
Перелік проблемних питань від органів місцевого самоврядування та пропозиції щодо їх вирішення 
у сфері охорони здоров’я 

 

№ з/п Суть проблеми Пропозиції щодо її вирішення Суб’єкт внесення пропозиції 
(населений пункт) 

1.  Дефіцит медичних кадрів не дозволяє забезпечити 
обслуговування всіх жителів відповідної 
адміністративно-територіальної одиниці за 
нормативами встановленими МОЗ (1 лікар на 1800 
осіб) 

Підготувати відповідні роз’яснення для 
ОМС 

Маріуполь, Марганець, Лозова, Біловодськ, 
Дубно, смт Біловодськ Луганської обл., 
Енергодар, Жовті Води, Зелений Під, Ізюм, 
Ладижин, с. Миколаївка Сумського р-ну, 
с. Нова Знам’янка Полтавської обл., Рубіжне, 
Семенівка, Сенча Полтавської обл., 

2.  Відсутність механізму фінансуванням та утримання 
фельдшерсько-акушерських пунктів, що входять до 
складу Центрів первинної медико-санітарної 
допомоги, у випадках не перетворення на комунальне 
некомерційне підприємство (залишення за формою 
власності комунальним закладом охорони здоров’я) 

Підготувати відповідні роз’яснення для 
ОМС 
Продовження пільгового періоду 
переходу закладів охорони здоров’я у 
статус комунальних некомерційних 
підприємств на 2019 рік  

Лозова, Баранівка 

3.  Відсутній механізм оплати праці лікарів-інтернів, які 
проходять стажування в центрах первинної медико-
санітарної допомоги 

Підготувати відповідні роз’яснення для 
ОМС 

Лозова 

4.  Невідповідність наказів МОЗ про проведення 
профілактичних оглядів дітей від 3 років до 17 років 11 
місяців 29 днів новій моделі фінансування первинної 
ланки. 
Не врегульовано також і питання фінансування 
проведення обов’язкових профілактичних медичних 
оглядів відповідно до постанови КМУ від 23 травня 
2001 р. № 559 

Врегулювати питання фінансування 
проведення профілактичних медичних 
оглядів, зокрема, дітей від 3 років до 17 
років 11 місяців 29 днів, дітей до 1 року з 
метою виявлення та корекції патологій. 
 

Івано-Франківськ, смт Біловодськ Луганської 
обл., Чернігів 

5.  Фінансування не в повному обсязі таких видатків, як 
придбання інсулінів для лікування хворих на цукровий 
діабет, імуносупресорів хворим після проведення 
трансплантації нирки, лікарських засобів хворим, які 
мають рідкісні (орфанні) хвороби та хворим на 
фенілкетонурію, безкоштовного та пільгового 
забезпечення медикаментами громадян відповідно 
до постанови Кабінету Міністрів України від 
17.08.1998р. №1303. 

Передбачити відповідне фінансування 
відповідних видатків в державному 
бюджеті 

Козятин, Славута, Ватутіне, Вінниця, Дніпро, 
Енергодар, Запоріжжя, Коростень, Могилів-
Подільський, Новоград-Волинський, Одеса, 
Охтирка, Суми, Фастів, Харків, Южне 
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6.  Неврегульованість порядку розподілу коштів на 
заробітну плату, адміністративні витрати, 
медикаменти, матеріали, тощо, отриманих центрами 
первинної медико-санітарної допомоги від 
Національної служби здоров'я України за договором 
про медичне обслуговування. 

Прийняти відповідний нормативно-
правовий акт 

Козятин 

7.  Неврегульованість питання оплати комунальних 
послуг  та енергоносіїв комунальними 
некомерційними підприємствами, оскільки 
відповідно статті 89 БКУ оплата таких послуг 
здійснюється виключно для комунальних закладів 
охорони здоров’я. 

Підготувати відповідні роз’яснення для 
ОМС 

Коломия 

8.  Відсутність переліку платних послуг, що можуть 
надаватися комунальними некомерційними 
підприємствами. Відсутність порядку формування 
тарифів на такі послуги. 

Прийняти відповідний нормативно-
правовий акт 

Кам’янське, с. Красносілка Одеської обл, 
Маріуполь 

9.  При встановленні розміру капітаційної ставки не 
враховуються особливості територій  

Для об’єктивного визначення розміру 
капітаційної ставки в сільській і міській 
місцевості необхідно ввести коригуючий 
коефіцієнт. Тобто капітаційна ставка в 
сільській місцевості в районах з низькою 
щільністю населення повинна 
коригуватися на визначений коефіцієнт, 
як і для гірських районах. 

с. Береза Сумської обл 

10.  Незадовільна робота провайдерів Internet в сільській 
місцевості, що не дозволяє забезпечити внесення 
декларацій до електронних баз даних. 

 смт Біловодськ Луганської обл 

11.  Не врахування у переліку лікарських препаратів, 
включених в Урядову програму «Доступні ліки», 
нозологій, вказаних в постанові КМУ від 17.08.1998 № 
1303 

Розширити перелік лікарських 
препаратів, включених в Урядову 
програму «Доступні ліки», з урахуванням 
нозологій, вказаних в постанові КМУ від 
17.08.1998 № 1303. 
 

Вінниця, Рівне, Енергодар, Могилів-
Подільський, Славутич 
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12.  Відсутність ресурсів в ОМС для придбання медичного 
обладнання відповідно до табеля оснащення 

Передбачити відповідну державну 
програму 

Васильків, Охтирка, Куп’янськ, Новолинськ, 
Перерісля, Рубіжне, Семенівка, Славутич, 
Хмільник 

13.  Відсутність єдиних тарифів на медичні послуги Затвердження на законодавчому рівні 
єдиних тарифів на медичні послуги, які 
будуть надаватися за програмою 
медичних гарантій 

Прилуки 

14.  Обсяги медичної субвенцій не забезпечують потребу в 
коштах на визначені цілі через відсутність актуальних 
відповідних нормативів бюджетної забезпеченості 
публічних послуг у сфері делегованих повноважень. 

Передбачити в повному обсязі медичну 
субвенцію 

Болехів, Бориспіль, Васильків, Житомир, 
Жмеринка,  Івано-Франківськ, Коломия, Ніжин, 
Тячів, Дубно, Кам’янське, Підволочиськ, 
Радомишль, Роздільна, Бурштин, Ватутіне, 
Вінниця, Гадяч, Енергодар, Жовті Води, 
Запоріжжя, Знам’янка, Ізюм, Камянець-
Подільський, Кривий Ріг, Камянка-Дніпровка, 
Конотоп, Коростень, Красилів, Кременець, 
Кременчук, Куп’янськ, Ладижин, Лисичанськ, 
Лубни, Марганець, Мелітополь, Миколаїв, 
Миргород, Нікополь, Нетішин, Нова Каховка, 
Нововолинськ, Носівка, Обухів, Одеса, 
Олександрія, Олеша, Острог, Охтирка, 
Павлоград, Первомайський, Перштравенськ, 
Полтава, Прилуки, Радивилів, Ржищів, 
Роздільне Херсонської обл., Рубіжне, Самбір, 
Сєвєродонецьк, Скала-Подільська, Славутич, 
Сміла, Суми, Фастів, Фурси, Харків, Ходорів, 
Умань, Ужгород, Черкаси, Чернівці, Чернігів, 
Чорноморськ, Чортків, Чугуїв, Шумськ, 
Южноукраїнськ 

 

 


