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Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для
комплексного медико-санитарного обеспечения и лечения онкологических заболеваний с применением

высокостоимостных медицинских технологий граждан, пострадавших в результате Чернобыльской
катастрофы

КМ Украины 
Постановление КМ, Порядок от 16.05.2014 № 134

редакция действует с 06.05.2016
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войну расширениям для
майнинга

15:54

Synterium проведет
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 16 травня 2014 р. N 134

Київ

Про затвердження Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для комплексного

медико-санітарного забезпечення та лікування
онкологічних захворювань із застосуванням

високовартісних медичних технологій громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Із змінами і доповненнями, внесеними 
постановами Кабінету Міністрів України 

 від 14 травня 2015 року N 286, 
від 20 квітня 2016 року N 311

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України
постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для
комплексного медико-санітарного забезпечення та лікування онкологічних захворювань із
застосуванням високовартісних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, що додається.

 

Прем'єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

Інд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів
України 
від 16 травня 2014 р. N 134

ПОРЯДОК 
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для

комплексного медико-санітарного забезпечення та лікування
онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних

технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті
за програмою "Комплексне медико-санітарне забезпечення та лікування онкологічних
захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної
програми є МОЗ.

(абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з 
 постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 р. N 311)

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є республіканський орган Автономної
Республіки Крим з питань охорони здоров'я, структурні підрозділи з питань охорони здоров'я
обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

(абзац другий пункту 2 у редакції постанови 
 Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 р. N 311)

3. Бюджетні кошти спрямовуються на:

1) надання медичної допомоги громадянам, захворювання яких пов'язані з наслідками
Чорнобильської катастрофи, а також лікування онкологічних захворювань із застосуванням
високовартісних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, у закладах охорони здоров'я державної та комунальної форми власності за
рішенням республіканського органу Автономної Республіки Крим з питань охорони здоров'я,
структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської
міських держадміністрацій на підставі договорів, укладених з відповідними закладами охорони
здоров'я (з обов'язковим зазначенням калькуляції витрат), та актів про надані послуги;

(підпункт 1 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з 
 постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 р. N 311)

2) придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, лабораторних реактивів для
стаціонарних спеціалізованих закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу
громадянам, згідно з розподілом коштів, здійсненим МОЗ, пропорційно чисельності громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, республіканському органу Автономної
Республіки Крим з питань охорони здоров'я, структурним підрозділам з питань охорони
здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, а також на
підставі заявок - Національній академії медичних наук та СБУ;

(підпункт 2 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з 
 постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 р. N 311)

3) підпункт 3 пункту 3 виключено

(згідно з постановою Кабінету 
 Міністрів України від 14.05.2015 р. N 286)

4) проведення експертизи щодо встановлення причинного зв'язку хвороб, інвалідності і смерті з
дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих факторів, що виникли внаслідок
Чорнобильської катастрофи;

5) забезпечення ведення Державного реєстру осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи.

4. Закупівля товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти здійснюється в установленому законом
порядку.

Заборгованість за бюджетними зобов'язаннями минулих років, зареєстрована в органах
Казначейства, підлягає погашенню в поточному бюджетному періоді.

5. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені)
оборотні та необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов'язань в
органах Казначейства та операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються
в установленому законодавством порядку.

6. Складення та подання звітів про виконання паспорта бюджетної програми та фінансової і
бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим і
ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.
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