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положЕння
про відділ аналізу даних
анаjтітичного управління

департаменг[у замовлення медичних послуг та лікарських засобів
Націонаjіьно.і. служби здоров'я Укра.і.ни

1.  Загальні положення

1.1.     Відділ  аналізу  даних  (далі  -відділ)  є  структурним  підрозділом
аналітичного   управління   (далі   -   управління)   департаменту   замовлення
медичних   послуг   та   лікарських   засобів   (далі   -   департамент)   апарату
Національно.і. служби здоров'я Укра.і.ни (далі -НСЗУ).

1.2.    Відділ     підпорядкований     та     підконтрольний     безпосередньо
заступнику директора департаменту - начальнику управління.

1.3,     Відділ у своЇй діяльності керується Конституцією Укра.і.ни, законами
УкраЇни,   актами   Верховно.і.   Ради   Укра.і.ни,   Президента   УкраЇни,   Кабінету
Міністрів  Укра.і.ни,  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), іншими нормативно-правовими актами,
наказами НСЗУ, Положенням про департамент, Положенням про управління та
цим Положенням.

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 із начальника відділу і головних спеціалістів.

2.  Основні завдання

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

узагальнень щодо інформаці.і., яка містить медичні дані.
2.2.    Надання аналітичних та статистичних даних для прийняття рішень

керівництвом НСЗУ.



3.  Функці.І.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
3.1.     Відповідно до запитів керівництва НСЗУ та структурних підрозділів

апарату НСЗУ здійснює формування, анаjііз, ведення та надання аналітичних та
статистичних даних, що містяться в електронній системі охорони здоров'я та
інших реєстрах.

3.2.     Здійснює аналі3 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.    Здійснює     побудову     математичних     моделей,     опрацювання,
підготовку  масивів даних для  статистичного  аналізу (злиття,  перетворення та
створення нових показників, перевірки даних) відповідно до запитів керівництва
НСЗУ  та  структурних  підрозділів     для  подальшого  здійснення  аналітики,
прогнозування,    прийняття    управлінських    рішень    та    здійснення    інших
повноважень НСЗУ.

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

3.5.     В  межах  своє.і. компетенці.і. формує  періодичні  аналітичні  звіти  та
довідки  відповідно до запитів структурних підрозділів апарату НСЗУ.

3.6.     Проводить  збір  та  аналіз  медично.і.  інформаці.і.,  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 відділ завдань.

3.7.    Здійснює  розрахунки  та  фінансовий  аналіз   обсягів  замовлення
медичних послуг за проірамою медичних гарантій.

3.8.     За дорученням керівництва НСЗУ виконує інші завдання у межах
компетенці.і. відділу.

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

3.10.   Виконує інші завдання у межах компетенці'і. відділу.
З.11.  Розробляє проекти організаційно-розпорядчих документів з питань,

що належать до компетенці.і. відділу.
3.12.  Здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під

час контрольних заходів, проведених державними органами.
3.13.   Бере  участь  у  розгляді  звернень  кромадян,  запитів  на  отримання

публічно.і.   інформаціЇ,   звернень  та  запитів   адвокатів   і   народних  депутатів
Укра.і.ни, звернень органів державно.і. влади, органів місцевого самоврядування,
об'єднань  громадян,  підприємств,  установ,  організацій  незалежно  від  форми
власності, Їх посадових та службових осіб з питань, що належать до компетенці.і.
відділу.

3.14.   Забезпечує  дотримання     працівниками  відділу  вимог  трудового
законодавства  Укра.і.ни,   законодавства  Укра.і.ни  про  державну  службу,   про
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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

Відділ має право:
4.1.     За дорученням Голови НСЗУ представляти НСЗУ в органах державно.і.

влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, Організаціях з
питань, що належать до його компетенціЇ.

4.2.    Одержувати  в  установленому  порядку  від  структурних  підрозділів
апарату  НСЗУ   інформаційно-аналітичні   матеріали,   необхідні   для   здійснення
покладених на відділ завдань.

4.3.    Вносити керівництву управління,  департаменту пропозиці.і. з  питань
вдосконалення роботи відділу в межах компетенці.і..

4.4.    Надавати роз'яснення  з питань,  що  належать  до компетенці.і. віддітіу.
4.5.    Отримувати та обробляти персональні дані та іншу інформацію (у тому

числі інформацію про стан здоров 'я, діагноз, відомості, одержані під час медичного
обстеження пацієнтів) щодо надавачів медичних послуг, необхідні для здійснення
завдань  та  функцій  відділу,  з  дотриманням  вимог  законодавства  про  захист
персональних даних.

4.6.     Залучати, за згодою керівників структурних підрозділів апарату НСЗУ,
спеціалістів для забезпечення виконання завдань, які покладаються на відZііл.

4.7.    При   виконанні    покладених    на   відділ    завдань    взаємодіяти    із
структурними підрозділами апарату НСЗУ, органами державно.і. влади, органами
місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями з питань,
що належать до його компетенці.і..

4.8.     Брати участь у конференціях,  семінарах,  нарадах та інших заходах з
питань, що належать до його компетенціЇ.

5.  Керівнищтво

5.1.    Відділ    очолює    начальник,    який    є    державним    службовцем,
призначається  на  посаду  та  звільняється  у  встановленому  законодавством
порядку.

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

5.3.    Начальник  відділу  безпосередньо  підпорядковується  заступнику
директора департаменту - начальнику управління.

5.4.     У  разі  відсутності  начальника  відділу  його  функціЇ  та  обов'язки
виконує один із головних спеціалістів відділу відповідно до наказу НСЗУ.

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

Начальник відділу аналізу даних
аналітичного управління
департаменту замовлення медичних послуг та
лікарських засобів

погоджЕно
Начальник аналітичного управління
департаменту замовлення медичних послуг
та лікарських засобів

директор департаменту замовлення
медичних послуг та лікарських засобів

Завідувач Сектору оцінки
та усунення корупційних ризиків

директор департаменту
управління персоналом

Заступник директора
Юридичного департаменту

Ю. Косяк

С. Гнатюк

І. Жигінас
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положЕння
про відділ моніторингу потреб населення

аналітичного управjтіння
департаменггу замовлення медичних послуг та лікарських засобів

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

1.  Загальні положення

1.1.    Відділ моніторингу потреб населення (далі -відділ) є структурним
підрозділом  аналітичного  управління  (надалі  -  управління)  департаменту
замовлення  медичних  послуг  та  лікарських  засобів  (далі  -  департамент)
Національно.і. служби здоров'я Укра.і.ни (далі -НСЗУ).

1.2.    Відділ     підпорядкований     та     підконтрольний     безпосередньо
заступнику директора департаменту - начальнику управління.

1.3.     Відділ у сво.і.й діяльності керується Конституцією Укра.і.ни, Законом
Укра.і.ни "Про державну службу" та іншими законами Укра.і.ни, актами Верховно.і.
Ради Укра.і.ни, Президента Укра.і.ни, Кабінету Міністрів Укра.і.ни, Міністерства
юстиці.і.  УкраЇни,  Положенням  про  Національну  службу  здоров'я  Укра.і.ни,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів Укра.і.ни від 27 грудня 2017 року
№ 1101, наказами НСЗУ, іншими нормативно-правовими актами, а також цим
Положенням.

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

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

1.6.     Відділ            складається            і3            заступника            начальника
управління - начальника відділу і головних спеціалістів.

2.  Основні завдання

Основними завданнями відділу є:
2.1.    Моніторинг  потреб  населення  УкраЇни  у  медичних  послугах  та

лікарських засобах за проірамою державних гарантій медичного обслуговування
населення (далі -ПМГ).

2.2.    Аналіз  і  прогнозування  потреб  населення  Укра.і.ни  у  медичних
послугах та лікарських засобах; надання узагальнень та висновків керівництву
нсзу.



з.  Функці.І.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
3.1.    Здійснює  систематичний  моніторинг  та  аналіз  отриманих  даних

щодо наданих медичних послуг та лікарських засобах за ІПШ`.
3.2.    Проводить оцінювання результатів і надає узагальнену інформацію

щодо впровадження ПШ.
3.3.    Формує та надає керівництву департаменту та НСЗУ рекомендаціЇ

щодо вдосконалення впровадження ІmШ-.
3.4.     Проводить  аналіз  витрат  і  результатів  економічно.і.  ефективності

впровадження проірами медичних гарантій.
3.5.    Здійснює  розрахунок  та  фінансовий   аналіз   обсягів  замовлення

медичних послуг.
3.6.    Здійснює  формування  теоріЇ  змін  програми  медичних  гарантій,

ключових показників та методики .і.х обчислення.
3.7.    Спільно з іншими структурними підрозділами департаменту бере

участь в розробці проп.ами медичних гарантій.
3.8.     Запитує у відділу аналізу даних управління аналітичні та статистичні

дані, звіти та довідки, необхідні для виконання покладених на відділ завдань.
3.9.    В   межах  компетенці.і.  здійснює  формування  аналітичних  звітів,

довідок та узагальнень для інших структурних підрозділів НСЗУ.
3 .10.   Бере участь у формуванні та аналізі стратегі.і. НСЗУ, процесах оцінки

та моніториніу ризиків, звітує про свою діяльність керівництву.
3.11.  Розглядає  звернення  іромадян,  запити  на  отримання  публічно.і.

інформаці.і.,  звернення  та  запити  адвокатів   і   народних  депутатів  УкраЇни,
звернення   органів   державно.і.   влади,   органів   місцевого   самоврядування,
об'єднань  громадян,  підприємств,  установ,  організацій  незалежно  від  форми
власності, .і.х посадових та службових осіб з питань, що належать до компетенці.і.
відцілу.

3.12.  За   дорученням   керівництва   управління,   департаменту,   НСЗУ
виконує інші завдання в межах компетенці.і. відділу.

3.13.  Забезпечує  дотримання  вимог  трудового  законодавства  Укра.і.ни,
законодавства  Укра.і.ни  про  державну  службу,  про  запобігання  корупціЇ,  про
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  протипожежно.і.
безпеки, передбачених відповідними правилами та інструкціями.

4.  права

Вішіл 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 його компетенціЇ.

4.2.    Отримувати від посадових осіб НСЗУ його структурних підрозділів
інформацію,  документи,  довідки,  розрахунки,  інші  матеріали,  необхідні  для
виконання покладених на відділ завдань і функцій.

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

4.4.    Залучати,   за  згодою  керівника  іншого  структурного  підрозділу
НСЗУ, відповідних спеціалістів для здійснення заходів, які проводяться відділом
відповідно до покладених на нього завдань.

4.5.    Взаємодіяти  із  структурними  підрозділами  НСЗУ,  центральними
органами  виконавчо.і.  влади,  державними  органами  та  органами  місцевого
самоврядування,  громадськими  організаціями,  підприємствами,  установами,
організаціями  незалежно  від  форми  власності  з  питань,   що  належать  до
компетенці.і. відділу.

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

4.7.    Брати  участь  у  конференціях,   семінарах,   нарадах  з   питань  що
належать до компетенці.і. відділу.

5.  Керівництво

5.1. Відділ очолює заступник начальника управління -начальник відділу,
який призначається на посаду та звільняється у встановленому законодавством
порядку.

5.2.  На посаду заступника  начальника управління  -  начальника  відділу
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  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. Заступник начальника управління -начальник відділу безпосередньо
підпорядковується     заступнику    директора    департаменту     -     начальнику
управління.

5.4.  У  разі  відсутності  заступника  начальника управління  -  начальника
відділу його функціЇ та обов'язки виконує один із головних спеціалістів відділу
відповідно до наказу НСЗУ.

5.5.    Права,    обов'язки    і    відповідальність    заступника    начальника
управління  -  начальника відділу визначаються  законодавством  про державну
службу, Положенням про НСЗУ, цим Положенням, посадовими інструкціями



і правилами внутрішнього службового розпорядку НСЗУ.

Заступник начальника управління -
начальник відділу моніторингу потреб населення
аналітичного управл іння
департаменту замовлення медичних послуг
та лікарських засобів

погоджЕно
Начальник аналітичного управління
департаменту замовлення медичних послуг
та лікарських засобів

директор департаменту замовлення
медичних послуг та лікарських засобів

Завідувач Сектору оцінки
та усунення корупційних ризиків

директор департаменту
управління персоналом

Заступник директора
Юридичного департаменту

t:...`.;!

вр-с2-

•7
/,

`...`                    .

.``:`.-ї

tо$ціQс*-

Ю. Косяк

С. Гнатюк

І. Жигінас



зАтвЕрдщно
наказ   Національно.і.   служби   здоров'я
УвіКдР.?йЕ,QЩВ;дпЩпШ2оl9

р.№.#_#
положЕння

про управління фінансових гарантій медичного обслуговування
департаменг[у замовлення медичних послуг та jтікарських засобів

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

1. Загальні положення

1.1. Управління  фінансових  гарантій  медичного  обслуговування  (далі -
управління)  є  структурним  підрозділом  департаменту  замовлення  медичних
послуг та лікарських засобів (далі - департамент) апарату НаціональноЇ служби
здоров'я Укра.і.ни (далі -НСЗУ).

1.2.Управління       підпорядковане       та       підконтрольне       директору
департаменту.

1.3. У  сво.і.й діяльності  управління  керується  Конституцією  та законами
УкраЇни, указами Президента Укра.і.ни і постановами Верховно.і. Ради Укра.і.ни,
прийнятими  відповідно  до  КонституціЇ та  законів  Укра'і.ни,  актами  Кабінету
Міністрів  Укра.і.ни,  Положенням  про  Національну  службу  здоров'я  Укра.і.ни,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів УкраЇни від 27 грудня 2017 року
№ 1101 (далі -Положення про НСЗУ), іншими нормативно-правовими актами,
наказами НСЗУ, Положенням про департамент, а також цим Положенням.

1.4. Управління організовує свою роботу згідно з поточними планами у
взаємоді.і. 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 розробки програми медичних гарантій;
- відділ взаємоді.і. і3 зовнішніми експертами,

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

2. Основні завдання

Основними завданнями управління є:
2.1. Планування обсягів замовлення медичних послуг та лікарських засобів

для населення Укра.і.ни.
2.2.Проведення    комунікацій    з    лікарями    щодо    імплементаціЇ    та

функціонування медично.і. реформи.
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2.3. Координація   експертних  груп   медиків,  які   проводять  тестування
нововведень.

з. Функці.,.

Управління відповідно до покладених на нього завдань:
3 .1. Розробляє стратегічні напрями розвитку медичного обслуговування за

програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.
3.2. Забезпечує розробку проекту програми медичних гарантій медичного

обслуговування населення на 1 рік, сприяє звітуванню та затвердженню проекту
в Міністерстві охорони здоров'я Укра.і.ни та підготовці необхідних документів
для Міністерства фінансів Укра.і.ни.

3 .3 . Проводить аналіз даних: тарифи, коригувальні коефіцієнти на медичні
послуги та лікарські засоби, формує пропозиці.і. щодо змін в них.

3.4. Здійснює прогнозування щодо потреб населення в медичних послугах
та лікарських засобах.

3 , 5 , Проводить комунікаціЇ з лікарями щодо реалізаціЇ державно.і. політики
у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення та
інших питань, що належать до компетенціЇ НСЗУ.

3.6. В межах компетенці.і. НСЗУ забезпечує залучення зовнішньо.і. медично.і.
експертизи  до  розробки  методик  фінансових  розрахунків  та  обґрунтувань
тарифів, матеріального оснащення лікарень тощо.

3.7. Координує діяльність  робочих іруп зовнішніх медичних експертів.
3.8. Організовує  та  забезпечує  розгляд  звернень  іромадян,  запитів  на

отримання  публічноЇ  інформаці.і.,  звернень  та  запитів  адвокатів  і  народних
депутатів      Укра.і.ни,      звернень      органів      державно.і.     влади,      місцевого
самоврядування,    об'єднань    іромадян,    підприємств,    установ,    організацій
незалежно від форм власності, .і.х посадових та службових осіб, з питань, що
належать до компетенці.і. департаменту.

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

3.10. Забезпечує  дотримання  вимог  трудового  законодавства  УкраЇни,
законодавства  Укра.і.ни  про  державну  службу,  запобігання  корупці.і.,  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,  виробничоЇ  санітарі.і.,  гігієни  праці  та  протипожежноЇ
безпеки, передбачених відповідними правилами та інструкціями.

4.  права

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

влади,     органах    місцевого     самоврядування,     підприємствах,    установах,
організаціях з питань, що належать до його компетенці.і..
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4.2. Одержувати  в  установленому  порядку  від  структурних  підрозділів
апарату  НСЗУ  інформаційно-аналітичні  матеріали,  необхідні  для  здійснення
покладених на управління завдань.

4.3. Вносити директору департаменту пропозиці.і. з питань вдосконалення
роботи управління в межах компетенці.і..

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

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  відділу,  з  дотриманням  вимог  законодавства  про  захист
персональних даних.

4.6. Залучати, за згодою керівників структурних підрозділів апарату НСЗУ,
спеціалістів   для   забезпечення   виконання   завдань,   які   покладаються   на
управління.

4.7. При  виконанні  покладених  на  управління  завдань  взаємодіяти  із
структурними підрозділами апарату НСЗУ, органами державноЇ влади, органами
місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями з питань,
що належать до його компетенці.і..

4.8. Брати участь у конференціях, семінарах, нарадах та інших заходах з
питань, що належать до його компетенціЇ.

5. Керівництво

5.1. Управління очолює заступник директора департаменту -начальник
управління,   який   є   державним   службовцем,   призначається   на   посаду   і
звільняється з посади у встановленому законодавством порядку.

5.2.   На   посаду   заступника   директора   департаменту   -   начальника
управління призначається особа, яка вільно володіє державною мовою та має
освіту  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  розробки  програми
медичних  гарантій,  який  призначається  на  посаду та звільняється  з  посади  в
установленому порядку.

5.5. У разі відсутності заступника директора департаменту -начальника
управління, його функці.і. виконує заступник начальника управління - начальник
відділу розробки проірами медичних гарантій, а в разі його відсутності - інша
особа відповідно до наказу НСЗУ.
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5.6. Права,     обов'язки     і     відповідальність     заступника     директора
департаменту   -   начальника  управління  та  його  заступника  визначаються
законодавством про державну службу, Положенням про НСЗУ, Їх посадовими
інструкціями і правилами внутрішнього службового розпорядку НСЗУ.

Заступник директора департаменту -
начальник  управління фінансових гарантій
медичного обслуговування
департаменту замовлення
медичних послуг та лікарських засобів

погоджЕно
директор департаменту замовлення
медичних послуг та лікарських засобів

Завідувач Сектору оцінки
та усунення корупційних ризиків

директор департаменту
управління персоналом

Заступник директора
Юридичного департаменту

бчйс*ю

Ю. Косяк

С. Гнатюк

і. Жигінас
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зАтвЕрджЕно
наказ   НаціональноЇ   служби   здоров'я

ннЕйш*L Q8hнL,2o№р.№/_#
положЕння

про відділ взаємоді.і. і3 зовнішніми експертами
управління фінансових гарантій медичного обсітуговування

департаменту замовлення медичних посjтуг та лікарських засобів
Націонаjтьно.[. с.гіужби здоров'я Укра.].ни

1.  Загаjтьні положення

1.1.     Відділ   взаємодіЇ   і3   3oвнішніми   експертами   (далі   -   відділ)   є
структурним    підрозділом    Управління    фінансових    гарантій    медичного
обслуговування (далі - управління) департаменту замовлення медичних послуг
та  лікарських  засобів  (далі  -  департамент)   апарату  Національно.і.  служби
здоров'я Укра.і.ни (далі -НСЗУ).

1.2.    Відділ  підпорядкований  та  підконтрольний  заступнику  директора
департаменту -начальнику управління.

1.3.     Відділ у сво.і.й діяльності керується Конституцією УкраЇни, законами
Укра.і.ни,   актами   Верховно.і.   Ради   УкраЇни,   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
№ 1101 (далі -Положення про НСЗУ), іншими нормативно-правовими актами,
наказами НСЗУ, Положенням про департамент та цим Положенням.

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  із  начальника  відділу,  заступника  начальника
відділу та головних спеціалістів.

2.  Основні завдання

Основними завданнями відділу є:
2.1.    Проведення   комунікаці.і.   з   лікарями   щодо   реалізаці.і.   проірами

державних гарантій медичного обслуговування населення (далі - ІШ).
2.2.    Координація експертних іруп медиків що беруть участь у вивченні

питань, пов'язаних з реалізацією ПМГ, розроблені пропозицій щодо реалізаці.і.
ІПШТ та інших питань, що належать до компетенці.і. НСЗУ.

2.3.    Участь   у   формуванні   сприйняття   трансформаці.і.   фінансування
системи охорони здоров'я медичною спільнотою.
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3.  Функці.І.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
3.1.     Здійснює комунікаці.і. з лікарями щодо реалізаці.і. державноЇ політики

у сфері державних фінансових гарантій медичного обстіуговування населення заІш.
3.2.    Здійснює координацію діяльності робочих іруп зовнішніх медичних

експертів,   формування   групи   медичних   експертів,   організацію   заходів   та
проведення круглих столів з питань, що належать до компетенці.і. відділу.

3.3.    Здійснює опрацювання рекомендацій,  що надійшли від зовнішніх
медичних експертів, за результатами заходів і круглих столів.

3.4.    Здійснює формування та адміністрування бази зовнішніх медичних
експертів.

3.5.    Здійснює координацію  експертноЇ мережі  для  надання експертно.і.
думки з медичних питань.

3.6.     Бере участь та залучає зовнішніх медичних експертів до розробки:
-стратегічних напрямів розвитку медичного обслуговування населення за

пмг;
-   стандартів та критері.і.в оцінки надання медичних послуг за ПМГ;
-  мінімальних вимог для медичних послуг в межах ІШ;
-  пропозицій до галузевих стандартів охорони Здоров'я.
3.7.    Здійснює збір даних та рекомендацій зовнішніх медичних експертів

щодо  існуючих  тарифів,  кориіувальних  коефіцієнтів  на  медичні  послуги  та
лікарські  засоби,  реіюмендацій  щодо  впровадження  електронних  медичних
записів та роботи електронно.і. системи охорони здоров'я тощо.

3.8.     Залучає зовнішніх медичних експертів до участі у клінічному аудиті
закладів охорони здоров'я в межах повноважень НСЗУ.

3.9.    Бере участь в медичних професійних заходах з метою  отримання
інформаціЇ про  актуальні  питання для медично.і. спільноти,  розширення  бази
медичних експертів, презентаці.і. питань, пов'язаних із діяльністю НСЗУ.

3.10.  Розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій,
посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію
з питань, що належать до компетенці.і. відділу.

3.11.  Виконує  інші  функці.і.,  що  випливають  з  покладених  на  нього
завдань,

3.12.  Забезпечує  дотримання  вимог  трудового  законодавства  Укра.і.ни,
законодавства Укра.і.ни про державну службу, про запобігання корупціЇ, 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
Відділ має право:



4.1. Одержувати в установленому порядку  для виконання покладених 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 відділом відповідно до покладених на нього завдань.

4.3.  За дорученням Голови НСЗУ  представляти НСЗУ в  інших органах
державно.і. влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах
та організаціях з питань, що належать до його компетенці.і..

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

4.5. Надавати  роз'яснення  працівникам   апарату  НСЗУ  з   питань,   що
належать до компетенціЇ відділу.

4.6. Брати участь у конференціях, семінарах, нарадах та інших заходах з
питань, що належать до його компетенціЇ.

4.7,На   обробку   персональних   даних,    необхідних   для   виконання
покладених на нього завдань, з дотриманням вимог законодавства про захист
персональних даних.

5. Керівництво

5.1.  Відділ  очо]поє  начальник  відділу,  який  є  державним  службовцем,
призначається на посаду і звільняється з посади у встановленому законодавством
порядку.

5.2. На посаду начальника відділу призначається особа, яка вільно володіє
державною мовою та має освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче
магістра, з досвідом роботи на посадах державноЇ 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.   Начальник   відділу   безпосередньо   підпорядковується   заступнику
директора департаменту - начальнику управління.

5.4.    Начальник   відділу   має   заступника   начальника   відділу,   який
призначається на посаду та звільняється з посади в установленому порядку.

5.5.   У разі відсутності начальника відділу його функціЇ виконує заступник
начальника відділу, а в разі його відсутності - інша посадова особа відповідно до
наказу НСЗУ.
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5.6.  Права,  обов'язки  і  відповідальність  начаjіьника  відділу  та  його
заступника визначаються законодавством про державну службу, Положенням
про НСЗУ, .і.х посадовими інструкціями і правилами внутрішнього службового
розпорядку НСЗУ.

Начальник відділу взаємоді.і. і3 зовнішніми експертами
управління фінансових гарантій медичного обслуговування
департаменту замовлення медичних послуг
та лікарських засобів

погоджЕно
Заступник диреіпора департаменту -
начальник управління фінансових гарантій
медичного обслуговування
департаменту замовлення медичних послуг

директор департаменту замовлення
медичних послуг та лікарських засобів

Завідувач Сектору оцінки
та усунення корупційних ризиків

директор департаменту
управління персоналом

Заступник директора
Юридичного департаменту

`_

/L/'           Ю.Косяк

С. Гнатюк

І. Жигінас
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