
Успішний 
медзаклад
в нових умовах

Матвій Хренов
виконавчий консультант НСЗУ 
з питань стратегічного розвитку 
мережі надавачів медичних послуг



Зараз

Чиновники:
● обласні
● районні
● місцевім

Медзаклад:
бюджетна
установа

КОШТОРИСНЕ ФІНАНСУВАННЯ

бюджет ЗОЗсубвенція



2020

МОДЕЛЬ ПОСЛУГИ

Прямий 
договір

НСЗУ
Комунальне

некомерційне
підприємство

(власність громади)



Не 5 медзакладів,

а 10 000 послуг



Як це працює

та платить за пацієнта
без посередників

лікаря та заклад
Пацієнт обирає

НСЗУ замовляє послуги



СпеціалістПацієнти Сімейний 
лікар

Стаціонар

Маршрут планового пацієнта



Зони впливуРолі

Регіональні програми

Ухвалює закони

Закуповує медичні 
послуги і ліки

Програма медичних 
гарантій

Реімбурсація

Закупівлі, окремі 
бюджетні програми 

Володіє медичними 
закладами

Формує стратегічні 
напрямки, закуповує 
дороговартісні ліки

Формування бюджету, 
перерозподіл коштів

Верховна
Рада

МОЗ

НСЗУ

Місцева
влада



Пріоритетні
послуги

Пакет
базових
амбулаторних 
послуг

Оплата за послугу
Кількість послуг

Бюджет-2020: Амбулаторна допомога

Глобальний
бюджет



Пріоритетні амбулаторні послуги

спеціальні 
тарифи

обладнані
заклади

- гастроскопія

- колоноскопія

- бронхоскопія

- цистоскопія

- гістероскопія



Пріоритетні
послуги

Пакет
базових
госпітальних 
послуг

Оплата за випадок 

Проліковані випадки

Бюджет-2020: Госпітальна 
допомога

Глобальний
бюджет



Пріоритетні госпітальні послуги

- пологи
- неонатологія

- інфаркт міокарда
спеціальні 
тарифи

обладнані
заклади

- гостре порушення
мозкового кровообігу



ПОСТУПОВЕ РОЗГОРТАННЯ

VS



Програма 
медичних 
гарантій

Платні 
послуги

ПАЦІЄНТИ

Регіональні 
програми

МІСЦЕВА
ВЛАДА

НСЗУ

ВитратиДохід

Зарплати

Ліки

Адміністративні 
витрати
Господарські 
витрати

Б
Ю
Д
Ж
Е
Т

Витратні матеріали

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Інші 

позабюджетні 

надходження



Місцевий бюджет

Регіональні 
програми

Комунальні
послуги

Капітальні 
інвестиції

Бюджетний Кодекс 
України

Будівництво, реконструкція, 
ремонт
Обладнання

Усі послуги, що може надавати ЗОЗ 
для громади і не є частиною ПМГ



ВитратиДохід

Б
Ю
Д
Ж
Е
Т

Перегляньте 
кадрову політику
(колективний договір)

Розвивайте свої 
сильні сторони

Використовуйте
сучасні стандарти Віддайте послуги 

на аутсорс

Де і як заробити більше?

Оптимізуйте  
госпчастину

Налаштуйте 
платні послуги

Сервіс і 
доступність



Врятувати не можна залишити

Кого рятувати? Кому 
допомагати?



Що робити із закладами ? 

-Об’єднання

-Підтримка

-Перепрофілізація (повна або часткова)

-Платні послуги



КОНСУЛЬТАЦІЇ

Інтеграція
послуг

Концентрація



Активно шукає 
можливостіОчікує дива

Головний лікар

VS



Питання?

Пишіть на мою сторінку в Facebook


