
 
 

Проблемні питання органів місцевого самоврядування та пропозиції щодо їх вирішення у сфері охорони здоров’я 

 

№ Суть проблеми Пропозиції щодо її вирішення Суб’єкт внесення пропозиції 

1.  Недостатній обсяг медичної субвенції. 

Дефіцит фінансових ресурсів для виплати 

заробітної плати медичним працівникам, 

лікування хворих на цукровий діабет, 

хронічну ниркову недостатність, а також 

придбання дороговартісних лікарських 

засобів після проведення трансплантації 

нирки, хворим з рідкісними (орфанними) 

хворобами та хворим на фенілкетонурію 

тощо  

Збільшити обсяг медичної субвенцій, 

зокрема врахувати підвищення мінімальної 

заробітної плати.  

Здійснення розрахунку обсягу медичної 

субвенцій на підставі державних соціальних 

стандартів та нормативів, галузевих 

стандартів надання суспільних послуг 

 

Дубно, Ромни, Березань, Буча, Рожнів, 

Чугуїв, Кам’янське, Зимне, Гуляйполе, 

Куп’янськ, Ізмаїл, Вознесенськ, Болехів, 

Нова Каховка, Славута, Старокозацьке, 

Умань, Дунаєвці, Бердичів, Тульчин, 

Корець, Бурштин, Ватутіне, Вараш, 

Городня, Васильків, Новомосковськ, 

Острог, Генічеськ, Першотравенськ, 

Запоріжжя, Нововолинськ, Чернігів, Біла 

Церква, Чугуїв, Вільногірськ, Тернопіль, 

Ладижин, Самбір, Луцьк, Павлоград, 

Красилів, Бориспіль, Новогродівка, Суми, 

Нетішин, Охтирка, Володимир-

Волинський, Білгород-Дністровський, 

Первомайськ, Кам’янець-Подільський, 

Житомир, Вінниця  

2.  Суб’єктивний розподіл додаткової дотації 

на здійснення переданих з державного 

бюджету видатків з утримання закладів 

охорони здоров’я 

Переглянути формулу розподілу додаткової 

дотації. 

Передбачити в Бюджетному кодексі 

пропорції розподілу загального обсягу цієї 

дотації між рівнями бюджетів і критерії 

такого розподілу в межах визначених 

пропорцій 

 

Рожнів, Варва, Дубно, Теребовляни, Зимне, 

Миргород, Городня, Запоріжжя, Вижниця, 

Бехтери, Нововолинськ, Біла Церква, 

Луцьк, Суми, Гадяч, Володимир-

Волинський, Вінниця 

3.  Відсутність порядку реалізації державних 

гарантій медичного обслуговування 

населення за програмою медичних гарантій 

для вторинної (амбулаторної та 

спеціалізованої) медичної допомоги, 

(відсутність гарантованого обсягу надання 

безоплатних медичних послуг на 

вторинному рівні та тарифів) 

Прийняти порядок реалізації державних 

гарантій медичного обслуговування 

населення за програмою медичних гарантій 

для вторинної (амбулаторної та 

спеціалізованої) медичної допомоги 

(гарантований обсяг надання безоплатних 

медичних послуг на вторинному рівні та 

тарифи на них) 

Ізюм, Дашів, Бурштин, Мелітополь, Вараш, 

Сєвєродонецьк, Коростень, Нововолинськ, 

Лозова, Луцьк, Нетішин, Володимир-

Волинський, Кам’янець-Подільський   
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№ Суть проблеми Пропозиції щодо її вирішення Суб’єкт внесення пропозиції 

4.  Застаріле або відсутнє медичне обладнання 

відповідно до табеля оснащення, програмне 

забезпечення для впровадження 

телемедицини та електронного 

документообігу в медичних закладах. Не 

вирішено питання забезпечення сумісності 

медичних інформаційних систем та захисту 

інформації для успішного впровадження 

системи e-health 

Передбачити відповідну державну 

програму стосовно покращання 

матеріально-технічного стану закладів 

охорони здоров’я. Надати відповідні 

роз’яснення.  

Дубно, Ромни, Березань, Буча, Рожнів, 

Чугуїв, Кам’янське, Зимне, Гуляйполе, 

Куп’янськ, Болехів, Нова Каховка, Славута, 

Старокозацьке, Умань, Дунаєвці, Бердичів, 

Тульчин, Корець, Бурштин, Ватутіне, 

Городня, Васильків, Новомосковськ, 

Острог, Генічеськ, Першотравенськ, 

Запоріжжя, Нововолинськ, Чернігів, Біла 

Церква, Вінниця, Вільногірськ, Рогатин, 

Хмільник, Жмеринка, Ржищів, Рубіжне, 

Радомишль, Нетішин, Фастів, Охтирка, 

Баштанка, Білгород-Дністровський, 

Кам’янець-Подільський   

5.  Відсутність методики розрахунку вартості 

медичної послуги для всіх закладів охорони 

здоров’я для проведення розрахунку 

фінансової спроможності медичного 

закладу 

 

Затвердити методику розрахунку вартості 

медичної послуги  

 

Бурштин, Ізюм, Нововолинськ, Витвиця, 

Лозова, Луцьк, Срібне, Кам’янець-

Подільський, Вінниця 

6.  Недостатнє фінансування та недосконалий 

механізм безкоштовного та пільгового 

забезпечення медикаментами громадян 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 17.08.1998р. №1303, засобами 

реабілітації згідно з постановою КМУ від 

03.12.2009 №1301 та безкоштовне 

забезпечення продуктами дитячого 

харчування дітей перших двох років життя 

із малозабезпечених сімей відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 

08.02.94 №66 

1) Збільшення фінансування з 

Державного бюджету для  стовідсоткового 

забезпечення безкоштовними ліками 

пільгових категорій хворих. 

 

2) Пропонується здійснювати за 

прикладом фінансування «Безоплатних 

ліків» 

 

3) Монетизація пільг по постанові КМУ 

№1303, №1301, №66. 

 

Дубно, Ромни, Березань, Буча, Рожнів, 

Чугуїв, Кам’янське, Зимне, Гуляйполе, 

Куп’янськ, Ізмаїл, Вознесенськ, Болехів, 

Нова Каховка, Славута, Старокозацьке, 

Умань, Дунаєвці, Бердичів, Тульчин, 

Корець, Бурштин, Ватутіне, Вараш, 

Городня, Васильків, Новомосковськ, 

Острог, Генічеськ, Першотравенськ, 

Запоріжжя, Нововолинськ, Чернігів, Біла 

Церква, Чугуїв, Вільногірськ, Немирів, 

Рубіжне, Лисичанськ, Бориспіль, Ніжин, 

Одеса, Житомир 

7.  Дефіцит медичних кадрів, значна частка з 

яких пенсійного віку, не дозволяє 

Підготувати Стратегію щодо кадрової 

політики та відповідні роз’яснення для 

ОМС 

Білгород-Дністровський, Овруч, Раївка, 

Старокозацьке, Лановець, Великі Копані, 

Тульчин, Демидів, Городня, Острог, 
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№ Суть проблеми Пропозиції щодо її вирішення Суб’єкт внесення пропозиції 

забезпечити обслуговування всіх жителів 

громад  

Нововолинськ, Вільногірськ, Нетішин, 

Баштанка  

8.  Неврегульованість повноважень органів 

виконавчої влади та виконавчих органів 

міських рад щодо  регулювання цін 

(тарифів).  

Розширення переліку платних послуг, що 

можуть надаватися комунальними 

некомерційними підприємствами та 

відсутність порядку формування тарифів на 

такі послуги.  

Можливість надання платних послуги за 

розділом ІІ «Послуги з провадження 

господарської та/або виробничої 

діяльності» постанови КМУ від 17 вересня 

1996 р. № 1138 без втрати статусу 

неприбутковості 

1) Ініціювати внесення змін до 

постанови КМУ від 17 вересня 1996 р. № 

1138, у п.12 постанови Кабінету Міністрів 

України від 25.12.1996 № 1548  в частині 

приведення у відповідність з абзацом 2 п.1 

вказаної постанови, що стосується 

повноважень по встановленню і 

затвердженню тарифів на платні послуги, 

які надають заклади охорони здоров’я 

2) Розширити перелік платних послуг, 

що можуть надаватися комунальними 

некомерційними підприємствами та 

розробити порядок формування тарифів на 

такі послуги. 

3) Надати відповідні роз’яснення  

Кам’янське, с. Красносілка Маріуполь, 

Ізюм, Запоріжжя, Нововолинськ, Коломия, 

Суми, Нетішин, Вільногірськ, Токмач, 

Тячів, Енергодар, Вінниця 

9.  Відсутність нормативно-правової бази щодо 

переліку медичних послуг, що увійдуть до 

програми «Безкоштовна діагностика», 

порядку їх надання  

Затвердити відповідний нормативно-

правовий акт Уряду  

Ізюм, Умань, Дашівське, Бурштин, 

Нововолинськ, Фастів 

10.  Розширення переліку лікарських засобів у 

програмі «Доступні ліки» 

Унести зміни до діючих нормативних актів 

у частині розширення переліку лікарських 

засобів у програмі «Доступні ліки» 

Луцьк, Чугуїв, Кам’янець-Подільський,  

Полтава  

11.  Відсутні рекомендації стосовно 

перепрофілювання закладів охорони 

здоров’я, що діятимуть як мережа в рамках 

госпітального округу 

Розроблення рекомендацій або  

нормативно-правового акту 

перепрофілювання закладів охорони 

здоров’я, які будуть виконувати функції 

лікарень планового лікування, відновного 

лікування, хоспісу тощо в межах 

госпітального округу 

 

Мелітополь, Умань, Яготин, Запоріжжя, 

Нововолинськ, Вільногірськ, Яготин, 

Кам’янець-Подільський,    

12.  Відсутність автотранспорту в закладах 

первинної медико-санітарної допомоги 

Ініціювання на державному рівні програм, 

що дозволять забезпечувати заклади 

Болехів, Коломия, с. Раївське, Тульчин, 

Демидів 



4 
 

№ Суть проблеми Пропозиції щодо її вирішення Суб’єкт внесення пропозиції 

враховуючи географічне розташування 

закладів, рельєфні особливості населених 

пунктів 

первинної медико-санітарної допомоги, що 

розташовані в гірській місцевості 

санітарними транспортними засобами 

13.  Не врегульовано питання джерел 

фінансування проведення обов’язкових 

профілактичних медичних оглядів окремих 

категорій працівників як таке, що не 

передбачено фінансуванням через НСЗУ  

Унести зміни до діючих нормативно-

правових актів у частині врегулювання 

джерела фінансування проведення 

обов’язкових профілактичних медичних 

оглядів окремих категорій працівників 

через НСЗУ як складова профілактичної 

роботи 

Вільногірськ, Луцьк, Бурштин, Ніжин, 

Одеса 

14.  Недостатньо коштів та неврегульоване 

питання оплати комунальних послуг та 

енергоносіїв комунальними 

некомерційними підприємствами за 

рахунок коштів НСЗУ, оскільки медична 

послуга крім зазначених включає вартість 

енергоносіїв та комунальних послуг 

Підготувати відповідні роз’яснення для 

ОМС 

Рожнів, Коломия, Могилів-Подільський, 

Чугуїв, Лисичанськ,  

15.  Не визначено порядок 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  

Підготувати відповідні методичні 

рекомендації 

Козелець, Чугуїв, Лисичанськ, 

16.  При встановленні розміру капітаційної 

ставки не враховуються особливості 

територій  

Внести зміни до нормативно-правових актів 

у частині збільшення коригувального 

коефіцієнта до тарифу на медичне 

обслуговування одного пацієнта в 

комунальних некомерційних підприємств 

сільської місцевості 

Семенівка, Славута, Козелець 

17.  Проблема перетворення комунальних 

закладів охорони здоров’я вторинного рівня 

в комунальні некомерційні підприємства у 

Прийняти відповідні зміни про 

продовження пільговий період для оцінки 

майна 

Кам’янське, Луцьк,   
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зв’язку із закінченням пільгового періоду 

для реорганізації 

18.  Неузгодженість Закону України «Основи 

законодавства України про охорону 

здоров’я» та Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» у частині на 

призначення керівника закладу охорони 

здоров’я  

Внести відповідні зміни до ст. 16 Закону 

України «Основи законодавства України 

про охорону здоров’я» або до п.10 ч. 4 ст. 

42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні». 

Івано-Франківськ, Суми, Олександрія  

19.  Невідповідність процедури реорганізації 

закладів охорони здоров’я, передбачених 

Законом України «Основи законодавства 

про охорону здоров’я», Цивільному кодексу 

України   

Внести зміни в Закон України «Основи 

законодавства про охорону здоров’я», 

зокрема у частині доповнення термінів 

щодо форм реорганізації державних і 

комунальних закладів охорони здоров'я, а 

саме приведення їх у відповідність до 

Цивільного кодексу України 

Івано-Франківськ, Фастів  

20.  Незабезпеченість  вторинної ланки охорони 

здоров'я коштами НСЗУ в частині 

повноважень держави 

 

Передбачити виділення належного 

державного фінансування при наданні 

вторинної медичної допомоги в частині 

повноважень держави 

 

Полтава, Кремнчук, Горішні Плавні 

21.  Не врегульовано питання функціонування 

(фінансування) денного стаціонару Центру 

первинної медико-санітарної допомоги, 

зокрема за рахунок коштів Національної 

служби здоров’я України 

  

Підготувати роз’яснення або внести зміни 

до чинного наказу МОЗ №504 щодо 

утримання денних стаціонарів 

Чугуїв, Бурштин 

22.  Відсутній механізм взаєморозрахунків між 

закладами охорони здоров’я, що надають 

первинну медичну допомогу населенню в 

містах та медичними закладами, що надають 

вторинну медичну допомогу населенню 

громади в районах.  

 

Підготувати рекомендації  щодо 

взаєморозрахунків між закладами охорони 

здоров’я, що надають первинну медичну 

допомогу населенню в містах та медичними 

закладами, що надають вторинну медичну 

допомогу населенню громади в районах  

Володимир-Волинський, Корнин, Прилуки, 

Бурштин 
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23.  Не врегульовано питання організації 

невідкладної допомоги в ЦПМСД та 

констатації факту смерті людини поза 

годинами роботи закладу охорони здоров’я 

 

Підготувати рекомендації щодо надання 

невідкладної допомоги поза годинами 

роботи ЦПМСД та внести зміни до 

спільного наказу №807/1193/279 від 

29.09.17р. або до наказу МОЗ від 19.03.2018 

№504 щодо констатації факту смерті 

людини поза годинами роботи закладу 

охорони здоров’я 

Жмеринка, Мирноград, Біловодськ, Івано-

Франківськ  

24.  Не врегульовано питання надання 

стоматологічної допомоги дітям та 

невідкладної стоматологічної допомоги 

населенню як одне з завдань ЦПМСД, а 

саме сприяння доступності для населення 

сільської місцевості стоматологічної 

допомоги  

Підготувати роз’яснення та рекомендації 

щодо можливості надання стоматологічної 

допомоги дітям та невідкладної 

стоматологічної допомоги населенню в 

рамках гарантованого обсягу надання 

безоплатних медичних послуг 

Вінниця, Луцьк  

25.  Відсутні індикатори оцінки якості 

медичних послуг у рамках надання 

первинної медичної допомоги   

Розробити індикатори оцінки якості 

медичних послуг у рамках надання 

первинної медичної допомоги та затвердити 

їх відповідним нормативно-правовим актом 

Рогатин, Суми  

26.  Відсутність практичного досвіду складання, 

затвердження та контролю виконання 

фінансового плану комунальними 

некомерційними підприємствами 

Розробити рекомендації стосовно складання 

фінансового плану комунального 

некомерційного підприємства 

Ізюм, Івано-Франківськ, Болехів  

 


