


ПРОГРАМА МЕДИЧНИХ ГАРАНТІЙ 2020 

ПРОЦЕС УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРІВ З НСЗУ 

АНДРІЙ ВІЛЕНСЬКИЙ 

Директор департаменту договірної роботи 

Національної служби здоров’я України 

nszu.gov.ua 



центральний орган виконавчої влади, який оперує коштами  

Державного бюджету через Програму медичних гарантій 

 

управляємо Програмою медичних гарантій (державним 

гарантованим пакетом), формуємо її та розробляємо тарифи  

і коригувальні коефіцієнти на основі стратегічних напрямків та  

пріоритетних послуг 

головна функція: стратегічні закупівлі, контрактування, контроль 

виконання умов договору з надавачами медичних послуг 

 

укладаємо договори з надавачами медичних послуг будь-якої 

форми власності (державними, комунальними та приватними) 

ХТО МИ ТАКІ? 

nszu.gov.ua 



Реімбурсація лікарських засобів через 

НСЗУ  (урядова програма «Доступні 

ліки») з 01.04.2019 
Пілотування спеціалізованої медичної 

допомоги  в лікарнях Полтавської 

області з 01.04.2019 

2020 

ПРОГРАМА МЕДИЧНИХ 

ГАРАНТІЙ 

у повному обсязі для усіх 

рівнів 

медичної допомоги  

з 01.04. 2020 

Реформа «первинки» – декларації 

про вибір  лікаря в ЕСОЗ (сімейні 

лікарі, педіатри,  терапевти) з 

01.04.2018 
Початок збільшеного фінансування 

від НСЗУ  з 01.07.2018 

2019 

2018 

МАСТЕР-ПЛАН ТРАНСФОРМАЦІЇ 2018-2020 

ПМГ 

nszu.gov.ua 



ВІД ФІНАНСУВАННЯ ДО ЗАКУПІВЕЛЬ 2018-2020 

НАДАВАЧ ПОСЛУГ 

ДОГОВІР 

ЗАМОВНИК І ПЛАТНИК 

ДАНІ ВЛАСНИК (ОМС) 

ГРОШІ 

ВИМОГИ до НАДАВАЧА  

ПКМУ №391 від 28.03.18 

 

Одна з головних функцій НСЗУ – СТРАТЕГІЧНІ ЗАКУПІВЛІ 
Це зміна парадигми у фінансуванні послуг охорони здоров'я від утримання закладів 

до стратегічних закупівель: за ЩО платимо?, КОМУ платимо? і ЯК платимо? 

nszu.gov.ua 



В рамках впровадження реформи 

охорони здоров'я всі країни 

стикаються з неминучою проблемою 

– узгодити потреби в сфері охорони 

здоров'я та попит на медичні послуги 

з наявними ресурсами. Жодна країна 

в світі не може забезпечити всі 

можливі послуги для всіх громадян 

без обмежень у кількості. У ситуації з 

обмеженими ресурсами важливо 

визначити методи та процедуру 

встановлення пріоритетів. 

У ситуації, коли потреби в сфері 

охорони здоров’я перевищують 

наявні ресурси, неможливо уникнути 

пріоритизації послуг 

ВИМІРИ ОХОПЛЕННЯ МЕДИЧНИМ ОБСЛУГОВУВАННЯМ 



ПРОГРАМА МЕДИЧНИХ ГАРАНТІЙ 

Закон №2168 

 

Програма державних гарантій медичного обслуговування населення (ПМГ) 

– програма, що визначає перелік та обсяг медичних послуг (включаючи медичні  вироби) та лікарських 

засобів, повну оплату надання яких пацієнтам держава  гарантує за рахунок коштів Державного бюджету 

України згідно з тарифом, для  профілактики, діагностики, лікування та реабілітації у зв’язку з хворобами,  

травмами, отруєннями і патологічними станами, а також у зв’язку з вагітністю та  пологами 

 

 

Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» від 19.10.2017 

№ 2168-VIII: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2168-19 

nszu.gov.ua 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2168-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2168-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2168-19


ПАКЕТИ ПОСЛУГ 

nszu.gov.ua 

Первинна медична допомога 

Реімбурсація 

Екстрена медична допомога 

Спеціалізована та 

високоспеціалізована медична 

допомога 

Медична реабілітація 

Паліативна допомога   

МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ ВИДИ ДОПОМОГИ, ЩО 

УВІЙДУТЬ В ПМГ 
ПАКЕТИ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ 

ПМД ЕМД 

Хірургія Пологи 

Терапія Лікування 

інфаркту 



ПАКЕТИ ПОСЛУГ 

nszu.gov.ua 

Пакет послуг 

Вимоги до надання 
послуг 

Тип тарифу 

Специфікація послуг 

У 

кого? 

Як? 

Що?  



ЩО? У КОГО? 
ЯК 

ОПЛАЧУВАТИ? 

МЕТОДИ ОПЛАТИ ПОСЛУГ 

nszu.gov.ua 

 Капітаційна ставка 

 Глобальний бюджет 

 Оплата за пролікований випадок (у стаціонарі) 

 Оплата за надану послугу 



ПАКЕТИ ПОСЛУГ 

nszu.gov.ua 

Програма медичних гарантій Пакети послуг Типи тарифів 

ПМД Капітаційна ставка 

ЕМД Глобальний бюджет 

Первинна медична  

допомога 

Екстрена медична  

допомога 



ПАКЕТИ ПОСЛУГ 

nszu.gov.ua 

Програма медичних гарантій Пакети послуг Типи тарифів 

Амбулаторно-

поліклінічна 

допомога 

Глобальний бюджет Амбулаторна  

спеціалізована та  

високоспеціалізована  

медична допомога 

 

Лікування 

пацієнтів 

методом 

гемодіалізу 

Глобальний бюджет 



ПАКЕТИ ПОСЛУГ 

nszu.gov.ua 

Програма медичних гарантій Пакети послуг Типи тарифів 

 

 

 

 

 

Ставка за медичну послугу 

 

 

 

 

 

Амбулаторна  

спеціалізована та  

високоспеціалізована  

медична допомога 

 

Гістероскопія 

Гастроскопія 

Колоноскопія 

Цистоскопія 

Бронхоскопія 

Мамографія 



ПАКЕТИ ПОСЛУГ 

nszu.gov.ua 

Програма медичних гарантій Пакети послуг Типи тарифів 

Стаціонарна 

медична допомога 

дорослим та дітям 

терапевтичного 

профілю 

 

 

Глобальний бюджет (60%) + 

Ставка за пролікований 

випадок 

 

 

Стаціонарна  

спеціалізована та  

високоспеціалізована  

медична допомога 

 

Стаціонарна 

медична допомога 

дорослим та дітям 

хірургічного профілю 



ПАКЕТИ ПОСЛУГ 

nszu.gov.ua 

Програма медичних гарантій Пакети послуг Типи тарифів 

Мозковий 

інсульт 

Неонатальна 

допомога 

 

 

 

 

Ставка за пролікований 

випадок (100%) 

 

 

 

 

 

Стаціонарна  

спеціалізована та  

високоспеціалізована  

медична допомога 

 

Пологи 

Гострий інфаркт 

міокарда 



ПАКЕТИ ПОСЛУГ 

nszu.gov.ua 

Програма медичних гарантій Пакети послуг Типи тарифів 

 

 

 

Глобальний бюджет 

 

 

Стаціонарна  

спеціалізована та  

високоспеціалізована  

медична допомога 

 

Лікування та супровід осіб на ЗПТ 

Лікування та супровід осіб із 

ВІЛ/СНІД 

Діагностика та лікування осіб із 

туберкульозом 

Діагностика та лікування осіб з 

психічними захворюваннями 

Діагностика лікування онкологічних 

захворювань (радіотерапія) 

Діагностика лікування онкологічних 

захворювань (хіміотерапія) 



ПАКЕТИ ПОСЛУГ 

nszu.gov.ua 

Програма медичних гарантій Пакети послуг Типи тарифів 

Глобальний бюджет 

Медична  

реабілітація 

МР пацієнтів з 

порушеннями функції 

опорно-рухового 

апарату 

МР пацієнтів з 

порушеннями функцій 

нервової системи 

МР немовлят, які 

народились передчасно 

та/або хворими, 

упродовж перших 3 

років життя 



ПАКЕТИ ПОСЛУГ 

nszu.gov.ua 

Програма медичних гарантій Пакети послуг Типи тарифів 

 

Глобальний бюджет 

 

Стаціонарна паліативна 

допомога 

Виїзна паліативна 

допомога 

Паліативна  

допомога   



ПІДГОТОВЧА РОБОТА 

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ АВТОНОМІЗАЦІЯ 

КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЯ РЕЄСТРАЦІЯ В ЕСОЗ 

31.01.2020 

nszu.gov.ua 

ПІДГОТОВКА ЗОЗ 



АВТОНОМІЗАЦІЯ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ПОСЛУГ* 

nszu.gov.ua 



КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЯ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ЗОЗ 

навчання  

персоналу 

роботі  в 

медичній  

інформаційній  

системі 

вибір МІС, 

наявність ЕЦП у 

відповідальних 

осіб, 

підключення  до 

EСОЗ*  

наявність достатньої  

кількості 

комп’ютерного  

обладнання та мережі 

з  доступом в інтернет 

*EСОЗ – Електронна Система Охорони Здоров'я, яка складається з центрального  

компонента (ЦК ЕСОЗ) та підключених до ЦК ЕСОЗ 

МІС (медичних інформаційних систем) 

nszu.gov.ua 



КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЯ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ЗОЗ 

Рекомендації щодо комп’ютеризації 

Стаціонар 

- Не менше 1 комп’ютеризованого робочого місця на відділення 

- Для приймальних відділень при потоці пацієнтів більше 100 на добу – не 

менше 2-х комп’ютеризованих місць 

nszu.gov.ua 

Амбулаторія 

- Консультативний кабінет – 1 комп’ютеризоване місце 

- Реєстратура – 1 комп’ютеризоване місце на 1 реєстратора 

- Параклінічні відділення – 1 комп’ютеризоване робоче місце  



КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЯ ЗОЗ 

Рекомендації щодо комп’ютеризації 

nszu.gov.ua 



РЕЄСТРАЦІЯ ЛІКАРІВ ЗАКЛАДІВ В ЕСОЗ 

Рекомендації щодо комп’ютеризації 

nszu.gov.ua 



ЕТАПИ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ 

3. Сума договору 

4. Договір 

1. Оголошення 

2. Пропозиція 

nszu.gov.ua 

УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ПРО МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 



Можливість 

залучення інших 

суб’єктів 

Умови закупівлі  

медичних послуг 

ОГОЛОШЕННЯ 

nszu.gov.ua 

Спосіб подання 

та строк розгляду 

пропозицій 

Інформація (заява) 

+ пакет документів 

УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ПРО МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 



Повідомлення про 

виправлення помилок 

Подання пропозиції 

(формування заяви 

+ подання 

документів) 

Перевірка 

пропозицій 

Реєстрація ЗОЗ в  

електронній 

системі  охорони 

здоров’я 

У разі виявлення  

помилок 
НСЗУ 

ПРОПОЗИЦІЯ НА УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ 

nszu.gov.
ua 

УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ПРО МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 



Розрахунок та  

визначення загальної 

орієнтовної ціни  

Договору 

nszu.gov.ua 

УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ПРО МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 



Укладення Договору 

про 

медичне обслуговування  населення 

nszu.gov.ua 

УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ПРО МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 



СЛІДКУЙТЕ ЗА ІНФО НА 

САЙТІ 

nszu.gov.ua 
об'єми послуг  

вартість  

фінансування  

контрактування 

NSZU Ukraine 

nszu.ukr  nszu.gov.ua   

t.me/NSZU_gov 

info@nszu.gov.ua 

м. Київ, проспект Степана Бандери, 19, 04073 

 

E-mail: 

mailto:info@nszu.gov.ua

