Особливості фінансового забезпечення медичного обслуговування
населення
Норми Бюджетного кодексу України

Терміни
введення в
дію
Видатки, що здійснюються з Державного бюджету України на охорону здоров’я
(стаття 87, частина перша, пункт 8)
а) первинна медико-санітарна, амбулаторно-поліклінічна та
стаціонарна допомога (багатопрофільні лікарні та поліклініки, що
виконують специфічні загальнодержавні функції, згідно з
переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України)
б) спеціалізована, високоспеціалізована амбулаторнополіклінічна та стаціонарна допомога (клініки науково-дослідних
інститутів, спеціалізовані лікарні, центри, лепрозорії, госпіталі
для інвалідів Великої Вітчизняної війни, спеціалізовані
поліклініки, спеціалізовані стоматологічні поліклініки згідно з
переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України)
діють до
1 січня 2020
в) санаторно-реабілітаційна допомога (загальнодержавні
року
санаторії для хворих на туберкульоз, загальнодержавні
спеціалізовані санаторії для дітей та підлітків, спеціалізовані
санаторії для ветеранів війни, осіб, на яких поширюється чинність
законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту", "Про жертви нацистських переслідувань",
та інвалідів, загальнодержавні реабілітаційні установи та
комплекси для інвалідів згідно з переліком, затвердженим
Кабінетом Міністрів України)
г) санітарно-епідеміологічний нагляд (лабораторні центри, заходи
боротьби з епідеміями)
д) первинна медична допомога, крім видатків на оплату
діє
комунальних послуг та енергоносіїв комунальними закладами
з 01.07.2018
охорони здоров’я
до 01.01.2020
е) державні програми громадського здоров’я та заходи боротьби
з епідеміями
є) державні програми розвитку та підтримки закладів охорони
вводяться в
здоров’я, що перебувають у державній власності, згідно з
дію з 1 січня
переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України
2020 року
ж) програма державних гарантій медичного обслуговування
населення
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Видатки, що здійснюються з бюджетів міст обласного значення, районних
бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад
(стаття 89, частина перша, пункт 3)
а) амбулаторно-поліклінічна та стаціонарна допомога (лікарні
широкого профілю, спеціалізовані медико-санітарні частини,
пологові будинки, поліклініки і амбулаторії, загальні
стоматологічні поліклініки, дільничні лікарні)
а1) первинна медична допомога (медичні амбулаторії,
фельдшерсько-акушерські і фельдшерські пункти, центри
первинної медичної (медико-санітарної) допомоги) та інші
заклади охорони здоров’я, що надають первинну медичну
допомогу)
б) програми медико-санітарної освіти (міські та районні центри
здоров'я і заходи з санітарної освіти)
в) інші державні програми медичної та санітарної допомоги
(територіальні медичні об’єднання, центри медичної статистики,
автопідприємства санітарного транспорту, інші програми і
заходи)
г) оплата комунальних послуг та енергоносіїв комунальними
закладами охорони здоров’я, що надають первинну медичну
допомогу, місцеві програми розвитку та підтримки комунальних
закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну
допомогу, та місцеві програми надання населенню медичних
послуг з первинної медичної допомоги населенню
ґ) співфінансування оплати медичних послуг, що надаються в
рамках програми державних гарантій медичного обслуговування
населення, для покриття вартості комунальних послуг та
енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров’я, які
належать відповідним територіальним громадам або є
об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст, що перебувають в управлінні районних рад
д) місцеві програми розвитку та підтримки комунальних закладів
охорони здоров’я, які належать відповідним територіальним
громадам або є об’єктами права спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в
управлінні районних рад, і місцеві програми надання населенню
медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою
державних гарантій медичного обслуговування населення
е) місцеві програми громадського здоров’я

діє до 1 січня
2020 року

діє до 1 липня
2018 року

діють до
1 січня 2020
року

діє
з 01.07.2018
до 01.01.2020

вводяться в
дію з 1 січня
2020 року
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Видатки, що здійснюються з обласних бюджетів
(стаття 90, частина перша, пункт 3)
а) консультативна амбулаторно-поліклінічна та стаціонарна
допомога (лікарні обласного значення), центри екстреної
медичної допомоги та медицини катастроф, станції екстреної
(швидкої) медичної допомоги
б) спеціалізована амбулаторно-поліклінічна та стаціонарна
допомога (спеціалізовані лікарні, поліклініки, включаючи
стоматологічні, центри, диспансери, госпіталі для ветеранів
війни, будинки дитини, станції переливання крові)
в) санаторно-курортна допомога (санаторії для хворих на
туберкульоз, санаторії для дітей та підлітків, санаторії медичної
реабілітації)
г) інші державні програми медичної та санітарної допомоги
(медико-соціальні експертні комісії, бюро судмедекспертизи,
центри медичної статистики, територіальні медичні об’єднання,
автопідприємства санітарного транспорту, бази
спецмедпостачання, центри здоров'я і заходи санітарної освіти,
регіональні заходи з реалізації державних програм, інші
програми і заходи)
ґ) співфінансування оплати медичних послуг, що надаються в
рамках програми державних гарантій медичного обслуговування
населення, для покриття вартості комунальних послуг та
енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров’я, які є
об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст, що перебувають в управлінні обласних рад
д) регіональні програми розвитку та підтримки комунальних
закладів охорони здоров’я, які є об’єктами права спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що
перебувають в управлінні обласних рад, і регіональні програми
надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений
програмою державних гарантій медичного обслуговування
населення
е) регіональні програми громадського здоров’я

діють до 1
січня 2020
року

вводяться в
дію з 1 січня
2020 року

