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Асоціації міст України

Охорона здоров'я



Асоціація міст України 

об’єднує 833 територіальні громади, 
з яких – 393 ОТГ
80% населення України

Станом на вересень 2019 року
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ПОВНОВАЖЕННЯ
ДЕРЖАВИ

ФОРМУВАННЯ державної політики у 
сфері охорони здоров’я

РОЗРОБКА державних програм 
(туберкульоз, онкологія, 

імунопрофілактика) 

ЦЕНТРАЛІЗОВАНА ЗАКУПІВЛЯ та 
розподіл  ЛЗ та медвиробів

РОЗРОБКА нормативів фінансування, 
Методик, Клінпротоколів

ЛІЦЕНЗУВАННЯ  медичної практики 
та державна акредитація ЗОЗ

МОНІТОРИНГ стану здоров’я населення



Повноваження 
місцевог о 
самоврядування
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Управління ЗОЗ

Організація Мат-ТЕХ та ФІН забезпечення

Організація медобслуговування у ЗО, оздоровчих 
закладах, які належать ТГ

Сприяння роботі ГО, які діють у сфері ОЗ
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Забезпечення доступності і безоплатності
медобслуговування на території

Забезпечення розвитку всіх видів медобслуговування

Розвиток і вдосконалення мережі ЗОЗ усіх форм 
власності

Внесення пропозицій до органів про ліцензування 
в ОЗ 

Повноваження 
місцевог о 
самоврядування



КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ
• Стаття 142. Держава бере участь у формуванні доходів

бюджетів місцевого самоврядування, фінансово підтримує
місцеве самоврядування. Витрати органів місцевого
самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів
державної влади, компенсуються державою.

• Стаття 143 Органам місцевого самоврядування можуть
надаватися законом окремі повноваження органів
виконавчої влади. Держава фінансує здійснення цих
повноважень у повному обсязі за рахунок коштів
Державного бюджету України

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80?find=1&text=%F1%F2%E0%F2%F2%FF+142
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80?find=1&text=%F1%F2%E0%F2%F2%FF+142
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80?find=1&text=%F1%F2%E0%F2%F2%FF+142
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80?find=1&text=%F1%F2%E0%F2%F2%FF+142
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80?find=1&text=%F1%F2%E0%F2%F2%FF+142


Види медичної допомог и

• Лікування складних захворювань
• Високотехнологічна діагностика
• Виконання складних операцій

• Консультація сімейного лікаря;
• Проста діагностика;
• Лікування поширених хвороб;
• Профілактичні заходи;
• Направлення для надання 

спеціалізованої та 
високоспеціалізованої медичної 
допомоги
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• Консультування спеціалістами;
• Діагностика;
• Стаціонарне лікування;
• Планові оперативні втручання;
• Паліативна та хоспісна 

допомога

ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНА
Інститути, лікарні та 
поліклініки, клініки 
медуніверситетів

СПЕЦІАЛІЗОВАНА 
Районні , міські 
лікарні та поліклініки

ПЕРВИННА
Центри 
первинної 
медико-
санітарної 
допомоги



.

Ст рукт ура сист еми охорони здоров ’я України

Органи місцевого
самоврядування

Органи місцевого
самоврядування обласного, 

базового рівня

Комунальна, приватна 
власність

Державні  інститути, 
високоспеціалізовані центри, 
обласні лікарні, центри, 

Обласні, міські, районні
лікарні, спеціалізовані
центри, діагностичні центри

Державна, комунальна, 
приватна власність

Державна, комунальна, 
приватна власність

Державний та місцевий 
бюджет, платні послуги 

Центри первинної медико-
санітарної допомоги, ФАПи, 
сільські амбулаторії

Субвенція з Державного 
бюджету, місцевий бюджет, 

платні послуги

Державний, місцевий бюджети, 
платні послуги

МОЗ, НАМНУ, обласний рівень, 
міста обласного значення

Вторинна
(спеціалізована) медична 

допомога

Первинна 
медична допомога

ТРЕТИННА 
(високоспеціалізована) 

медична допомога

Типи
закладів

Управління

Власність 
закладів

Джерела 
фінансування



Державний бюджет

• Багатопрофільні лікарні та 
поліклініки;

• Клініки науково-дослідних 
інститутів;

• спеціалізовані лікарні, центри;

• спеціалізовані поліклініки та 
спеціалізовані стоматологічні 
поліклініки;

• Загальнодержавні санаторії для 
хворих на туберкульоз, для 
дітей;

• Лабораторні центри;

• Заклади охорони здоров'я, які 
надають первинну медичну 
допомогу. 

Обласний бюджет

• Лікарні обласного значення;

• Центри екстреної медичної 
допомоги;

• Спеціалізовані лікарні, 
поліклініки;

• Центри, Диспансери;

• Будинки дитини;

• Станції переливання крові;

• Санаторії для хворих на 
туберкульоз, санаторії для 
дітей;

• Санаторії медичної реабілітації.

Бюджети міст обласного 
значення, районів, ОТГ

• Лікарні широкого профілю, 
пологові будинки;

• Спеціалізовані медико-санітарні 
частини, 

• Поліклініки і амбулаторії;

• Загальні стоматологічні 
поліклініки;

• Дільничні лікарні, Медичні 
амбулаторії; 

• Фельдшерсько-акушерські 
пункти;

• Міські та районні центри 
здоров'я.

Фінансування ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я з різних бюджет ів



СТРУКТУРА ВИДАТКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЗА сферами
Загальнодержавні 

функції                                                
4,98%

Громадський порядок, 
безпека та судова влада  

0,20%

Економічна діяльність  
15,73%

Охорона 
навколишнього 

природного 
середовища 0,75%

Житлово-комунальне 
господарство 5,34%

Охорона здоров'я
15,73%

Духовний та фізичний 
розвиток  3,25%

Освіта         28,49%

Соціальний захист та 
соціальне 

забезпечення 25,53%



Видатки державного та місцевого бюджетів, 2016-2019 роки 



МЕДИЧНА СУБВЕНЦІЯ, 2018-2019

Рівень забезпеченості 
66-68%

(від 26 до 95%)

Обсяг дофінансування 
місцевими бюджетами

15%
(від 1 до 55%)

Дефіцит
34-32%

З урахуванням 
дофінансування

17%

Рівень забезпеченості
Заробітна плата – 64%                           ЦД – 52%                           ХНН – 72%



Проект ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ на 2020 рік

МЕДИЧНА СУБВЕНЦІЯ

14,5 млрд гривень

Реалізація програми 
державних гарантій 

медичного 
обслуговування 

населення

72 млрд гривень

ДЕФІЦИТ 
32 млрд гривень



?

Стаття 87.

Видатки, що  
здійснюються 
з
Державного 

бюджету

а) первинну медико-санітарну,
амбулаторно-поліклінічну та
стаціонарну допомогу (багатопрофільні
лікарні та поліклініки

б) спеціалізовану, високоспеціалізовану 
амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну 
допомогу (клініки науково-дослідних 
інститутів, спеціалізовані лікарні, центри,, 
спеціалізовані поліклініки, спеціалізовані 
стоматологічні поліклініки)

в) санаторно-реабілітаційну допомогу 

діє до 
01.01.2020

г) санітарно-епідеміологічний нагляд 

д) первинну медичну допомогу, крім видатків
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв
комунальними закладами охорони здоров’я;

е) державні програми громадського
здоров’я та заходи боротьби з
епідеміями;

є) державні програми розвитку та 
підтримки закладів охорони здоров’я, що 
перебувають у державній власності, 
згідно з переліком, затвердженим 
Кабінетом Міністрів України;

ж) програму державних гарантій 
медичного обслуговування населення;

Вводиться 
з 

1 січня 
2020

Проект змін до Бюджетного кодексу на  2020 рік



?

Стаття 89.

Видатки, що  
здійснюються з
бюджетів міст,
районних 

бюджетів,
бюджетів 

об’єднаних
територіальних
громад

а) амбулаторно-поліклінічну та
стаціонарну допомогу (лікарні широкого
профілю, СМСЧ, пологові стаціонари,
поліклініки та амбулаторії, дільничні
лікарні, стоматологічні поліклініки)

б) програми медико-санітарної освіти 
(міські та районні  центри здоров'я і заходи 
з санітарної освіти);

в) інші державні програми
медичної та санітарної допомоги

г) оплату комунальних послуг та енергоносіїв
комунальними ЗОЗ, що надають ПМД, місцеві
програми розвитку та підтримки комунальних
ЗОЗ, що надають ПМД, та місцеві програми
надання населенню медичних послуг з ПМД
населенню

діє до 
01 

квітня 
2020

діє до 
01 

квітня 
2020

діє з
01.07.20

18 до
01.01.2

020

ґ) співфінансування оплати медичних
послуг, що надаються в рамках програми
державних гарантій медичного
обслуговування населення, для покриття
вартості комунальних послуг та енергоносіїв
комунальних ЗОЗ, які належать відповідним
територіальним громадам або є об’єктами
права спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст, що перебувають в
управлінні районних рад

д) місцеві програми розвитку та підтримки
комунальних ЗОЗ, які належать відповідним
територіальним громадам або є об’єктами
права спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст, що перебувають в
управлінні районних рад, і місцеві програми
надання населенню медичних послуг понад
обсяг, передбачений програмою
державних гарантій медичного
обслуговування населення

Діють
з 01 

квітня 
2020

е) місцеві програми громадського
здоров’я

Вводиться
з 1 січня
2020

Проект змін до Бюджетного кодексу на  2020 рік



Стаття 90.

Видатки, що
здійснюються з

з бюджету 
Автономної 
Республіки 

Крим та 
обласних 
бюджетів

а) консультативну амбулаторно-поліклінічну та
стаціонарну допомогу (лікарні
республіканського Автономної Республіки Крим
та обласного значення), центри екстреної
медичної допомоги та медицини катастроф,
станції екстреної (швидкої) медичної допомоги

б) спеціалізовану амбулаторно-поліклінічну та
стаціонарну допомогу (спеціалізовані лікарні,
поліклініки, включаючи стоматологічні, центри,
диспансери, госпіталі для ветеранів війни,
будинки дитини, станції переливання крові)

в) санаторно-курортну допомогу

Діють
до 01 
квітня 
2020

г) інші державні програми медичної
та санітарної допомоги

ґ) співфінансування оплати медичних послуг, що 
надаються в рамках програми державних гарантій 
медичного обслуговування населення, для покриття 
вартості комунальних послуг та енергоносіїв 
комунальних закладів охорони здоров’я, які є 
об’єктами права спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні 
обласних рад;

д) регіональні програми розвитку та підтримки 
комунальних закладів охорони здоров’я, які є 
об’єктами права спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні 
обласних рад, і регіональні програми надання 
населенню медичних послуг понад обсяг, 
передбачений програмою державних гарантій 
медичного обслуговування населення;

е) регіональні програми громадського здоров’я;

є) інші заклади та заходи у системі охорони здоров’я
(будинки дитини, заклади служби крові, медико-соціальні
експертні комісії, бюро судмедекспертизи, бази
спецмедпостачання) діє з 1 квітня 2020 року;

Діють
з 01 

квітня 
2020

Діють
з 01 січня 

2020

НОВА 
НОРМА

Проект змін до Бюджетного кодексу на  2020 рік



Стаття 103-4. Медична субвенція

діє до 1 квітня 2020 року

Проект змін до Бюджетного кодексу на  2020 рік

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17?find=1&text=%F1%F2%E0%F2%F2%FF+87%23w1135


Основні виклики

Реорганізація закладів 
охорони здоров'я  ВМД  з 

бюджетних установ у 
КНП

Упровадження 
електронних карток,

направлень до 
спеціалістів, рецептів, 

листків непрацездатності

Продовження підписання 
закладами охорони здоров'я, 

що надають ПМД та ВМД, 
договорів з НСЗУ 

Забезпечення 
комп’ютерною технікою, 

програмним 
забезпеченням і 
медобладнанням

«Доступні ліки» 
Розширення

Створення мережі
ЗОЗ в межах ГО та

Індикатори якості
надання ПМД

Трансформація
екстреної медичної 

допомоги



?

Дякую за увагу!

www.auc.org.ua

sostashko@auc.org.ua

http://www.auc.org.ua/
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