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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА 

 
від 14 квітня 2021 р.  
№ 338 
Київ 
 

Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету,  
передбачених Міністерству охорони здоров’я на 2021 рік, та внесення змін  

до Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення 
у II—IV кварталах 2021 року 

 
Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів 

України ПОСТАНОВЛЯЄ: 

1. Здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству охорони 
здоров’я на 2021 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків споживання у сумі 
6 500 000 тис. гривень шляхом: 

1) зменшення обсягу видатків за програмою 2308060 “Реалізація програми державних гарантій 
медичного обслуговування населення” на суму 6 500 000 тис. гривень; 

2) збільшення обсягу видатків за програмою 2301270 “Проведення вакцинації населення від гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” у сумі 6 500 000 тис. гривень. 

2. Внести до Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення 
у II—IV кварталах 2021 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 
2021 р. № 133 “Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення 
у II—IV кварталах 2021 року” (Офіційний вісник України, 2021 р., № 19, ст. 792), зміни, що додаються. 

3. Забезпечити: 

1) Міністерству охорони здоров’я — погодження перерозподілу видатків державного бюджету, 
передбаченого пунктом 1 цієї постанови, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету; 

2) Міністерству фінансів: 

після зазначеного погодження — внесення відповідних змін до розпису державного бюджету; 

протягом трьох місяців з дня набрання чинності цією постановою — подання пропозицій щодо 
визначення джерел збільшення обсягу видатків за програмою 2308060 “Реалізація програми державних 
гарантій медичного обслуговування населення” на 2021 рік на суму зменшення обсягу видатків 
відповідно до пункту 1 цієї постанови. 

4. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пункту 1 змін, затверджених цією 
постановою, який застосовується з 1 квітня 2021 року. 

 
Прем’єр-міністр України  Д. ШМИГАЛЬ 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 14 квітня 2021 р. № 338 

ЗМІНИ, 
що вносяться до Порядку реалізації програми  
державних гарантій медичного обслуговування  

населення у II—IV кварталах 2021 року 

1. Пункт 12 доповнити абзацом такого змісту: 

“НСЗУ здійснює фактичну оплату медичних послуг, що відносяться до пакетів медичних послуг, 
зазначених у главі 3 розділу ІІ цього Порядку, протягом ІV кварталу 2021 р. за умови збільшення 
видатків за програмою медичних гарантій на відповідну суму коштів, які були перерозподілені для 
забезпечення проведення вакцинації населення від гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. До набрання чинності відповідним нормативно-правовим 
актом щодо збільшення видатків за програмою 2308060 “Реалізація програми державних гарантій 
медичного обслуговування населення” відповідно до договору для розрахунку запланованої вартості 
медичних послуг, що відносяться до пакетів медичних послуг, зазначених у главі 3 розділу ІІ цього 
Порядку, застосовується шляхом множення коефіцієнт t/n, де t — це кількість місяців строку дії 
договору в період до 30 вересня 2021 р., n — це загальна кількість місяців строку дії договору. Значення 
запланованої вартості медичних послуг при цьому заокруглюється до двох знаків після коми.”. 

2. В абзаці третьому пункту 24 слова і цифри “які не надавали медичні послуги, пов’язані з наданням 
первинної медичної допомоги за договором з НСЗУ у 2020 році” замінити словами “які не мали 
декларацій, поданих таким надавачам, на перше число місяця подання пропозиції за даними 
електронної системи охорони здоров’я”. 

3. Абзац перший пункту 30 після слів “пакетами медичних послуг” доповнити словами і цифрами “, з 
урахуванням абзацу чотирнадцятого пункту 12 цього Порядку”.  


