
Інформаційна довідка
щодо законопроектів в сфері реформування системи 
фінансування охорони здоров'я  

А. Загальна характеристика законопроектів 
Законопроекти в сфері реформування системи фінансування охорони здоров'я 
("Законопроекти") розроблені на виконання Концепції реформування охорони 
здоров’я, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1013-р 30 
листопада 2016 року, виходячи з економічної ситуації та стану системи охорони здоров'я 
в Україні, з урахуванням положень Конституції України та  міжнародного досвіду. 


1. Проект Закону «Про державні фінансові гарантії надання медичних 
послуг та лікарських засобів»  
Ключовий законопроект, яким запроваджуються державні гарантії оплати наданих 
пацієнтам медичних послуг та лікарських засобів (принцип «гроші ходять за пацієнтом») 
повністю або частково за рахунок бюджетних коштів. 


Гарантії надаються, не залежно від будь-яких додаткових критеріїв:


✓ всім громадянам України, 


✓ іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають на території 
України [прим: торкається насамперед іноземців - членів родин українських громадян]


✓ особам, яких у встановленому порядку визнано біженцями чи такими, що 
потребують додаткового захисту.


Основні положення законопроекту:


✓ Запроваджується поняття «державного гарантованого пакету» – тобто чітко 
визначеного обсягу медичних послуг та лікарських засобів, які будуть оплачуватись 
за рахунок державного бюджету. Конкретний перелік послуг та лікарських засобів, 
що входять до державного гарантованого пакету, та єдиний тариф для їх оплати 
щорічно затверджується КМУ.


✓ Повній оплаті будуть підлягати медичні послуги та лікарські засоби на рівні 
первинної та екстреної (близько 80% всіх звернень громадян), а також паліативної 
медичної допомоги. Частково будуть оплачуватись послуги на вторинному та 
третинному рівнях (при цьому компонент медичної допомоги навіть на цих рівнях 
завжди буде оплачуватись державою).


✓ Оплата медичних послуг та лікарських засобів державою буде здійснюватися через 
механізм  державного солідарного медичного страхування.  


✓ Страхування буде реалізовуватись за рахунок коштів державного бюджету. 
Законопроект не передбачає жодних додаткових страхових внесків від 
роботодавців або додаткового податкового навантаження для забезпечення 
функціонування системи страхування. 


✓ У разі часткового покриття вартості послуг, запроваджується офіційна співоплата 
за отримані медичні послуги застрахованими особами за рахунок інших джерел 
(наприклад, добровільного медичного страхування, коштів місцевих бюджетів) за 
встановленим КМУ тарифом.
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✓ Застраховані особи можуть отримати лікування у закладах охорони здоров'я 
будь-якої форми власності та у фізичних осіб-підприємців, що мають ліцензію на 
медичну практику, які уклали договори про медичне обслуговування населення.


✓ Функції страховика і єдиного стратегічного закупівельника медичних послуг 
здійснює новий центральний орган виконавчої влади – Національна служба 
здоров'я України («НСЗУ»).  

✓ Законопроект також врегульовує особливості надання медичної допомоги на 
первинному рівні.


Гарантії оплати запроваджується поступово, на первинному рівні вже з другої половини 
2017 року, на інших рівнях – до 2019 року.


2. Проект Закону «Про додаткові державні фінансові гарантії надання 
медичних послуг та лікарських засобів особам, які захищають  
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність в 
антитерористичній операції та забезпечують її проведення»
Законопроект запроваджує державні гарантії повної оплати лікування на всіх рівнях 
для учасників антитерористичної операції («АТО») для визнання їх вкладу та 
самопожертви заради захисту України:


✓ для осіб, які стали інвалідами війни внаслідок участі в АТО, гарантується повна 
оплата всіх медичних послуг і лікарських засобів, передбачених деталізованим 
описом; 


✓ для осіб які отримали поранення, контузії або каліцтва під час бойових дій в АТО, 
але не стали інвалідами, гарантується повна оплата всіх медичних послуг і 
лікарських засобів, передбачених деталізованим описом, необхідних для лікування 
таких поранень, контузій або каліцтв.


Крім того, Законопроект запроваджує механізм визнання міжнародних клінічних 
настанов, з метою застосування в Україні кращих світових практик надання медичних 
послуг та досягнень доказової медицини.


3. Проект Закону «Про внесення змін до Бюджетного кодексу 
України»  

Мета пропонованих змін - привести статті Бюджетного кодексу, що визначають 
розмежування видатків між бюджетами, у відповідність до нової моделі фінансування 
охорони здоров’я. Зміни дозволять розширити спектр видатків, які можуть 
фінансуватись з Державного бюджету України, а також уточнити роль місцевих 
бюджетів у наданні медичної допомоги, яка згідно з Концепцією реформи полягатиме не 
у фінансуванні послуг, а у розвитку і підтримці відповідних медичних закладів, а також у 
фінансуванні місцевих програм громадського здоров’я. 


Запровадження нового підходу до розмежування видатків між бюджетами 
пропонується розпочати з 1 липня 2017 року для первинної медичної допомоги, і з 1 
січня 2018 року – для вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої)  
медичної допомоги. З метою забезпечення фінансування вторинної (спеціалізованої) та 
третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, а також видатків на виконання 
окремих державних програм медичної допомоги та громадського здоров’я з місцевих 
бюджетів протягом другої половини 2017 року згідно з обсягами медичної субвенції, 
затвердженими у законі про державний бюджет України на 2017 рік, законопроектом 
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передбачається можливість прийняття відповідного рішення Кабінетом Міністрів 
України.


З метою забезпечення поступовості переходу на нову модель фінансування, 
пропоновані зміни включають перехідний період на 2018-2020 рр.. Протягом цього часу 
пропонується надати Кабінетові Міністрів України можливість фінансування окремих 
видів вторинної (спеціалізованої),третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, а 
також видатків на виконання окремих державних програм медичної допомоги та 
громадського здоров’я шляхом медичної субвенції з Державного бюджету бюджетам 
Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів і районних бюджетів, міських (міст 
Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та 
обласного значення) бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад, що 
створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад.


В. Зв'язок Законопроектів з іншими законопроектами в сфері охорони 
здоров'я, що перебувають на розгляді в Верховній раді України 
[Прим: закон 2309а-д прийнято ВРУ в цілому 6 квітня 2017] 

1. Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо удосконалення законодавства з питань охорони 
здоров’я» № 2309а-д від 10.12.2015 («Законопроект 2309а-д») 
Законопроект 2309а-д є нерозривно пов'язаним з Законопроектами та є ключовою 
передумовою для запровадження нової системи фінансування охорони здоров'я. 

Законопроект 2309а-д закладає основи для автономізації закладів охорони здоров'я, 
зокрема, врегульовує механізм перетворення закладів охорони здоров'я з бюджетних 
установ у державні та комунальні некомерційні підприємства. Автономізація закладів 
охорони здоров'я  дозволить їм укладати договори про медичне обслуговування 
населення з НСЗУ, отримувати оплату за надані послуги та бути більш самостійними при 
вирішенні питань використання отриманих коштів.
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