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Адміністративний 
департамент

Сектор  
 мобілізаційної

роботи 

 

Сектор 
режимно-секретної 

роботи
 

Відділ 
управління стратегічними 
проєктами та міжнародної 

співпраці

Відділ 
закупівель

Сектор
 з охорони праці

та пожежної безпеки

Відділ впровадження 
навчальних програм для 

надавачів медичних 
послуг

Департамент 
фінансів 

та бухгалтерського 
обліку

Відділ
взаємодії з 
Державною 

казначейською 
службою України

 

Відділ 
нарахування 

заробітної плати 

Управління 
бухгалтерського 

обліку та звітності
 

Управління 
бюджетування та 

фінансового 
забезпечення 

діяльності НСЗУ
 

Відділ фінансового 
забезпечення реалізації 

програми медичних 
гарантій

Відділ бюджетування та 
фінансового 

забезпечення апарату 
НСЗУ

Департамент освітніх та 
навчальних проєктів для 

надавачів медичних 
послуг

 

Відділ електронних 
засобів управління 

знаннями

Відділ 
з питань запобігання 

та виявлення
корупції

 

Північний 
міжрегіональний 

департамент

Південний 
міжрегіональний 

департамент
 

Східний 
Міжрегіональний

департамент
 

Західний
міжрегіональний 

департамент
 

Центральний 
міжрегіональний 

департамент
 

Відділ 
організаційного 
забезпечення 

діяльності 
керівництва 

Відділ розробки освітніх 
проєктів для надавачів 

медичних послуг

Відділ 
інформаційної безпеки 
та розподілу доступів

Департамент 
розвитку 

електронної системи 
охорони здоров`я 

 

Департамент 
інформаційних 

технологій
 

Управління 
розвитку та супроводу 

систем
 

Управління 
інфраструктури та 

підтримки
 

Заступник Голови Національної служби здоров’я
Бойко Тетяна Олександрівна

 

Департамент 
договірної роботи

 

Управління роботи з 
договорами щодо 
спеціалізованої 

медичної допомоги 
 

Департамент 
комунікацій

Відділ
взаємодії з органами 

державної влади
 

Управління 
інформаційно-довідкової 

служби

 
Відділ 

клієнтської підтримки

Відділ 
адміністрування 

інформаційно-довідкової 
служби

Управління
зв`язків 

з громадськістю
 

Відділ 
зовнішніх 

 комунікацій

Відділ 
«Прес-служба»

 

Відділ 
роботи з договорами 

про реімбурсацію
 

Управління роботи з 
договорами щодо 
надання первинної 
медичної допомоги 
та договорами про 

реімбурсацію 
 

Юридичний 
департамент

 

Відділ 
роботи з договорами 

про медичне 
обслуговування  

населення та 
реімбурсацію

Відділ
 правового 

забезпечення 
закупівель

Відділ 
судово-претензійної 

роботи

Відділ 
нормативно-правового 

забезпечення

Відділ
правової та 

роз'яснювальної 
роботи

Господарське 
управління

 

Управління 
документального 

забезпечення, публічної 
інформації та розгляду 

звернень громадян
 

Департамент 
управління 
персоналом

Відділ 
добору персоналу  

 

Відділ 
адаптації, внутрішніх 

комунікацій та розвитку 
організаційної культури

Управління
кадрового адміністрування 

та організаційного 
розвитку

 

Управління 
розвитку персоналу

 

Відділ 
супроводу 

баз даних та 
інтеграції 

програмного 
забезпечення

Відділ 
розвитку

та супроводу 
прикладних систем

Відділ 
розробки 

програмного 
забезпечення

Відділ серверної 
інфраструктури та 
телекомунікацій

Відділ технічної 
підтримки 

користувачів

Відділ роботи з 
договорами щодо 
спеціалізованої 

медичної допомоги по 
Центральному, 
Західному та 

Південному регіонах

Відділ роботи з 
договорами щодо 
спеціалізованої 

медичної допомоги по 
Східному та 

Північному регіонах

Відділ 
роботи з договорами 

щодо надання
первинної медичної 

допомоги
 

Відділ бухгалтерського 
обліку

 

Відділ 
інженерно-технічного 

забезпечення

Відділ 
матеріально-технічного 

забезпечення

Відділ 
будівництва 

та нерухомості

Відділ 
контролю, 

документального 
забезпечення та архіву

Відділ 
публічної інформації
та розгляду звернень 

громадян

Відділ 
управління кадрами

 

Відділ 
організаційного 

розвитку

Відділ 
розвитку персоналу

Відділ 
управління 

ефективністю  
 

Управління
внутрішнього аудиту

Відділ захисту 
персональних даних

Управління розвитку 
функціональних 

можливостей 
електронної системи 

охорони здоров'я
 

Управління ведення 
реєстрів та 

актуальності даних 
електронної системи 

охорони здоров'я
 

Відділ 
аналізу процесів

Відділ взаємодії із 
зовнішніми 

системами та 
реєстрами

Відділ 
супроводження 

ведення реєстрів 
електронної системи 

охорони здоров'я 

Відділ управління 
актуальністю даних 

електронної системи 
охорони здоров’я 

Відділ взаємодії з 
партнерами

Відділ контролю та 
звітності за 
договорами

 

Управління звітності 
та розрахунків за 

договорами
 

Відділ розрахунків за 
договорами

 

Аналітичний відділ
 

Департамент 
моніторингу

Відділ фактичного 
моніторингу

Аналітичне 
управління 

 

Управління 
документального та 

медичного моніторингу
 

Відділ аналізу даних

Відділ автоматичного 
моніторингу

Відділ медичного 
моніторингу

Відділ 
документального 

моніторингу

Департамент стратегії 
універсального 

охоплення населення 
медичними послугами

Управління 
розробки програми 
медичних гарантій

 

Управління 
операціоналізації 

програми медичних 
гарантій

 

Відділ клінічної та 
наукової експертизи

Відділ стратегічного 
розвитку програми 
медичних гарантій

Відділ розробки бізнес-
процесів

Відділ аналізу даних

Відділ розрахунку 
вартості медичних 

послуг

Відділ розвитку 
програми реімбурсації

Ceктор забезпечення 
діяльності 

інформаційних 
технологій

Сектор з питань 
забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і 
чоловіків

Головний спеціаліст з 
питань цивільного 

захисту

Відділ підтримки 
інфраструктури 

центральної бази 
даних

Відділ планування 
діяльності з  

внутрішнього 
аудиту, 

моніторингу та 
звітування

Відділ здійснення 
внутрішнього 

аудиту


