


НОВИЙ ПІДХІД ДО ФІНАНСУВАННЯ 

СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА 

РОЛЬ НСЗУ В ТРАНСФОРМАЦІЇ СИСТЕМИ

nszu.gov.ua



центральний орган виконавчої влади, який оперує коштами  

Державного бюджету через Програму медичних гарантій

управляємо Програмою медичних гарантій (державним

гарантованим пакетом), формуємо її та розробляємо тарифи  

і коригувальні коефіцієнти на основі стратегічних напрямків та  

пріоритетних послуг

головна функція: стратегічні закупівлі, контрактування, контроль

виконання умов договору з надавачами медичних послуг

укладаємо договори з надавачами медичних послуг будь-якої

форми власності (державними, комунальними та приватними)

ХТО МИ ТАКІ?

nszu.gov.ua



Реімбурсація лікарських засобів через 

НСЗУ  (урядова програма «Доступні 

ліки») з 01.04.2019
Пілотування спеціалізованої медичної 

допомоги  в лікарнях Полтавської 

області з 01.04.2019

2020

ПРОГРАМА МЕДИЧНИХ 

ГАРАНТІЙ

у повному обсязі для усіх 

рівнів

медичної допомоги 

з 01.04. 2020

Реформа «первинки» – декларації 

про вибір  лікаря в ЕСОЗ (сімейні 

лікарі, педіатри,  терапевти) з 

01.04.2018
Початок збільшеного фінансування 

від НСЗУ  з 01.07.2018

2019

2018

МАСТЕР-ПЛАН ТРАНСФОРМАЦІЇ 2018-2020

ПМГ

nszu.gov.ua



ВІД ФІНАНСУВАННЯ ДО ЗАКУПІВЕЛЬ 2018-2020

НАДАВАЧ ПОСЛУГ

ДОГОВІР

ЗАМОВНИК І ПЛАТНИК

ДАНІВЛАСНИК (ОМС)

ГРОШІ

ВИМОГИ до НАДАВАЧА  

ПКМУ №391 від 28.03.18

Одна з головних функцій НСЗУ – СТРАТЕГІЧНІ ЗАКУПІВЛІ
Це зміна парадигми у фінансуванні послуг охорони здоров'я від утримання закладів

до стратегічних закупівель: за ЩО платимо?, КОМУ платимо? і ЯК платимо?

nszu.gov.ua



ПАКЕТИ ПОСЛУГ

nszu.gov.ua

Первинна медична допомога

Реімбурсація

Екстрена медична допомога

Спеціалізована та

високоспеціалізована медична

допомога

Медична реабілітація

Паліативна допомога

МЕДИЧНІ ПОСЛУГИВИДИ ДОПОМОГИ, ЩО 

УВІЙДУТЬ В ПМГ
ПАКЕТИ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

ПМД ЕМД

Нео-

натальна

допомога

Пологи

Лікування 

інсульту
Лікування

інфаркту



ПАКЕТИ ПОСЛУГ

nszu.gov.ua

Пакет послуг

Вимоги до надання 
послуг

Тип тарифу

Специфікація послуг

У 

кого?

Як?

Що? 



ПАКЕТИ ПОСЛУГ В ПМГ

nszu.gov.ua

Пакети послуг Типи тарифів

ПМД Первинна медична допомога Капітаційна 

ставка

ЕМД Екстрена медична допомога Глобальний 

бюджетМедична 

реабілітація

МР пацієнтів з порушеннями функції опорно-

рухового апарату

МР немовлят, які народились передчасно та/або 

хворими, упродовж перших 3 років життя

МР пацієнтів з порушеннями функцій нервової 

системи

Паліативна 

допомога 

Стаціонарна паліативна допомога

Виїзна паліативна допомога



ПАКЕТИ ПОСЛУГ В ПМГ

nszu.gov.ua

Пакети послуг Типи 

тарифів

Амбулаторна

спеціалізована та 

високоспеціалізов

ана медична

допомога

Амбулаторно-поліклінічна допомога Глобальний 

бюджетЛікування пацієнтів методом гемодіалізу

Стаціонарна

спеціалізована та 

високоспеціалізов

ана

медична

допомога

Діагностика лікування онкологічних захворювань

(хіміотерапія)

Діагностика лікування онкологічних захворювань

(радіотерапія)

Діагностика та лікування осіб із туберкульозом

Лікування та супровід осіб із ВІЛ/СНІД

Лікування та супровід осіб на ЗПТ

Діагностика та лікування осіб з психічними 

захворюваннями



ПАКЕТИ ПОСЛУГ В ПМГ
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Амбулаторна

спеціалізована та 

високоспеціалізована

медична допомога

Гістероскопія

Ставка за медичну послугу
Гастроскопія

Колоноскопія

Цистоскопія

Бронхоскопія

Мамографія

Стаціонарна

спеціалізована та 

високоспеціалізована

медична допомога

Мозковий інсульт Ставка за пролікований

випадок (100%)
Гострий інфаркт міокарда

Пологи

Неонатальна допомога



ПАКЕТИ ПОСЛУГ В ПМГ

nszu.gov.ua

Стаціонарна

спеціалізована та 

високоспеціалізована

медична допомога

Стаціонарна

медична допомога дорослим

та дітям терапевтичного

профілю

Глобальний бюджет (%) +

Ставка за пролікований

випадок

Стаціонарна

медична допомога дорослим

та дітям хірургічного профілю



ЯКА СИСТЕМА ДСГ БУДЕ ЗАПРОВАДЖЕНА? 

nszu.gov.ua

✓ Австралійська МКХ-10

✓ Австралійська класифікація 

інтервенцій (ACHI)

✓ Австралійські стандарти кодування

Австралійська система ДСГ



ПІДГОТОВЧА РОБОТА

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО МІСАВТОНОМІЗАЦІЯ

КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЯ РЕЄСТРАЦІЯ В ЕСОЗ

31.01.2020

nszu.gov.ua

ПІДГОТОВКА ЗОЗ



nszu.gov.ua

НСЗУ НЕ КОНТРАКТУЄ

─ Будинки дитини

─ Бюро судово-медичної

експертизи

─ Бюро судово-психічної

експертизи

─ Паталогоанатомічні

центри

─ Станції переливання

крові

─ Центри здоров’я (ЦГЗ)

─ Лікарсько-фізкультурні диспансери 

─ Косметологічна допомога 

─ Інформативно-аналітичні центри 

─ Спецмедпостачання

─ Центри матеріально-технічного 

забезпечення 

─ Відділи охорони здоров’я

НЕ УКЛАДАЮТЬ ДОГОВІР З 

НСЗУ
ФІНАНСУЮТЬСЯ З МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ



КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЯ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ЗОЗ

Рекомендації щодо комп’ютеризації

Стаціонар

- Не менше 1 комп’ютеризованого робочого місця на відділення

- Для приймальних відділень при потоці пацієнтів більше 100 на добу – не 

менше 2-х комп’ютеризованих місць

nszu.gov.ua

Амбулаторія

- Консультативний кабінет – 1 комп’ютеризоване місце

- Реєстратура – 1 комп’ютеризоване місце на 1 реєстратора

- Параклінічні відділення – 1 комп’ютеризоване робоче місце 



КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЯ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ЗОЗ

навчання  

персоналу

роботі  в 

медичній  

інформаційній  

системі

вибір МІС, 

наявність ЕЦП у 

відповідальних 

осіб,

підключення до

EСОЗ*

наявність достатньої  

кількості 

комп’ютерного  

обладнання та мережі 

з  доступом в інтернет

*EСОЗ – Електронна Система Охорони Здоров'я, яка складається з центрального  компонента 

(ЦК ЕСОЗ) та підключених до ЦКЕСОЗ

МІС (медичних інформаційнихсистем)

nszu.gov.ua



КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЯ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ЗОЗ

Рекомендації щодо комп’ютеризації

nszu.gov.ua

Умови укладення договору 

з НСЗУ

Ліцензії

Автономізація

Заява про укладення договору з НСЗУ

Реєстрація в  

ЕСОЗ

Комп’ютеризація



РЕЄСТРАЦІЯ В СИСТЕМІ

Рекомендації щодо комп’ютеризації

nszu.gov.ua

Реєстрація в ЕСОЗ

Заклад
(як суб’єкт господарювання)

Медичні  

працівники

Місця надання  

послуг

Підрядники
(залучені особи)



КВАЛІФІКОВАНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДПИС 

Рекомендації щодо комп’ютеризації

nszu.gov.ua

КЕП для співробітників

організації

Керівник
Медичні працівники

(залучені до виконаннядоговору)

КЕП

фізичної

особи

Електронна

печатка



ЕТАПИ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

nszu.gov.ua

ЕТАПИ

КОНТРАКТУВАННЯ

3. Сума договору

4. Договір

1. Оголошення

2. Заява



Усі матеріали 

можна завантажити 

тут

https://u.to/LKA6Fw



СЛІДКУЙТЕ ЗА ІНФО НА 

САЙТІ

nszu.gov.ua
об'єми послуг  

вартість  

фінансування  

контрактування

NSZU Ukraine

nszu.ukr nszu.gov.ua  

t.me/NSZU_gov

info@nszu.gov.ua

м. Київ, проспект Степана Бандери, 19, 04073

E-mail:


