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MiHicTepcTBo 43dHaHciB YKpaIHH BignoBigHo go JIHCTa CeKpeTapiaTy Ka6H-leTy 

MiHiCTpiB YKpaIHH BLit 08.11.2021 ,N2 358095/0/2-21 go nlicTa 04)icy Ilpe3Hgeura 
YKpaIHH BLit 04.11.2021 .1■12 44-01/3225 p03TY151HyJI0 3BepHeHH5I opraHiB micueBoro 
cam0BpsigyBaHH51 niogo 3a6oproBaHocTi i3 3apo6iTHol flJ1TH npaniBHHiciB 3aKna)UB 
oxopoHH 3gopoB'51 Ta HanexcH0F0 (1)illaHCOBoro 3a6e3negeHH51 C4lep14 0Xop0H14 

3gopoB'm Ha 2022 pix i B mmax KomneTeinai noBigomnsic. 
LL(odo 3a6opeoeauocmi i3 3ap06iMHOT ruiamu npayi6uwcie 3axnadi6 oxopouu 

360p06 
i3 3aKOHOM YKpaIHH 011p0 gep)KaBHi 4)iHaHc0B1 rapaHTii megHtmoro 

o6cnyroByBaHH51 HaceneHH5D> cTBopeHo HOBHCI mexaHi3m (1)iHaHcyBaHH5I HagaHHA 
megHtnmx nocnyr Ta nixapcbmax 3aco6iB, 30xpema ITITISIXOM nepexogy Ha onnaTy 3 

gepwamoro 6log)KeTy YKpaIHH Me,EIHT.IHHX nocnyr i nixapCI,KHX 3aco6iB, 
BICTI1011eHHX L0 HporpamH Me,a1411HI4X rapaHriti. 

go uiei nporpamH gonrieHo icomyHanbHi 3axnag1 oxopoHH 3g0p0B's1, 
nepeTHopelli y KomyHanblli Heicomepuirmi ni,EinpHemcTsa, LHO HaAmoTh BignoBigHy 
megmmy gonomory Ii yxnanH goroBip npo megHtme o6cnyroByBaHHA HaceneHHA 3 

HagioHanbHolo cay)K6oro 3gopoB'R YKpaIHH. 
BkigaTKH Ha peani3auix) nporpamn gep)KaBHHx rapaHTill megninioro 

o6cnyroByBaHHA Hacenemui Ha 2021 pix nepeg6ageHo 3a 610,PICeTH010 nporpamoto 
MiHicTepCTBa oxopoHH 3g0p0B'51 YKpaIHH 2308060 oPea.Tii3auia nporpamll 
gepicaBmix rapaHriii megHinioro o6cnyroByBaHH5I Hacenemm». 

flocTaHoBamH Ka6iHeTy MiHicTpiB YKpaIHH Big 05.02.2020 N2 65 «gesixi 
IIHTaHH51 peani3aniI nporpamm gemicaBHHx rapaHTill megHtmoro o6cnyroByBaHHA 
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202l року та II - IV
пiдлягають оплатi в

кварталах 2021 року, зокрема

рамках реалiзацiТ програми
пакети медичних послуг, що
медичних гарантiй, до яких

населенн я у 2020 роцi та I квартал| 2021 року> та вiд |5.02.202l J\b 133 <Щеякi

питання рёалiзацiт програми державних гарантiй медичного обслуговування

"u..n.""" у II - IV квартz}лах 202I рокр) затверджено порядки реалiзацii
програми державних гарантiй медичного обслуговування населення у I кварталi

встановлюються сдинi специфiкацiТ, умови закупiвлi, таРИфИ Та КОРИГУЮЧi

коефiцiенти до них.
Нацiональна служба здоров'я Украiни оплачуе наданi медичнi послули

згiдно з тарифами та коригувztльними коефiцiентами, визначеними в цих
порядках, на пlдстав1 звlтlв llpO мсличнr rruL;Jryrи, lll,L, \,кJlсrлoкJrDUл D rrtrP;rflrr/l

передбаченому Типовою формою договору про медичне обслуговуваннrI
пiдставi звiтiв про медичнi послуги, шо складаються порядку,

населення за програмою медичних гарантiй, затвердженою постановою

Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 25.04.2018 Jt 410 кПро договори про медичне

обслуговування населення за програмою медичних гарантiй>, вiдповiдно до

укJIаденого договорУ в межах бюджетних асигнувань, визначених у планi

асигнувань на вiдповiдний перiод за вiдповiдним напрямом
питання своечасноi оплати за пакетами медичних послуг ма€ вирlшувати

нацiональна служба здоров'я Украiни вiдповiдно до умов договору про

медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантiй.
Водночас слiд зазначити, що згiдно зi статтею 32 Закону Украiни кПро

мiсцеве самоврядування в ykpaiHb до власних повноважень виконавчих

органiв сiльських, селищних i мiських рад нilлежать повноваження щодо

управлiння закладами охорони здоров'я, якi належать територiальним громадам

або переданi iM, органiзацй iх матерiально-технiчного та фiнансового забезпечення.

Статтею 3 Закону Украiни кПро державнi фiнансовi гарантii медичного

обслуговування населення) визначено, що органи мiсцевого самоврядування в

межах своеi компетенцii можуть фiнансувати мiсцевi програми РОЗВиТкУ Та

пiдтримки комунzшьних закладiв охорони здоров'я, зокрема щодо оновЛенНя

матерiально_технiчноi бази, капiтального ремонту, реконструкчii, пiДвищення
оплати працi медичних працiвникiв (програми кмiсцевих стимулiв>), а ТакОж

мiсцевi програми надання населенню медичних послуг, мiсцевi програми
громадського здоров'я та iншi програми в oxopoнi здоров'я.

Вiдповiдно до пiдпункry ((д)> пункту 3 частини першоi cTaTTi 89

Бюджетного кодексу Украiни (далi - Кодекс) з бюджетiв сiльських, селищних,
мiських територiальних громад можугь здiйснюватися видатки на мiСцевi
програми розвитку та пiдтримки комунЕIльних закладiв охорони здоров'я, якi
наJIежать вiдповiдним територiальним громадам, i мiсцевi процрами надання
населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних
гарантiй медичного обслуговрання населенню.

Отже, з мiсцевих бюджетiв можуть здiйснюватися видатки на розвиток та
пiдтримку органами мiсцевого самоврядування закладiв охорони здоров'я у разi



a

прийняття вiдповiдних мiсцевих i регiоналъних програм у встановленому

законодавством порядку.

шоdо налеilсноео фiнансовоео забезпечення сферч oxopoшu зdоров'я на

2022 piK
iгiдно зi статтею 7 Кодексу одним iз принципiв бюджетноi системи

украiни е принцип збалансованостi, вiдповiдно до якого повноваження на

здiйснення витрат бюджету мають вiдповiдати обсягу надходжень бюджету на

вiдповiдний бюджетний перiод.
питання збiльшення частки видаткiв на охорону здоров'я, зокрема на

програму медичних гарантiй, в обсязi вzLлового внугрiшнього продукту (ввп)
.rriд роr.лядати у взаемозв'язку з обсягом ввп, що перерозподiлясться через

зведений бюджет Украiни, оскiльки бюджетнi видатки формуються у межах

наявних pecypciB дохiдноi частини бюджету.
з метою реалiзачii державноi полiтики в частинi створення умов для

ефективногО i достуПногО длЯ Bcix цромадян медичного обслуговування

видатки на охорону здоров'я щорiчно збiльшуються з урахуванням
можливостей дохiднот частини бюджету. У проектi Закону Украiни <про

,Щержавний бюджет Украiни на 2022 piк> (ресстр. Ns 6000 вiД 15.09.2021)

передбачено видатки на охорону здоров'я з урахуванням продовження

реалiзацii заходiв реформи фiнансування системи охорони здоров'я вiдповiдно

до Закону Украiни кпро державнi фiнансовi гарантii медичного обслуговування

населенНrI) та на викоНання положень Указу Президента Украiни вiд 18.06.2021

Jю 26112021 кПро заходи щодо пiдвищення конкурентоспроможностi закладiв

охорони здоров'я та забезпечення додаткових гарантiй для медичних
працiвникiв>>, зокрема щодо пiдвищення заробiтних плат у сферi охорони

здоров'я для лiкарiв до розмiру не менше нiж 20 тис. грн на мiсяць, для
середнього медичного персон€lJIу - не менше нiж 13,5 тис. грн на мiсяць.

Так, MiHicTepcTBy охорони здоров'я УкраТни за бюджетною програмою

2308060 <Реа-гriзацiя програми державних гарантiй медичного обслуговування

населення) передбачено видатки в обсязi l57,5 млрд гривень.

Вiдповiдно до статгi 19 проекту Закону Украiни <Про ,ЩержавниЙ бЮДЖеТ

украiни на2022 piк> реалiзацiя державних гарантiй медичного обслуговування
населення за програмою медичних гарантiй у 2022 роui бУле ЗДiйснЮВаТИСЯ У
порядку, встановленому Кабiнетом MiHicTpiB Украiни.
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Список розсилки

ComHi,34
Ярмолинецька селищна рада Хмельницькоi областi

32]00, Х+лел ка обл., Я1 й р-н, смm Ярмолult
_
марганец"ка Mlc"*u рuдu Днiпропетровськоi областi

53407, ,Ц,нiпропеmроiська обл,, м, Мареанець, вул, CdHoc_mi, 29-а

З"б"r"ri*"* ".йБu рuдu йно-ФранкiвськоТ областi

7 в 3 1 5, Iвано-Франкiвсьiа обл., Коло,мuйськuй р-н, сл|m Заболоmiв, плоlца

Сmепана Банdерu, 3

Г""би"с"-а мЬка рада Полтавськоi областi

39000, Полmавська обласmь, Глобuне, в.

ДуОе"""-а Mlc""a рада PiBHeHcbKoT областi

3S60O, PiBHeHcb
Луц"*а ,icbKa рада ВолинськоТ областi

43025, Волuнська обл., лl, Луцьк, вул. Б, Хлцел

Тисменицька
77400, Iвшю-

MicbKa рада Iвано-Франкiвськоi областt
iBcbKa обласmь, Тuсменuця, вулuця Галu

Д"""""""" "ъька рада Iвано-ФранкiвськоТ областt

77500, Iвано-Фраiкiвська обл., лl. !олuна, пр. Незалежносmi 5

шепетiвська Micbka рада Хмельницькоi областi

30400, Хллельнuцька о блас,mь, Ш епеп,tiвка, ByJlLt всько2о, 4

нетiшинська Micbka рада Хмельницькоi
обласmь, Hemiu,tuH,30]00, Хuельнu (tv-цuLlя Шевченка,

K*i"** р"йонна Рада Iвано-Франкiвськоi областi

78б00, Iвано-Франкiвська обл., Косiвськuй район, лt, KociB,.цlatidaH

Незалежносmi, l ]
Отинiйська селип1на рада Iвано-Франкiвськоj
7 В 2 2 3 , Iвано-Франкiвська обл., Коломuйськuu -н, cJvrm оmuнiя, ,л. Шевченка,2

Львiвсъка обласна рада

Сколiвська мiсъка рада ЛьвiвськоТ областi
82600, Львiвська обп., 6*опiurо*uй o-n, ,. C*on", ,ойd. H,,*,*no"*i, ]

Iвано-Франкiвська MicbKa рада

Переяславська MicbKa рада
08400, Кui'вська обл., П, в, Боzdана Хuельнu
Глевахiвська селищна рада Киiвськоi областi
0863 ] , КиТвська обл., Васuлькiвськuй р-н, сл|m Гл Вокза-цьttа, 2б

залмицuка Micbka Рада Тернопiльськоi областi

48600, Тернопiльська обл,, Залitцuцькuй p-H,lut. Залi
львiвська Micbka



Погребипrенська MicbKa рада вiнницькоi областi
Б, Хuельнuцькоzо, 77

Труоаu.цька MicbKa рада Львiвськоi областi

82200, Львiвська обласmь, м-

С*р*"""вська селищна рада ХмельницькоТ областi

31400, Хмельнuцька обл., Сmаросuнявськuй р-н, с,л4m,

новоушиц"ка селищна рада Хмельницькоi областi

32600, ХллельнuЦька обл., Новоушuцькuй р-н, слlm Нова Уuluця,
,л. Поdiльська, ] 2

Бучанська районна рада
08293, Kui'BcbKa обл,,

ко""r"й."* MicbKa рада Iвано-ФранкiвськоI областi

8 2 0 3, Iвано-Франкiвська оф- лtЦцg К,


