
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Про Звернення депутатів Миколаївської  

обласної ради до Верховної Ради України  

щодо підтримки законопроекту про  

запровадження загальнообов’язкового  

державного соціального медичного  

страхування в Україні 

Двадцять четверта 

сесія сьомого скликання 

 
 

На підставі статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні" та з метою створення умов для повного задоволення потреб населення 

в одержанні доступної і якісної медичної допомоги, вирішення державою 

проблеми організації соціально справедливої системи охорони здоров’я, 

зменшення навантаження на бюджетне фінансування медицини, скорочення 

частки тіньової медицини у системі медичного забезпечення, поліпшення 

матеріальної мотивації працівників медичних установ обласна рада  

 

  

ВИРІШИЛА: 

  
 

1. Прийняти Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до 

Верховної Ради України щодо підтримки законопроекту про запровадження 

загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування в 

Україні (додається). 

  

2. Надіслати текст цього Звернення Верховній Раді України. 
 

  
 

 

Голова обласної ради                                                                   В. МОСКАЛЕНКО 

nau://ukr/280/97-ВР
nau://ukr/280/97-ВР


 
 
 

Додаток 

до рішення обласної ради 

 

 

 

 

З В Е Р Н Е Н Н Я 

депутатів Миколаївської обласної ради 

до Верховної Ради України щодо підтримки законопроекту  

про запровадження загальнообов’язкового державного соціального  

медичного страхування в Україні 

 

У Миколаївській області функціонує 87 закладів охорони здоров'я, які є  

окремими юридичними особами і надають первинну, вторинну та 

спеціалізовану медичну допомогу жителям області. Починаючи з 2015 року, 

фінансування закладів охорони здоров'я здійснюється за рахунок коштів 

медичної субвенції, яка розрахована на підставі фінансового нормативу 

бюджетної забезпеченості та кількості населення. Доведені планові 

призначення не забезпечують у повній мірі фінансовий ресурс для надання 

безоплатної медичної допомоги мешканцям області. 

Здоров’я громадян країни є найвищою соціальною цінністю, а відтак - 

основним капіталом країни. Сучасний стан системи медичного забезпечення в 

Україні є доволі складним як у фінансовому, так і в організаційно-

структурному аспекті. Він характеризується незначним обсягом видатків на 

охорону здоров’я, нерівномірним і нераціональним розподілом ресурсів у цій 

галузі, високою частотою звернень громадян за медичними послугами, 

відсутністю належного медичного обслуговування на первинному рівні. 

Медико-демографічна ситуація в Україні є вкрай невтішною. За останні 

роки в Україні істотно зріс показник смертності населення та скоротилася 

очікувана тривалість життя. Щороку чисельність населення України 

зменшується, стан здоров’я осіб працездатного віку погіршується, а кількість 

економічно активного населення скорочується. Медична галузь вимагає 

радикальних реформ, і це є одним із найактуальніших завдань сьогодення. 

Досвід багатьох розвинених країн свідчить про успішне реформування 

медичної сфери за допомогою впровадження медичного страхування та  

закріплення його як фундаменту фінансової галузі охорони здоров’я. В умовах 

збільшення відсотка захворюваності населення України та зниження середньої 

тривалості життя громадян невідкладно постає питання про захист здоров’я 

кожного громадянина та пошук альтернативних джерел фінансування медичної 

галузі, що і зумовлює актуальність цієї проблематики. Частка фінансового 

забезпечення медичної галузі становить 3 відсотки валового внутрішнього 

продукту. У разі якщо показник буде нижчим ніж 5 відсотків, медична галузь 

може стати фактично недієздатною. Реформування системи медичного 

обслуговування в Україні з подальшим переходом до обов’язкового 

страхування громадян - шлях, який зможе вирішити більшість проблем, які 
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існують на сьогодні у медичній галузі. 

З метою створення умов для повного задоволення потреб населення в 

одержанні доступної і якісної медичної допомоги, вирішення державою 

проблеми організації соціально справедливої системи охорони здоров’я, 

зменшення навантаження на бюджетне фінансування медицини, скорочення 

частки тіньової медицини у системі медичного забезпечення, поліпшення 

матеріальної мотивації працівників медичних установ депутати Миколаївської 

обласної ради підтримують законопроект про загальнообов’язкове державне 

соціальне медичне страхування в Україні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прийнято на двадцять четвертій сесії 

обласної ради сьомого скликання  

____________ 2018 року 
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