
 

 

 

Київська 

міськдержадміністрація 

 

 

 

Секретаріатом Кабінету Міністрів України спільно з відповідними 

міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади 

опрацьовано найбільш актуальні проблемні питання розвитку м. Київ, 

вирішення яких потребує допомоги Уряду та центральних органів виконавчої 

влади (лист Київської міськдержадміністрації від 9 червня 2020 р. № 002-941).  

Проблемні питання та пропозиції Київської міськдержадміністрації щодо 

їх вирішення, які не підтримуються та/або частково підтримуються 

центральними органами виконавчої влади з відповідними обґрунтуваннями, 

наведено у додатку. 

Щодо опрацювання інших проблемних питань, визначених Київською 

міськдержадміністрацією, буде повідомлено додатково. 

 

 

Додаток: на 2 арк. 

 

 

 

     Державний секретар  

Кабінету Міністрів України                  Олександр ЯРЕМА 
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Додаток  

 

Проблемні питання та пропозиції Київської міськдержадміністрації щодо їх вирішення, які не 

підтримуються та/або частково підтримуються центральними органами виконавчої влади 

 

№ Назва проблеми 
Пропозиції ОДА щодо вирішення 

проблеми 

Відповідальне 

міністерство та/або 

інший ЦОВВ 

Позиція міністерства та/або іншого ЦОВВ щодо вирішення проблеми 

1 Необхідність забезпечення функціонування 

комунальних некомерційних  підприємств, які 

уклали договір з Національною службою 

здоров’я України. 

Міністерству фінансів України при 

підготовці змін до Державного бюджету 

України на 2020 рік передбачити додаткові 

кошти бюджету міста Києва на 

забезпечення функціонування комунальних 

некомерційних підприємств, які уклали 

договір з Національною службою здоров’я 

України. 

Мінфін, НСЗУ НСЗУ.  

Відповідно до пункту 6 статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», питання забезпечення організації медичного обслуговування населення 

відносяться до компетенції органу місцевого самоврядування. Окрім того, 

відповідно до частин першої та п’ятої статті 24 Господарського кодексу України 

управління господарською діяльністю у комунальному секторі економіки 

здійснюється через систему організаційно-господарських повноважень 

територіальних громад та органів місцевого самоврядування щодо суб’єктів 

господарювання, які належать до комунального сектора економіки і здійснюють 

свою діяльність на основі права господарського відання або права оперативного 

управління. 

Органи місцевого самоврядування несуть відповідальність за наслідки діяльності 

суб’єктів господарювання, що належать до комунального сектора економіки, на 

підставах, у межах і порядку, визначених законом. 

Відповідно до частини першої статті 10 Закону для всієї території України 

встановлюються єдині тарифи оплати надання медичних послуг, лікарських засобів 

та медичних виробів, розміри реімбурсації лікарських засобів, які надаються 

пацієнтам за програмою медичних гарантій. 

Частиною третьою статті 10 Закону визначено, що методика розрахунку тарифів і 

коригувальні коефіцієнти затверджуються центральним органом виконавчої 

влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони 

здоров’я, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізацію державної фінансової і бюджетної 

політики. 

Тарифи та механізми оплати медичних послуг, які надаватимуться у межах 

програми медичних гарантій визначені у Порядку реалізації програми 

державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році, 

затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 № 65 

(далі – Порядок). 

При цьому, Міністерство фінансів України, відповідно до покладених на нього 

завдань, зокрема, здійснює прогнозування та аналіз доходів бюджету; складає та 

уточнює прогноз Державного бюджету України на наступні за плановим два 

бюджетних періоди; визначає основні організаційно-методичні засади бюджетного 

планування, які використовуються для підготовки бюджетних запитів і розроблення 

проекту Державного бюджету України та прогнозу Державного бюджету України 

на наступні за плановим два бюджетних періоди, загальний рівень доходів, видатків 

і кредитування бюджету; дає оцінку обсягу фінансування бюджету для складення 

проекту Державного бюджету України та індикативних прогнозних показників 

Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетних періоди.  
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Відтак, НСЗУ не впливає на прийняті та затверджені витрати за бюджетними 

програмами фінансування у сфері охорони здоров’я. 

 

Мінфін.  

Згідно із Законом України «Про державні фінансові гарантії медичного 

обслуговування населення» передбачено створення нового механізму фінансування 

надання медичних послуг та лікарських засобів, зокрема шляхом поступового 

переходу на оплату з державного бюджету медичних послуг та лікарських засобів, 

що входять до програми медичних гарантій.  

З 1 квітня 2020 року стартував наступний етап медичної реформи, який передбачає 

реалізацію програми медичних гарантій для всіх видів медичної допомоги. До 

програми медичних гарантій долучені комунальні заклади охорони здоров’я, які 

надають відповідну медичну допомогу та заключили договір про медичне 

обслуговування населення з Національною службою здоров’я України.  

Видатки на реалізацію програми державних гарантій медичного 

обслуговування населення на 2020 рік передбачені за бюджетною програмою 

Міністерства охорони здоров'я 2308060 в обсязі 86,2 млрд грн, у тому числі 

додатково враховано 15,8 млрд грн для оплати медичних послуг, пов’язаних з 

наданням медичної допомоги хворим на COVID-19.  

Постановою Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 № 65 визначено Порядок 

реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 

2020 році, в тому числі пакети медичних послуг, що підлягають оплаті в рамках 

реалізації програми медичних гарантій, тарифи та коригуючі коефіцієнти до них.  

Таким чином, комунальні заклади охорони здоров’я матимуть можливість за новим 

фінансовим механізмом отримувати кошти залежно від результатів своєї діяльності 

за надані населенню медичні послуги.  

Одночасно з цим, слід зазначити, що постановою Кабінету Міністрів України від 

25.03.2020 № 250 «Деякі питання надання у 2020 році субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів 

у системі охорони здоров’я» збільшено обсяг субвенції на здійснення підтримки 

окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я і загальний обсяг вказаної 

субвенції складає 3208,2 млн гривень. Збільшення на підтримку окремих 

закладів охорони здоров’я, які надають первинну, вторинну (спеціалізовану), 

третинну (високоспеціалізовану) та екстрену медичну допомогу за програмою 

державних гарантій медичного обслуговування населення становить 905,8 млн 

гривень.  

Пунктом 6  постанови КМУ від 25.03.2020 № 250 доручено Міністерству охорони 

здоров’я разом з Національною службою здоров’я протягом трьох місяців провести 

аналіз виконання програми державних гарантій медичного обслуговування 

населення, а також функціонування закладів у системі охорони здоров’я, які не 

долучені до програми медичних гарантій, та подати Кабінетові Міністрів України 

пропозиції щодо удосконалення фінансового забезпечення та організації медичного 

обслуговування населення.  

Отже, питання удосконалення Порядку реалізації програми державних гарантій 

медичного обслуговування населення мають розглядатися, насамперед, 

Міністерством охорони здоров’я та Національною службою здоров’я спільно з 

місцевими органами влади в рамках реалізації реформи фінансування системи 

охорони здоров’я.  

 


