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Національною службою здоров'я України (далі - НСЗУ) опрацьовано 
рекомендації, зазначені в п. 6 резулятивної частини рішення Рахункової палати від 
23 квітня 2019 року № 10-1, прийнятого за результатами розгляду Звіту про 
результати аудиту ефективності використання коштів субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для 
лікування окремих захворювань, надісланих в порядку інформування листами 
Рахункової палати від 16.05.2019 № 18-1474 та № 18-1475, листами Кабінету 
Міністрів України від 04.06.2019 № 17017/1/1-19, від 11.06.2019 № 17017/3/1-19 та 
в межах компетенції інформуємо про позицію НСЗУ щодо наданих рекомендацій. 

1) НСЗУ розробляється методика обрахунку обсягу коштів на 
відшкодування вартості лікарських засобів, які підлягають реімбурсації, та яка 
буде затверджена у встановленому законодавством порядку. 

2) Питання запровадження відкритого інформаційного ресурсу з метою 
доступу громадян до інформації про еквівалентність (ефективність) лікарських 
засобів, які підлягають реімбурсації, не належить до компетенції НСЗУ, оскільки 
це не передбачено Положенням про НСЗУ, затвердженим постановою Кабінету 
Міністрів України від 27.12.2017 № 1101. 

Разом з цим повідомляємо, що відповідно до Положення про Міністерство 
охорони здоров'я України (далі - МОЗ), затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 25.03.2015 № 267, МОЗ є головним органом у системі 
центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 
державну політику, зокрема, у сфері створення, виробництва, контролю якості та 
реалізації лікарських засобів, медичних імунобіологічних препаратів і медичних 
виробів. 

3) НСЗУ буде впроваджено автоматизований процес прийому та 
опрацювання заяв від власників реєстраційних посвідчень про включення 
лікарських засобів до Реєстру лікарських засобів, що підлягають реімбурсації, 
згідно вимог пункту 8 Порядку визначення розміру реімбурсації лікарських засобів, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.03.2017 № 152 «Про 
забезпечення доступності лікарських засобів» (далі - постанова № 152). 
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4) НСЗУ проводить роботу щодо розробки системного моніторингу 
ефективності бюджетної програми відшкодування вартості лікарських засобів 
для лікування окремих захворювань. Окрім того інформуємо, що згідно вимог 
пункту 11 Порядку реімбурсації лікарських засобів, затвердженого постановою 
№ 152, НСЗУ публікує на своєму офіційному веб-сайті інформацію про хід 
реалізації програми реімбурсації «Доступні ліки». 

5) НСЗУ відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 
29.12.2016 р. № 1423 отримує інформацію про зареєстровані ціни на лікарські 
засоби з офіційних джерел уповноважених державних органів референтних 
країн. Разом з тим, НСЗУ в межах своєї компетенції вживає заходів щодо 
налагодження зв'язків з офіційними органами референтних країн з метою 
оперативного обміну інформацією про ціни на лікарські засоби. 

Національна служба здоров'я України вдячна за надані рекомендації за 
результатами проведеного аудиту ефективності використання коштів субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських 
засобів для лікування окремих захворювань, які взято до уваги, та сподівається 
на подальшу співпрацю. 
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