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Міністерство охорони здоров'я України, розглянуло запит на публічну 

інформацію, що надійшов з вебсторінки, права на яку належать Громадській 

організації «Платформа прав людини», (вх. № 17/1031/ЗПІ-21 від 26.03.2021) 

щодо лікування Кириленко Ольги Іванівни у закладах охорони здоров’я 

Київської області, та у межах компетенції повідомляє. 

Частиною другою статті 19 Конституції України встановлено, що органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи 

зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 

передбачені Конституцією та законами України. Міністерство охорони здоров'я 

України діє відповідно до та в межах повноважень, визначених Положенням 

про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженим постановою 

Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 267 (в редакції постанови 

Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 № 90). 

Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» управління закладами охорони здоров’я на відповідній території, 

організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення, а також 

забезпечення доступності медичного обслуговування населенню належить до 

повноважень відповідних місцевих рад. 

Питання забезпечення на території Київської області реалізації 

державної політики в галузі охорони здоров’я є основним завданням 

Департаменту охорони здоров’я Київської обласної державної адміністрації. 

Згідно із інформацією, розміщеною на офіційному веб порталі 

Національної служби здоров’я України у розділі «Е-дані», у місті Макарів серед 

надавачів медичної допомоги, визначених для надання стаціонарної допомоги 

пацієнтам з COVID-19 визначено Комунальне некомерційне підприємство 

«Макарівська центральна районна лікарня» Макарівської районної ради, яке 

уклало договір за 31-м пакетом – «Стаціонарна допомога пацієнтам з 

коронавірусною хворобою COVID-19» та унесено до «Переліку надавачів 

медичної допомоги, визначених для надання стаціонарної допомоги пацієнтам з 

COVID-19 за договором з НСЗУ». 
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Держава гарантує громадянам України та іншим визначеним законом 

особам надання необхідних медичних послуг та лікарських засобів за рахунок 

коштів Державного бюджету України на умовах та в порядку, встановлених 

законодавством. У разі порушення законних прав і інтересів громадян у сфері 

охорони здоров'я відповідні державні, громадські або інші органи, 

підприємства, установи та організації, їх посадові особи і громадяни зобов'язані 

вжити заходів щодо поновлення порушених прав, захисту законних інтересів та 

відшкодування заподіяної шкоди. 

Відповідно до Положення про Національну службу здоров’я України 

(далі – НСЗУ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

27.12.2017 № 1101 (у редакції від 26.12.2019), реалізація державної політики у 

сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення за 

програмою державних гарантій медичного обслуговування населення 

(програма медичних гарантій) та виконання функцій замовника медичних 

послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій є основними 

завданнями НСЗУ. 

Кожен громадянин має право на безоплатне отримання у державних та 

комунальних закладах охорони здоров'я медичної допомоги, до якої належать 

екстрена медична допомога, первинна медична допомога та вторинна 

(спеціалізована) медична допомога, що надається за медичними показаннями у 

порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері охорони здоров'я. 

Перелік закладів охорони здоров'я, що визначені для госпіталізації 

пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою 

коронавірусом SARS-CoV-2 затверджений розпорядженням Керівника робіт з 

ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного 

характеру державного рівня, пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби 

COVID-19 від 09.05.2020 № 31. 

Оплата надання медичних послуг пацієнтам, у межах програми 

медичних гарантій, здійснюється НСЗУ безпосередньо закладам охорони 

здоров’я. Надавачі медичних послуг зобов’язані забезпечити наявність та 

застосування під час надання пацієнтам медичних послуг, що підлягають 

оплаті Національною службою здоров’я України всіх медичних виробів, 

витратних матеріалів та лікарських засобів, передбачених Національним 

переліком основних лікарських засобів, затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України від 25.03.2009 № 333 «Деякі питання державного 

регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення», 

необхідних для надання таких послуг відповідно до галузевих стандартів у 

сфері охорони здоров’я та специфікацій.  

 

 

В.о. генерального директора  

Директорату медичного забезпечення                               Євгенія ІДОЯТОВА  
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