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Органи місцевого 
самоврядування

Територіальні 
підрозділи

Інші міністерства 
та служби

Регіональні ЦГЗ

Центр громадського здоров’я



Існуючі установи та заклади

РЕГІОНАЛЬНИЙ 

ЦЕНТР 

ГРОМАДСЬКОГО 

ЗДОРОВ’Я

В рамках госпітальних 
округів багатопрофільні 

лікарні інтенсивного 
лікування І або ІІ рівня;

Спеціалізований заклад ОЗ 
(у разі наявного 

обгрунтування доцільності 
його створення)

Регіональний рівень

Міжрайонний філіал

Громадське здоров’я Медичні послуги

Клінічна частина

Клінічна частина

Обласний філіал

Обласний лабораторний центр МОЗ України

Центри профілактики та боротьби зі СНІДом

Обласні протитуберкульозні заклади

Центри здоров’я

Центри медичної статистики

Профілактична 
частина та МіО

Профілактична 
частина та МіО

Повний склад

Повний склад



Розподіл повноважень

Національний

рівень

• Визначення пріоритетів громадського здоров’я

• Біобезпека

• Розробка та моніторинг державних  програм

• Повідомлення про інфекційні хвороби, у окремих 
випадках – обстеження вогнищ

• Просування принципів здорового способу життя 
та консультування

Громада

• Епіднагляд 

• Реагування на надзвичайні ситуації 
національного значення

• Керівництво зі створення регіональних 
центрів

• Створення регіональних центрів

• Регіональні програми громадського 

здоров’я

• Координація дій у сфері громадського 

здоров’я

• Моніторинг

• Реагування на надзвичайні 

ситуації регіонального значення

• Формування баз даних про стан 

здоров’я та аналіз

• Регіональні інформаційні кампанії

• Координація з ПМД - вакцинація, ВІЛ, 
ТБ тощо

Регіон



Лікар-
епідеміолог

Центр громадського здоров'я Національна служба здоров'я

ОДА

Обласні 
підрозділи НСЗ

Обласні центри ГЗ

Лікар-
епідеміолог

НУО

Приватні, 
державні та 
комунальні 

постачальники

Бюджетний кодекс України:

Стаття 87

“е) державні програми 
громадського здоров’я та заходи 

боротьби з епідеміями”

з 01.01.2020

Утримання

Блок-контракт (грант) на ГЗ

КонтрактУтримання

Національний

рівень

Обласний рівень

Рівень 

громад

Схема фінансування громадського здоров'я

Міністерство охорони здоров'я

Департамент/управління громадського здоров'я

Міністерство фінансів



Розробка та затвердження КМУ порядку використання коштів державного бюджету за 
напрямом “державні програми громадського здоров’я та заходи боротьби з епідеміями”

Розрахунок вартості послуг у сфері громадського здоров’я

Підготовка бюджету на 2020 рік за новими принципами фінансування системи громадського 
здоров’я 

Запуск нових принципів фінансування системи громадського здоров’я

Пілотування нових принципів фінансування за рахунок коштів донорів та 
перепрофілювання існуючих профілактичних програм

Етапи реалізації схеми фінансування системи громадського здоров’я

І півріччя 

2018 

ІІ півріччя 

2018 

І півріччя 

2019 

1 січня

2020 

2018 2019



Загальнодержавна цільова соціальна програма протидії захворюванню на туберкульоз.

Узгодження з ЦОВВ

Загальнодержавна цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу.

Працює робоча група в МОЗ

Національний план заходів щодо неінфекційних захворювань для досягнення глобальних цілей 
сталого розвитку. Юридична експертиза в Мін’юсті

Державна стратегія зі стримування розвитку стійкості до протимікробних препаратів.

На громадському обговоренні на сайті МОЗ

Стратегія розвитку імунопрофілактики та захисту населення від вакцинокерованих інфекцій.

Працює робоча група в МОЗ

Розробка національного плану реагування на спалахи. У планах

Програми для вирішення пріоритетних питань громадського здоров’я



Громадське здоров’я і первинна медична допомога

• здійснення протиепідемічних та профілактичних заходів щодо інфекційних хвороб

• проведення індивідуальної та масової профілактики захворювань

• аналіз стану здоров’я населення

• розроблення рекомендацій щодо профілактики і зниження впливу негативних факторів виникнення

захворювань

• розслідування поодиноких випадків інфекційних хвороб

• проведення санітарно-просвітницької роботи серед населення з питань профілактики інфекційних хвороб 

та неінфекційних захворювань

• навчання населення з питань здорового способу життя

Концепція розвитку системи громадського здоров’я в Україні:



Громадське здоров’я і первинна медична допомога

• за високий рівень охоплення приписаних до конкретного постачальника послуг первинної медичної

допомоги пацієнтів вакцинацією

• за охоплення пацієнтів, які належать до певних груп ризику, відповідними скринінговими послугами

(зокрема регулярні контроль кров’яного тиску для пацієнтів з групи ризику артеріальної гіпертензії, 

мамографія для жінок чи скринігові тести на простатичний специфічний антиген для чоловіків відповідних

вікових категорій)

• за високі показники роботи, спрямованої на підвищення рівня охоплення пацієнтів добровільним

тестуванням та консультуванням, антиретровірусною терапією у зв’язку з ВІЛ/СНІД

Концепція реформи фінансування системи охорони здоров’я (доплати):



Громадське здоров’я і первинна медична допомога

Туберкульоз. Амбулаторне лікування. Оплата за результат лікування

ВІЛ-інфекція. Верифікація ВІЛ-статусу з використанням двох ШТ та призначення
АРТ. Оплата за показники роботи – механізм оплати в розробці

Неінфекційні захворювання. Скринінгові програми та промоція. Оплата за 
показники роботи - механізм оплати в розробці
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Дякуємо за увагу


