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Скільки виділять у проекті Держбюджету – 2019 на систему
охорони здоров’я?
15 серпня поточного року в Парламенті за № 9000 зареєстровано проект Закону України «Про Державний бюджет
України на 2019 рік».
Відповідно до законопроекту, доходи державного бюджету
в 2019 р. очікуються в сумі 1 трлн грн (1 008 375 099,7 тис. грн),
у тому числі доходи загального фонду – 916,1 млрд грн
(916 147 266,3 тис. грн) та доходи спеціального фонду –
92,2 млрд грн (92 227 833,4 тис. грн). У свою чергу, видатки державного бюджету в 2019 р. очікуються на рівні майже 1,1 трлн грн
(1 094 368 288,1 тис. грн) Таким чином, обсяг дефіциту становитиме майже 90 млрд грн (89 989 320 тис. грн) Граничний обсяг
державного боргу до 31 грудня 2019 року визначено в розмірі
2 трлн грн (2 060 101 364,5 тис. грн).
Законопроектом планується встановити у 2019 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня
2019 року – 1853 грн, з 1 липня – 1936 грн, з 1 грудня – 2027 грн, а для
основних соціальних і демографічних груп населення:
• дітей віком до 6 років: з 1 січня 2019 року – 1626 грн, з 1 липня –
1699 грн, з 1 грудня – 1779 грн;
• дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2019 р. – 2027 грн,
з 1 липня – 2118 грн, з 1 грудня – 2218 грн;
• працездатних осіб: з 1 січня 2019 р. – 1921 грн, з 1 липня –
2007 грн, з 1 грудня – 2102 грн;
• осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2019 р. – 1497 грн,
з 1 липня – 1564 грн, з 1 грудня – 1638 грн.
Мінімальну місячну заробітну платну планується підвищити
до 4173 грн.
Відтак на систему охорони здоров’я законопроектом передбачається виділити 95,8 млрд грн, що становить 3,7 % ВВП.
На Міністерство охорони здоров’я виділено 37,3 млрд грн, що
майже на 11 млрд грн більше, ніж минулого року. З цих коштів,
зокрема, передбачені видатки на спеціалізовану та високоспеціалізовану медичну допомогу, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров’я, в розмірі 1 млрд грн
(1 028 381,4 тис. грн).
З даної суми на підготовку і підвищення кваліфікації медичних
та фармацевтичних, наукових та науково-педагогічних кадрів
вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації виділяється 5 280 157,5 тис. грн, відповідно, на методичне забезпечення
діяльності медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів
та закладів післядипломної освіти – 2471,3 тис. грн.
Також планується виділити 1 329 827,8 тис. грн на діагностику і
лікування захворювань із впровадженням експериментальних та
нових медичних технологій у закладах охорони здоров’я науково-
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дослідних установ та вищих навчальних медичних закладах
Міністерства охорони здоров’я України.
На фінансування бюджетної програми «Лікування громадян
України за кордоном» планується виділити таку ж саму суму, що
й у 2018 р., у розмірі майже 390 млн грн (389 948,9 тис. грн). Окрім
того, виділяються ще 112 млн грн на реалізацію пілотного проекту
щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного
лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів.
На централізовану закупівлю лікарських засобів та медичних
виробів планується виділити таку саму суму, що й у 2018 р. –
5,9 млрд грн (5 949 019,0 тис. грн).
Порівняно з минулим роком на 200 тис. грн збільшено видатки
на Державну службу України з лікарських засобів та контролю
за наркотиками – до 109,856 млн грн.
На функціонування Національної служби здоров’я України
виділяється 19,2 млрд грн (19 258 990,1 тис. грн), з цих коштів
на надання первинної медичної допомоги населенню планується
спрямувати 15,3 млрд грн.
При цьому законопроектом також передбачається розпочати з 1 квітня 2019 р. через Національну службу здоров’я України:
• відшкодування вартості лікарських засобів для лікування
окремих захворювань, на що бюджетом виділено 750 млн грн;
• пілотний проект з реалізації державних гарантій медичного
обслуговування населення за програмою медичних гарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги
в Полтавській області на умовах співфінансування з місцевих
бюджетів – 2 млрд грн.
Проте на загальнодержавні витрати МОЗ України виділено
6658,5 млрд грн, що на 1,5 млрд грн менше, ніж раніше. З цих коштів
медична субвенція із державного бюджету місцевим бюджетам
становитиме 55,5 млрд грн, що на 1,8 млрд грн менше, ніж торік.
Субвенція на урядову програму «Доступні ліки» становитиме
250 млн грн. Отже, загалом на відшкодування вартості препаратів
закладено 1 млрд грн з урахуванням 750 млн грн, виділених
Національній службі здоров’я України. Також закладено
1,5 млрд грн субвенції місцевим бюджетам на реформування регіо
нальних систем охорони здоров’я для здійснення заходів із виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку
проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей».
Підготовлено ТОВ «Медікс груп»

