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На виконання підпунктів 1-3 пункту 58 та підпункту 5 пункту 89 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 року № 1393-р 

«Про затвердження плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав 

людини на період до 2020 року» Міністерство охорони здоров'я України в межах 

компетенції повідомляє. 

Щодо запровадження загальнообов’язкового державного соціального 

медичного страхування населення, то рекомендації вітчизняних та міжнародних 

експертів (ВООЗ, Світового банку, Національної академії наук України) вказують 

на неактуальність розгляду на даний час цього питання, зважаючи на економічні 

можливості держави та системи охорони здоров'я. Проте, на сьогодні вживаються 

заходи щодо створення умов для запровадження нової моделі фінансування 

системи охорони здоров'я на засадах медичного страхування, зокрема розроблено 

нормативно-правову базу щодо впровадження державного гарантованого пакету 

медичної допомоги, створення єдиного національного замовника медичних 

послуг, автономізацію закладів охорони здоров'я тощо. 

Щодо забезпечення належного рівня доступності первинної медичної 
допомоги, особливо в сільській місцевості, сприяння переоснащенню 
закладів охорони здоров’я. Прийнято наказ МОЗ України «Про затвердження 
Примірного положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) 
допомоги та примірних положень про його підрозділи» від 29.07.2016 № 801, 
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.08.2016 за № 1167/29297, яким 
передбачається надання первинної медичної допомоги прикріпленому населенню 
на прийомі в амбулаторії, в умовах денного стаціонару та вдома за викликом або з 
ініціативи медичного персоналу амбулаторії з профілактичною метою; 
наступність та послідовність обстеження, лікування та реабілітації пацієнтів у 
взаємодії з іншими ЗОЗ відповідно до медичного маршруту пацієнта, направлення 
пацієнтів для отримання інших видів медичної допомоги, створення на базі 
амбулаторій умов для проведення виїзних прийомів лікарями-спеціалістами ЗОЗ 
вторинного рівня тощо. 

Щодо проведення організаційно-структурної перебудови наявної 
мережі закладів охорони здоров’я з урахуванням реальних потреб населення 
відповідної адміністративно-територіальної одиниці у конкретних видах 
медичної  допомоги  та медичних  послуг, обумовлених  статевою  та  віковою  
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структурою населення, характером захворюваності в регіоні, смертності, 
станом дорожньо-транспортної інфраструктури та інших факторів. 

Розроблено пакет нормативно-правових актів з оптимізації мережі закладів 
охорони здоров'я, які передбачають впровадження нової моделі надання 
первинної медичної допомоги на рівні об’єднаних територіальних громад (наказ 
МОЗ України «Про затвердження Примірного положення про центр первинної 
медичної (медико-санітарної) допомоги та примірних положень про його 
підрозділи» від 29.07.2016 № 801, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 
22.08.2016 за № 1167/29297) та покращення доступності населення до 
спеціалізованої медичної допомоги на вторинному рівні через створення 
госпітальних округів (проект постанови Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження порядку утворення госпітальних округів» готується до погодження 
зацікавленими сторонами). 

Щодо проведення аналізу можливостей виділення приміщень 
реформованих закладів охорони здоров’я для утворення центрів надання 
допомоги постраждалим від гендерного насильства, у тому числі домашнього 
насильства та торгівлі людьми. Реформування системи охорони здоров'я 
передбачає перетворення закладів охорони здоров'я на некомерційні підприємства 
у власності громад задля надання їм максимальної фінансової та управлінської 
автономії.  
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