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Керівникам структурних пі 
питань охорони здоров’я 
державних адміністрацій та 
міської державної адміністр

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє, що з 1 квітня 
припиняється фінансування закладів охорони здоров’я «за червоним списко

У 2018 році МОЗ України тимчасово на перехідний період, з метою підсилення 
фінансової спроможності закладів охорони здоров’я комунальної

ідрозділів з 
обласних 

Київської
ацн

2019 року 
м».

запровадило дві моделі оплати послуг: за «червоним» списком для пацієнтів, які були 
раніше прикріплені до закладу, та за «зеленим» списком для пацієнтів, які фактично 
уклали декларацію.

Постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 року № 1117 (далі -  
Постанова) затверджено Порядок реалізації державних гарантій медичного 
обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинно' медичної 
допомоги на 2019 рік та продовжена дія перехідного періоду до 30 червня 2019 року. 
На реалізацію цієї програми у Державному бюджеті передбачено 15,( мільярда 
гривень.

У зв’язку із значним збільшенням обсягу і темпів укладення декларацій та 
необхідності раціоналізувати використання бюджетних коштів, виділених на первинну 
медичну допомогу, прийнято рішення припинити фінансування «за червоним 
списком» з 1 квітня 2019 року. На засіданні Уряду 3 квітня 2019 року прийнято 
відповідну постанову.

Звертаємо Вашу увагу, що незалежно від моделі оплати, право пацієнтів 
отримати безперервну та безоплатну медичну допомогу у державних і комунальних 
закладах охорони здоров’я у разі, якщо вони перебувають у невідкладному стані, 
закріплено у пункті 4 Розділу 2 Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну 
допомогу, затвердженого наказом 19.03.2018 № 503, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 21 березня 2018 р. за № 347/31799. Пацієнту, який не уклав 
декларацію, та звертається за медичною допомогою у інших випадках, заклад охорони 
здоров’я зобов’язаний надати роз’яснення щодо обрання лікаря та забезпечити 
реалізацію цього права.

Просимо Вас взяти під особистий контроль дотримання прав пацієнтів на 
доступну та безперервну медичну допомогу та вживати усіх необхідних заходів, 
передбачених чинним законодавством.
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