


ПМГ 2021 В УМОВАХ 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Андрій Віленський,
Т.в.о. Голови НСЗУ

nszu.gov.ua



ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ 2021

▪ повноваження, які раніше були на районному
рівні

▪ майно (медзаклади, які були у власності районів)

▪ ресурси для управління (бюджет)

У процесі децентралізації на зміну районам приходять громади. 
Вони отримують: 

Повноцінне середовище для мешканців неможливе без медичної складової.
Обов’язок нової місцевої влади - брати участь у житті закладів (ЗУ «Про
місцеве самоврядування»).
Але це не просто обов’язок і витрати. Це можливість впливати на розвиток
медицини та покращити якість медичних послуг на території громади.



ЧОМУ РОЗВИТОК МЕДИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В РЕГІОНІ МАЄ СТАТИ
ОДНИМ З ПРІОРИТЕТІВ ДЛЯ НОВОСТВОРЕНИХ ОТГ?

Покращення сфери охорони здоров’я очікують від новообраної
місцевої влади мешканці громад. Це дані соціологічного
дослідження «Децентралізація та реформа місцевого
самоврядування», яке проводив Центр «Соціальний індикатор»
в серпні-вересні 2020 року.

Забезпечити людям необхідні медичні послуги за місцем
проживання означає підвищити якість і комфортність життя в
регіоні. Представники місцевої влади, які здатні створити хороші
умови для лікування мешканців, підвищують свою популярність
в громаді і політичну підтримку.

Ситуація з пандемією коронавірусу показала, що ті лікарні, про
які дбала місцева влада, зараз надають ефективнішу допомогу
мешканцям.
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ФІНАНСУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

▪ укладає договір з лікарнею, 
оплачує надані послуги

▪ оплата послуг за Програмою 
медичних гарантій - основне 
джерело коштів для 
медичного закладу

▪ частка фінансування з 
держбюджету в рази більша, 
ніж лікарні потребують від 
місцевого самоврядування

▪ утримувати заклад;

▪ оплачувати комунальні послуги; 

▪ підтримувати матеріальну базу. 

НСЗУ: Обов’язок місцевої 
влади як власника:

nszu.gov.ua



ПЕРЕВАГИ СПІВПРАЦІ З НСЗУ

Якщо заклад відповідає вимогам, уклав договір з НСЗУ, то
кошти буде отримувати безперебійно.

ЄДИНІ ТАРИФИ, ЄДИНІ ПРАВИЛА - заклад, що надає
більше послуг, отримує більше коштів.

НСЗУ МОЖЕ ОПЕРАТИВНО ЗБІЛЬШУВАТИ СУМУ
ДОГОВОРУ і спрямовувати більше коштів туди, де більше
пацієнтів. Фінансування заклад може витрачати на
забезпечення ліками та доплати медичному персоналу.

СТАБІЛЬНЕ ФІНАНСУВАННЯ = НАДІЙНЕ ПАРТНЕРСТВО

ПРОЗОРИЙ ПРИНЦИП ФІНАНСУВАННЯ
І РУХУ КОШТІВ У СИСТЕМІ

Обсяг оплати від НСЗУ не залежить від особистих
домовленостей, а від роботи лікарні. Для НСЗУ не
важлива назва чи підпорядкування лікарні - важлива її
спроможність надавати якісні послуги.
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ЗАВДАННЯ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ

Зробити медичну 
допомогу доступною 
для пацієнтів за 
місцем проживання

Сформувати мережу, 
яка відповідає 
потребам населення

Проаналізувати 
сильні і слабкі 
сторони, вирішити, 
які напрями доцільно 
розвивати і куди 
вкладати гроші

Така робота вимагає тісної співпраці
місцевої влади і керівника лікарні



ПІДХІД ДО ПЛАНУВАННЯ МЕРЕЖІ

Загальний принцип успішних систем охорони здоров’я: 

ДЕЦЕНТРАЛІЗУЙ якщо це можливо, 

ЦЕНТРАЛІЗУЙ якщо це необхідно

Послуги, які можна децентралізувати 
(наблизити до пацієнта): 
- Первинна допомога
- Паліатив
- Лікування основних інфекційних та 

неінфекційних захворювань
- Послуги з охорони психічного 

здоров’я

Послуги, які потрібно централізувати 
(концентрувати в спроможних 
закладах) 

кількість переходить в якість: 

- Хірургія 
- Пологи
- Лікування онкологічних 

захворювань

економічна доцільність: 

- Дороговартісне обладнання 
- Лабораторна діагностика



ПІДХІД ДО ПЛАНУВАННЯ МЕРЕЖІ

o Що впливає на якість та тривалість життя в нашій громаді? 
Якими є потреби в медичних послугах у громаді? 

o Якими мають бути ці послуги? 

Децентралізованими

Чи надаються вони в нашій громаді?

Чи потрібно залучати нових надавачів 

послуг? 

Якими є бар’єри для отримання цих 

послуг? Наприклад, транспорт

Централізованими

Чи мають пацієнти доступ до таких 

послуг в місті/районі/області?

Якими є бар’єри для отримання цих 

послуг? Наприклад, транспорт

o Чи можемо ми об’єднати зусилля з іншими громадами 
для спільного фінансування послуг та інвестицій? 



РОЛЬ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Роль керівника автономізованого закладу охорони здоров’я:

▪ Формує та впроваджує стратегію розвитку

▪ Складає реалістичний фінансовий план, пов’язує витрати з
доходами

▪ Оцінює наявні ресурси, шукає джерела додаткового фінансування
(інвестиції, платні послуги)

▪ Відіграє ключову роль у формуванні колективного договору, який
визначає рівень з/п працівників

▪ Формує нульову толерантність до корупції та поборів в закладі

Або тримає на депозиті значні суми, які лікарня отримала завдяки
реформі, тоді як працівники і далі отримують невисокі зарплати



РОЛЬ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Керівник закладу працює відповідно до контракту з
органом місцевого самоврядування. Тобто наймає його
на роботу і визначає очікування від нього саме місцева
влада.

Вплив органів місцевого самоврядування на роботу закладу:

- Вибір керівника закладу;

- Створення наглядової ради;

- Затвердження фінансового плану закладу.



ПРИКЛАДИ УСПІШНОЇ СПІВПРАЦІ

Сновська ОТГ, Чернігівська обл. - взяла на баланс районну лікарню, щоб
вберегти її від закриття та дати можливість мешканцям отримувати допомогу
за місцем проживання.
Громада прийняла програму підтримки молодих лікарів. Кожен з них може
розраховувати на безоплатну квартиру та на суттєву щомісячну доплату.

Скалатська ОТГ, Тернопільська обл. - також взяла на баланс місцеву лікарню,
утримання якої спочатку коштувало набагато дорожче, ніж зараз.
У закладі повністю відремонтували три відділення, виплатили заборгованість
по зарплаті, купили обладнання і зменшили витрати на комунальні послуги
завдяки енергоефективним технологіям. Зараз лікарня надає цілий спектр
платних послуг і цими коштами покриває власні дрібні потреби.

Веселівська ОТГ, Запорізька обл. - забрала районну лікарню, щоб мати вплив
на якість послуг, які надаються у ній. Місцева влада провела
реструктуризацію, вклала гроші в ремонт, оснащення.

Договір з НСЗУ для цього закладу на 9 місяців 2020 року становить майже
22 млн грн.

Витрати на утримання лікарні, у якій працюють 120 людей, не
перевищують 1 млн грн на рік. А договір з НСЗУ у цього закладу - понад 18
млн грн на 9 місяців 2020 року.

Зараз витрачає на лікарню 1,5 млн грн в рік без урахування ремонтів,
більшість з яких вже зробили. Тоді як лікарня має договір з НСЗУ на 14,8
млн грн.



НЕОБХІДНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ МЕДЗАКЛАДІВ

НСЗУ закликає місцеву владу НЕ УСУВАТИСЯ ВІД ФІНАНСУВАННЯ ЗАКЛАДІВ
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я. Наш аналіз показує, що незважаючи на те, що місцеві
бюджети суттєво зросли внаслідок адміністративної реформи, у тих лікарнях,
які раніше підтримували власники, обсяги фінансування від місцевої влади
зменшилися.

Наша пропозиція - не робити такого, тому що саме ті лікарні, які отримують
більше коштів, і потребують підтримки, щоб вони активно розвивалися та
надавали якісну медичну допомогу і більший спектр медичних послуг для
громадян.

Важливо - усі чинні договори з НСЗУ залишаються такими незалежно від зміни
власника. НСЗУ продовжить виплачувати закладам гроші згідно з підписаними
договорами.

А новостворені громади завдяки зміні адміністративного устрою отримають
повноваження, щоб впливати на розвиток медицини у своїх регіонах та завдяки
співпраці з НСЗУ підвищити якість медичної допомоги для мешканців громади.



РОЛЬ НСЗУ У ВАКЦИНАЦІЇ ПРОТИ COVID-19

Національна служба здоров’я буде залучена у процес 
вакцинації 

Наша роль:

1. Перевірити відповідність вимогам та укласти договори із
чітко визначеними медичними закладами, спроможними
здійснити вакцинацію. Перелік медзакладів визначає керівник
робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної
ситуації державного рівня через розповсюдження COVID-19.

2. Сплачувати за надані послуги закладам протягом усього
періоду, поки триватиме процес вакцинації в Україні.



ПАКЕТ ВАКЦИНАЦІЇ ПРИ COVID-19

У перший місяць заклад отримуватиме від НСЗУ 8 тис грн на кожну одну
мобільну бригаду для того, щоб забезпечити готовність до проведення
вакцинації, зокрема закупівлі необхідних розхідних матеріалів та
засобів індивідуального захисту. Далі оплата відбуватиметься за
результатами роботи. Тобто за фактичну кількість провакцинованих
осіб: 25 грн за першу дозу введеної вакцини і 60 грн за другу.

Мобільна команда має складатись щонайменше з одного лікаря та двох медичних
сестер чи медичних братів, додатково рекомендується залучати особу, яка буде
вносити дані в ЕСОЗ та/або водія за потреби.

Щоб укласти договір на пакет вакцинації заклад повинен відповідати вимогам:

Входити у визначений перелік керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної
надзвичайної ситуації державного рівня через розповсюдження COVID-19;
Забезпечити дотримання холодового ланцюга при транспортуванні і зберіганні вакцин;
Мати оснащене місце проведення вакцинації від COVID-19 відповідно до галузевих
стандартів в сфері охорони здоров’я щодо організації і проведення профілактичних
щеплень;
Проводити вакцинацію з розділенням потоків пацієнтів і дотримання правил
епідеміологічної безпеки;
Забезпечити проведення двох раундів вакцинації для кожного пацієнта, якщо інше не
передбачено інструкцією виробника вакцини від COVID-19.
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