
Роль органів місцевого 
самоврядування 
в реформі медицини 
та розподіл відповідальності 
з громадянином  
та державою 



Внесок 
українського домогосподарства  

на охорону здоров’я у 2016

в основному з ПДВ та акцизів,  
які платять всі

4580 грн



Це мало б давати 
«страхове покриття»

Особисто ви це відчуваєте?

в сотні 
тисяч гривень



українськиї домогосподарств щороку  
роблять разом внесок на медицину

640 000

~3 млрд грн
і все одно потрапляють 
в фінансову катастрофу 
із-за витрат на лікування



Як забезпечити громадянам 
реальний фінансовий захист  
та якісні медичні послуги 

у випадку хвороби?



Ми чітко фіксуємо  
розподіл відповідальності  

між 
громадянином, 
громадою, 

та державою



Державний 
гарантований пакет 

медичних послуг та ліків

Ми фіксуємо обсяг забезпечених  
державних фінансових гарантій



Ми починаємо  
персоналізовані виплати  

в системі охорони здоров’я

за кожну 
людину

за конкретну 
медичну послугу

за єдиними 
тарифами



Ми переходимо  
на міжнародні медичні 

протоколи



Як це буде працювати для вас, 
як громадянина?



Універсальне 
покриття

Єдині правила 
для всіх громадян



Щороку з 15 вересня 2018 
однаковий для всіх

Державний 
гарантований пакет 

медичних послуг та ліків

Зелений 
список

Червоний 
список

Синій 
список



Червоний список

0%
• Естетична медицина, стоматологія для 
дорослих, окрім екстреної тощо 

• Звернення без направлення 
• Ліки недоведеної ефективності

покриття



Невідкладна 
допомога 

коли 
є загроза 
життю 

Первинна 
допомога 

до 80% 
звернень, 
педіатрія, 
профілактика 

Паліативна 
допомога 

в останні дні 
життя 

100% покриття 
за законом 
назавжди

Зелений список



Синій список

• Тарифи єдині для всіх громадян 
• Приймає будь яка лікарня в системі 
• Тариф сплачується легально в касу лікарні

%
Тариф співоплати 
платить громадянин

Тариф покриття 
платить Держава



%
Діагностичні послуги 

Послуги спеціалістів 

Стаціонарні послуги 

Ліки 

Синій список



• виконувати призначення лікаря 
• застрахувати співоплати 
через добровільне медичне страхування 

• отримати адресну соціальну допомогу 
• окремі державні та місцеві програми

Громадянин може платити менше

%



• 100% покриття лікування бойових 
поранень, контузій, каліцтв 

• 100% пожиттеве покриття для тих, 
хто отримав інвалідність

%
Перша національна програма

Додаткові гарантії для бійців АТО



Покриття фінансує  
 
 

Національна 
служба здоров’я 
України

додати поляків



Тут є 
допомога



Як це буде працювати 
для вас, як громади?



Національна
служба
здоров’я

Власник
господарює

Лікар
лікує

Держава
фінансує

національні: 
лікування

податки та збори місцеві: 
інфраструктура



НСЗУ платить за договором  
 
 

за медичні послуги 
гарантованого  
пакету

закладам будь якої 
форми власності,

які обирає 
громадянин 



НСЗУ платить за договором

Місячні  
ризик-тарифи 

за віком 
(пізніше статтю та ін.)

Первинна 
ланка Спеціалісти Стаціонар

Тариф 
за послугу 
або візит

Тариф 
за випадок 

(замовлення наперед)



Розблокування  
використання майна громадами

Тільки те, 
що дозволено 
бюджетному  
закладу 

Все, що 
не заборонено 
комунальному 
підприємству

• Перехід на господарські відносини 
• Приведення ДБНів та СаНПіНів до меж 
здорового глузду та європейських 
практик



Після реформи
Підписує 

прямий контракт 
з лікарем-ФОПом 
або лікарнею

Національна
служба
здоров’я

Закуповує 
послуги 

за контрактом  
для застрахованих

Працює автономно, 
не підпорядковується 

чиновникам

Відповідає  
за якість 
тільки за 

контрактом

Обирає лікаря Не платить з кишені



НСЗУ починає виплати  
 
 

первинна 
медична 
допомога

2017 2018 — 2019
діагностика, 
спеціалісти, 
ліки

стаціонарна 
допомога 



2017 
для ОМС



Інфраструктура на первинці

Сімейний лікар
~2 000 людей

Амбулаторія
від ~6 000 людей

медична 
ефективність

головне  
— 

логістика

ЦПМСД
30 000 людей +

медична 
та економічна 
ефективність



Госпітальні округи

Підсилення 
лікарень 
перспективного 
розвитку

Пере- 
профілювання

Інструмент залучення додаткових коштів

Інвестиційна 
субвенція 

Донорські 
кошти 

Кошти ОМС



Вакансія,
Зарплата 
Житло 
Авто 
Місце роботи 
Обладнання 
Пацієнтів 
Якість життя 
в громаді

(НСЗУ. Запрос лікарів: 10-12 тис. грн.)  

службове чи з правом викупу 
(вода, опалення) 

економ-клас 
часткове відшкодування пального 

оренда, ремонт, опалення, витратні матеріали 
наявність молодшого персоналу 

доступ до УЗД, лабораторії, укомплектована 
сумка з ліками для невідкладних станів 

не більше 3 тис  

інтернет, безлімітний телефон, 
можливість додаткового навчання, 
дорога, школа, дітсадок, спортивні секції

на яку чекають лікарі



Проект закону  
про державні фінансові гарантії:
• Прямі виплати 
• Прямий контракт 
• Лікарі-ФОПи на первинці 
• Будь які форми господарювання

Дружній проект закону 2309а-д:
• Право громад на пільговий перехід 
до нової системи


