
ВИКОНАНО

НЕ ВИКОНАНО Автономія закладів охорони здоров’я

Закупівлі ліків та вакцин через міжнародні організації

(Зафіксовано в Коаліційній угоді та Меморандумі Україна-МВФ2)

(Зафіксовано в Програмі діяльності Кабінету міністрів України та Меморандумі Україна – МВФ1)

■ Для лікарень: дає можливість самостійно планувати свою роботу та розпоряджатися коштами (ефективність)
■ Для держави та громад: дає можливість перейти від утримання закладів до закупівлі у них медичних послуг за договором (відповідальні бюджетні

відносини, конкуренція)
■ Для лікаря: дає можливість не бути «бюджетником», укладати контракт з одною або кількома лікарнями та заробляти дохід в конкурентних умовах 

(вищий дохід, професійна свобода)
■ Для пацієнта: відкриває дорогу до поліпшення умов та якості послуг в лікарнях та зменшення потреби в неформальних платежах (краща якість послуг,

менші платежі з кишені)

Передача державних закупівель ліків та вакцин міжнародним агенціям – ключовий крок до подолання корупції у держзакупівлях. Згідно з реформою, уряд 
до 2019 року передає закупівлі авторитетним міжнародним агенціям, а за цей час наново розбудовує нову ефективну та прозору систему держзакупівель. 
В 2015 році було заплановано передати закупівлю по 7 з 18 державних програм (2,2 млрд.грн. з 4,1 млрд.грн). Не дивлячись на складний перебіг процесу,
до кінця року вдалося передати міжнародним агенціям 100% запланованих коштів.
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НАДАТИ УПРАВЛІНСЬКУ ТА ФІНАНСОВУ
АВТОНОМІЮ МЕДИЧНИМ ЗАКЛАДАМ

ВПРОВАДИТИ ДЕРЖАВНИЙ ГАРАНТОВАНИЙ ПАКЕТ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

СТВОРИТИ ЄДИНОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАМОВНИКА МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

ЗАПРОВАДИТИ НОВІ МЕХАНІЗМИ ОПЛАТИ ПОСЛУГ ЗА ПРИНЦИПОМ «ГРОШІ ЙДУТЬ ЗА ПАЦІЄНТОМ»

2 «Утвердження самоврядування та автономності медичних закладів шляхом надання статусу неприбуткових організацій закладам охорони здоров’я за рішенням відповідних органів місцевого самоврядування, затвердження нових статутів, 
укладення договорів на медичне обслуговування» (Коаліційна угода XVI.2.6); «Реформа медичних закладів, [яка] дозволить медичним закладам легально генерувати власний дохід» (Меморандум Україна – МВФ II.C.24.c.ii);

1«Закупівлі вакцин та інших груп спеціальних медичних препаратів через міжнародні організації системи ООН та інші міжнародні організації та фонди» (Програма діяльності КМУ);
«Реформа… змінить правила державних закупівель, дозволивши закуповувати ліки та медичні товари через процедуру прямих багаторічних закупівельних процедур із залученням організацій ООН» (Меморандум Україна – МВФ II.C.24.c.iii);
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