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Міністерство охорони здоров'я 
України

Національна служба здоров’я України на заміну листа від 29.11.2022  
№ 40878/2.5-03-22 щодо проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки» (далі – 
проєкт постанови), надісланого Національним агентством з питань запобігання 
корупції України листом від 27.11.2022  № 10-05/24165-22, в межах компетенції  
повідомляє, що погоджує проєкт постанови із зауваженнями з огляду на таке.

Проєктом Заходів з виконання Державної антикорупційної програми на 
2023–2025 роки, що пропонується затвердити проєктом постанови (далі – проєкт 
Заходів), виконавцем яких визначається НСЗУ, передбачається ряд заходів,  
виконання яких пов’язане із центральною базою даних електронної системи 
охорони здоров’я,  власником якої, у тому числі майнових прав на її програмне 
забезпечення є держава в особі НСЗУ, та постановою Кабінету Міністрів України 
від 25 квітня 2018 р. № 411 «Деякі питання електронної системи охорони 
здоров’я» (далі – постанова №411), якою регулюється питання електронної 
системи охорони здоров’я. 

Щодо пунктів 2.7.3.1.1; 2.7.3.1.2; 2.7.3.1.3; 2.7.3.1.4 та 2.7.3.1.5 проєкту 
Заходів, якими передбачається розроблення проєкту постанови Кабінету 
Міністрів України про внесення зміни до Порядку функціонування електронної 
системи охорони здоров’я про те, що: відомості з електронної системи охорони 
здоров’я є основним джерелом інформації про надані медичні послуги в Україні, 
на основі яких приймаються рішення щодо розрахунку програми медичних 
гарантій, управлінські рішення, формується необхідна статистика; на базі 
електронної системи охорони здоров’я здійснюється електронний документообіг 
між закладами охорони здоров’я, а також електронний документообіг медико-
соціальних експертних комісій та лікарсько-консультативних комісій; медичні 
картки пацієнтів ведуться виключно через електронну систему охорони здоров’я, 
а також щодо проведення громадського обговорення зазначеного проєкту 
постанови, погодження із заінтересованими органами, проведення правової 
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експертизи проєкту акта у Міністерстві юстиції України та остаточне 
доопрацювання проєкту з метою його внесення до Кабінету Міністрів України.

Відповідно до статті 3 Закону України «Основи законодавства України про 
охорону здоров'я» електронна система охорони здоров’я є інформаційно-
комунікаційною системою, що забезпечує автоматизацію ведення обліку 
медичних послуг та управління інформацією про охорону здоров’я, у тому числі 
медичною інформацією, шляхом створення, розміщення, оприлюднення та 
обміну інформацією, даними і документами в електронному вигляді, до складу 
якої входять центральна база даних та електронні медичні інформаційні системи, 
між якими забезпечено автоматичний обмін інформацією, даними та 
документами через відкритий програмний інтерфейс (API).

Звертаємо увагу, що заходи, передбачені у зазначених вище пунктах 
проєкту Заходів, вже врегульовані Порядком функціонування електронної 
системи охорони здоров’я, затвердженого постановою 411 (далі – Порядок), 
зокрема, підпунктами 3, 6, 14 пункту 2, пунктами 7, 16. відтак потребують 
виключення із проєкту Заходів. 

Окрім цього, пунктом 14 пункту 8 Порядку вже передбачено, що 
функціональні можливості електронної системи охорони здоров’я повинні 
забезпечувати, зокрема, сумісність та електронну взаємодію центральної бази 
даних в установленому законодавством порядку з іншими інформаційними 
системами та державними інформаційними ресурсами, згідно із переліком, 
передбаченим відповідним підпунктом.

З огляду на зазначене ,пропонуємо виключити пункти 2.7.3.1.1; 2.7.3.1.2; 
2.7.3.1.3; 2.7.3.1.4 та 2.7.3.1.5 із проєкту Заходів.

Щодо пунктів 2.7.3.2.4; 2.7.3.2.5; 2.7.3.2.6; 2.7.3.2.7; 2.7.3.2.9 та 2.7.3.2.10  
проєкту Заходів, які стосуються розроблення проєкту постанови Кабінету 
Міністрів України про внесення змін до Порядку функціонування електронної 
системи охорони здоров’я про інтеграцію даних і електронних документів про 
результати обов'язкових попередніх та періодичних профілактичних медичних 
оглядів до електронної системи охорони здоров’я, проведення громадського 
обговорення зазначеного проєкту постанови, погодження із заінтересованими 
органами, проведення правової експертизи проєкту акта у Міністерстві юстиції 
України та остаточне доопрацювання проєкту з метою його внесення до Кабінету 
Міністрів України.

Варто зазначити, що загальними вимогами до інформації та документів у 
електронній системі охорони здоров’я, зокрема, пунктом 14 Порядку 
передбачено, що створення, внесення, перегляд інформації та документів у 
центральній базі даних, внесення змін та доповнень до них здійснюються 
користувачами відповідно до прав доступу, встановлених Порядком та 
нормативно-правовими актами, що регулюють порядок ведення відповідних 
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реєстрів, тобто відповідними наказами Міністерства охорони здоров’я, які 
регулюють питання ведення Реєстрів, що ведуться в центральній базі даних 
електонної системи охорони здоров’я.

Відповідно до пункту 18 Порядку про кожен документ та інформацію, що 
внесені до центральної бази даних, автоматично робиться унікальний запис у 
відповідному реєстрі. Таким чином усі медичні записи, що створюються в 
центральній базі даних вже внесені в електронній системі охорони здоров’я.

З огляду на  зазначене, пропонуємо пункти 2.7.3.2.4; 2.7.3.2.5; 2.7.3.2.6; 
2.7.3.2.7; 2.7.3.2.9 та 2.7.3.2.10 виключити із проєкту Заходів.

Щодо пунктів 2.7.3.2.8; 2.7.3.3.7; 2.7.3.4.12; 2.7.3.4.13 та 2.7.3.4.14  
проєкту Заходів, яким передбачено розроблення та затвердження технічного 
завдання для розширення деякого функціоналу електронної системи охорони 
здоров’я, передбаченого зазначеними пунктами, розроблення проєкту 
програмного забезпечення для розширення функціоналу електронної системи 
охорони здоров’я та введення в експлуатацію розширеного функціоналу 
електронної системи охорони, зазначаємо, що під час запровадження нового 
функціоналу електронної системи охорони здоров’я (його розширення) 
виконання передбачених вище заходів не вимагаються, а вимоги визначаються 
МОЗ в кожному випадку окремо, в залежності від результатів аналізу 
можливості забезпечити наявним функціоналом, відтак не можуть бути 
визначені у проєкті Заходів, як обов’язкові.

Таким чином вважаємо, що заходи, які передбачені  пунктами 2.7.3.2.8; 
2.7.3.3.7; 2.7.3.4.12; 2.7.3.4.13 та 2.7.3.4.14   потребують виключення.

Щодо пунктів 2.7.3.4.8; 2.7.3.4.9; 2.7.3.4.10 та 2.7.3.4.11, якими 
передбачено розробка проєкту постанови Кабінету Міністрів України про 
внесення змін до Порядку функціонування електронної системи охорони 
здоров’я стосовно включення до електронної системи охорони здоров’я 
підсистеми медико-соціальної експертизи щодо встановлення інвалідності, 
розпорядниками якої є МОЗ і Мінсоцполітики, зокрема,  її взаємодію з 
центральною базою даних електронної системи охорони здоров’я та іншими 
державними реєстрами і базами даних, а також щодо проведення громадського 
обговорення зазначеного проєкту постанови, погодження із заінтересованими 
органами, проведення правової експертизи проєкту акта у Міністерстві юстиції 
України та остаточне доопрацювання проєкту з метою його внесення до Кабінету 
Міністрів України, повідомляємо, що наразі між МОЗ та Мінсоцполітики 
ведеться робота стосовно концепції реформування процесів медико-соціальної 
експертизи, за результатами якої буде напрацьовано та імплементовано 
необхідні електронні інструменти. З огляду на зазначене, враховуючи, що наразі 
питання, які зазначені у переліку заходів не є врегульованими, та можуть бути 
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змінені в залежності від результатів роботи концепції реформування процесів 
медико-соціальної експертизи.

Відтак, з огляду на зазначене пропонуємо виключити пункти 2.7.3.4.8; 
2.7.3.4.9; 2.7.3.4.10 та 2.7.3.4.11 із проєкту Заходів.

Відповідно до пункту 5 § 37 Регламенту Кабінету Міністрів України, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950, 
просимо погодити позицію НСЗУ щодо проєкту постанови шляхом надсилання на 
адресу НСЗУ листа.

Голова                       Наталія ГУСАК

Олена Данкович, 290-01-87


