
Додаток 1 до листа НСЗУ від ___ № ____ 

РЕЗУЛЬТАТИ 

поточного моніторингу (піврічний) 

проєкту міжнародної технічної допомоги «Електронне урядування задля підзвітності 

влади та участі громади (EGAP)” 
                                                

Піврічний/річний/заключний (зазначити 

необхідне) 

Річний 

Період звітування 01.01.2020-31.12.2020 

1. Вихідні дані проєкту (програми) 

Партнер з розвитку Уряд Швейцарської Конфедерації через 

Швейцарську агенцію з розвитку і 

співробітництва (SDC) 

Бенефіціар  Міністерство цифрової трансформації 

України  

Реципієнт Міністерство цифрової трансформації 

України (код ЄДРПОУ 43220851); 

Міністерство соціальної політики України ( 

(код ЄДРПОУ 37567866); Міністерство 

охорони здоров'я України (код ЄДРПОУ 

00012925); Національна служба здоров’я 

України (код ЄДРПОУ 42032422); Державне 

підприємство “Електронне здоров'я”  (код 

ЄДРПОУ 41848148);  Державне 

підприємство “ДІЯ”  (код ЄДРПОУ 

43395033); Вінницька обласна державна 

адміністрація  (код ЄДРПОУ 20089290); 

Волинська обласна державна адміністрація  

(код ЄДРПОУ 13366926); Дніпропетровська 

обласна державна адміністрація  (код 

ЄДРПОУ 00022467); Одеська обласна 

державна адміністрація  (код ЄДРПОУ 

00022585); Луганська обласна військово-

цивільна адміністрація  (код ЄДРПОУ 

00022450) 

Номер реєстраційної картки проекту 4278-01 

2. Інформація про досягнення очікуваних результатів 

Узагальнені результати впровадження 

проєкту (програми) 

Забезпечено розробку компоненту 

комп'ютерної програми “Компонент 

створення медичних висновків в рамках 

електронної системи охорони здоров'я” та її 

інтеграцію з іншими державними 

інформаційними системами у частині 

медичних висновків про народження. 

 



Це забезпечило запуск комплексної онлайн 

послуги “єМалятко”, відповідно до якої лікар 

формує електронний документ у реєстрі 

центральної бази даних електронної системи 

охорони здоров’я і який після введення даних 

заявником на порталі “Дія” отримується в 

автоматичному режимі.  

 

Окрім цього у рамках комплексної послуги 

“єМалятко” передбачена послуга реєстрації в 

Реєстрі пацієнтів центральної бази 

електронної системи охорони здоров'я, що в 

результаті спрощує подальшу взаємодію 

громадянина зі сферою охорони здоров’я та 

дозволяє користуватись усіма перевагами 

електронних інструментів. 

 

Також, у рамках Проєкту забезпечено 

електронну взаємодію з ДРАЦСГ для 

отримання ним відомостей про медичні 

висновки про народження для здійснення 

державної реєстрації народження дитини. 

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 

(https://nszu.gov.ua/e-

data/dashboard/emalyatko-composition-stats) 

www.egap.in.ua 

 

 

 

Загальна сума витрачених коштів 

міжнародної технічної допомоги під час 

реалізації проекту (програми) на кінець 

звітного періоду (за наявності), 

у тому числі за категоріями: 

876 602,00 грн 

послуги з організації тренінгів, навчання, 

опитування, інформаційні кампанії 

-  

консультаційні послуги -  

обладнання -  

будівельні, ремонтні роботи, технічний 

нагляд 

-  

адміністративні витрати виконавця -  

3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими 

Кількісні та/або якісні критерії 

результативності проєкту (програми) 

Заплановані 

результати на 

кінець 

звітного 

періоду 

Фактичні результати на кінець 

звітного періоду 

http://www.nszu.gov.ua/
https://nszu.gov.ua/e-data/dashboard/emalyatko-composition-stats
https://nszu.gov.ua/e-data/dashboard/emalyatko-composition-stats
http://www.egap.in.ua/


Кількість технічних завдань для закупівлі частини програмного забезпечення центральної 

бази даних електронної системи охорони здоров’я (далі – ПЗ для ЦБД), у тому числі: 

 Програмного забезпечення з 

функціоналом внесення лікарем 

інформації щодо медичних висновків 

про непрацездатність (з подальшою 

передачею медичних висновків, далі за 

текстом - ПЗ з функціоналом «е-

лікарняний») до електронного реєстру 

листків непрацездатності 

1 

 

 

1* 
*триває 4-ий етап розробки 

комп’ютерної програми “Компонент 

створення медичних висновків в рамках 

електронної системи охорони здоров’я” 

 

Програмного забезпечення з 

функціоналом внесення відомостей про 

дитину до Реєстру пацієнтів (далі – ПЗ з 

функціоналом «еМалятко»), що 

ведеться у центральній базі даних 

електронної системи охорони здоров’я 

 

1 1*  
*триває 4-ий етап розробки 

комп’ютерної програми “Компонент 

створення медичних висновків в рамках 

електронної системи охорони здоров’я”) 

Та іншого програмного забезпечення, 

яке вдосконалить центральну базу 

даних електронної системи охорони 

здоров’я 

0 0 

Кількість проведених тендерів для 

закупівлі частини програмного 

забезпечення центральної бази даних 

електронної системи охорони здоров’я, 

в т. ч. ПЗ з функціоналом «е-

лікарняний», ПЗ з функціоналом «е-

Малятко»  

1 1 

Кількість розроблених частин 

програмного забезпечення центральної 

бази даних електронної системи 

охорони здоров’я та технічної 

документації, в тому числі ПЗ з 

функціоналом «е-лікарняний» та ПЗ з 

функціоналом «еМалятко». 

7 3* 

 
*компонент створення медичних 

висновків про народження центральної 

бази даних електронної системи охорони 

здоров'я 

 

інтеграція центральної бази даних 

електронної системи охорони здоров'я з 

ДРАЦСГ 

 

інтеграція центральної бази даних 

електронної системи охорони здоров'я з 

порталом електронних послуг “Портал 

ДІЯ” 

Кількість впроваджених електронних 

сервісів в межах реалізації комплексних 

послуг 

5 3* 

 
*можливість звернення в ДРАЦС з 

електронним медичним висновком про 

народження 

 

можливість подання заяви на 

комплексну послугу “єМалятко” онлайн 



 

можливість реєстрації 

новонародженого в реєстрі пацієнтів 

центральної бази даних електронної 

системи охорони здоров'я ЕСОЗ в 

рамках заяви “єМалятко” 

Кількість годин консультаційних та/або 

аналітичних послуг профільних 

фахівців з технічної підтримки щодо 

розробленого програмного 

забезпечення центральної бази даних 

електронної системи охорони здоров’я. 

2850  3224 

Кількість опублікованих інформаційних 

повідомлень у засобах масової 

інформації, що стосуватимуться 

інформатизації сфери охорони здоров’я  

у межах реалізації Програми EGAP. 

5 понад 20 

4. Проблемні питання та/або пропозиції 

Проблемні питання відсутні. На наступний звітний період пропонується продовжити 

співпрацю у частині впровадження електронної взаємодії з електронним реєстром листків 

непрацездатності, надання персоналізованих електронних сервісів громадянам у сфері 

охорони здоров’я через електронні кабінети, модернізацію системи електронної ідентифікації 

та автентифікації, а також подальшу депаперизацію медичного обліку загалом. 

 

Відповідальна особа  О. Мовчан 

Керівник реципієнта  А. Віленський 
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