
67

ISNN 1997-9894 Ліки України • Medicine of Ukraine   №7 (213) /2017

Досягнення України у боротьбі з гепатитом

28 липня вже сьомий рік поспіль у світі відзначається Міжнародний день боротьби з гепатитом. Нині проблема 
поширення вірусних гепатитів В та С є глобальною. Зокрема, у 2015 році 325 млн осіб у світі були інфіковані вірусним 
гепатитом, при цьому 257 млн людей жили з гепатитом В і 71 млн – з гепатитом С – двома основними причинами 
смерті з 5 видів гепатиту. Цього року вірусний гепатит став причиною смерті 1,34 млн осіб – це число наближається 
до кількості випадків смерті від туберкульозу і перевищує кількість випадків смерті, пов’язаних з ВІЛ. Що ж 
до Європейського регіону, за оцінками Європейського центру з профілактики та контролю захворювань (European 
Centre for Disease Prevention and Control – ECDC) 4,7 млн європейців живуть з хронічним гепатитом B і 3,9 млн – 
з хронічним гепатитом C. Однак багато хто з них навіть не знає про свій статус, оскільки ще не пройшли тестування. 
На 69-й сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я представники урядів 194 країн прийняли Глобальну стратегію 
ВООЗ щодо боротьби з вірусним гепатитом, яка включає цілі з ліквідації гепатиту B і C до 2030 року. 

28 липня 2017 року міжнародний благодійний фонд «Альянс 

громадського здоров’я» (далі – Альянс) спільно з 28 партнерськи-

ми організаціями провів традиційну всеукраїнську інформаційно-

просвітницьку акцію з нагоди Всесвітнього дня боротьби з гепати-

том. У Києві акція відбулася у парку Шевченка. Усі бажаючі мали 

змогу абсолютно безкоштовно пройти експрес-тестування 

на вірусний гепатит С, отримати кваліфіковану консультацію ліка-

рів та соціальних працівників, ознайомитися з інформаційними 

матеріалами, адже рівень знань населення про цю хворобу 

залишається вкрай низьким.

За оцінками ВООЗ 95% осіб не знають про свій діагноз, зна-

чною мірою це пов’язано з тим, що хвороба може мати безсимп-

томний перебіг. 

Цього року головним завданням акції стало не стільки тесту-

вання, скільки необхідність донести до кожного важливість знань 

про шляхи передачі гепатиту С та необхідність своєчасного тес-

тування та лікування, що стає все більш доступним.

Альянс одним із перших привернув увагу до проблеми гепатиту 

С в Україні ще у 2009 році, розпочавши добровільне тестування 

та ініціювавши у 2012 році адвокаційну компанію «Вимагаємо ліку-

вання!», як зазначив Павло Скала, директор з політики та партнер-

ства Альянсу. У 2014 році Альянс спільно з партнерами та за під-

тримки Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом 

та малярією досягнув домовленості з компанією-виробником 

оригінального препарату про закупівлю софосбувіру за спеціаль-

ною зниженою ціною – 900 доларів США за курс лікування. Це нада-

ло змогу розпочати з квітня 2015 року Програму з розширення 

доступу до діагностики та високоефективного лікування гепати-

ту С для представників уразливих груп. Наразі на базі 25 закладів 

охорони здоров’я Альянсом проводиться другий етап програми 

лікування гепатиту С препаратами нового покоління. 

Лариса Гетьман, заступник директора ДУ «Центр громадсько-

го здоров’я» МОЗ України, зауважила, що Україна сьогодні 

має реальний шанс подолати виклики, пов’язані з гепатитом С, 

проте ще багато питань потребують вирішення, наприклад, щодо 

системи епіднагляду. «Проблема вірусних гепатитів залишається 

актуальною темою для охорони здоров’я в нашій країні. За дани-

ми ВООЗ близько 5% населення України інфіковано вірусним 

гепатитом С. Завдяки підвищенню ефективності лікування гепатиту 

С (більше 90%) противірусними препаратами прямої дії ми може-

мо говорити про можливість викорінення цієї хвороби. Держава 

разом з неурядовими організаціями домоглася зниження 

цін на сучасні ефективні противірусні препарати прямої дії та 

робить впевнені кроки до розбудови системи надання послуг 

з профілактики гепатитів», – зазначила виступаюча.

Нині Державна цільова соціальна програма профілактики, 

діагностики та лікування вірусних гепатитів закінчилася в 2016 році, 

але вже розпочалася робота щодо розробки Національної стра-

тегії з боротьби з вірусними гепатитами. Передбачений план 

заходів у рамках цієї стратегії включає такі щодо підвищення рівня 

вакцинації проти вірусного гепатиту В, профілактики передачі 

вірусного гепатиту від матері до дитини, безпеки крові, діагности-

ки та лікування пацієнтів із вірусними гепатитами тощо.

Олексій Бобрик, технічний радник з ВІЛ, туберкульозу та вірус-

ного гепатиту від Українського регіонального офісу ВООЗ, під-

креслив, що 96% випадків смерті від гепатитів наразі припадає 

на летальність від вірусних гепатитів В та С. Наразі для профілак-

тики гепатиту В є ефективна вакцина, а для лікування гепатиту 

С розроблено нові високоефективні препарати, тому у людства 

з’явилася унікальна можливість елімінації вірусних гепатитів. Саме 

тому ВООЗ поставила мету щодо їх викорінення до 2030 року.

Андрій Клепіков, виконавчий директор Альянсу, повідомив, 

що в рамках програм Альянсу в першому півріччі 2017 році було 

проведено 51 688 тестувань на вірусний гепатит С і виявлено 

8925 позитивних результатів. «Сьогодні вірусний гепатит С є вилі-

ковною хворобою – понад 94% пацієнтів, які пройшли лікування 

сучасними препаратами – софосбувіром та комбінацією софос-

бувір/ледіпасвір, які надав Альянс медичним закладам України, 

вилікувалися та позбавилися цієї патології», – додав 

Андрій Клепіков.

Нещодавно МОЗ України спільно з USAID Україна, ДУ «Центр 

громадського здоров’я» та консорціумом EQUIP провело прес-

конференцію, присвячену Всесвітньому дню боротьби з гепати-

том, в Українському кризовому медіа-центрі. Під час заходу було 

оголошено про запуск першого демонстраційного проекту EQUIP.

На початку заходу Олександр Лінчевський, заступник міністра 

охорони здоров’я України, подякував за співпрацю міжнародним 

партнерам та висловив сподівання, що отриманий досвід у рам-

ках реалізації проекту EQUIP вдасться застосувати для ефектив-

ного подолання тягаря вірусних гепатитів по всій країні.

У рамках проекту буде проведена оцінка економічної ефек-

тивності впровадження такого підходу в Україні та поліпшення 
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Офіційні сторінки, новини, коментарі

доступу до діагностики та лікування гепатиту С, що дозволить 

в майбутньому впровадити і розширити сучасні методи лікування 

в країні.

Карен Роблі, виконуючий обов’язки заступника керівника місії 

посольства США, зауважила, що близько 5% населення України 

хворіють на вірусний гепатит. При цьому смертність пацієнтів 

з вірусними гепатитами набагато вища, ніж пацієнтів з ВІЛ-

інфекцією. Саме тому забезпечення ефективним лікуванням таких 

хворих є вкрай важливим. Завдяки партнерству України з USAID 

українські пацієнти з гепатитом С зможуть отримати сучасне 

лікування в рамках проекту EQUIP.

Тембі Ксулу, керівник програми EQUIP, Південна Африка, пові-

домила, що доступ до тестування на гепатит є обмеженим не тіль-

ки в Україні, але й в усьому світі. Гепатит С часто називають «при-

хованою або тихою епідемією». Багато людей не знають про свій 

статус, ще менше – отримують лікування.

Доступ до діагностики вірусних гепатитів С та В в Україні зали-

шається недостатнім через обмежене державне фінансування 

та дорогу лабораторну діагностику. Тестування на вірусні гепати-

ти В та С серед основних постраждалих груп населення (нарко-

мани, працівники секс-індустрії тощо) фінансується Глобальним 

фондом для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією 

та проводиться через недержавні організації. З точки зору донор-

ських програм лікування гепатиту С – Україна має найбільші 

перспективи щодо лікування гепатитів за рахунок грантів, 

що фінансуються Глобальним фондом для боротьби зі СНІДом, 

туберкульозом та малярією та іншими міжнародними донорами.

«Ми враховуємо міжнародні зобов’язання, політичну волю 

і готовність партнерів в Україні об’єднатися, щоб разом досягти 

подолання епідемії вірусного гепатиту. Саме тому в Україні запус-

кається демонстраційний проект EQUIP, який має на меті впрова-

дження та оцінку спрощеної та економічно ефективної моделі 

тестування, лікування та контролю гепатиту С та ВІЛ. Проект фінан-

сується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) через 

Надзвичайну ініціативу Президента США з надання допомоги 

у боротьбі з ВІЛ/СНІД (President’s Emergency Plan For AIDS Relief – 

PEPFAR) у партнерстві з МОЗ України, американським офісом 

USAID та місцевими партнерами – виконавцями і спрямований 

на впровадження спрощеної стратегії тестування та лікування 

осіб з вірусним гепатитом С із застосуванням комбінації ледіпас-

вір/софосбувір протягом 12 тижнів та оцінку ефективності спро-

щеної стратегії тестування та лікування пацієнтів з гепатитом С та 

коінфекцією гепатит С/ВІЛ», – зазначила спікер. Окрім того, про-

тягом наступних 3 років понад 8 тисяч осіб пройдуть тестування 

на гепатит С та ВІЛ.

Наталія Нізова, директор ДУ «Центр громадського здоров’я», 

додала, що проект EQUIP охопить лікуванням до 4 тисяч пацієнтів 

із регіонів України з найбільшим тягарем вірусного гепатиту 

(Дніпро, Одеса, Херсон, Київ, Київська обл., Запоріжжя, Черкаси, 

Полтава, Чернігів, Кропивницький) у два етапи: 800 учасників 

(з коінфекцією гепатит С/ВІЛ та гепатит С/ВІЛ/туберкульоз) – у пер-

шій фазі і 3200 (із більш розширеною когортою пацієнтів) – у другій 

фазі. «За минулий рік було виявлено близько 50 тисяч нових випад-

ків захворювання на гепатит С, і більшість із цих пацієнтів прожи-

вають у 5 регіонах із найбільшим тягарем вірусних гепатитів», – 

наголосила спікер.

Натомість в Україні з 2012 році працює національна «гаряча 

лінія» з питань вірусного гепатиту: 0 800 50 33 10 .

Підготовлено ТОВ «Медікс груп»

Міністерство охорони здоров’я визначило вимоги  
до інформаційних стендів у лікарнях

Як відомо, сьогодні світом рухає інформація. Наказом МОЗ України від 26 квітня 2017 року №459 затверджено 
Порядок розміщення на інформаційних стендах у закладах охорони здоров’я інформації щодо наявності лікарських 
засобів, витратних матеріалів, медичних виробів та харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, 
отриманих за кошти державного та місцевого бюджетів, благодійної діяльності і гуманітарної допомоги.

Тож на стенді оприлюднюється і щотижня має оновлюватися 

інформація щодо наявності:

1) лікарських засобів та харчових продуктів для спеціального 

дієтичного споживання, отриманих за кошти державного та міс-

цевого бюджетів, благодійної діяльності і гуманітарної допомоги, 

із зазначенням:

•  торговельної назви;

•  назви діючої речовини;

•  форми випуску та дозування;

•  джерела отримання (кошти державного та місцевого 

бюджетів, благодійної діяльності і гуманітарної допомоги);

•  наявної кількості (актуальний стан раз на тиждень) у закладі 

охорони здоров’я;

•  терміну придатності;

2) витратних матеріалів та медичних виробів, отриманих 

за кошти державного та місцевого бюджетів, благодійної діяль-

ності і гуманітарної допомоги, із зазначенням:

•  найменування;

•  джерела отримання (кошти державного та місцевого 

бюджетів, благодійної діяльності і гуманітарної допомоги);

•  наявної кількості (актуальний стан раз на тиждень) у закладі 

охорони здоров’я;

•  терміну придатності.

Розмір інформаційного стенда має бути не менше ніж 594–

841 мм; розміщення – горизонтальне; кегль шрифту тексту –

не менше 14 пунктів, шрифт – Arial.
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Як захищатися від ентеровірусних інфекцій?  

На початку серпня 2017 року в інформаційному агентстві «Голос.UA» відбулася прес-конференція на тему  
«Вірус Коксакі дійшов до України: як захищатися?», у якій взяли участь лікар-імунолог Алла Волоха  
та лікарі-інфекціоністи Ольга Голубовська і Юрій Жигарєв. Під час заходу було обговорено питання підвищення 
захворюваності на ентеровірусні інфекції, в тому числі привезені із закордонної відпустки.  

Ольга Голубовська детально розповіла про причини розвитку, 

шляхи передачі та симптомах ентеровірусних інфекцій, зазначив-

ши, що це ціла група гострих інфекційних хвороб, що викликають-

ся ентеровірусами, серед яких поліовірус, вірус Коксакі, еховірус. 

Ентеровіруси тропні до тканин нервової, м›язової та інших систем, 

тому характерною особливістю таких інфекцій є надзвичайне 

різноманіття клінічних форм – від субклінічного перебігу або незна-

чною лихоманки до менінгоенцефаліту.

Зокрема характерними проявами ентеровірусної інфекції, 

викликаної вірусом Коксакі, є висипання навколо губ, на руках і 

ногах, а також можливі поєднання й ураження інших ділянок тіла. 

Висип має форму бульбашок, схожий на герпес, які досить швид-

ко лопаються і покриваються скоринкою. Проте, на відміну від 

герпетичних, вони досить безболісні, іноді спостерігається незна-

чне свербіння. Висипання можуть бути і на долонях, на відміну, 

наприклад, від кору. У дітей цей стан, як правило, супроводжуєть-

ся вираженою підвищеною температурою тіла до 39–40°С, яка 

тримається досить тривалий час. У дорослих температурна 

реакція може бути слабкою, в деяких випадках температура тіла 

практично не підвищується. Паралельно з ураженнями шкіри 

може спостерігатися поява висипань у вигляді бульбашок на 

м›якому і твердому піднебінні, язику. Крім того, віруси Коксакі 

можуть бути причиною більш серйозних станів: млявих і спастичних 

паралічів, виразкової хвороби, геморагічного кон›юнктивіту (вірус 

Коксакі групи А), плевродінії, епідемічної міалгії, міо- і перикарди-

ту, менінгоенцефаліту (вірус Коксакі групи В). Серозні менінгіти та 

грипоподібні захворювання можуть бути викликані вірусами 

Коксакі обох груп.

Джерелом зараження ентеровірусами є хвора людина або 

вірусоносій. Передаються віруси переважно фекально-оральним 

шляхом, як кишкова інфекція. Віруси тривало зберігаються у водо-

провідній воді, поверхневих водах, стійкі до дії багатьох дезінфіку-

ючих речовин, чим і пояснюється їх надзвичайна контагіозність. 

Інкубаційний період (від зараження до появи перших симптомів 

захворювання) зазвичай досить короткий, максимум до 7 днів, 

тому ентеровірусними інфекціями можна захворіти як безпосе-

редньо під час відпочинку, так і в найближчий час після повернен-

ня додому.

«Зростання захворюваності ентеровірусною інфекцією, в тому 

числі вірусом Коксакі, спостерігається в Україні вже протягом 5–7 

років, особливо в літній період. Цікаво, що раніше ентеровірусна 

інфекція вважалася переважно «дитячою хворобою», проте в 

останні роки ми спостерігаємо чимале зростання захворюванос-

ті серед дорослих, досить часто хворіють всі члени сім›ї, заража-

ючи один одного », – зазначила Ольга Голубовська.

Щоб уберегти себе від розвитку ентеровірусних інфекцій, в 

тому числі під час літнього відпочинку, важливо дотримуватися 

таких правил:

•  пити тільки безпечну воду, у всіх інших випадках воду потрібно 

кип›ятити (наприклад з крана), так як при кип›ятінні ентерові-

руси гинуть;

•  частіше мити руки не тільки до і після їжі, але і після відвідуван-

ня людних місць;

•  якщо в місці відпочинку вже були випадки захворювання, 

уникати купання в басейнах і попадання води в рот;

•  дітям слід уникати попадання в рот предметів побуту і рук.

Інформаційний стенд має розміщуватися всередині біля вихо-

ду із закладу охорони здоров’я у місцях вільного доступу для паці-

єнтів та відвідувачів (у тому числі осіб з обмеженими можливостя-

ми) та в кожному відділенні, де перебувають на лікуванні стаціо-

нарні хворі.

Інформаційний стенд не може містити рекламні матеріали 

будь-якого формату.

Реклама ліків, у тому числі у вигляді інформаційних стендів, 

а також будь-яка інша інформація, що не стосується рекомендо-

ваного наповнення інформаційного стенда, має знаходитися 

на відстані не менше 3 м від інформаційного стенда.

Інформаційний стенд має містити вичерпну інформацію про:

•  номер телефону урядової «гарячої лінії» – 1545;

•  місцезнаходження закладу охорони здоров’я та номер теле-

фону «гарячої лінії» Міністерства охорони здоров’я України;

•  номери телефонів та місцезнаходження територіального 

органу Національного агентства з питань запобігання корупції;

•  місцезнаходження та номер телефону приймальні керівника 

структурного підрозділу з питань охорони здоров’я органу 

місцевого самоврядування та/або місцевих (обласної, 

районної, міської) державних адміністрацій;

•  номер телефону приймальні керівника закладу охорони 

здоров’я;

•  наявні в закладі охорони здоров’я лікарські засоби, витрат-

ні матеріали, медичні вироби та харчові продукти для спеці-

ального дієтичного споживання, отримані за рахунок коштів 

державного та місцевого бюджетів, благодійної діяльності 

і гуманітарної допомоги, за формою, наведеною у додатку 

до цього Порядку;

•  права та обов’язки пацієнта відповідно до Основ законодав-

ства України про охорону здоров’я.

Окрім зазначеного, на інформаційному стенді може бути роз-

міщено інформацію щодо історії закладу, останніх медичних 

новин, зразки документів тощо.

Підготовлено ТОВ «Медікс груп»
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Офіційні сторінки, новини, коментарі

Спікер акцентувала увагу на тому, що розвинені країни виді-

ляють велику кількість засобів для контролю інфекційних захворю-

вань, розуміючи, що спалах легше і дешевше попередити, ніж 

усунути. В свою чергу, в Україні ми маємо розбалансований 

санітарно-епідеміологічний контроль, тому при виникненні спа-

лаху інфекційного захворювання контролювати її буде досить 

складно, наголосила лікар-інфекціоніст.

Алла Волоха повідомила, що найбільш тяжкий перебіг енте-

ровірусних інфекцій відзначається у дітей раннього віку, позаяк 

вони не мають імунітету до ентеровірусів, у тому числі до вірусу 

Коксакі. Найбільш тяжкі форми відзначаються у дітей у віці до 10 

років.

Щодо лікування ентеровірусних інфекцій доповідачка зазна-

чила, що специфічного лікування цих захворювань немає, тому 

призначається тільки симптоматична терапія. При підвищенні 

температури тіла вище 39°С призначаються жарознижуючі пре-

парати, при больовому синдромі – знеболюючі засоби. Хворому 

важливо вживати велику кількість рідини, особливо при високій 

температурі тіла і діареї, щоб уникнути зневоднення організму. 

«У нашій країні також продовжує підвищуватися захворюва-

ність на кір. На сьогодні найбільша захворюваність відзначена в 

Одеській та Івано-Франківській областях. Хворіють в основному 

невакциновані діти. Вакцин проти кору в нашій країні досить, тому 

батькам слід вакцинувати своїх дітей. Не виключається подальше 

зростання захворюваності на кір у період, коли діти підуть у школу 

», – зазначила Алла Волоха.

За словами Юрія Жигарєва, ентеровірусні інфекції рідко 

викликають летальні наслідки, однак через здатність вражати 

нервову систему вони можуть супроводжуватися тяжкими усклад-

неннями. 

«Велика частина вірусних менінгітів припадає на ентеровірус-

ні менінгіти, які, на жаль, в нашій країні рідко діагностуються через 

низьку настороженості лікарів щодо таких випадків», –підкреслив 

спікер.

На питання про те, які вірусні інфекції люди можуть привезти із 

собою з відпустки в екзотичні країни, спікери відзначили, що до 

них належать геморагічна лихоманка, викликана великою кількіс-

тю вірусів, у тому числі вірусом жовтої лихоманки, лихоманки 

денге, Ебола тощо. Періодично спалахи геморагічної лихоманки 

відбуваються в країнах Африки, тому, плануючи подорож в екзо-

тичні країни, потрібно подбати про проведення вакцинації проти 

інфекцій, характерних для відвідування цих регіонів.

Підготовлено ТОВ «Медікс груп»

Уряд України взявся за реформу міністерств,  
зокрема Міністерства охорони здоров’я 

18 серпня 2017 року ввійде в історію як знаковий день у роботі Уряду України. Адже під час засідання було 
затверджено ряд нормативно-правових актів щодо впровадження реформи державної служби в Україні. Зокрема, 
наразі до цього залучено 10 пілотних міністерств, а також Секретаріат Кабінету Міністрів України, Національне 
агентство України з питань державної служби та Національне агентство електронного урядування. У цілому ж дану 
реформу планується провести у всіх міністерствах, а тому решту міністерств буде реформовано в наступному році. 
Метою даної реформи є підвищення якості державної служби і публічної адміністрації в Україні.

Олександр Саєнко, міністр Кабінету Міністрів України, висту-

пив із доповіддю про реформу державної служби України. Він зау-

важив, що нині система державного управління переобтяжена 

не властивими їй і по суті дублюючими функціями, які не дають ефек-

тивно працювати. Тому минулого року було проведено чималу 

роботу, зокрема напрацьовано комплексну стратегію реформи 

державного управління. Для її реалізації залучено близько 

100 млн євро, які будуть витрачені на декілька ключових частин. 

В першу чергу, це вдосконалення системи стратегічного пла-

нування, щоб розуміти, які повинні бути пріоритети і як координу-

вати їх з наявними ресурсами. Тому слід затвердити програму 

середньострокових дій.

«Ми прийняли рішення про запровадження 3-річного бюджет-

ного планування, схвалили стратегію управління публічними 

фінансами. Це дуже важливо з точки зору підвищення ефективнос-

ті наших дій, використання тих ресурсів, які у нас є», – зазначив 

Олександр Саєнко.

Другою ключовою частиною є інституційні зміни. Доповідач 

зазначив, що слабкість системи спонукає керівників міністерств 

до залучення радників, створення дорадчих, експертних груп. 

Однак, на його думку, це все може бути лише тимчасовими захо-

дами, і слід говорити про розбудову спроможних ефективних 

державних інституцій, які замість управління підприємствами 

стануть потужними аналітичними центрами.

Стосовно кадрових змін – доповідач звернув увагу, що на сьо-

годні система управління персоналом не відповідає вимогам часу, 

тому необхідно обговорювати перехід від класичної кадрової 

роботи, тобто від командно-адміністративної системи управління 

кадрами, до питання управління компетенціями, розвитку лідер-

ства і запровадження системи європейського типу. 

Реформа передбачає усунення невластивих для міністерств 

повноважень. Зокрема, це питання безпосереднього управління 

державними підприємствами і концентрація уваги на реалізації 

державної політики у своїх сферах. Тому у цьому світлі важливою 

є й реформа приватизації, корпоратизації, яку сьогодні проводить 

Уряд, запровадження незалежних наглядових рад і пошук менедж-

менту для тих підприємств, які сьогодні є неефективними. Окрім 

того, коли Міністерство видає тисячі дозволів, ліцензій, експертиз, 
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це знижує його ефективність, тому доповідач запропонував пере-

дати ці функції на рівень центральних органів виконавчої влади 

або віддати професійній спільноті на рівні органів місцевого само-

врядування. 

Наступною невластивою функцією, яку планується виключити 

з повноважень міністерств, є здійснення інспекційно-наглядової 

діяльності. Проекти нормативних актів, які прийняв Уряд, окрім 

іншого, передбачають поетапне скорочення штатної чисельнос-

ті міністерств. Вони мають стати компактними, ефективними цен-

трами аналізу політики, а не центрами управління тисячами під-

приємств.

Щодо майбутньої структури міністерств спікер зазначив, 

що МОЗ України, зокрема, складатиметься з директоратів 

(Директорат стратегічного планування та євроінтеграції, 

Директорат громадського здоров’я, Директорат медичних послуг, 

Фармацевтичний директорат, Директорат медичної освіти, кадрів 

та науки тощо) і Секретаріат Міністерства.

Директорати матимуть систему показників відповідальності 

та оцінки їх діяльності, які оцінюватимуться на регулярній основі. 

Кожен директорат розумітиме свої цілі, завдання в рамках реа-

лізації державних та бюджетних програм. Також директорати 

під час підготовки нормативно-правових актів користуватимуть-

ся новим підходом. Для цього Уряду необхідно схвалити новий 

регламент роботи з нормативно-правовими документами, 

де сам процес буде пов’язаний не з техніко-юридичним оформ-

ленням нормативно-правових актів, а саме з формуванням 

їх політики. 

Окрім цього, директорати повністю працюватимуть в електро-

нному режимі. Для цього вже створено спеціальну програму 

електронних кабінетів, в яких міститиметься вся інформація, ста-

тистика, всі проекти документів, тобто вся їх робота на 99% від-

буватиметься в електронному режимі. Для цього в рамках цієї 

реформи передбачено повне матеріально-технічне забезпечен-

ня всіх нових директоратів.

Реформа також торкнеться й проведення конкурсів на замі-

щення посад державних службовців. Зокрема, це нові вимоги 

до кандидатів, фокус в яких зроблено на оцінці їх компетенції. 

Для цього створено спеціальні програми з відбору, які оцінюють 

аналітичні здібності, тобто як кандидат може працювати з тими 

чи іншими видами інформації. А сама процедура конкурсу роз-

роблена спільно з ключовими рекрутинговими компаніями 

в Україні, яка передбачає проведення її в кілька етапів, тестуван-

ня й структуроване інтерв’ю.

Олександр Саєнко звернув увагу й на те, що реформа перед-

бачає повну інформаційну підтримку кандидатів, які братимуть 

участь у конкурсі. Зокрема, для цього запроваджено «гарячу 

лінію». Тому ті кандидати, які прагнутимуть прийти або які вже пра-

цюють на державній службі і захочуть взяти участь у конкурсах, 

отримають всі види інформаційної підтримки.

Крім того, до роботи конкурсних комісій залучено й незалеж-

них експертів. Також створено повноцінний портал вакансій 

для осіб, які хочуть потрапити на державну службу (www.сareer.

gov.ua). Наразі цей портал працює в тестовому режимі, але най-

ближчим часом він стане доступним для повноцінного користу-

вання. По суті даний портал має дві основні функції. По-перше, 

це надання вичерпної інформації про те, які конкурси оголошено, 

які вимоги висуваються до державних службовців, часові рамки, 

в які слід подавати документи. По-друге, через цей портал можна 

подати документи повністю в електронному вигляді. А це унемож-

ливлює свавілля з боку чиновників, а відтак і корупційну складову.

Після завершення засідання Уряду відбувся брифінг «Реформа 

державної служби: старт конкурсів на нові посади в міністерствах». 

Під час нього Мартін Клауке, керівник першого відділу програм 

допомоги «Належне управління та демократизація» 

Представництва ЄС в Україні, наголосив на тому, що без належним 

чином мотивованих державних службовців зміни у сфері держав-

ного управління проводити досить складно. Для запровадження 

реформи ЄС надає технічну, експертну, а також фінансову допо-

могу Уряду України. Попереду великий обсяг роботи, який має бути 

виконаний. Є цілий ряд нормативно-правових актів, які потребують 

змін і мають враховувати положення про нові посади. Належним 

чином має бути врегульовано й питання заробітної плати. Потому 

Антон Ященко, виконавчий директор Офісу реформ, наголосив, 

що реформа державного управління є пріоритетом прем’єр-

міністра, Уряду, а також європейських партнерів України, тому 

що вона є основою для всіх інших реформ. Адже саме через брак 

ефективності, коли міністерства виконують багато не властивих 

їм функцій з управління державним майном, надання послуг тощо, 

вони не здатні ефективно приділяти увагу класичному процесу 

формування державної політики. Тому цього року планується про-

ведення конкурсів на зайняття близько 900 вакансій в 10 міністер-

ствах, а отриманий в результаті цього досвід буде використано 

в наступному році під час проведення конкурсів на зайняття посад 

інших міністерств, що не були задіяні в пілотному проекті.

Підготовлено ТОВ «Медікс груп»


