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Єлагіній Софії

Ш ановна пані Софіє!

Адміністрація КНП “ДЦПМСД № 3” ДМР у відповідь на Ваш 

інформаційний запит, що надійшов за належністю від департаменту охорони 

здоров’я населення Дніпровської міської ради від 16.10.2020 (вхідний від

16.10.20 № 9/4954) у межах компетенції повідомляє наступне.

Стосовно питання щодо “Переліку закладів охорони здоров’я, які уклали 

договір з Національною службою здоров’я України (далі -  НСЗУ), що 

забезпечує надання медичних послуг за Програмою медичних гарантій” 

повідомляємо, що наш заклад не є володільцем та/або розпорядником даної 

інформації.

Стосовно питання щодо “Переліку медичних послуг, які отримують 

певні заклади охорони освіти за Програмою медичних гарантій (прошу 

вказати перелік послуг по кожному закладу окремо)” повідомляємо, що наш 

заклад не є володільцем та/або розпорядником даної інформації. 

Безпосередньо КНП “ДЦПМСД № 3” ДМР уклав договори з Національною 

службою здоров’я України на надання медичних послуг за напрямом 1- 

“Первинна медична допомога”,2-«Лікування осіб із психічними та 

поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням 

препаратів замісної підтримувальної терапії» та 3-«Перехідне фінансове 

забезпечення комплексного надання медичних послуг в частині умов, які 

застосовуються з 1 вересня 2020 року».
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Стосовно питання щодо “Розподілу сум на 2020 рік, які отримують 

заклади охорони здоров’я-учасники Програми медичних гарантій, за групами 

послуг та отримувачами” повідомляємо, що сума договору на 2020 рік 

становить:

Пакет №  1 -  Первинна медична допомога -  25781215,00.

Пакет № 22 -  Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами 

внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної 

підтримувальної терапії -  65418,40.

Пакет № 33 -  Перехідне фінансове забезпечення комплексного надання 

медичних послуг в частині умов, які застосовуються з 1 вересня 2020 року -  

12200,00.
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