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              МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
 
                            Н А К А З  
 
 N 347 від 11.12.97                   Зареєстровано в Міністерстві  
     м.Київ                           юстиції України  
                                      28 січня 1998 р.  
                                      за N 51/2491  
  
 
    Про затвердження методики визначення чисельності населення 
 
    регіонів, що повинно  враховуватися  під час  застосування 
 
    нормативів потреби Автономної Республіки  Крим,  областей, 
 
    міст Києва та Севастополя у стаціонарній медичній допомозі 
 
    в   розрахунку   на  10  тисяч  населення  та   визначення 
 
    асигнувань на охорону  здоров'я  на підставі  застосування 
 
    тимчасових  коефіцієнтів  розподілу асигнувань  на охорону  
              здоров'я в розрахунку на одного жителя  
  
 
     На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 28.06.97  
N 640   ( 640-97-п )  "Про   затвердження   нормативів   потреб  у  
стаціонарній медичній допомозі в розрахунку на 10 тисяч населення"  
та від  05.09.96  N  1070 ( 1070-96-п ) "Про тимчасові коефіцієнти  
розподілу асигнувань на охорону здоров'я в  розрахунку  на  одного  
жителя" Н А К А З У Ю:  
 
     1. Затвердити  методику  визначення   чисельності   населення  
регіонів, що повинно враховуватися під час застосування нормативів  
потреби Автономної  Республіки  Крим,  областей,  міст   Києва  та  
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Севастополя  у  стаціонарній  медичній  допомозі  в  розрахунку на  
10 тисяч населення та визначення асигнувань на охорону здоров'я на  
підставі застосування тимчасових коефіцієнтів розподілу асигнувань  
на охорону  здоров'я  в  розрахунку  на  одного  жителя  (методика  
додається). 
 
     2. Рекомендувати  Міністерству  охорони  здоров'я  Автономної  
Республіки Крим,  обласним,  Київській та Севастопольській міським  
управлінням охорони здоров'я державних  адміністрацій   затвердити  
методику  визначення чисельності населення міст республіканського,  
обласного підпорядкування та районів, що повинно враховуватися під  
час   застосування  нормативів  потреби  у  стаціонарній  медичній  
допомозі  в  розрахунку  на  10  тисяч  населення  та   внзначення  
асигнувань на охорону здоров'я на підставі застосування тимчасових  
коефіцієнтів розподілу асигнувань на охорону здоров'я в розрахунку  
на одного жителя. 
 
     3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника  
Міністра Коротка О.Ш.  
 
 Міністр                                                А.М.Сердюк  
 

 
                                                  Затверджено  
                                             Наказ МОЗ України від  
                                             11.12.97 N 347  
 
                             Методика  
      визначення чисельності населення регіонів, що повинно  
      враховуватися під час застосування нормативів потреби  
      Автономної Республіки Крим,  областей,  міст Києва та  
      Севастополя  у  стаціонарній  медичній   допомозі   в  
      розрахунку  на  10  тисяч  населення  та   визначення  
      асигнувань    на   охорону   здоров'я   на   підставі  
      застосування   тимчасових   коефіцієнтів    розподілу  
      асигнувань на охорону здоров'я в розрахунку на одного  
                              жителя  
 
     1. Базовими показниками для визначення чисельності  населення  
регіонів, що повинно враховуватися під час застосування нормативів  
потреби  Автономної  Республіки  Крим,  областей,  міст  Києва  та  
Севастополя  у  стаціонарній  медичній  допомозі  в розрахунку  на  
10 тисяч населення та визначення асигнувань на охорону здоров'я на  
підставі застосування тимчасових коефіцієнтів розподілу асигнувань  
на охорону здоров'я в розрахунку на одного жителя,  є  відповідно,  
розрахункові  показники  про  прогнозовану  чисельність постійного  
населення   на   кінець   планового   періоду   та    прогнозовану  
середньорічну чисельність постійного населення на плановий період,  
які щорічно визначаються Міністерством економіки і  повідомляються  
відповідним органам місцевої виконавчої влади. 
 



     2. Після одержання від Мінекономіки вищезазначених даних Рада  
міністрів   Автономної   Республіки  Крим,  обласні,  Київська  та  
Севастопольська міські державні адміністрації визначають показники  
чисельності  населення  регіонів,  які  повинні  враховуватись при  
застосуванні нормативів потреби у стаціонарній  медичній  допомозі  
та визначенні тих асигнувань на охорону здоров'я, які визначаються  
на  підставі  застосування  тимчасових   коефіцієнтів   розподілу,  
затверджених  постановою  Кабінету Міністрів України від 5 вересня  
1996 р. N 1070 ( 1070-96-п ). 
 
     Для цього із зазначеної  у  пункті  1  загальної  чисельності  
населення   на   кінець   року  і  в  середньорічному  обрахуванні  
виключається  чисельність  населення,   що   проживає   на   даній  
території,   але  отримує  медичну  допомогу  в  закладах  охорони  
здоров'я, що підпорядковані: Лікувально-оздоровчому об'єднанню при  
Кабінеті Міністрів України,  Укрзалізниці, Українському об'єднанню  
цивільної  авіації  "Аеропорти   України",   Міністерству   освіти  
України,    Акціонерній    судноплавній   компанії   "Укррічфлот",  
Національній  академії  наук  України,  Державному   комітету   по  
використанню    ядерної    енергії,    Службі   безпеки   України,  
Держкомкордону,  Міністерству внутрішніх справ  і  підпорядкованим  
йому  структурам,  а  також іншим міністерствам і відомствам,  які  
мають у своєму підпорядкуванні заклади охорони здоров'я. 
 
     3. Зазначені   у   пункті  2  міністерства  та  відомства,  у  
підпорядкуванні  яких  є  заклади   охорони  здоров'я,  щороку  до  
1 травня   подають  Раді  міністрів  Автономної  Республіки  Крим,  
обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям  
та  в копії - Міністерству охорони здоров'я України і Міністерству  
фінансів України  дані  про  кількість  населення  на  відповідних  
територіях,  що  обслуговується  закладами  охорони здоров'я,  які  
підпорядковані цим міністерствам та відомствам. 
 
     4. Рада   міністрів   Автономної  Республіки  Крим,  обласні,  
Київська  та  Севастопольська  міські держадміністрації щорічно до  
1 червня подають Міністерству охорони здоров'я України і в копії -  
Міністерству  фінансів   України   вищезазначені   показники   про  
чисельність   населення,   що   обслуговується  лише  комунальними  
закладами охорони здоров'я регіонів і  повинно  враховуватися  під  
час   застосування  нормативів  потреби  у  стаціонарній  медичній  
допомозі  в  розрахунку  на  10  тисяч  населення  та   визначення  
асигнувань   на   охорону   здоров'я   по   регіонах  на  підставі  
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від  5  вересня  
1996 р.  N  1070  (  1070-96-п ) тимчасових коефіцієнтів розподілу  
асигнувань на охорону здоров'я в розрахунку на одного жителя.  
 
 "Офіційний вісник України" 1998, N 4, стор.213  
 Код нормативного акта: 4763/1998  
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