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положЕння
про відділ планово-аналітично.і. роботи
управління планово-фінансово.і. роботи

департаменту фінансів та бухгалтерського обліку
Національно.і. служби здоров'я Укра.і.ни

1.  Загальні положення

1.1. Відділ  планово-аналітичноЇ  роботи  (далі  -відділ)  є  структурним
підрозділом   управління   планово-фінансово.і.   роботи   (далі   -   управління)
департаменту фінансів та бухгалтерського обліку (далі - департамент) апарату
Національно.і. служби здоров'я Укра.і'ни (далі -НСЗУ).

1.2. Відділ безпосередньо підпорядковується начальнику управління.
1.3. У   сво.і.й   діяльності   відділ   керується   Конституцією   та   законами

Укра.і.ни, указами Президента Укра.і.ни та постановами Верховно.і. Ради Укра.і.ни,
прийнятими  відповідно  до  КонституціЇ  та  законів  Укра.і.ни,  актами  Кабінету
Міністрів   Укра.і.ни,   наказами  Міністерства   фінансів   Укра.і.ни   та  державноЇ
казначейськоЇ     служби     Укра.і.ни,     іншими     актами     законодавства,     що
регламентують   бюджетні   відносини   і   фінансово-господарську   діяльність
бюджетно.і. установи, Положенням про Національну службу здоров'я УкраЇни,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів Укра.і.ни від 27 ірудня 2017 року
Ng  1101  (далі  -Положення  про  НСЗУ),  наказами  НСЗУ,  Положенням  про
департамент,  Положенням  про  управління,  цим  Положенням  та  іншими
нормативно-правовими актами.

1.4.  Відділ  організовує  свою  роботу  згідно  з  поточними  планами  у
взаємоді.і. з іншими структурними підрозділами апарату НСЗУ.

1.5.   Відділ   в   межах   повноважень,   визначених   цим   ПОложенням,
забезпечує виконання покладених на нього завдань.

1.6. Відділ складається з начальника відділу та головних спеціалістів.

2.  Основні завдання

Основними завданнями відділу є:
2.1. Участь у реалізаціЇ державно.і. політики у сфері державних фінансових

гарантій   медичного   обслуговування   населення   за   проірамою   державних
гарантій медичного обслуговування населення.

2.2. Участь у процесі підготовки пропозицій до Бюджетно.і. деклараціЇ.
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2.3.  Підготовка  інформаціЇ  до  бюджетного  запиту  НСЗУ  на  плановий
бюджетний  рік  та  прогнозних  показників  на  наступні  за  ним  два  бюджетні
роки.

2.4. Складання у межах затверджених обсягів бюджетних асигнувань на
відповідний    рік    паспортів    бюджетних    проґрам,    за    якими    НСЗУ    є
відповідальним   виконавцем,   подання   Їх   на  погодження   до   Міністерства
фінансів Укра.і.ни (далі - Мінфін) для подальшого затвердження відповідними
наказами Міністерства охорони здоров'я УкраЇни (далі -МОЗ).

2.5.  Підготовка звітів  про  виконання  паспортів  бюджетних  проірам,  за
якими НСЗУ є відповідальним виконавцем.

2.6. Узагальнення  практики  застосування  законодавства  з  питань,  що
належать  до  його  компетенці.і., розроблення  пропозицій  щодо  вдосконалення
законодавчих  актів,  актів  Президента  Укра.і.ни,  Кабінету  Міністрів  Укра.і.ни,
нормативно-правових актів міністерств та внесення .і.х на розгляд Голові НСЗУ
в установленому порядку.

3.  Функці.,.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
3.1. Готує   пропозиці.і.   до   проекту   державного   бюджету   Укра.і.ни   на

наступний  бюджетний  рік  за  бюджетними  прокрамами,  за  якими  НСЗУ  є
відповідальним виконавцем.

3.2. Готує  та  надає  відділу  бюджетування  пропозиці.і.  щодо  інформаці.і.,
необхідно.і.   для   підготовки   розрахунків   до   кошторисів   за   бюджетними
проірамами, за якими НСЗУ є відповідальним виконавцем.

3.3. Готує    проекти    паспортів    бюджетних    програм    з    урахуванням
пропозицій  щодо  .і.х  результативних  показників,  отриманих  від  структурних
підрозділів  апарату  НСЗУ,  відповідальних  за  виконання  завдань  і  заходів  за
бюджетними проірамами, за якими НСЗУ є відповідальним виконавцем.

3.4. Забезпечує   спільне   опрацювання   проектів   паспортів   бюджетних
проірам з фахівцями Мінфіну для .і.х подальшого погодження Мінфіном.

3.5. Здійснює  аналіз  виконання  бюджетних  проірам,  за  якими  НСЗУ  є
відповідальним виконавцем, за результатами опрацювання звітів про виконання
паспортів  за  цими  бюджетними  прокрамами,  та,  у  разі  необхідності,  надає
начальнику  управління  пропозиці.і.  щодо  необхідності  внесення  до  змін  до
паспортів бюджетних проірам.

3.6. Надає, у разі  необхідності,  пропозиціЇ начальнику управління  щодо
заходів,  які  необхідно  здійснити з  метою  оптимізаці.і.  видатків  за бюджетною
програмою за якою здійснюється утримання НСЗУ,  а також для підвищення
рівня раціонального використання бюджетних коштів за іншими бюджетними
проірамами, за якими НСЗУ є відповідальним виконавцем.

3.7. Формує  та  надає  начальнику  управління  пропозиці.і.  щодо  заходів,
необхідних  для  організаці.і.  та  удосконалення  планово-аналітично.і.  роботи  у
відцілі, управлінні.
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3.8. Готує та надає начальнику управління пропозиціЇ щодо вдосконалення
законодавчих   актів,   актів   Президента   УкраЇни,   Кабінету   Міністрів   УкраЇни,
приймає участь у розробці  проектів законів  Укра.і.ни,  актів Президента УкраЇни,
Кабінету    Міністрів    Укра.і.ни,    нормативно-правових    актів    та    розпорядчих
документів НСЗУ з питань, що належать до його компетенці.і..

3.9. Розглядає та формує проекти відповідей на звернення і запити народних
депутатів Укра.і.ни, звернення міністерств, центральних органів виконавчо.і. влади,
юридичних та фізичних осіб з питань, що належать до компетенці.і. підрозділу.

3 .10, Готує за дорученням начальника управління, директора департаменту -
головного бухгалтера аналітичні та інформаційні матеріали з питань, що належать
до компетенці.і. підрозділу.

3.11.Взаємодіє    у    межах    компетенці.і.    зі    структурними    підрозділами
департаменту та апарату НСЗУ.

3.12. Вживає заходи для своєчасного оприлюднення на офіційному веб-сайті
НСЗУ  документів,  які  належать  до  компетенці.і.  відділу  та  оприлюднення  яких
передб ачено законодавством.

3.13. Готує за дорученням начальника управління, директора департаменту -
головного бухгалтера аналітичні та інформаційні матеріши з питань, що належать
до   компетенціЇ   відділу,   в   тому   числі   для   участі   у   засіданнях   і   нарадах
департаменту, НСЗУ, МОЗ, комітетів Верховно.і. Ради Укра.і.ни, Кабінету Міністрів
УкраЇни, Мінфіну.

3.14.  Забезпечує  у  межах  сво.і.х  повноважень  охорону  державно.і.  таємниці
відповідно до вимог режиму секретності та службовоЇ інформаціЇ,

3.15.  Взаємодіє з  центральними  органами  виконавчо.і. в]іади,  допоміжними
органами  і  службами,  утвореними  Президентом  УкраЇни,  органами  місцевого
самоврядування,    об'єднаннями    громадян,    профспілками    та    організаціями
роботодавців,  підприємствами, установами,  організаціями згідно з компетенцією
підрозділу.

3.16.   Відповідно  до  законодавства  та  доручень  начальника  управління,
директора департаменту - головного бухгалтера здійснює інші функці.і..

3.17. Забезпечує   дотримання    вимог   трудового    законодавства   УкраЇни,
законодавства   УкраЇни   про   державну   службу,   запобігання   корупціЇ,   захист
персональних   даних,   правил   внутрішнього   службового   розпорядку   НСЗУ,
службовоЇ дисципліни та правил поведінки державного службовця, вимог режиму
секретності (за наявності допуску до державно.і. таємниці), охорони праці, техніки
безпеки,    виробничо.і.    санітарі.і.,    гігієни    праці    та    протипожежноЇ    безпеки,
передбачених відповідними правилами та інструкціями.

4.  права

Відділ має право:
4.1.  Отримувати  та  обробляти  персональні  дані  та  іншу  інформацію  про

надавачів медичних послуг, необхідних для здійснення завдань та функцій відділу,
з дотриманням вимог законодавства про захист персональних даних.



4

4.2. Брати участь у формуванні проектів спільних планових завдань для
структурних підрозділів апарату НСЗУ відповідно до компетенціЇ відділу.

4.3.  Взаємодіяти  зі  структурними  підрозділами  апарату  НСЗУ,  МОЗ,
державними та місцевими органами виконавчоЇ влади з питань, що належать до
його компетенці.і..

4.4. Одержувати у встановленому законодавством порядку від посадових
осіб  та  інших  працівників  апарату  НСЗУ,  центральних  органів  виконавчо.і.
влади інформацію, статистичні дані, довідки, матеріали та пояснення, необхідні
для виконання покладених на нього завдань.

4.5. Брати   участь   у   підготовці   проектів   законів   Укра.і.ни,   постанов   і
розпоряджень  Кабінету  Міністрів  Укра.і.ни,  наказів  та  доручень  керівництва
НСЗУ, проводити експертизу таких актів у межах його компетенці.і..

4.6. Залучати у встановленому порядку до участі у виконанні завдань та
функцій,  передбачених  цим Положенням,  інші  структурні  підрозділи  апарату
нсзу.

4.7.Ініціювати   скликання   нарад   з   питань,   що   належать   до   його
компетенці.і.,  залучати  до  участі  в  них  спеціалістів  структурних  підрозділів
апарату НСЗУ (за згодою .і.х керівників).

4.8. Використовувати в установленому порядку бази даних МОЗ та НСЗУ
для  отримання  інформаціЇ,  необхідно.і.  для  виконання  поктіадених  на  нього
завдань.

4.9. За погодженням із керівництвом НСЗУ брати участь у конференціях,
семінарах,  нарадах  та  інших  заходах  з  питань,  що  належать  до  компетенці.і.
відділу.

4.10. Залучати    членів    постійних    або    тимчасових    консультативних,
дорадчих  та  інших  допоміжних  органів,  що  утворюються  при  НСЗУ,  та
фахівців   органів   виконавчо.і.   влади,   відомств   і   організацій   (за   згодою   та
погодженням  з  .і.хніми  керівниками)  до  розгляду  питань,  що  належать  до  .і.х
компетенці.і.,  та  підготовки  відповідних  матеріалів  для  подання  керівництву
управління, департаменту та НСЗУ.

4.11. Подавати   на   розгляд   начальника   управління   пропозиці.і.   щодо
вдосконалення   роботи   відділу,   управління,   департаменту   та   структурних
підрозділів апарату НСЗУ.

4.12.доступу    до    документів    з    ірифом    "дСК"    (для    службового
користування).

4.13. Здійснювати     представництво     у     робочих     групах,     комісіях,
координаційних радах, у тому числі міждержавних, діяльність яких пов'язана з
питаннями, що належать до компетенці.і. відділу.

5. Керівництво

5.1.    Відділ    очолює    начальник,    який    призначається    на   посаду    і
звільняється з посади Головою НСЗУ.

5.2. На посаду начальника відділу призначається особа, яка вільно володіє
державною  мовою,  має  повну  вищу  освіту,  освітньо-кваліфікаційний  рівень
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магістра,  з  досвідом  фінансово-економічноЇ роботи  не  менше  двох  років  на
посадах державно.і. служби категорій  "Б"  чи  "В",  служби в органах місцевого
самоврядування або на керівних посадах підприємств,  установ та організацій
незалежно від форм власності.

5.3. Начальник   відділу   безпосередньо   підпорядковується   начальнику
управління.

5.4.  У  разі  тимчасово.і.  відсутності  начальника  відділу  виконання  його
обов'язків  покладається  на  іншого  працівника  відділу  відповідно  до  наказу
нсзу.

5.5. Права, обов'язки і відповідальність начальника відділу визначаються
законодавством   про   державну   службу,   Положенням   про   НСЗУ,    цим
Положенням,  посадовою  інструкцією  і  правилами  внутрішнього  службового
розпорядку НСЗУ.

Начальник відділу планово-аналітично.і. роботи
управління планово-фінансово.і. роботи
департаменту фінансів та бухгалтерського обліку

погоджЕно
Начальник управління планово-фінансовоЇ роботи
департаменту фінансів та бухгалтерського обліку

директор деп артаменту
фінансів та бухгалтерського обліку -
головний бухгалтер

:::ідкУиВ::уСсеуКнТеОнРнУякорупційнихриЗИЛ

директор деп артаменту
управління персоналом

Заступник директора
Юридичного департаменту

Ю. Косяк

С. Гнатюк

І. Жигінас

ш-м-(и„%„



зАтвЕрджЕно
наказ НаціональноЇ служби здоров'я
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положЕння
про відділ бюджетування управління планово-фінансово.і. роботи

департаменту фінансів та бухгалтерського обліку
Національно.і. служби здоров'я Укра.і.ни

1. Загальні положення

1.1. Відділ  бюджетування   (далі  -відділ)   є  структурним  підрозділом
управління   планово-фінансовоЇ  роботи   (далі  -  управління)   департаменту
фінансів та бухгалтерського обліку (далі - департамент) апарату Національно.і.
служби здоров'я Укра.і.ни (далі -НСЗУ).

1.2, Відділ безпосередньо підпорядковується начальнику управління.
1.3. У   сво.і.й   діяльності   відділ   керується   Конституцією   та   законами

Укра.і.ни, указами Президента Укра.і.ни та постановами ВерховноЇ Ради Укра.і.ни,
прийнятими  відповідно  до  Конституці.і. та  законів  Укра.і.ни,  актами  Кабінету
Міністрів  УкраЇни,   наказами  Міністерства  фінансів  УкраЇни  та  державно.і.
казначейсько.і.     служби     УкраЇни,     іншими     актами     законодавства,     що
регламентують   бюджетні   відносини   і   фінансово-господарську   діяльність
бюджетно.і. установи, Положенням про Національну службу здоров'я Укра.і.ни,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів Укра.і.ни від 27 ірудня 2017 року
№  1101  (далі  -Положення  про  НСЗУ),  наказами  НСЗУ,  Положенням  про
департамент,  Положенням  про  управління,  цим  Положенням  та  іншими
нормативно-правовими актами.

1.4. Відділ організовує свою роботу згідно з перспективними і поточними
планами у взаємоді.і. з іншими структурними підрозділами апарату НСЗУ.

1.5. Відділ в межах повноважень, визначених цим Положенням,
забезпечує виконання покладених на нього завдань,

1,6. Відділ сішадається і3 заступника начальника управління - начальника
відділу, заступника начальника відділу та головних спеціалістів.

2. Основні завдання

Основними завданнями відділу є:
2.1. Участь у реалізаці.і. державно.і. політики у сфері державних фінансових

гарантій   медичного   обслуговування   населення   за   програмою   державних
гарантій медичного обслуговування населення.

2.2. Організація  бюджетного  планування  та  фінансового  забезпечення
діяльності НСЗУ за бюджетними проірамами, за якими НСЗУ є відповідальним
виконавцем.
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2.3. Підготовка  пропозицій  до  Бюджетно.і.  деклараці.і.  та  подання  Їх  до
Міністерства охорони здоров'я Укра.і.ни (далі -МОЗ).

2.4. Підготовка бюджетного запиту НСЗУ на плановий бюджетний рік та
проінозних показників на наступні за ним два бюджетні роки, подання його до
МОЗ для подальшого включення до узагальненого бюджетного запиту МОЗ.

2.5. Узагальнення  практики  застосування  законодавства  з  питань,  що
належать до  його  компетенці.і., розроблення  пропозицій  щодо  вдосконалення
законодавчих  актів,  актів  Президента  Укра.і.ни,  Кабінету  Міністрів  УкраЇни,
нормативно-правових актів міністерств та внесення Їх на розгляд Голові НСЗУ
в установленому порядку.

3. Функці.1.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
3.1. Визначає  порядок  і  терміни  подання  відповідними  структурними

підрозділами апарату НСЗУ матеріалів, необхідних для підготовки пропозицій
до Бюджетно.і. деклараці.і. та бюджетного запиту НСЗУ.

3.2. Готує   узагальнені   пропозиціЇ   до   проекту   державного   бюджету
Укра.і.ни на наступний бюджетний рік за бюджетними прокрамами, за якими
НСЗУ є відповідальним виконавцем.

3.3. Здійснює розподіл  коштів,  передбачених  державним  бюджетом  для
НСЗУ   у  розрізі   кодів   економічно.і.   класифікаціЇ  видатків   за   бюджетними
проірамами згідно із доведеними головним розпорядником бюджетних коштів
лімітними довідками.

3.4. Формує в установленому порядку з урахуванням потреби, визначено.і.
у межах компетенціЇ відповідними структурними підрозділами апарату НСЗУ,
розрахунки  до  кошторисів  за  бюджетними  програмами,  за  якими  НСЗУ  є
відповідальним виконавцем.

3.5.Складає   в   установленому   порядку,   у   тому   числі   на   підставі
пропозицій,  Отриманих  від  структурних  підрозділів  апарату  НСЗУ,  проект
кошторису   та   плану   асигнувань   за   бюджетною   проірамою,   за   якою
здійснюється утримання НСЗУ.

3.6. Складає   в   установленому   порядку,   у   тому   числі   на   підставі
пропозицій,     Отриманих    від     структурних    підрозділів     апарату    НСЗУ,
відповідальних   за   виконання   завдань   і   заходів   за   іншими   бюджетними
проірамами, за якими НСЗУ є відповідальним виконавцем, проекти кошторисів
та планів асигнувань.

3.7. Готує   пропозиці.і.  щодо  внесення  змін  до   кошторисів  та  планів
асигнувань  на  підставі  отриманих  пропозицій  від  структурних  підрозділів
апарату НСЗУ чи рішень Голови НСЗУ.

3.8. Готує  документи  для  перерозподілу  видатків  у  межах  загального
обсягу бюджетних призначень за бюджетною проірамою, за якою здійснюється
утримання  НСЗУ,  та  за  іншими  бюджетними  проірамами,  за  якими  НСЗУ
визначено відповідальним виконавцем.

3.9.  Формує  та  надає  начальнику  управління  пропозиціЇ  щодо  заходів,
необхідних для організаціЇ та удосконалення бюджетного процесу в НСЗУ.
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3.10.ГОтує     та     надає     начальнику     управління     пропозиці.і.     щодо
вдосконалення   законодавчих   актів,   актів   Президента   Укра.і.ни,   Кабінету
Міністрів  УкраЇни,  бере  участь  у  розробці  проектів  законів  УкраЇни,  актів
Президента Укра.і.ни,  Кабінету Міністрів Укра.і.ни,  нормативно-правових актів
та розпорядчих документів НСЗУ з питань, що належать до його компетенці.і..

3.11. Розглядає   та   готує   проекти   відповідей   на   звернення   і   запити
народних   депутатів   Укра.і.ни,   звернення   міністерств,   центральних   органів
виконавчо.і.  влади,  юридичних  та  фізичних  осіб  з  питань,  що  належать  до
компетенці.і. підрозділу.

3.12.ГОтує     за     дорученням      начальника     управління,      директора
департаменту -  головного бухгалтера аналітичні та інформаційні матеріали з
питань,  що  належать  до  компетенціЇ  підрозділу,  в  тому  числі  для  участі  у
засіданнях  і  нарадах  департаменту,  НСЗУ,  МОЗ,  комітетів  Верховно.і.  Ради
Укра.і.ни, Кабінету Міністрів УкраЇни, Мінфіну.

3.13. Взаємодіє   у   межах   компетенці.і.   зі   структурними   підрозділами
департаменту та апарату НСЗУ.

3.14. Проводить   у   межах   компетенці.і.   експертизу   проектів   законів
УкраЇни,  актів  Президента  УкраЇни  та  Кабінету  Міністрів  Укра.і.ни  та  готує
інформацію   для   довідок   щодо   .і.х   відповідності   нормам   європейського
законодавства.

3.15. Вживає заходи для своєчасного оприлюднення на офіційному веб-
сайті     НСЗУ    документів,     які     стосуються     компетенці.і.    підрозділу    та
оприлюднення яких передбачено законодавством.

3.16. Забезпечує у межах сво.і.х повноважень охорону державно.і. таємниці
відповідно до вимог режиму секретності та службово.і. інформаці.і..

3.17. Взаємодіє з центральними органами виконавчоЇ влади, допоміжними
органами і службами, утвореними Президентом УкраЇни, органами місцевого
самоврядування,   об'єднаннями   іромадян,   профспілками   та   організаціями
роботодавців,   підприємствами,   установами,   організаціями   відповідно   до
компетенці.і. відділу.

3.18,  Відповідно  до  законодавства та доручень  начальника управління,
директора департаменту - головного бухгалтера здійснює інші функці.і..

3.19. Забезпечує  дотримання  вимог  трудового  законодавства  Укра.і.ни,
законодавства  УкраЇни  про  державну  службу,  запобігання  корупці.і.,  захист
персональних  даних,  правил  внутрішнього  службового  розпорядку  НСЗУ,
службово.і.  дисципліни  та  правил  поведінки  державного  службовця,  вимог
режиму  секретності  (за  наявності  допуску  до  державно`і. таємниці),  охорони
праці,  техніки  безпеки,  виробничо.і. санітарі.і.,  гігієни  праці  та  протипожежно.і.
безпеки, передбачених відповідними правилами та інструкціями.

4. права

Відділ має право:
4.1. Отримувати та обробляти персональні дані та іншу інформацію про

надавачів  медичних  послуг,  необхідних  для  здійснення  завдань  та  функцій
відділу, з дотриманням вимог законодавства про захист персональних даних.



4

4.2.  Брати участь у формуванні  проектів спільних планових завдань для
структурних    підрозділів    апарату    НСЗУ    відповідно    до    компетенці.і.    та
відповідальності відділу.

4.3.  Взаємодіяти  зі  структурними  підрозділами  апарату  НСЗУ,  МОЗ,
державними та місцевими органами виконавчо.і. влади з питань, що належать до
його компетенці.і..

4.4. Одержувати у встановленому законодавством порядку від посадових
осіб   та   інших   працівників   НСЗУ,   центральних   органів   виконавчо.і.  влади
інформацію, статистичні дані, довідки, матеріали та пояснення, необхідні для
виконання покладених на нього завдань.

4.5. Брати   участь  у   підготовці   проектів   законів   Укра'і.ни,   постанов   і
розпоряджень   Кабінету   Міністрів   Укра.і.ни,    наказів   та   доручень   НСЗУ,
проводити експертизу таких актів у межах його компетенці.і..

4.6. Залучати у встановленому порядку до участі у виконанні завдань та
функцій,    передбачених    цим    Положенням,    інші    структурні    підрозділи
департаменту, НСЗУ.

4.7.Ініціювати   скликання   нарад   з   питань,   що   належать   до   його
компетенці.і.,  залучати  до  участі  в  них  спеціалістів  структурних  підрозділів
апарату НСЗУ (за згодою .і.х керівників).

4.8. Використовувати в установленому порядку бази даних МОЗ та НСЗУ
для  отримання  інформаці.і.,  необхідноЇ  для  виконання  покладених  на  нього
завдань.

4.9. За погодженням із керівництвом НСЗУ брати участь у конференціях,
семінарах,  нарадах  та  інших  заходах  з  питань,  що  належать  до  компетенціЇ
відцілу'

4.10. Залучати    членів    постійних    або    тимчасових    консультативних,
дорадчих  та  інших  допоміжних  органів,   що  утворюються   при  НСЗУ,   та
фахівців   органів   виконавчоЇ   влади,   відомств   і   організацій   (за   згодою   та
погодженням  з  .і.хніми  керівниками)  до  розгляду  питань,  що  належать  до  .і.х
компетенціЇ,  та  підготовки  відповідних  матеріалів  для  подання  керівництву
управління, департаменту та НСЗУ.

4.11. Подавати   на   розгляд   начальника   управління   пропозиці.і.   щодо
вдосконалення   роботи   відділу,   управління,   департаменту   та   структурних
підрозділів апарату НСЗУ.

4.12.доступу    до    документів    з    ірифом    "дСК"    (для    службового
користування).

4.13. Здійснювати     представництво     у     робочих     ірупах,     комісіях,
координаційних радах, у тому числі міждержавних, діяльність яких пов'язана з
питаннями, що належать до компетенці.і. відділу.

5. Керівництво

5.1. Відділ очолює заступник начальника управління - начальник відділу,
який  призначається   на  посаду  і   звільняється  з   посади  Головою  НСЗУ  в
установленому законодавством порядку.
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5.2. На  посаду  заступника  начальника  управління  -  начальника  відділу
призначається особа,  яка вітіьно володіє державною  мовою,  має повну  вищу
освіту,   освітньо-кваліфікаційний   рівень   магістра,   з   досвідом   фінансово-
економічно.і.  роботи   не   менше  двох  років   на  посадах  державно.і.  служби
категорій  "Б"  чи  "В",  служби  в  органах  місцевого  самоврядування  або  на
керівних  посадах  підприємств,  установ  та  організацій  незалежно  від  форм
власності.

5.3. Заступник начальника управління - начальник відділу безпосередньо
підпорядковується начальнику управління.

5.4. Заступник начальника управління -начальник відділу має заступника.
5.5. У  разі  відсутності  заступника  начальника  управління  -  начальника

відділу його обов'язки за посадою виконує заступник начальника відділу,  а у
разі   відсутності   останнього   виконання   обов'язків   заступника   начальника
управління  -  начальника  відділу  покладається  на  іншого  працівника  відділу
відповідно до наказу НСЗУ.

5.6. Права,     Обов'язки     і     відповідальність     заступника     начальника
управління - начальника відділу і заступника начальника відділу визначається
законодавством    про    державну    службу,    ПОложенням    гіро    НСЗУ,    цим
Положенням,  посадовою  інструкцією  і  правилами  внутрішнього  службового
розпорядку НСЗУ.

Заступник начальника управління -
начальник відділу бюджетування
управління планово-фінансово.і. роботи
департаменту фінансів та бухгалтерського обліку

погоджЕно
Начальник управління планово-фінансово.і. роботи
департаменту фінансів та бухгалтерського обліку

директор департаменту
фінансів та бухгалтерського обліку -
головний бухгалтер

Завідувач Сектору
оцінки та усунення корупційних ризиків

директор департаменту
управління персоналом

Заступник директора
Юридичного депар аменту

\Gр--

Ю. Косяк

С. Гнатюк

І. Жигінас



зАтвЕрджЕно
наказ  Національно.і. служби  здоров'я

#?й„ сt`'  г',t 2oі1 р. №-щ

положЕ-
про департамент замовііення медичних послуг та лікарських засобів

Національно.і. сjтужби здоров'я Укра.і'ни

1. Загальні положення

1.1. департамент замовлення медичних послуг та лікарських засобів (далі
- департамент) є самостійним структурним підрозділом апарату НаціональноЇ
служби здоров'я УкраЇни (далі -НСЗУ).

1.2. департамент   підпорядкований   та   підконтрольний   безпосередньо
Голові НСЗУ.

1.3. департамент  у  сво.і.й  діяльності   керується  Конституцією  Укра.і.ни,
законами   Укра.і.ни,   актами   Верховно.і.  Ради   Укра.і.ни,   Президента   Укра.і.ни,
Кабінету Міністрів  УкраЇни,  ПОложенням  про  Національну  службу здоров'я
УкраЇни, затвердженим постановою Кабінету Міністрів Укра.і.ни від 27 грудня
2017 року № 1 101 (далі -Положення про НСЗУ), іншими нормативно-правовими
актами, наказами НСЗУ та цим Положенням.

1.4. департамент організовує свою роботу згідно з поточними планами у
взаємоді.і. з іншими структурними підрозділами апарату НСЗУ.

1.5. департамент  в  межах  повноважень,  визначених  цим  Положенням,
забезпечує виконання покладених на нього завдань.

1.6. до складу департаменту входять:
1 ) аналітичне управління:
- відділ аналізу даних;
- відділ моніториніу потреб населення.
2) управління фінансових гарантій медичного обслуговування:
- відділ розробки програми медичних гарантій;
- відділ взаємоді.і. і3 зовнішніми експертами.
3) відділ розрахунку вартості медичного обслуговування.

1.7. Основні  завдання,  функціЇ,  права  та  відповідальність  структурних
підрозділів, що входять до складу департаменту, визначаються цим Положенням
та  положеннями  про  відповідні  структурні  підрозділи,  які  затверджуються  в
установленому порядку.

2.  Основні завдання

Основними завданнями департаменту є:
2.1. Аналіз масивів даних та надання аналітичних висновків і узагальнень

щодо інформаці.і., яка містить медичні дані
2.3.  Комунікація  з  лікарями  та  медичними  експертами  щодо  реалізаці.і.
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державно.і.   політики   у   сфері   державних   фінансових   гарантій   медичного
обслуговування   населення   за   програмою   державних   гарантій   медичного
обслуговування населення (далі - ПМГ).

2.4. Планування обсягів замовлення медичних послуг та лікарських засобів
для населення Укра.і.ни за ІШ.

2.5. Контроль цільового та ефективного використання коштів за ІШ.

3.  Функці.,.

департамент відповідно до покладених на нього завдань:
3 .1. Проводить аналіз статистичних даних, що надходять до НСЗУ.
3 .2, Веде статистику медичних послуг (кількість зареєстрованих пацієнтів,

кількість прийнятих пацієнтів тощо).
3 .3. Розробляє стратегічний план розвитку реформи фінансування охорони

здоров'я.
3.4. Формує  прогнози  щодо  потреб  населення  в  медичних  послугах та

лікарських засобах за ПМГ.
3.5.  Формує звіти щодо аналізу та середньострокового прогнозу потреб

населення в медичних послугах та лікарських засобах за проірамою медичних
гарантій.

3.6.  Здійснює  фінансовий  аналіз  обсягів  замовлення  медичних  послуг,
вартості лікування.

3.7.  Здійснює  аналіз  та  оцінку  ефективності  закупівлі  НСЗУ  медичних
послуг та лікарських засобів за іпшт.

3.8. Проводить збір інформаці.і. для подальшо.і. актуалізаці.і. у реєстрах, що
входять до складу електронно.і. системи охорони здоров'я.

3.9. ФОрмує  відповіді  на  запити  з  питань,  що  належать  до  компетенці.і.
департаменту.

3.10. Здійснює  комунікацію  з  лікарями  та  координацію  груп  медичних
експертів, залучених до виконання окремих робіт та участі у вивченні окремих
питань  щодо  реалізаці.і.  ІПШ-  та  інших  питань,  що  належать  до  компетенці.і.
нсзу.

3.11. Бере участь у формуванні та аналізі стратегі.і. НСЗУ, процесах оцінки
та моніторингу ризиків, звітує про свою діяльність керівництву НСЗУ.

3 .12. Виконує інші функці.і., що випливають з покладених на нього завдань.
3 .13 . Забезпечує дотримання працівниками департаменту вимог трудового

законодавства  Укра.і.ни,  законодавства  Укра.і.ни  про  державну  службу,   про
запобігання   корупці.і.,   захист   персональних   даних,   правил   внутрішнього
службового  розпорядку  НСЗУ,  службово.і.  дисципліни  та  правил  поведінки
державного  службовця,  вимог  режиму  секретності  (за  наявності  допуску  до
державноЇ  таємниці),  охорони  праці,  техніки  безпеки,  виробничо.і.  санітаріЇ,
гігієни праці та протипожежно.і. безпеки, передбачених відповідними правилами
та інструкціями.

4. права

департамент має право:
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4.1. Одержувати в установленому порядку, для виконання пок]іадених на
нього  завдань  необхідні  документи,  інформацію,  довідки,  розрахунки,  інші
матеріали від посадових осіб апарату НСЗУ.

4.2. Залучати,  за згодою керівників інших структурних підрозділів апарату
НСЗУ,  відповідних  спеціалістів  для  розроблення  і  здійснення  заходів,  які
проводяться департаментом відповідно до покладених на нього завдань.

4.3. За дорученням Голови НСЗУ представляти   НСЗУ в установленому
порядку  з  питань,  що  належать  до  компетенці.і.  департаменту,  в  органах
державно.і. влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах
та організаціях незалежно від форми власності.

4.4.     Взаємодіяти    із    структурними    підрозділами    апарату    НСЗУ,
центральними органами виконавчоЇ влади, державними органами та органами
місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями з питань,
що належать до його компетенці.і.,

4.5. Отримувати та обробляти персональні дані та інформацію надавачів
медичних послуг (у тому числі інформацію про стан здоров'я, діагноз, відомості,
одержані  під  час  медичного  обстеження  пацієнтів)  необхідні  для  здійснення
завдань  та  функцій  департаменту,  з  дотриманням  вимог законодавства  про
захист персональних даних.

4.6.  Вносити керівництву НСЗУ пропозиці.і. щодо вдосконалення роботи
департаменту в межах компетенціЇ.

4.7.  Брати  участь  у  підготовці  та  проведенні  нарад,  роботі  робочих  з
питань, що належать до компетенці.і. департаменту.

5. Керівництво

5.1.  департамент  очолює  директор,  який  призначається  на  посаду  та
звільняється з посади у встановленому законодавством порядку.

5.2. На посаду директора департаменту призначається особа, яка вільно
володіє державною мовою та має освіту не нижче магістра, з досвідом роботи на
посадах державно.і. служби  категорі.і. "Б" чи "В" або досвідом служби в органах
місцевого   самоврядування,   або   досвідом   роботи   на   керівних   посадах
підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше
двох років.

5.3.   директор  департаменту  безпосередньо  підпорядковується  Голові
нсзу.

5.4. директор департаменту має трьох застуішиків: заступника директора
департаменту, заступника директора департаменту - начальника аналітичного
управління,  заступника  директора  департаменту  -  начальника  управління
фінансових гарантій медичного обслуговування, які призначаються на посаду та
звільняються з посади в установленому порядку.

5.5.  У  разі  відсутності  директора  департаменту  його  функціЇ  виконує
заступник  директора  департаменту,   а  у  разі   його  відсутності  -  один  і3
заступників   директора  департаменту  -   начальників  управління   або   інша
посадова особа, визначена наказом НСЗУ.
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5.6. Права, обов'язки і відповідальність директора департаменту та його
заступників визначаються законодавством про державну службу, Положенням
про  НСЗУ,   цим  Положенням,  .і.х  посадовими   інструкціями   і  правилами
внутрішнього службового розпорядку НСЗУ.

дкректор департаменту
замовлення медичних послуг
та лікарських засобів

погощно
Завідувач Сектору оцінки
:і--у-;;=:-н-і:-k-о-Бйц-іЕ=Ї=-ризиків       С~

директор департаменту
управління персонаjіом

Заступник директора
Юридичного департаменту

с- Ю. Косяк

С. Гнатюк

І. Жигінас

Ж   ШшшЕіIНйі1іьпr
#(дф-иїґ2с/



зАтвЕрщно
наказ НаціональноЇ служби здоров'я

ЇіКдРC?ЯЕЕ._DВГТНЯ,2оl4 р.№_/щ

положЕння
про аналітичне управління

департаменту замовлення медичних послуг та лікарських засобів
Національно.і. служби здоров'я Укра.і.ни

1.  Загаjтьні положення

1.1.    Аналітичне    управління    (далі    -   управління)    є    структурним
підрозділом департаменту замовлення медичних послуг та лікарських засобів
(далі - департамент) апарату Національно.і. служби здоров'я Укра.і.ни (далі -
нсзу).

1.2.    Управління    підпорядковане   та   підконтрольне    безпосередньо
директору департаменту.

1.3.    Управління  у  сво.і.й  діяльності  керується  Конституцією  Укра.і.ни,
законами  УкраЇни,  актами  Верховно.і.  Ради  УкраЇни,  Президента  Укра.і.ни,
Кабінету Міністрів Укра.і.ни, Положенням про Національну службу здоров'я
Укра.і.ни, затвердженим постановою Кабінету Міністрів Укра.і.ни від 27 грудня
2017  року  №   1101  (далі  -Положення  про  НСЗУ),  іншими  нормативно-
правовими актами, наказами   НСЗУ, ПоІіоженням про департамент та цимположенням.

1.4.    Управління організовує свою роботу згідно з поточними планами у
взаємодіЇ з іншими структурними підрозділами апарату НСЗУ.

1.5.    Управління в межах повноважень, визначених цим ПОложенням,
забезпечує виконання покладених на нього завдань.

1.6.    до складу управління входять:
-відділ аналізу даних;
-  відділ моніториніу потреб населення.
1.7.    Основні завдання, функці.і., права та відповідальність структурних

підрозділів, що входять до складу управління, визначаються цим ПОложенням,
положенням  про  департамент  та  положеннями  про  відповідні  структурні
підрозді]іи, які затверджуються в установленому порядку.

2.  Основні завдання

Основними завданнями управління є:
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1.1.    Аналіз   масивів   даних   та   надання   аналітичних   висновків   і
узагальнень щодо інформаціЇ, яка містить медичні дані з метою моніториніу,
прогнозування потреб населення Укра.і.ни у медичних послугах та лікарських
засобах; надання узагальнень та висновків керівництву НСЗУ.

1.2.     Надання   аналітичних   та   статистичних   даних   що   стосуються
реалізаці.і. проірами державних гарантій медичного обслуговування населення
для прийняття рішень відповідними структурними підрозділами апарату НСЗУ
та керівництвом НСЗУ.

3.  Функці.І.

Управління відповідно до покладених на нього завдань:
3.1.     Забезпечує відповідно до запитів керівництва НСЗУ та структурних

підрозділів апарату НСЗУ формування, аналіз, ведення та щдання аналітичних
та статистичних даних, що містяться в електронній системі охорони здоров'я та
інших реєстрах.

3.2,    Забезпечує здійснення аналізу звітності надавачів медичних послуг
щодо переліку та обсягу надання медичних послуг за договорами про медичне
обслуговування населення та договорами про реімбурсацію за звітній період
для узагальнення та подальшо.і. розробки дешбордів.

3.3.    Організовує   побудову   математичних   моделей,   опрацювання,
підготовку масивів даних для статистичного аналізу (злипя, перетворення та
створення   нових   показників,   перевірки   даних)   відповідно   до   запитів
керівництва НСЗУ та структурних підрозділів апарату НСЗУ для подальшого
здійснення  аналітики,  прогнозування,  прийняття  управлінських  рішень  та
здійснення інших повноважень НСЗУ.

3.4.    Забезпечує    формування    дешбордів,    публікацію    Е-даних    на
офіційному веб-сайті НСЗУ та забезпечує Їх підтримку в актуальному стані.

3.5.    Здійснює  збір  та  аналіз  медично.і.  інформаціЇ,   що  міститься  в
електронній   системі   охорони   здоров'я   щодо   випадків   лікування   не   за
протоколом відповідно до запитів від структурних підрозділів апарату НСЗУ,
або тих, що стали відомі під час виконання покладених на управління завдань.

3.6.    Забезпечує систематичний моніторинг та аналіз отриманих даних
щодо наданих медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичного
обслуговування населення (далі - ІШ).

3.7.    Здійснює оцінювання результатів і надає узагальнену інформацію
щодо впровадження ПШ.

3.8.    Забезпечує здійснення розрахунку та фінансового аналізу обсягів
замовлення медичних послуг за ІПШ-.

3.9.    Формує та надає керівництву департаменту та НСЗУ рекомендаці.і.
щодо вдосконалення впровадження ПШ.
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3.10.  Забезпечує  аналіз  витрат  і  результатів  економічно.і.  ефективності
впровадження проірами медичних гарантій.

3.11.  Забезпечує формування теорі.і. змін ПМГ, ключових показників та
методики .і.х обчислення.

3.12.  В  межах  компетенці.і.  здійснює  формування  аналітичних  звітів,
довідок та узагальнень для інших структурних підрозділів апарату НСЗУ.

3.13.  Спільно з іншими структурними підрозділами департаменту бере
участь в розробленні проірами медичних гарантій.

3.14.  Бере  участь  у  формуванні  та  аналізі  стратегі.і.  НСЗУ,  процесах
оцінки та моніторингу ризиків, звітує про свою діяльність керівництву.

3.15.  Розглядає  звернення  іромадян,  запити  на  отримання  публічно.і.
інформаці.і.,  звернення  та  запити  адвокатів  і  народних  депутатів  Укра.і.ни,
звернення   органів   державно.і.   влади,   органів   місцевого   самоврядування,
об'єднань іромадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форми
власності, Їх посадових та службових осіб з питань, що належать до компетенці.і.
управління.

3.16.  За дорученням керівництва департаменту та НСЗУ виконує інші
завдання в межах своєЇ компетенціЇ.

3.17.  Забезпечує дотримання працівниками управління вимог трудового
законодавства  Укра.і.ни,  законодавства  Укра.і.ни  про  державну  службу,  про
запобігання  корупці.і.,  про  захист персональних даних,  правил  внутрішнього
службового  розпорядку  НСЗУ,  службово.і.  дисципліни  та  правил  поведінки
державного  службовця,  вимог режиму  секретності  (за наявності допуску до
державно.і.  таємниці),  охорони  праці,  техніки  безпеки,  виробничоЇ  санітарі.і.,
гігієни    праці    та   протипожежно.і.    безпеки,    передбачених    відповідними
правилами та інструкціями.

4.  права

Управління має право:
4.1.    За   дорученням   Голови   НСЗУ   представляти   НСЗУ   в   органах

державно.і. влади, органах місцевого самоврядування, іромадських організаціях,
підприємствах, установах організаціях незалежно від форми власності з питань,
що належать до компетенці.і. управління.

4.2.    Одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів
апарату НСЗУ інформацію, документи, довідки, розрахунки, інші матеріали,
необхідні для виконання покладених на управління завдань.

4.3.    Отримувати   та   обробляти   персональні   дані   та   інформацію
надавачів  медичних  послуг  (у  тому  числі  інформацію  про  стан  здоров'я,
діагноз, відомості, одержані під час медичного обстеження пацієнтів) необхідні
для здійснення завдань та функцій відділу з дотриманням вимог законодавства



про захист персональних даних.
4.4.    Взаємодіяти  із  структурними  підрозділами  НСЗУ,  центральними

органами виконавчо.і. влади, органами державноЇ влади та органами місцевого
самоврядування,  іромадськими  організаціями,  підприємствами,  установами,
організаціями  незалежно  від  форми  власності  з  питань,  що  належать  до
компетенці.і. упр авління.

4.5.    Скликати наради та утворювати робочі групи з питань, що належать
до компетенці.і. управління.

4.6.     Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів апарату НСЗУ
за згодою .і.х керівників для підготовки проектів нормативно-правових актів і
організаційно-розпорядчих документів та для розроблення і здійснення заходів
з питань, що належать до компетенціЇ управління.

4.7.    Надавати  роз'яснення  працівникам  апарату  НСЗУ  з  питань,  що
належать до компетенці.і. управління.

4.8.    Брати  участь  у  конференціях,  семінарах,  нарадах  з  питань  що
належать до компетенціЇ управління.

5. Керівництво

5.1.    Управління очолює заступник директора департаменту -начальник
управління,  який  призначається  на  посаду  та звільняється  у  встановленому
законодавством порядку.

5.2.    На   посаду   заступника   директора   департаменту   -   начальника
управління призначається особа, яка вільно володіє державною мовою та має
освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче магістра, з досвідом роботи
на посадах  державно.і. служби    категоріЇ ``Б"  чи  "В"  або  досвідом  служби  в
органах місцевого самоврядування, або досвідом роботи на керівних посадах
підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше
двох років.

5.3.    Заступник   директора   департаменту   -   начальник   управління
безпосередньо підпорядковується директору департаменту.

5.4.    Заступник  директора  департаменту  -  начальник  управління  має
заступника начальника управління  - начальника відділу моніторингу потреб
населення,   який   призначається   на   посаду   та   звільняється   з   посади   в
установленому порядку.

5.5.    У разі відсутності заступника директора департаменту -начальника
управління   його   функці`і.   та   обов'язки   виконує   заступник   начальника
управління - начальник відділу моніториніу потреб населення, а в разі його
відсутності - інша особа відповідно до наказу НСЗУ.

5.6.    Права,    обов'язки    і    відповідальність    заступника    директора
департаменту  -  начальника  управління  визначаються  законодавством  про
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державну службу, Положенням про НСЗУ, цим Положенням, його посадовою
інструкцією і правилами внутрішнього службового розпорядку НСЗУ.

Заступник директора департаменту -
начальник аналітичного управління
департаменту замовлення медичних
послуг та лікарських засобів

погоджЕно
дир ектор департаменту
замовлення медичних послуг
та лікарських засобів

Завідувач Сектору оцінки           с
та усунення корупційних ризиків

дир ектор деп артаменту
управління персоналом

Заступник директора
Юридично го департаменту

Ю. КОСЯК

С. Гнатюк

І. Жигінас


