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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА 

 
від 31 березня 2021 р.  
№ 333 
Київ 
 

Питання фінансування у 2021 році закупівлі кисневих концентраторів 
 

Відповідно до частини восьмої статті 23 та частини шостої статті 108 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 розвитку у сумі 
693 693 тис. гривень шляхом: 

1) зменшення їх обсягу за програмою 2301220 “Розвиток системи екстреної медичної допомоги та модер-
нізація і оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я” на суму 693 693 тис. гривень; 

2) збільшення їх обсягу за програмою 2311500 “Субвенція з державного бюджету місцевим бюдже-
там на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я” у сумі 693 693 
тис. гривень. 

2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 26 січня 2021 р. № 47 “Деякі питання надання 
у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих 
закладів та заходів у системі охорони здоров’я” (Офіційний вісник України, 2021 р., № 10, ст. 433, № 25, 
ст. 1168) зміни, що додаються. 

3. Забезпечити: 

Міністерству охорони здоров’я — погодження перерозподілу видатків державного бюджету, 
передбаченого пунктом 1 цієї постанови, та розподілу видатків, передбачених пунктом 2 змін, 
затверджених цією постановою, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету; 

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

обласним та Київській міській державним адміністраціям — розподілити у тижневий строк обсяг 
видатків субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, передбачених пунктом 2 змін, затвер-
джених цією постановою; 

структурним підрозділам з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних 
адміністрацій закупівлю кисневих концентраторів та їх розподіл між закладами охорони здоров’я та/або 
фізичними особами — підприємцями, які одержали ліцензію на право провадження господарської 
діяльності з медичної практики, за умови укладення ними як надавачами медичних послуг з 
Національною службою здоров’я договорів про медичне обслуговування населення за програмою 
медичних гарантій, які надають первинну медичну допомогу пацієнтам. 

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

від 31 березня 2021 р. № 333 

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України 

від 26 січня 2021 р. № 47 

1. У Порядку та умовах надання у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я, затверджених 
зазначеною постановою: 

1) пункт 3 доповнити підпунктом 9 такого змісту: 

“9) забезпечення закупівлі кисневих концентраторів для закладів охорони здоров’я та/або фізичних 
осіб — підприємців, які одержали ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної 
практики, за умови укладення ними як надавачами медичних послуг з НСЗУ договорів про медичне 
обслуговування населення за програмою медичних гарантій, які надають первинну медичну допомогу 
пацієнтам.”; 

2) доповнити Порядок та умови пунктами 41—43 такого змісту: 

“41. Умовами надання субвенції за напрямом, передбаченим підпунктом 9 пункту 3 цих Порядку та 
умов, є забезпечення до 1 червня 2021 р. обласними та Київською міськими держадміністраціями 
закупівлі кисневих концентраторів для закладів охорони здоров’я та/або фізичних осіб — підприємців, 
які одержали ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики, за умови 
укладення ними як надавачами медичних послуг з НСЗУ договорів про медичне обслуговування 
населення за програмою медичних гарантій, які надають первинну медичну допомогу пацієнтам. 

Перелік закладів охорони здоров’я та/або фізичних осіб — підприємців, які одержали ліцензію на 
право провадження господарської діяльності з медичної практики, за умови укладення ними як 
надавачами медичних послуг з НСЗУ договорів про медичне обслуговування населення за програмою 
медичних гарантій, які надають первинну медичну допомогу пацієнтам, для яких закуповуються 
кисневі концентратори, на які розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня спрямовуються 
кошти, оприлюднюється на веб-сайтах розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня. 

42. Закупівля товарів, робіт і послуг для закупівлі кисневих концентраторів за рахунок субвенції 
здійснюється обласними та Київською міською держадміністраціями в установленому законом порядку. 
Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться з урахуванням положень законодавства. 

43. МОЗ забезпечує використання субвенції за напрямом, передбаченим підпунктом 9 пункту 3 цих 
Порядку та умов, не допускаючи наявності кредиторської заборгованості на 30-й день з дня відміни дії 
карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.”. 

2. Додаток до постанови викласти в такій редакції: 
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“Додаток  
до постанови Кабінету Міністрів України  

від 26 січня 2021 р. № 47  
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 31 березня 2021 р. № 333) 

РОЗПОДІЛ 
обсягу видатків за бюджетною програмою 2311500 “Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я” між 

місцевими бюджетами 

(тис. гривень) 

Назва місцевого бюджету 
адміністративно-

територіальної одиниці 

Усього, обсяг субвенції  
для місцевих бюджетів  

(загальний фонд) 

З них видатки на 
лікування хворих 
на цукровий діабет 

інсуліном та нецукровий 
діабет десмопресином 
(видатки споживання) 

закупівлю кисневих 
концентраторів 

(видатки розвитку) 

Обласний бюджет 
Вінницької області 

149 981 33 274,1 27 300 

Обласний бюджет 
Волинської області 

99 073,7 21 346 18 057 

Обласний бюджет  
Дніпропетровської області  

325 059,5 84 302,3 56 979 

Обласний бюджет  
Донецької області 

193 673,3 44 298,9 42 510 

Обласний бюджет  
Житомирської області 

119 247,3 28 054,7 21 294 

Обласний бюджет  
Закарпатської області 

119 469,9 25 016,4 21 918 

Обласний бюджет  
Запорізької області 

166 497,2 38 261,1 30 615 

Обласний бюджет  
Івано-Франківської області 

128 030,3 24 974,8 23 907 

Обласний бюджет  
Київської області 

177 890,2 42 949,5 31 902 

Обласний бюджет  
Кіровоградської області 

95 143,3 24 624,2 16 536 

Обласний бюджет  
Луганської області 

71 345,1 16 284,9 16 770 

Обласний бюджет  
Львівської області 

239 081 49 757,6 43 992 

Обласний бюджет  
Миколаївської області 

105 460 20 899,7 19 773 

Обласний бюджет  
Одеської області 

230 956,1 51 345,4 42 081 

Обласний бюджет  
Полтавської області  

141 170,2 36 164,5 24 765 

Обласний бюджет  
Рівненської області 

110 717,3 23 852,1 20 163 

Обласний бюджет  102 840,4 22 046,1 18 993 
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Назва місцевого бюджету 
адміністративно-

територіальної одиниці 

Усього, обсяг субвенції  
для місцевих бюджетів  

(загальний фонд) 

З них видатки на 
лікування хворих 
на цукровий діабет 

інсуліном та нецукровий 
діабет десмопресином 
(видатки споживання) 

закупівлю кисневих 
концентраторів 

(видатки розвитку) 

Сумської області 

Обласний бюджет  
Тернопільської області 

98 817 20 512,5 18 213 

Обласний бюджет  
Харківської області 

259 589,7 57 039,9 48 750 

Обласний бюджет  
Херсонської області 

102 372,7 24 613,9 18 291 

Обласний бюджет  
Хмельницької області 

126 414,9 31 752,7 22 074 

Обласний бюджет  
Черкаської області 

124 722,5 34 615,8 21 138 

Обласний бюджет  
Чернівецької області 

91 879,5 23 961,5 15 756 

Обласний бюджет  
Чернігівської області 

101 002,5 26 025,2 17 628 

Бюджет м. Києва 287 530,4 61 572 54 288 

_______ 
Усього 3 767 965 867 545,8 693 693”. 

 


