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Постановка проблеми. Реформа 

децентралізації, яка проводиться в нашій 

країні значними чином спрямована на 

вдосконалення діяльності системи охорони 

здоров’я в регіонах та закладів охорони 

здоров’я, які вже на теперішній час 

функціонують як комунальні підприємства. 

Значна кількість закладів охорони здоров’я 

в регіонах, обласних центрах і раніше  

існували на основі комунальної форми 
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власності, однак на теперішній час із 

установ, що функціонують  на старих засадах 

планово-адміністративної економіки, вони 

перетворюються на комунальні 

підприємства, діяльність яких спрямована 

на реалізацію свого соціального 

призначення – надання якісних медичних 

послуг на основі нових підходів до 

менеджменту. Такі нові підходи добре відомі 

в науці державного управління та 

менеджменту, однак в медичній сфері, в 

діяльності лікарень вони практично не 

застосовувалися.  

Аналіз останніх досліджень та 

публікацій. Дослідження в сфері місцевого 

самоврядування, реформи децентралізації 

проводить на теперішній час велика 

кількість авторів. Серед таких науковців слід 

відзначити праці Алейникової О.В., Дацій 

Н.В., Дація О.І., Драгана І.Я., Жовнірчика Я.Ф., 

Пархоменко-Куцевіл О. І., Покатаєвої О.В., 

Радченко О.В., Романенко О.Є., Сазонця І.Л. 

Орлової Н. С., та інші відомі автори. Це 

пов’язано з тим, що децентралізація стає все 

більш вагомим інструментом вирішення 

завдань державного управління не тільки на 

регіональному, але й на державному рівні. 

На визначенні пріоритетів 

реформування системи охорони здоров’я і 

особливо на регіональному рівні та в умовах 

децентралізації акцентували свою увагу такі 

професори – фахівці з державного 

управління як: Баєва О.В., Білінська М.М., 

Грицко Р.Ю., Зима І.Я., Пархоменко-Куцевіл 

О.І., Сазонець І.Л., Солоненко Н.Д.,  

Орловська  Н.С. В поданій статті зроблено 

акцент на дослідження нормативно-

правового та методичного забезпечення 

процесу стратегічного розвитку 

комунального некомерційного підприємства 

з медичного обслуговування населення в 

об’єднаній територіальній громаді. 

Мета статті. Метою статті є 

дослідження механізмів забезпечення 

діяльності комунальних підприємств 

закладів охорони здоров’я в об’єднаних 

територіальних громадах. Основний наголос 

робиться на дослідженні нормативно-

правового забезпечення.  

Виклад основного матеріалу. Особливо 

важливим напрямом нашого дослідження та 

напрямом практичного розвитку системи 

охорони здоров’я є діяльність комунальних 

установ – підприємств в регіонах – 

об’єднаних територіальних громадах. Значна 

територіальна віддаленість цих установ, 

слабка матеріально-технічна база, 

відсутність кваліфікованих і будь-яких  

кадрів, відсутність обладнання, зв’язку, 

транспорту робить їх діяльність на 

теперішній час мало ефективною та такою, 

що не відповідає європейським та світовим 

стандартам. Тому в ході проведення процесу 

об’єднання територіальних громад особлива 

увага приділяється підвищенню 

ефективності діяльності саме цієї ланки 

системи охорони здоров’я.  

Проблеми створення ефективної 

системи охорони здоров’я в регіонах в 

процесі об’єднання територіальних громад 

досліджували вітчизняні науковці. Зокрема 

колектив авторів під керівництвом проф. 

Сазонця І.Л. в монографії «Наукові основи та 

імплементація світових практик місцевого 

самоврядування та об’єднання 

територіальних громад». В цій монографії 

науковці розглянули широке коло питань  

щодо підвищення ефективності місцевого 

самоврядування та створення дієвих 

інструментів управління соціальної сферою в 

об’єднаних територіальних громадах. 

Зокрема,  в монографії визначено, що 

об`єднання територіальних громад – 

пріоритетний напрям вдосконалення 

системи державного управління та 

місцевого самоврядування, визначено 

особливості процесу об’єднання 

територіальних громад (на прикладі 

Волинської області), розглянуто проблеми 

підготовки кадрів для об’єднаних 
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територіальних громад Рівненщини [1]. 

В колективній монографії 

«Інституційний вплив на трансформацію 

державного управління системою охорони 

здоров’я» проф. Зима І.Я проаналізував нові 

тенденції розвитку системи охорони 

здоров’я в регіоні на прикладі Рівненської 

області, особливості діяльності комунальних 

підприємств – закладів охорони здоров’я 

Рівненської області, вплив Світових 

фінансових інститутів на трансформацію 

регіональної системи охорони здоров’я, 

зокрема, на прикладі проекту Світового 

банку в шести областях України, в тому числі 

і в Рівненській області [2].  

Монографія В. П. Окорського,  

В. М. Суховича, Я. П. Цецика «Організаційно-

економічні засади реформування інститутів 

місцевого самоврядування та їх вплив на 

сталий розвиток об’єднаних територіальних 

громад (на прикладі Рівненської області)» 

надає рекомендації, що стосуються системи 

управління охороною здоров’я, зокрема 

шляхом вдосконалення діяльності 

об’єднаних територіальних громад в таких 

сферах як: об’єднана територіальна громада 

як об’єкт управління соціально-економічним 

розвитком, соціальні питання в системі 

децентралізації системи державного 

управління, особливості реформування 

органів місцевого самоврядування та процес 

об’єднання територіальних громад, 

ресурсний потенціал ОТГ – шляхи його 

зростання та підвищення якості, напрями 

сталого соціально-економічного розвитку 

ОТГ за умов демократичних змін та 

європейської інтеграції України [3]. 

В колективній монографії «Соціальний 

концепт суспільних та економічних процесів 

національного розвитку» під загальною 

редакцією проф. Безтелесної Л.І. було 

розглянуто основні напрямки розвитку 

соціальної сфери України, в тому числі і на 

регіональному рівні, визначено 

взаємозв’язок форм власності із 

проведенням реформ соціально-економічної 

системи України. Ці дослідження ще раз 

підтверджують ефективність використання 

комунальної форми власності на 

регіональному рівні трансформації системи 

охорони здоров’я [4].  

Науковий колектив ДУ «Інститут 

регіональних досліджень імені 

М.І. Долишнього» під керівництвом проф. 

С.Л. Шульц підготував монографію 

«Розвиток соціальної сфери територіальних 

громад в умовах адміністративно-фінансової 

децентралізації». Серед багатьох питань, що 

досліджувалися в монографії, найбільш 

дотичними до досліджуваних нами питань є 

наступні: фінансове забезпечення 

соціального розвитку територіальних 

громад, програмно-цільовий інструментарій 

підтримки соціальної сфери ОТГ, інструменти 

фінансового забезпечення розвитку 

соціальної сфери ОТГ [5].  

Одним з фундаментальних досліджень, 

що стосуються взаємозв’язку процесів 

децентралізації, об’єднання територіальних 

громад є монографія «Державне управління 

реформуванням системи охорони  здоров’я  

в  Україні» за  редакцією  проф.  М.  М.  

Білинської.  Серед питань, що досліджують 

науковці і які стосуються трансформації 

системи охорони здоров’я в регіоні наступні: 

загальна характеристика існуючих моделей 

реформування сфери охорони здоров’я, 

основні напрями та пріоритети 

реформування сфери охорони здоров’я, 

програмно-цільове та проектне 

забезпечення, реформування сфери охорони 

здоров’я в Україні, ресурсне забезпечення 

проведення, реформування сфери охорони 

здоров’я в Україні, державно-приватне 

партнерство у сфері охорони здоров’я: 

технології залучення громадськості до 

здійснення реформування сфери охорони 

здоров’я в Україні, забезпечення реалізації 

демократичних принципів державного 

управління реформуванням сфери охорони 
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здоров’я в Україні, моніторинг і прогностична 

оцінка результатів реформування системи 

охорони здоров’я в Україні [6]. 

В методичних матеріалах з проведення 

реформи системи охорони здоров’я 

визначається, що основними причинами 

низької ефективності роботи медичних 

установ в сільській місцевості є наступні:  

1. Абсолютна централізація всіх 

управлінських рішень, концентрація 

повноважень «нагорі».  

2. Тарифна сітка як принцип 

визначення мотивації персоналу, за яким 

стимулюються лояльність до професії та 

категорія лікаря, що за умов 

напівзруйнованої системи підвищення 

кваліфікації веде до зрівняйлівки, повністю 

відірваної від реальної кваліфікації лікаря. 

3. Наслідком перших двох рис є 

виняткова пасивність і несамостійність 

персоналу у вирішенні організаційних 

питань.  

4. Наслідком другої риси є цілковита 

відсутність інтересу медичних працівників 

до пацієнта (в кращому випадку в ньому 

бачать «випадок», хворобу, але не людину з 

її пріоритетами та бажаннями), що, у свою 

чергу, зумовлює відсутність клієнтського 

сервісу в закладах охорони здоров’я.  

5. Відсутність виокремленої 

управлінської функції: директором 

організації є головний лікар, який часто є ще 

й практикуючим лікарем, що в більшості 

випадків призводить до конфлікту між 

управлінською та виконавчою функціями; 

головний лікар часто є радше 

адміністратором, ніж менеджером або 

лідером.  

6. Визначеність «згори» певних 

параметрів, які для автономних закладів 

встановлює керівник закладу (наприклад, 

принципи та розмір мотивації персоналу, 

інвестиції тощо) [7]. 

З метою підвищення ефективності 

діяльності саме цієї ланки системи охорони 

здоров’я та всіх інших її компонентів 

Міністерством охорони здоров’я було 

погоджено план дій реформування 

медицини в процесі децентралізації. Такий 

план дій  до 2020 року містить в собі 

наступні заходи:  

запровадження нової моделі 

фінансування для первинної медичної 

допомоги; 

створення правових основ для нової 

системи фінансування охорони здоров’я; 

створення єдиного національного 

замовника медичних послуг; 

створення єдиної електронної системи 

обміну медичною інформацією; 

перегляд уніфікованих клінічних 

протоколів для переліку найбільш 

поширених медичних станів і спрощення 

вимог до ведення паперової звітності у 

медичних закладах; 

запровадження нової моделі 

фінансування медичної допомоги для 

вторинної (спеціалізованої) та третинної 

(високоспеціалізованої) медичної допомоги; 

створення госпітальних округів; 

запровадження національної системи 

реімбурсації лікарських засобів для 

визначеного переліку медичних станів; 

автономізація бюджетних закладів 

охорони здоров’я. Цей пункт відноситься і до 

комунальних закладів охорони здоров’я [8].  

Підходи щодо реформування 

комунальних лікувальних закладів 

закладено в багатьох законодавчих актах та 

нормативних документах, однак одним з 

головних законодавчих актів, який 

сформував концептуальні підходи до 

проведення медичної реформи є Закон 

України «Про державні фінансові гарантії 

медичного обслуговування населення». В 

цьому Законі містять такі важливі методичні 

основи проведення медичної реформи як 

принципи програми медичних гарантій, 

права пацієнтів у програмі медичних 

гарантій, функції уповноваженого органу, 
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істотні умови договору  про медичне 

обслуговування населення за програмою 

медичних гарантій, функціонування 

електронної системи охорони здоров’я. Ці 

положення Закону мають загальний 

регулюючий характер, але вони є 

обов’язковими для виконання як у великих 

містах, так і у віддалених селах, тому 

підіймають стандарти медичного 

обслуговування в умовах децентралізації та 

сприяють ефективному використанню 

комунальної власності місцевих громад в 

сфері охорони здоров’я. В табл. 1 за 

матеріалами аналізу основних положень 

Закону подано його змістовну архітектуру.  

 

Таблиця 1 
Архітектура системи реформування охорони здоров’я у відповідності до Закону України 

«Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» 
[розроблено автором на основі 2] 

Принципи програми медичних гарантій

Законодавче 

визначення умов і 

порядку фінансування 

надання медичних 

послуг та лікарських 

засобів за рахунок 

коштів Державного 

бюджету України; 

Надання рівних 

державних гарантій 

для реалізації 

пацієнтами права на 

охорону здоров’я; 

Забезпечення 

збереження і 

відновлення здоров’я 

населення шляхом 

надання медичних 

послуг та лікарських 

засобів належної 

якості; 

Цільове та 

раціональне 

використання коштів, 

передбачених на 

фінансування надання 

медичних послуг та 

лікарських засобів; 

Універсальність та 

справедливість 

доступу до необхідних 

медичних послуг та 

лікарських засобів за 

програмою медичних 

гарантій 

Передбачуваність та 

спланованість обсягу 

медичних послуг та 

лікарських засобів 

Гласність, прозорість 

та підзвітність 

діяльності органів 

державної влади та 

органів місцевого 

самоврядування, їх 

посадових осіб  

Конкуренція і 

відсутність 

дискримінації 

надавачів медичних 

послуг 

Права пацієнтів у сфері  державних фінансових гарантій 

Отримання необхідних 

медичних послуг та 

лікарських засобів 

належної якості за 

рахунок коштів 

Державного бюджету 

України, передбачених 

на реалізацію 

програми медичних 

гарантій, у надавачів 

медичних послуг; 

Безоплатне 

отримання 

інформації від 

Уповноваженого 

органу або надавачів 

медичних послуг про 

програму медичних 

гарантій та надавачів 

медичних послуг за 

цією програмою, які 

можуть надати 

необхідну пацієнту 

медичну послугу; 

Можливість вибору 

лікаря у порядку, 

встановленому 

законодавством; 

Надання лікарям, 

третім особам права 

доступу до 

персональних даних 

та іншої інформації, що 

міститься в 

електронній системі 

охорони здоров’я, у 

тому числі до 

інформації про стан 

свого здоров’я, 

діагноз, про відомості, 

одержані; 
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продовження табл. 1 

Отримання від 

Уповноваженого 

органу інформації про 

осіб, які подавали 

запити щодо надання 

інформації, що 

міститься в 

електронній системі 

охорони здоров’я, про 

такого пацієнта; 

Оскарження рішень, 

дій чи бездіяльності 

надавачів медичних 

послуг або 

Уповноваженого 

органу та його 

територіальних 

органів в 

установленому 

законом порядку; 

Судовий захист своїх 

прав; 

 

Звернення до Ради 

громадського 

контролю щодо дій чи 

бездіяльності 

Уповноваженого 

органу; 

 

Функції уповноваженого органу

Реалізація державної 

політики у сфері 

державних 

фінансових гарантій 

медичного 

обслуговування 

населення за 

програмою медичних 

гарантій; 

Здійснення заходів, 

що забезпечують 

цільове та 

ефективне 

використання коштів 

за програмою 

медичних гарантій; 

 

Проведення 

моніторингу, аналізу 

і прогнозування 

потреб населення 

України у медичних 

послугах та 

лікарських засобах; 

 

Розроблення проекту 

програми медичних 

гарантій, внесення 

пропозицій щодо 

тарифів і 

коригувальних 

коефіцієнтів; 

Укладення, зміна 

та припинення 

договорів про 

медичне 

обслуговування  

Отримання та 

обробка 

персональних 

даних та іншої 

інформації про 

пацієнтів; 

Виконання 

функцій 

замовника 

медичних 

послуг та 

лікарських 

засобів; 

Забезпечення 

функціонування 

електронної 

системи 

охорони 

здоров’я; 

Здійснення інших 

повноважень, 

визначених 

законом. 

 

Істотні умови договору  про медичне обслуговування населення за програмою медичних 

гарантій 

Перелік та обсяг 

надання пацієнтам 

медичних послуг та 

лікарських засобів; 

Умови, порядок та 

строки оплати 

тарифу; 

Фактична адреса 

надання медичних 

послуг; 

Права та обов’язки 

сторін; 

 

строк дії договору; звітність надавачів медичних 

послуг; 

відповідальність сторін;

 

Функціонування електронної системи охорони здоров’я 

 

Виходячи з аналізу таблиці ми можемо 

побачити, що  Центри надання первинні 

допомоги в об’єднаних територіальних 

громадах повинні спиратися в своїй 

діяльності на такі положення Закону України  

«Про державні фінансові гарантії медичного 

обслуговування населення» як: принципи 

програми медичних гарантій, права 

пацієнтів у сфері державних фінансових 

гарантій, функції уповноваженого органу, 

істотні умови договору  про медичне 

обслуговування населення за програмою 

медичних гарантій, функціонування 

електронної системи охорони здоров’я. 
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Безумовно, ці положення стосуються всіх 

рівнів державного управління системою 

охорони здоров’я, але ми розглянемо більш 

ретельно первинний рівень, який значною 

мірою пов'язаний із системою 

функціонування закладів охорони здоров’я 

на основі комунальної власності.  

Наступним документом, який визначає 

та конкретизує реформу системи охорони 

здоров’я в умовах поширення мережі 

закладів, що створюються та працюють на 

основі комунальної є Методичні 

рекомендації «Стратегічне планування в 

секторі охорони здоров’я в об’єднаних 

територіальних громадах». Названі 

методичні рекомендації доводять до рівня 

конкретних заходів та управлінських 

процедур процес створення медичних 

закладів нового типу в об’єднаних 

територіальних громадах. Методичні 

рекомендації надають можливість 

практичного застосування різних норм 

нових і старих Законів, що діють в сфері 

реформування медицини в регіонах на 

різних етапах створення лікарняних установ.  

По-перше, зміст Методичних рекомендацій 

ґрунтується на визначенні повноважень 

органів місцевої влади в сфері охорони 

здоров’я. Такими повноваженнями на 

теперішній час є:  

управління закладами охорони 

здоров’я, які належать територіальним 

громадам або передані їм, організація їх 

матеріально-технічного та фінансового 

забезпечення; 

забезпечення в межах наданих 

повноважень доступності та безоплатності 

медичного обслуговування на відповідній 

території; 

забезпечення, відповідно до закону, 

розвитку всіх видів медичного 

обслуговування, розвитку та вдосконалення 

мережі лікувальних закладів усіх форм 

власності, визначення потреби та 

формування замовлень на кадри для цих 

закладів, укладення договорів на підготовку 

спеціалістів, організація роботи щодо 

удосконалення кваліфікації кадрів; 

прийняття рішень про створення, 

ліквідацію, реорганізацію та 

перепрофілювання підприємств, установ та 

організацій комунальної власності 

відповідної територіальної громади; 

здійснення заходів щодо розширення 

та вдосконалення мережі таких підприємств 

та ін.; 

управління в межах, визначених 

радою, майном, що належить до комунальної 

власності відповідних територіальних 

громад; 

встановлення порядку та здійснення 

контролю за використанням прибутків 

підприємств, установ та організацій 

комунальної власності відповідних 

територіальних громад; 

заслуховування звітів про роботу 

керівників підприємств, установ та 

організацій комунальної власності 

відповідних територіальних громад; 

встановлення в порядку і межах, 

визначених законом, тарифів; 
об’єднання на договірних засадах 

коштів відповідного місцевого бюджету та 
інших місцевих бюджетів для виконання 
спільних проектів або для спільного 
фінансування комунальних підприємств; 

розгляд проектів планів підприємств і 
організацій, які належать до комунальної 
власності відповідних територіальних 
громад, внесення до них зауважень і 
пропозицій, здійснення контролю за їх 
виконанням [9].  

По-друге, на основі аналізу змісту 
Методичних рекомендацій виявляється 
можливим згрупувати окремі загальні та 
конкретні законодавчі акти України та їх  
положення з метою використання 
конкретних стратегічних напрямів розвитку 
медицини в об’єднаній територіальній 
громаді. Такі результати представлено в 
табл. 2. 
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Таблиця 2 

Нормативно-правове та методичне забезпечення процесу стратегічного розвитку комунального 

некомерційного підприємства з медичного обслуговування населення в об’єднаній територіальній громаді 

[розроблено автором на основі 10] 
№ Напрям Закони та нормативні документи, що формують загальні 

напрями вирішення питань
Науково-методичні праці щодо вирішення конкретних завдань 

1 Стратегічні
напрями 
розвитку 
громади 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 
21.05.1997 № 280/97-ВР. 
Закон України «Основи законодавства України про охорону 
здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-XII. 
Закон України «Про засади державної регіональної політики» 
від 05.02.2015 №156-VIII. 
Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних 
громад» від 5.02.2015 № 157-VIII.

Закон України «Про місцеве самоврядування в
Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР: 
• підпункт 1 пункту «а» частини першої статті 27; 
• пункт 2 частини другої статті 52; 
• стаття 59. 

2 Стратегія
розвитку 
сфери охорони 
здоров’я в 
громаді 

Закон України «Про державне прогнозування та розроблення 
програм економічного і соціального розвитку України» 
Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного 
обслуговування населення» від 19.10.2017 № 2168-VIII.  
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо удосконалення законодавства з питань 
діяльності закладів охорони здоров’я» від 06.04.2017  
№ 2002-VIII. 
Концепція реформи фінансування системи охорони здоров’я 
України, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 30.11.2016 № 1013. 

Порядок розроблення регіональних стратегій розвитку і планів 
заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та 
оцінки результативності реалізації зазначених регіональних 
стратегій і планів заходів. Постанова КМУ від 11.11.2015  
№ 932. 
Постанова КМУ України від 06.08.2014 № 385 «Про 
затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 
період до 2020 року». 
Наказ Мінрегіону України від 30.03.2016 № 75 «Про 
затвердження Методичних рекомендацій щодо формування і 
реалізації прогнозних та програмних документів  соціально-
економічного розвитку об’єднаної територіальної громади 

3 Стратегічний
план розвитку 
комунального 
некомерційного 
підприємства 
з медичного 
обслуговування 
населення 

1.Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР
2. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 
21.05.1997 № 280/97-ВР. 
3.Закон України «Основи законодавства України про охорону 
здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-XII. 
4. Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного 
обслуговування населення» від 19.10.2017 № 2168-VIII. 
5. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо удосконалення законодавства з питань 
діяльності закладів охорони здоров’я» від 06.04.2017 № 2002-
VIII. 

Примірний статут для комунального Некомерційного 
підприємства, яке надає первинну медичну допомогу. / 
Методичні рекомендації з питань перетворення закладів 
охорони здоров’я з бюджетних установ у комунальні 
некомерційні підприємства оновлена версія, 
2018 р.: 
Концепція реформи фінансування системи охорони здоров’я 
України, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 30.11.2016 № 1013. 
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Для якісного та всебічного процесу 

надання первинної медичної допомоги в 

регіонах лікувальними комунальними 

підприємствами фінансова спроможність 

однієї об’єднаної громади може виявитися 

недостатньою. Тому «Методологічні 

рекомендації щодо підписання угоди про 

міжмуніципальне співробітництво щодо 

створення спільного підприємства ПМД)» 

регулюють питання створення потужних 

підприємств об’єднаними зусиллями. 

Зокрема, у відповідності до цих 

Рекомендацій співробітництво здійснюється 

у формі: 

1) делегування одному із суб’єктів 

співробітництва іншими суб’єктами 

співробітництва виконання одного чи 

кількох завдань з передачею йому 

відповідних ресурсів; 

2) реалізації спільних проектів, що 

передбачає координацію діяльності суб’єктів 

співробітництва та акумулювання ними на 

визначений період ресурсів з метою 

спільного здійснення відповідних заходів; 

3) спільного фінансування (утримання) 

суб’єктами співробітництва підприємств, 

установ та організацій комунальної форми 

власності - інфраструктурних об’єктів; 

4) утворення суб’єктами 

співробітництва спільних комунальних 

підприємств, установ та організацій – 

спільних інфраструктурних об’єктів; 

5) утворення суб’єктами 

співробітництва спільного органу управління 

для спільного виконання визначених 

законом повноважень [10]. 

Якщо таке комунальне підприємство 

створено в об’єднаній територіальній 

громаді, або на основі  об’єднання 

фінансового потенціалу де-кількох громад 

його наступними першочерговими 

завданнями є підписання угоди із НСЗУ та 

створення моделі ефективної діяльності. 

У відповідності із матеріалами 

методичної підтримки реформи 

фінансування системи охорони здоров’я 

закладами ПМД з метою підписання угоди із 

НСЗУ необхідно:  

1. Здійснити автономізацію закладу та 

перетворитися із комунальної установи у 

комунальне некомерційне підприємство. 

Даний етап вимагає злагодженої командної 

роботи органів місцевого самоврядування, 

які є власником закладу та безпосередньо 

керівництва медичної установи.  

2. Мати діючу ліцензію на провадження 

господарської діяльності з медичної 

практики, інших дозвільних документів, 

передбачених законом.  

3. Обрати медичну інформаційну 

систему та підключитися до електронної 

системи охорони здоров’я (eHealth). Це 

дозволить закладам вести точний облік 

пацієнтів, які отримують послуги та із часом 

перейти на електронний документообіг.  

4. Забезпечити відповідність 

матеріально-технічного оснащення закладу 

вимогам примірних табелів оснащення. Для 

цього слід оцінити власну матеріально-

технічну базу та розробити покроковий та 

реалістичний план закупівель [11].  

Як можна побачити з поданих заходів, 

вимоги до якості надання послуг  

комунальними підприємствами – закладами 

охорони здоров’я на первинному рівні  такі ж 

самі як і до великих лікарень у великих 

містах. Тому створення та функціонування 

лікувального закладу у формі комунального 

підприємства, його діяльність на основі 

запровадження сучасних інформаційних 

технологій, наявність Інтернету, оформлення 

статутних документів та ліцензій, сучасне 

сертифіковане обладнання є головними 

складовими його співпраці з органами 

державного управління системою охорони 

здоров’я.  

Однак, подальше функціонування 

комунального підприємства – закладу 

охорони здоров’я пов’язано показниками 

його ефективної діяльності. Тому у 
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відповідності до тих же матеріалів 

методичної підтримки для ефективного 

управління закладом в умовах 

реформування необхідно: 

1. Здійснити фінансове планування 

діяльності закладу ПМД в умовах нової 

моделі фінансування. Для цього заклади, 

замість отриманого «згори» кошторису 

повинні розробити власний фінансовий 

план, тобто визначити всі свої доходи і 

видатки та визначити чіткі пріоритети для 

інвестицій в розвиток закладу, персоналу та 

покращення якості надання послуг ПМД.  

2. Розпочати кампанію «Лікар для 

кожної сім’ї», створити умови для пацієнтів 

обирати для себе лікаря та укладати 

декларації. Завдяки підписанню декларацій, 

«гроші підуть за пацієнтом» у той заклад, 

який він обрав.  

3. Сформувати спроможну мережу 

надання ПМД, шляхом оптимізації 

структурних підрозділів закладу ПМД.  

4. Здійснювати стратегічний та 

операційний менеджмент (впроваджувати 

нові підходи до управління закладом - 

стратегічне планування, розвиток 

персоналу, управління сервісом, зовнішні та 

внутрішні комунікації, пошук інвестицій 

тощо) [11]. 

Забезпечення  ефективного 

функціонування комунальних підприємств 

ПМД в сільській місцевості повинно 

спиратися на відповідність європейським 

стандартам, зокрема, Центр первинної 

медичної допомоги повинен мати в своєму 

складі не менше семи лікарів та 

обслуговувати приблизно 15000 осіб, 

амбулаторія групової практики налічує  від 2 

до 6 лікарів та обслуговує близько 3000 осіб, 

амбулаторія одиночної практики 

складається з одного лікаря та обслуговує 

2000 осіб, медичний пункт, в якому є 

фельдшер, медична сестра або лікар 

повинен обслуговувати 750 осіб. Більш 

детально це подано в табл. 3. 

Таблиця 3 

Стандарти обслуговування хворих на первинному рівні [12] 

Вид закладу Кількість 

населення (осіб) 

Кількість 

сімейних 

лікарів(осіб) 

Кількість 

середнього та 

молодшого 

медичного 

персоналу(осіб) 

Допоміжний 

персонал (осіб)

Центр ПМД 15000 і більше 7 і більше 1-2 медсестри 

на сімейного 

лікаря 

Управлінська 

структура 

Амбулаторія 

групової 

практики 

3000 і більше 2 і більше 1-2 медсестри 

на сімейного 

лікаря 

Рецепція

Амбулаторія 

монопрактики 

2000 і більше 1 1-2 медсестри − 

Медичний 

пункт 

750 і більше − Медсестра або 

фельдшер 

− 

 

Нові комунальні підприємства в 

об’єднаних територіальних громадах мають 

більш високий рівень автономії в роботі. Не 

дивлячись на свої невеликі розміри, вони 

самостійно підписують контракти з НСЗУ. 

НЗСУ в свою чергу закуповує ліки за 

контрактом для застрахованих осіб. 

Підприємство ПМД працює автономно не 
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підпорядковуючись місцевій бюрократії та 

відповідає за якість наданих медичних 

послуг у відповідності до контрактів із 

населенням. Місцеві жителі мають нагоду 

обирати лікаря самостійно – незалежно від 

свого місця проживання та «прикріплення» 

до лікарні та фінансувати своє лікування на 

основі страхових схем. 

Висновки. Із поданого матеріалу 

необхідно зробити наступні висновки:  

значна кількість закладів охорони 

здоров’я в регіонах, обласних центрах і 

раніше  існували на основі комунальної 

форми власності, однак на теперішній час із 

установ, що функціонують  на старих засадах 

планово-адміністративної економіки, вони 

перетворюються на комунальні 

підприємства, діяльність яких спрямована 

на реалізацію свого соціального 

призначення – надання якісних медичних 

послуг на основі нових підходів до 

менеджменту. Такі нові підходи добре відомі 

в науці державного управління та 

менеджменту, однак в медичній сфері, в 

діяльності лікарень вони практично не 

застосовувалися; 

вітчизняними науковцями значною 

мірою досліджено науково-методичні 

підходи розгортання процесу діяльності 

комунальних підприємств – закладів 

охорони здоров’я в умовах процесу 

децентралізації та об’єднання 

територіальних громад. В науковій літературі 

недостатньо поєднанні питання розвитку 

соціальної сфери та вдосконалення 

механізмів управління охороною здоров’я із 

питаннями розвитку транспортної 

інфраструктури, мобільного зв’язку, 

Інтернет-технологій, наявності об’єктів 

інженерної інфраструктури, можливістю 

залучення кваліфікованих медичних 

працівників. Однак, для вирішення 

практичних питань в цій сфері надаються 

методичні матеріали, розроблені спільно 

підрозділами МОЗ України та міжнародними 

організаціями медичного та соціального 

профілю діяльності; 

підходи щодо реформування 

комунальних лікувальних закладів 

закладено в багатьох законодавчих актах та 

нормативних документах, однак одним з 

головних законодавчих актів, який 

сформував концептуальні підходи до 

проведення медичної реформи є Закон 

України «Про державні фінансові гарантії 

медичного обслуговування населення». В 

цьому Законі містять такі важливі методичні 

основи проведення медичної реформи як 

принципи програми медичних гарантій, 

права пацієнтів у програмі медичних 

гарантій, функції уповноваженого органу, 

істотні умови договору  про медичне 

обслуговування населення за програмою 

медичних гарантій, функціонування 

електронної системи охорони здоров’я. Ці 

положення Закону мають загальний 

регулюючий характер, але вони є 

обов’язковими для виконання як у великих 

містах, так і у віддалених селах, тому 

підіймають стандарти медичного 

обслуговування в умовах децентралізації та 

сприяють ефективному використанню 

комунальної власності місцевих громад в 

сфері охорони здоров’я; 

однією з головних проблем управління 

комунальними підприємствами – закладами 

охорони здоров’я є відсутність достатнього 

фінансування. Вирішення цього питання 

полягає у об’єднання коштів громад з метою 

створення спільних закладів ПМД. 

«Методологічні рекомендації щодо 

підписання угоди про міжмуніципальне 

співробітництво щодо створення спільного 

підприємства ПМД)» є важливим 

документом, який дозволяє налагодити 

співпрацю на регіональному рівні в цій 

сфері. Така співпраця ґрунтується на 

наступному: делегування одному із суб’єктів 

співробітництва іншими суб’єктами 

співробітництва виконання одного чи 
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кількох завдань з передачею йому 

відповідних ресурсів; реалізація спільних 

проектів, що передбачає координацію 

діяльності суб’єктів співробітництва та 

акумулювання ними на визначений період 

ресурсів з метою спільного здійснення 

відповідних заходів; спільне фінансування 

(утримання) суб’єктами співробітництва 

підприємств, установ та організацій 

комунальної форми власності – 

інфраструктурних об’єктів; утворення 

суб’єктами співробітництва спільних 

комунальних підприємств, установ та 

організацій – спільних інфраструктурних 

об’єктів; утворення суб’єктами 

співробітництва спільного органу управління 

для спільного виконання визначених 

законом повноважень; 

вимоги до якості надання послуг  

комунальними підприємствами – закладами 

охорони здоров’я на первинному рівні  такі ж 

самі як і вимиоги до якості у великих 

лікарнях у великих містах. Тому створення та 

функціонування лікувального закладу у 

формі комунального підприємства, його 

діяльність на основі запровадження 

сучасних інформаційних технологій, 

наявність Інтернету, оформлення статутних 

документів та ліцензій, сучасне 

сертифіковане обладнання є головними 

складовими співпраці органів державного 

управління системою охорони здоров’я із 

місцевою владою. 
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