інші
програми в охороні здоров’я.

З оригіналом згідно
З повагою
т.в.о. Голови

Оксана МОВЧАН
Головний спеціаліст відділу
контролю, документального
забезпечення та архіву

