
Додаток 4 до листа НСЗУ від ___ № ____ 

РЕЗУЛЬТАТИ 

поточного моніторингу (піврічний) 

проєкту міжнародної технічної допомоги “Підтримка розвитку інфраструктури 

електронної системи охорони здоров'я в Україні”  
                                                

Піврічний/річний/заключний (зазначити 

необхідне) 

Річний 

Період звітування 01.01.2020-31.12.2020 

1. Вихідні дані проекту (програми) 

Партнер з розвитку Уряд США через Агентство США з 

міжнародного розвитку 

Бенефіціар  Міністерство охорони здоров’я України 

Реципієнт Міністерство охорони здоров'я України (код 

ЄДРПОУ 00012925); Національна служба 

здоров’я України (код ЄДРПОУ 42032422); 

ДП “Електронне здоров'я” (код ЄДРПОУ 

41848148) 

Номер реєстраційної картки проєкту 4035-02 

2. Інформація про досягнення очікуваних результатів 

Узагальнені результати впровадження 

проєкту (програми) 

Впроваджено діяльність задля зміцнення 

електронної системи охорони здоров'я, 

зокрема в частині автоматизації процесів 

НСЗУ та  передачі майнових прав 

інтелектуальної власності на комп’ютерну 

програму, до складу якої входять програмні 

продукти та інші твори, що є частиною 

електронної системи охорони здоров'я. 

Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено 

інформацію про результати реалізації проєкту 

(програми) та інші матеріали або документи, 

розроблені в рамках проєкту (програми) 

www.nszu.gov.ua 

www.network.org.ua 

 

 

Загальна сума витрачених коштів 

міжнародної технічної допомоги під час 

реалізації проєкту (програми) на кінець 

звітного періоду (за наявності), 

у тому числі за категоріями: 

31 515 028,00 грн. 

послуги з організації тренінгів, навчання, 

опитування, інформаційні кампанії 

-  

консультаційні послуги -  

обладнання -  

http://www.nszu.gov.ua/
http://www.network.org.ua/


будівельні, ремонтні роботи, технічний 

нагляд 

-  

адміністративні витрати виконавця -  

3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими 

Кількісні та/або якісні критерії 

результативності проекту 

(програми) 

Заплановані 

результати на кінець 

звітного періоду 

Фактичні результати на кінець 

звітного періоду 

Кількість розроблених частин 

(модулів) системи електронної 

системи охорони здоров'я 

 

Розробка модулів із 

закупівлі медичних 

послуг 

спеціалізованої 

допомоги та зміни до 

процесу реєстрації та 

перевірки 

юридичних осіб, 

управління видами 

діяльності  та 

контрактингу 

Розроблено модулі із закупівлі 

медичних послуг спеціалізованої 

допомоги та зміни до процесу 

реєстрації та перевірки 

юридичних осіб, управління 

видами діяльності  та 

контрактингу. 

Також упродовж звітного 

періоду передано усі майнові 

права інтелектуальної власності 

на комп’ютерну програму, до 

складу якої входять програмні 

продукти та інші твори, що 

входять до складу продукту, 

виключні майнові права, а саме: 

-       медичні події; 

-       контракти; 

-       електронний рецепт; 

-       адміністрування; 

-       антифрод модуль stage 1; 

-       система аутентифікації на 

базі ІР телефонії 

(MessagesGateway); 

-       закупівля медичних послуг 

спеціалізованої допомоги; 

-       реєстрація та перевірка 

юридичних осіб, управління 

видами діяльності та 

контрактингу; 

-       доопрацювання вихідного 

коду ЦБД, створені у 

процесі надання послуг 

технічної підтримки 

електронної системи 

охорони здоров'я.   

Кількість координаційних 

зустрічей Сторін під час 

виконання Проєкту 

Заплановано 

проведення 2 

координаційних 

зустрічей 

зацікавлених сторін 

та партнерів Проєкту 

У квітні 2020 року проведено 1 

координаційну зустріч 

зацікавлених сторін та партнерів 

Проєкту з метою презентації 

здобутків Проєкту та 

обговорення можливостей 



подальшого розвитку системи 

ЕСОЗ 

Кількість технічних завдань для 

закупівлі частин (модулів) 

електронної системи охорони 

здоров'я 

Розробка технічного 

супроводу для 

закупівлі 

інформаційної 

системи 

автоматизації 

процесів НСЗУ 

Забезпечено технічний  супровід 

розробки технічного завдання 

для закупівлі інформаційної 

системи автоматизації процесів 

НСЗУ (високорівневі та 

деталізовані вимоги до 

інформаційної системи) 

 

Кількість проведених тендерів 

(міні-тендерів) для закупівлі 

розробки частин (модулів) 

системи електронної системи 

охорони здоров'я 

 

1 

 

3* 

 
*впродовж звітного періоду проведено 

три тендерних  процедури по обранню 

постачальника послуг із створення та 

впровадження інформаційної системи 

НСЗУ 

Кількість розроблених 

Комплексних систем автоматизації 

процесів Національної служби 

здоров’я України 

1 0 

4. Проблемні питання та/або пропозиції 

Проблемні питання відсутні. На наступний звітний період пропонується продовжити 

співпрацю у частині автоматизації процесів Національної служби здоров’я України. 

 

 

Відповідальна особа  О. Мовчан 

Керівник реципієнта  А. Віленський 
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