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ДІАБЕТIСЕРЦЕДІАБЕТIСЕРЦЕ №3 (32) / 2017

Медична реформа – наболіла тема уряду

Сьогодні реформування медичної галузі не обговорює хіба що лінивий – дебати чути в ефірі телеканалів, читати про 
реформу можна на сторінках ЗМІ, у соціальних мережах тощо. Проте незважаючи на це, суспільству досі не зрозу-
міло, що саме отримають пацієнти та лікарі у результаті цієї реформи. Ніхто також не може відповісти на питання  
яка модель охорони здоров’я запрацює в Україні та якими будуть обсяги її державного фінансування? Тому думка 
суспільства розкололася – половина підтримують реформу, що пропонує Уряд, а інша половина – не підтримують її. 

У вересні розпочалася робота сьомої сесії Верховної Ради 
України восьмого скликання . У зв’язку з цим під час засідання 
Уряду, яке відбулося 30 серпня цього року, Прем’єр-міністр 
України Володимир Гройсман озвучив 5 ключових пакетів законо-
проектів, які стосуються пріоритетних реформ:

•  пенсійної;
•  освітньої;
•  медичної;
•  електронних довірчих послуг;
•  міжнародних стандартів фінансової звітності .
Говорячи про медичну реформу Глава Уряду зазначив, що вона 

забезпечить створення в країні сучасної моделі фінансування 
охорони здоров’я, в якій «гроші ходять за пацієнтом» . Це дозволить 
пацієнту обирати лікаря та лікарню незалежно від місця реєстра-
ції . Окремий пункт змін – запровадження державного гарантова-
ного і безкоштовного для пацієнта пакета якісних медичних послуг 
та ліків .

«Ми відходимо від практики фінансування закладів охорони 
здоров’я, ліжко-місць . Ми будемо фінансувати конкретну медичну 
послугу, – наголосив Володимир Гройсман . – Маємо зробити все, 
щоб система охорони здоров’я стала якісною . Усі рішення – 
на фінішній прямій» .

Для запровадження медичної реформи народні депутати 
мають розглянути урядові законопроекти «Про внесення змін 
до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення державних 
фінансових гарантій надання медичних послуг та лікарських засо-
бів» (реєстраційний № 6604) і «Про державні фінансові гарантії 
надання медичних послуг та лікарських засобів» (реєстраційний 
№ 6327) .

Нагадаємо, що під час одного з останніх засідань шостої сесії 
Парламенту народні депутати встигли ухвалити у першому читан-
ні законопроект № 6327 .

Проект закону про державні фінансові гарантії надання медич-
них послуг та лікарських засобів № 6327, підготовлений до друго-
го читання, суттєво відрізняється від першої редакції . Проте 
він не враховує низки конституційних приписів, а також практики 
Європейського суду з прав людини щодо якості законів . Саме 
такий висновок зробило Головне юридичне управління Верховної 
Ради України, зробивши наголос, серед іншого, на наступних 
недоліках та ризиках законопроекту № 6327 у редакції до другого 
читання:

•  «положення проекту не узгоджуються із нормами Конституції 
України та Закону України «Про державні цільові програми»;

•  «вважаємо, що пацієнти опиняться в нерівних умовах 
при отриманні медичних послуг через їх сумнівну якість 
та можливу відсутність кваліфікованих медичних працівників»;

•  «прийняття цього проекту в поданій до другого читання 
редакції, на нашу думку, призведе до правових колізій 
та неповноти правового регулювання відносин у цій сфері»;

•  «наведена редакція законопроекту не тільки не ґрунтується 
на приписах бюджетного законодавства, але й допускає 

неоднозначне розуміння самого поняття «програма медич-
них гарантій»;

•  «законопроект в частині застосування поняття «держав-
ні  фінансові гарантії» суперечить бюджетному законо-
давству»;

•  «значна кількість статей проекту містить оціночні поняття 
чи поняття (правові конструкції), які потребують додаткового 
уточнення»;

•  «термінологія, пов’язана з тарифами на медичні послуги 
та лікарські засоби, не відповідає термінології та поняттям, 
що використовуються у спеціальному законодавстві в сфері 
ціноутворення»;

•  «неоднозначне розуміння базових категорій у сфері форму-
вання тарифів на медичні послуги та лікарські засоби може 
стати причиною довільних тлумачень правових норм при їх 
застосуванні та призвести до порушень прав учасників від-
повідних відносин» .

Дійсно, законопроект № 6327, підготовлений до другого читан-
ня, містить низку суттєвих суперечностей та недоліків і не вирішує 
ключових проблем галузі . У текст законопроекту, підготовленого 
до другого читання, внесено положення, яке передбачає, 
що «обсяг коштів Державного бюджету України, які спрямовують-
ся на реалізацію програми медичних гарантій, щорічно визна-
чається у Законі України «Про Державний бюджет України» 
як частка валового внутрішнього продукту (у відсотках) у розмі-
рі не менше 5 відсотків валового внутрішнього продукту України. 
Видатки на програму медичних гарантій є захищеними статтями 
видатків бюджету» .

Натомість у фінансово-економічному обґрунтуванні законо-
проекту № 6327 зазначено, що фінансування охорони здоров’я 
з Державного бюджету шляхом закупівлі послуг через єдиного 
національного замовника буде збільшено впродовж 2018–2020 рр . 
з 2,4 до 3,8 % ВВП . Зауважимо, що на 2017 р . у Державному бюдже-
ті України на медичну галузь передбачалося 2,7 % ВВП . Поступово 
обсяг фінансування збільшився до 3 % через зміни до закону 
про Державний бюджет на 2017 р .

Виходячи з фінансово-економічного обґрунтування до законо-
проекту № 6327, на 2018 р . пропонується зменшити обсяги дер-
жавного фінансування медичної галузі до 2,4 % ВВП . Отже, якщо 
обсяги державного фінансування скорочуються, то зростають 
витрати . Тобто утримання закладів охорони здоров’я пропонуєть-
ся перекласти на територіальні громади, але гроші, які на сьогод-
ні органи місцевого самоврядування отримують у якості медичної 
субвенції, пропонується сконцентрувати у руках уповноваженого 
органу . Отже, як зазначено у законопроекті: «Органи місцевого 
самоврядування в межах своєї компетенції можуть фінансувати 
місцеві програми розвитку та підтримки комунальних закладів 
охорони здоров’я, зокрема щодо оновлення матеріально-техніч-
ної бази, капітального ремонту, реконструкції, підвищення оплати 
праці медичних працівників (програми «місцевих стимулів»), 
а також місцеві програми надання населенню медичних послуг, 
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У фокусі уваги Президента не лише сільська медицина,  
а й медична реформа в цілому

11 вересня 2017 року в Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця під головуванням Президента 
України Петра Порошенка відбулася нарада з питань розвитку сільської медицини. Як відомо, 1 серпня поточного 
року Глава держави підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 
рік». У цьому документі зазначено, що значна частина коштів від перевиконання бюджету буде спрямована на під-
тримку соціально вразливих верств населення та низку пріоритетних програм. У тому числі передбачено нову субвен-
цію з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони 
здоров’я у сільській місцевості, у сумі 4 млрд грн. 

Реформа сільської медицини. Розпочавши нараду, Петро 
Порошенко наголосив на тому, що держава має докласти мак-
симум зусиль для поліпшення рівня медицини в сільській місцевос-
ті і прискорення реалізації відповідної програми . «Значною, важ-
ливою складовою частиною медичної реформи є ситуація з рів-
нем забезпечення медичними послугами на селі», – наголосив він .

Україна є не лише однією з найбільших за площею країн 
Європи, а й країною, де  в сільській місцевості проживає найбільша 
частина населення – 33 % . При цьому Президент України підкрес-
лив, що рівень медичних послуг там є абсолютно незадовільним . 
«Поточний стан – жахливий . Лише 17 % фельдшерсько-акушерських 
пунктів (далі – ФАП) і амбулаторій забезпечені транспортом . 
Не вистачає обладнання, ліків, у значній частині ФАП немає медич-
ного персоналу . Ми платимо дуже дорогу ціну за уповільнення 
реформування медицини», – підкреслив П . Порошенко .

Зважаючи на жахливий стан справ у медичній галузі в сільській 
місцевості, за дорученням Глави держави була розроблена про-
грама реформи сільської медицини . Ця програма, на переконан-
ня Президента, «дає сучасні відповіді на виклики, які існують зараз 
перед державою» .

Серед новацій, які пропонується запровадити, — телемеди-
цина . За словами П . Порошенка, у кожному ФАПі, амбулаторії 
будуть створені умови, щоб медичний працівник зміг зробити 
якісне обстеження пацієнта та отримати консультацію від своїх 
колег з району чи більш кваліфікованих профільних лікарів . «Буде 
проведений широкополосний інтернет, так званий 4G-зв’язок . 
Медичний працівник, який буде мотивований там працювати, 
матиме доступ для того, щоб отримати консультацію найкращого 
фахівця», – зазначив Петро Порошенко .

За його словами, сімейний лікар на рівні району матиме мож-
ливість давати направлення, рекомендувати або зробити запит 
на консультацію фахівців вищої категорії – професорів .

Президент України повідомив, що під час його міжнародних 
візитів серед питань, які обговорювалися з лідерами європейських 
держав, були і питання успішного досвіду застосування такого 
принципу роботи та надання медичної допомоги громадянам . 
«Ми говорили з президентом Світового банку під час мого візиту 
у Вашингтон . Я сподіваюся, що до кінця року він буде в Україні, і це 

буде окрема програма – підтримки телемедицини на селі 
в Україні», — зауважив Петро Порошенко .

Окрім того, Глава держави має намір звернутися до Уряду 
та Верховної Ради України, щоб передбачити фінансування цієї 
програми у бюджеті на наступний рік . «Ми можемо все зробити 
швидко . І я буду просити Уряд і народних депутатів врахувати 
видатки на цю програму і в бюджеті на 2018 рік», – сказав він .

Також, на переконання Петра Порошенка, цілком справедли-
вим і правильним буде спрямування частини коштів, вилучених 
Генеральною прокуратурою України у представників колишньої 
влади, на розвиток медичної галузі в сільській місцевості .

 «І головне – для мешканця села ця послуга має бути безкош-
товною . Це принципово . Держава має можливість захистити 
громадянина», – додав Петро Порошенко .

Медична реформа. У рамках виступу Петро Порошенко також 
згадав про медичну реформу . «Ми не можемо далі затягувати 
ситуацію з медичною реформою . Це також є питанням національ-
ної безпеки держави . Значна частина українського народу прос-
то позбавлена права на отримання якісних медичних послуг через 
те, що законсервована абсолютно неефективна радянська 
система», – підкреслив він .

Глава держави нагадав, що Урядом був розроблений проект 
медичної реформи .

Президент також зазначив, що за його рішенням питання 
медичної реформи було винесено на засідання Національної 
ради реформ . У Парламенті проект доопрацьовувався разом 
з представниками Уряду, профільного комітету Верховної Ради 
України, громадських організацій і були внесені суттєві поправки .

«Національна рада реформ схвалила проект і хотів би звернути-
ся з проханням до наших народних депутатів, причому не обов’язково 
з коаліції, для того, щоб ми доклали максимум зусиль, не затягували 
з прийняттям медичної реформи», – підкреслив Петро Порошенко .

Глава держави зауважив, що критика, зауваження та пропо-
зиції до проекту можуть висловлюватися і будуть максимально 
враховані . «Але заморозити статус-кво – це найгірше з будь-яких 
можливих рішень», – переконаний він .

Підготовлено ТОВ «Медікс груп»

місцеві програми громадського здоров’я та інші програми в охо-
роні здоров’я» .

Щодо функцій контролю, то їх пропонується закріпити 
за Міністерством . Але у жодній країні ЄС Міністерство не контро-
лює якість медичних послуг . Цю функцію виконує національний 
страховик . Натомість держава має забезпечити розумний баланс 
між розпорядниками бюджетних коштів та забезпечити ефектив-

ний контроль за використанням державного бюджету . І ще . Як 
відомо, з 1 вересня набула чинності Угода про Асоціацію 
між Україною та ЄС . Це означає, що усі подальші законодавчі 
ініціативи повинні розглядатися у контексті євроінтеграції . І з цим 
не можна не рахуватися . 

Підготовлено ТОВ «Медікс груп»


