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ЗАТВЕРДЖЕНО
Постановою Кабінету Міністрів України
від ___ _____ 2016 року № ____

ПОЛОЖЕННЯ
про Національну службу здоров’я України

1. Національна служба здоров’я України (Національна служба здоров’я)
є центральним органом виконавчої влади, який забезпечує рівний та якісний
медичний захист громадян України в межах гарантованого державою пакету
медичної допомоги шляхом стратегічних закупівель медичних послуг за
рахунок коштів державного бюджету.
2. Діяльність Національної служби здоров’я спрямовується і
координується Кабінетом Міністрів України через Міністра охорони здоров’я
України. Національна служба здоров’я входить до системи органів виконавчої
влади і забезпечує реалізацію державної політики в сфері охорони здоров’я
населення.
3. Національна служба здоров’я в своїй діяльності керується
Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету
Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров’я України, іншими
актами законодавства України, а також дорученнями Президента України та
Міністра.
4. Основними завданнями Національної служби здоров’я є:
1) реалізація державної політики у сфері охорони здоров’я населення та
внесення пропозицій щодо її формування (зокрема, в частині складу
гарантованого пакету медичної допомоги, рівня єдиних національних тарифів
на відповідні послуги, порядку їх
оплати, а також рівня спів-оплати
громадянами);
2) наповнення і підтримка державної електронної системи управління
медичною інформацією, а також забезпечення її функціонування у
відповідності до потреб ефективного планування фінансових ресурсів,
призначених для оплати гарантованого пакету медичної допомоги;
3) фінансування виплат з державного бюджету уповноваженим
медичним закладам та лікарям, що проводять діяльність з медичної практики, у
рахунок оплати послуг населенню в межах гарантованого пакету медичної
допомоги;
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4) здійснення державного контролю та нагляду за дотриманням
надавачами медичних послуг усіх форм власності належного виконання
договорів на постачання медичних послуг в межах державного гарантованого
пакету медичної допомоги;
5) здійснення аналізу і прогнозування потреб населення України у
медичному обслуговуванні та аналіз показників діяльності закладів охорони
здоров’я з метою довготермінового бюджетного планування та забезпечення
максимальної ефективності в наданні медичних послуг.
5. Національна служба здоров’я відповідно до покладених на неї
завдань:
1) забезпечує наповнення та підтримку державної електронної системи
управління медичною інформацією для обміну медичними, фінансовими та
статистичними даними, необхідними для функціонування єдиного медичного
простору;
2) щорічно розробляє і подає у встановленому порядку на розгляд та
затвердження Міністерства охорони здоров’я та Міністерства фінансів, а також
на ознайомлення - Раді громадського контролю при Національній службі
здоров’я, пакет пропозицій щодо фінансування гарантованого пакету медичної
допомоги, повна чи часткова оплата надання яких здійснюється шляхом
стратегічних закупівель через Національну службу здоров’я, який включає:
пропозиції щодо складу гарантованого пакету медичної допомоги на
плановий та два наступні за плановим бюджетні роки;
пропозиції щодо структури та рівня єдиних національних тарифів на
відповідні послуги, порядку їх оплати, а також рівня спів-оплати
громадянами на плановий та два наступні за плановим бюджетні роки;
деталізований звіт про економічну і актуарну оцінку обсягу бюджетних
коштів, необхідних для фінансування пропонованого обсягу гарантованої
медичної допомоги при запропонованому рівні тарифів та спів-оплат,
включно аналізом альтернативних сценаріїв цих показників та
обґрунтуванням оптимального рішення;
3) забезпечує доведення позиції Ради громадського контролю при
Національній службі здоров’я з приводу запропонованого пакету пропозицій
щодо фінансування гарантованого пакету медичної допомоги та відповідних
тарифів для його оплати до відома Міністерства охорони здоров’я та
Міністерства фінансів;
4) після затвердження Міністерством охорони здоров’я та Міністерством
фінансів пакету пропозицій щодо фінансування гарантованого пакету медичної
допомоги та відповідних тарифів для його оплати, забезпечує публікацію цього
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пакету, включно з деталізованим звітом про економічну та актуарну оцінку
бюджетного впливу для публічного ознайомлення;
5) виступає головним розпорядником коштів та відповідальним
виконавцем програм, передбачених у Державному бюджеті для фінансування
медичної допомоги через механізм державного медичного страхування.
Розробляє та затверджує паспорти відповідних програм та порядки
використання коштів за цими програмами;
6) уповноважує
надавачів медичних послуг усіх форм власності
відповідно до Рамкових вимог щодо стандартів надання послуг, які
затверджуються Міністерством охорони здоров’я України, на виконання
заходів з надання медичної допомоги населенню в межах гарантованого пакету
медичної допомоги в розрізі відповідних бюджетних програм;
7) розподіляє між уповноваженими надавачами медичних послуг усіх
форм власності кошти, передбачені у державному бюджеті для фінансування
медичної допомоги в межах гарантованого пакету у розрізі відповідних
бюджетних програм.
8) при розрахунках з надавачами медичних послуг усіх форм власності
використовує єдині правила, механізми фінансування та подушні тарифи,
встановлені порядками використання коштів відповідних бюджетних програм
та іншими нормативними актами, затвердженими Національною службою
здоров’я або Міністерством охорони здоров’я України;
9) отримує і узагальнює звітність надавачів медичних послуг про обсяг
наданої медичної допомоги та параметри наданих послуг за встановленими
вимогами;
10) перевіряє дотримання надавачами медичних послуг усіх форм
власності вимог надання медичної допомоги, встановлених порядками
використання коштів відповідних бюджетних програм, договорами на надання
послуг, а також нормативними актами, затвердженими Національною службою
здоров’я або Міністерством охорони здоров’я України;
11) у разі виявлення порушень встановлених вимог, призупиняє
фінансування відповідних надавачів медичної допомоги та повідомляє про факт
порушення власнику закладу, а також органу влади, що відповідає за
ліцензування господарської діяльності з медичної практики та контроль за
виконанням ліцензійних вимог;
12) у встановленому законодавством порядку, складає і подає фінансову,
бюджетну звітність про отримання та використання бюджетних коштів;
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13) щороку публікує звіт про результати діяльності, який включає аналіз
та середньостроковий прогноз потреб у медичному обслуговуванні та аналіз
показників діяльності закладів охорони здоров’я.
6. Національна служба здоров’я з метою організації своєї діяльності:
1) забезпечує в межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання
корупції і контроль за їх здійсненням в апараті Національної служби здоров’я;
2) здійснює в установленому порядку добір кадрів до апарату
Національної служби здоров’я, формує кадровий резерв на відповідні посади,
організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників апарату Національної служби здоров’я;
3) перевіряє дотримання надавачами медичних послуг усіх форм
власності вимог надання медичної допомоги, встановлених порядками
використання коштів відповідних бюджетних програм, договорами на надання
послуг, а також нормативними актами, затвердженими Національною службою
здоров’я або Міністерством охорони здоров’я України;
4) одержує інформацію, документи і матеріали від медичних закладів
усіх форм власності та лікарів приватної практики, що надають медичну
допомогу за кошти державного бюджету або звертаються до Національної
служби здоров’я з пропозицією щодо надання медичної допомоги за кошти
державного бюджету.
7. Національна служба здоров’я для виконання покладених на неї
завдань має право:
1) одержувати в установленому законодавством порядку інформацію,
документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань,
зокрема для перевірки дотримання медичними закладами усіх форм власності
та лікарями приватної практики вимог надання медичної допомоги, від
державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ,
організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;
2) залучати в установленому порядку до виконання окремих робіт, участі
у вивченні окремих питань працівників центральних та місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та
організацій, представників недержавних організацій, вчених і фахівців, у тому
числі на договірній основі, для розгляду питань, що належать до компетенції
Національної служби здоров’я;
3) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити
наукові конференції, семінари з питань, що належать до компетенції
Національної служби здоров’я.
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8. Національна служба здоров’я здійснює свої повноваження
безпосередньо та через утворені у встановленому порядку територіальні
органи. Територіальні органи Національної служби здоров’я створюються в
Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі.
9. Національна служба здоров’я у процесі покладених на неї завдань
взаємодіє в установленому порядку з іншими органами виконавчої влади,
допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України,
органами місцевого самоврядування, відповідними органами іноземних держав
і міжнародних організацій, а також підприємствами, установами, організаціями,
всеукраїнськими об'єднаннями профспілок і всеукраїнськими об'єднаннями
організацій роботодавців.
10. Національна служба здоров’я у межах своїх повноважень та на
виконання Конституції та законів України, актів і доручень Президента
України, актів Кабінету Міністрів України видає накази організаційнорозпорядчого характеру, які підписує керівник, організовує та контролює їх
виконання.
11. Нормативно-правові акти Національної служби здоров’я, видані у
межах її повноважень, підлягають державній реєстрації в установленому
порядку.
12. Накази Національної служби здоров’я, видані у межах його
повноважень, є обов'язковими до виконання органами державної влади та їх
територіальними підрозділами, органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності,
громадянами.
13. Національну службу здоров’я очолює Голова, якого призначає на
посаду та звільняє з посади Кабінет Міністрів України за пропозицією Комісії з
питань вищого корпусу державної служби, які вносяться за результатами
конкурсу відповідно до законодавства про державну службу.
14. Голова Національної служби здоров’я має не більше двох заступників,
які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів
України на підставі пропозицій Комісії з питань вищого корпусу державної
служби за результатами конкурсу відповідно до законодавства про державну
службу.
Кількість заступників Голови Національної служби здоров’я визначається
Кабінетом Міністрів України на основі обґрунтованого подання Голови
Національної служби здоров’я.
15. Голова Національної служби здоров’я:
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1) очолює Національну службу здоров’я та здійснює керівництво її
діяльністю, представляє Національну службу здоров’я у відносинах з іншими
органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її
межами;
2) вносить на розгляд Міністра охорони здоров’я України пропозиції
щодо формування державної політики в сфері охорони здоров’я населення,
розроблені Національною службою здоров’я проекти законів, актів Президента
України та Кабінету Міністрів України, а також визначає позицію щодо
проектів, розробниками яких є інші міністерства;
3) в межах компетенції, організовує та контролює виконання
Національною службою здоров’я та її територіальними органами Конституції
та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України,
наказів міністерств, що належать до сфери діяльності Національної служби
здоров’я;
4) подає на затвердження Міністру охорони здоров’я України плани
роботи Національної служби здоров’я;
5) звітує перед Міністром охорони здоров’я України про виконання
планів роботи Національної служби здоров’я та покладених на неї завдань, про
усунення порушень та недоліків, виявлених під час проведення перевірок
діяльності Національної служби здоров’я, її територіальних органів, а також
про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених
порушеннях;
6) забезпечує виконання Національною службою здоров’я та її
територіальними органами наказів Міністерства охорони здоров’я України та
доручень Міністра охорони здоров’я України з питань, що належать до
компетенції Національної служби здоров’я;
7) затверджує за погодженням з Міністром охорони здоров’я України
структуру апарату Національної служби здоров’я;
8) затверджує положення про структурні підрозділи центрального
органу управління Національної служби здоров’я;
9) вносить Кабінету Міністрів України обґрунтоване подання щодо
кількості своїх заступників;
10) призначає на посаду та звільняє з посади за погодженням з Міністром
охорони здоров’я України керівників і заступників керівників структурних
підрозділів центрального органу управління Національної служби здоров’я;
призначає на посаду та звільняє з посади державних службовців та інших
працівників центрального органу управління Національної служби здоров’я;
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11) призначає на посаду та звільняє з посад у порядку, передбаченому
законодавством про державну службу, державних службовців апарату
Національної служби здоров’я;
12) приймає на роботу та звільняє з роботи, у порядку, передбаченому
законодавством про працю, працівників Національної служби здоров’я;
13) за погодженням з Міністром охорони здоров’я України призначає на
посади та звільняє з посади керівників територіальних органів Національної
служби здоров’я та їх заступників;
14) скасовує повністю чи в окремій частині акти територіальних органів
Національної служби здоров’я;
15) забезпечує реалізацію державної політики щодо державної таємниці,
контроль за її збереженням в апараті Національної служби здоров’я;
16) забезпечує формування в установленому порядку кадрового резерву
Національної служби здоров’я, організацію підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації державних службовців і працівників Національної
служби здоров’я та осіб, включених до кадрового резерву;
17) підписує накази Національної служби здоров’я;
18) залучає державних службовців та працівників територіальних органів
Національної служби здоров’я, а за домовленістю з керівниками – державних
службовців та працівників міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади, місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної
Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і
організацій до розгляду питань, що належать до компетенції Національної
служби здоров’я;
19) розподіляє обов’язки між своїми заступниками;
20) дає в межах повноважень обов’язкові до виконання державними
службовцями і працівниками Національної служби здоров’я доручення;
21) вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення та
притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців та
працівників апарату Національної служби здоров’я, керівників її
територіальних органів, присвоює їм ранги державних службовців;
22) у встановленому порядку вносить подання щодо представлення
державних службовців та працівників апарату Національної служби здоров’я, її
територіальних органів, до відзначення державними нагородами України;
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23) утворює у межах граничної чисельності державних службовців та
працівників Національної служби здоров’я і коштів, передбачених на її
утримання, ліквідовує, реорганізовує за погодженням з Кабінетом Міністрів
України та Міністром охорони здоров’я України територіальні органи
Національної служби здоров’я як структурні підрозділи апарату цього органу;
24) забезпечує взаємодію Національної служби здоров’я з відповідальним
за взаємодію структурним підрозділом Міністерства охорони здоров’я України,
визначеним Міністром охорони здоров’я України;
25) забезпечує дотримання встановленого Міністром охорони здоров’я
України порядку обміну інформацією між Міністерством охорони здоров’я
України і Національною службою здоров’я та своєчасність її подання;
26) приймає в установленому порядку рішення про розподіл бюджетних
коштів, розпорядником яких є Національна служба здоров’я;
27) за погодженням із Міністерством фінансів України, затверджує
штатний розпис та кошторис апарату Національної служби здоров’я, штатний
розпис (штат) та кошторис територіальних (у тому числі міжрегіональних)
органів Національної служби здоров’я;
28) утворює комісії, робочі та експертні групи;
29) скликає та проводить наради з питань, що належать до компетенції
Національної служби здоров’я;
30) здійснює інші повноваження, визначені законом.
16. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції
Національної служби здоров’я, обговорення найважливіших напрямів її
діяльності в Національній службі здоров’я можуть утворюватись колегії.
Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного
наказу Національної служби здоров’я.
Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових
консультацій з основних питань діяльності в Національній службі здоров’я
можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та
інші допоміжні органи.
Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або
тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів приймає
Голова Національної служби здоров’я, який затверджує кількісний та
персональний склад таких органів, а також положення про них.
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Національна служба здоров’я в обов’язковому порядку утворює колегію з
питань розробки стандартів якості медичних послуг та методів управління
якістю.
17. З метою забезпечення прозорості та цивільного контролю за
діяльністю при Національній службі здоров’я утворюється рада громадського
контролю у складі 15 осіб, яка формується на засадах відкритого та прозорого
конкурсу.
До складу Ради громадського контролю при Національній службі
здоров’я не можуть входити:
1) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування;
2) особи, що перебувають у трудових відносинах із медичними
закладами, здійснюють господарську діяльність у якості лікарів – фізичних
підприємців, або входять до складу об’єднань організацій роботодавців сфери
охорони здоров’я;
3) особи, які, незалежно від тривалості, були працівниками Національної
служби здоров’я впродовж попередніх двох років;
4) особи, близькі особи яких, незалежно від тривалості, були
працівниками Національної служби здоров’я впродовж попередніх двох років.
Положення про Раду громадського контролю при Національній службі
здоров’я та про порядок її формування затверджується Кабінетом Міністрів
України;
Рада громадського контролю при Національній службі здоров’я:
1) розглядає проект плану роботи Національної служби здоров’я перед
його поданням на затвердження Міністру охорони здоров’я і надає
рекомендації щодо цього документу;
2) заслуховує інформацію про діяльність, виконання планів та завдань
Національної служби здоров’я і надає свої висновки і рекомендації щодо них
протягом року;
3) розглядає звіти Національної
оприлюднює свої висновки щодо них;

служби

здоров’я,

затверджує

і

4) розглядає пакет пропозицій щодо фінансування гарантованого пакету
медичної допомоги та відповідних тарифів для його оплати, який щорічно
розробляється Національною службою здоров’я, формує і оприлюднює свою
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позицію щодо цього документу, а також доводить її до відома Міністерства
охорони здоров’я та Міністерства фінансів;
5) має інші права, передбачені Положенням про Раду громадського
контролю.
Порядок денний засідань Ради громадського контролю, протоколи
засідань та прийняті рішення публікуються у відкритому доступі.
Рада громадського контролю може проводити відкриті засідання за
участю ширшої громадськості.
18. Гранична чисельність державних службовців і працівників
Національної служби здоров’я затверджується Кабінетом Міністрів України.
Структура апарату Національної служби здоров’я затверджується
Головою Національної служби здоров’я за погодженням із Міністром охорони
здоров’я України. Штатний розпис та кошторис Національної служби здоров’я
затверджуються Головою Національної служби здоров’я за погодженням із
Міністерством фінансів України.
19. Національна служба здоров’я України є юридичною особою
публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та
своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Державної
казначейської служби України.

