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Прем’єр-міністру України
Денису ШМИГАЛЮ
Щодо проблем впровадження
другого етапу медичної реформи та
порушення трудових, соціально-економічних прав
і інтересів працівників галузі

Шановний пане Прем’єр-міністре!
Профспілка працівників охорони здоров’я України (далі - Профспілка) заявляє,
що впровадження другого етапу медичної реформи з 1 квітня 2020 року призвело до
критичного недофінансування закладів охорони здоров’я та масових порушень
трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників галузі.
Медична реформа впроваджується за відсутності соціального діалогу,
починаючи з 2016 року Профспілку усунуто від процесу реформування галузі.
Профспілка неодноразово доводила владі свою позицію щодо необхідності
належного нормативно-правового та фінансового забезпечення реформи, вказувала на
ризики соціально-економічного характеру для медичних працівників та вносила
пропозиції щодо їх мінімізації.
Ми зверталися до голів обласних рад та керівників обласних військовоцивільних адміністрацій з приводу вжиття заходів щодо підготовки закладів охорони
здоров’я вторинного/третинного рівнів надання медичної допомоги до другого етапу
реформи з 1 квітня 2020 року (лист від 26.11.2019 № 01-08/351). У зверненнях до
Прем’єр-міністра України О.Гончарука, Міністра охорони здоров’я України
З.Скалецької, Уповноваженого ВРУ з прав людини Л.Денісової, Голови Комітету
ВРУ з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування
М.Радуцького (листи від 26.02.2020 № 01-08/34, від 13.03.2020 № 01-08/45)
Профспілка акцентувала увагу на негативних наслідках впровадження реформи
вторинного/третинного рівнів надання медичної допомоги і наполягала на вжитті
заходів щодо недопущення закриття закладів охорони здоров’я, скорочення медичних
працівників, порушення їх трудових прав. На жаль, дієвих заходів не було вжито, а
пандемія COVID-19 та запровадження карантину ще більше погіршили соціальноекономічну ситуацію в галузі.
У період з 22 квітня по 15 травня п.р. Профспілка здійснила моніторинг
фінансового забезпечення закладів охорони здоров’я (в т.ч. фонду оплати праці) та
стану дотримання трудових, соціально-економічних прав та інтересів спілчан після
запровадження з 1 квітня 2020 року другого етапу реформи (додається).
Недофінансування закладів охорони здоров’я з 1 квітня 2020 р. після укладення
договорів про медичне обслуговування населення з Національною службою здоров’я
України (далі - НСЗУ) складає від 10 до 90% (за інформацією 22 обласних організацій
Профспілки та м. Києва). В ряді областей заклади охорони здоров’я, які не уклали
відповідні договори з НСЗУ та не отримали фінансової підтримки від органів
місцевого самоврядування, опинилися на межі ліквідації, - це дитячі санаторні

заклади (багатопрофільні, протитуберкульозні, психоневрологічні), окремі лікарні та
стоматологічні поліклініки. Дефіцит коштів спостерігається і в багатьох центральних
районних та обласних лікарнях, центрах екстреної медичної допомоги та медицини
катастроф, діагностичних центрах, обласних госпіталях ветеранів війни та хоспісах.
Найкритичніша ситуація з фінансуванням в областях України склалася в
психіатричних лікарнях, закладах фтизіатричної служби та стоматологічних
поліклініках.
За інформацією МОЗ України, недоотримали фінансування 45 закладів
фтизіатричної служби на рівні 795 млн. грн. та 35 психіатричних закладів - 870 млн.
грн.
За інформацією НСЗУ, із 1581 законтрактованого закладу отримали
фінансування у розмірі меншому ніж обсяг медичної субвенції 2019 року: до 10% 176 закладів, 10-30% -107 закладів, 50% - 331 заклад.
Тарифи на медичні послуги, затверджені постановою КМУ «Деякі питання
реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020
році» від 05 лютого 2020 №65 було обраховано НСЗУ без урахування реальної
ринкової вартості таких послуг, лише виходячи з обмеженого фінансового ресурсу.
Також при розрахунку тарифів та коригувальних коефіцієнтів проігноровано гарантії
щодо оплати плати праці медичних працівників не менше за 250 відсотків середньої
заробітної плати в Україні за липень року, що передує року (ст. 10 Закону України
«Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення»). Вимога
Профспілки щодо визначення питомої ваги (у відсотковому співвідношенні) витрат на
оплату праці у тарифах на медичні послуги залишилася не врахованою.
Зважаючи на незабезпеченість медичної реформи належним фінансовим
ресурсом, власники та керівники комунальних закладів охорони здоров’я вживають
заходів, спрямованих на оптимізацію мережі закладів охорони здоров’я (закриття
відділень, укрупнення або ліквідацію закладів охорони здоров’я), скорочення
чисельності (штату) працівників, зміну істотних умов праці у бік погіршення.
Причиною такої катастрофічної ситуації стало невиконання вимог Закону
України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення»
щодо спрямування на реалізацію програми медичних гарантій обсягу коштів у розмірі
не менше 5 % від ВВП (проти 1,6% від ВВП, передбачених Законом України «Про
Державний бюджет України на 2020 рік»).
З огляду на викладене, Профспілка наполягає на недопущенні масового
закриття закладів охорони здоров’я та скорочення медичних працівників, зокрема
протитуберкульозної, психіатричної та стоматологічної служб, санаторних закладів,
погіршення гарантій та умов оплати праці медпрацівників в умовах реформування
галузі, та вжитті заходів щодо збільшення обсягу фінансування програми медичних
гарантій та перегляді вартості тарифів на медичні послуги для забезпечення
нормального функціонування закладів охорони здоров’я, та підвищенні заробітної
плати медичним працівникам з 1 липня 2020 року.
Додаток: на__6__арк. в 1 прим.
З повагою
Голова Профспілки

Вікторія КОВАЛЬ
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Додаток до листа №01-08/144
від 16.06.2020

Моніторинг фінансового забезпечення з 01 квітня 2020 закладів
охорони здоров’я (в т.ч. фонду оплати праці) та стану дотримання
трудових, соціально-економічних прав та інтересів спілчан
( з 22.04-15.05.2020, вказано заклади з найбільшим показником
недофінансування та наявними проблемами)

Вінницька область
-КНП
«Вінницький
обласний
клінічний
високоспеціалізований
ендокринологічний центр Вінницької обласної Ради» - середньомісячна додаткова
потреба в коштах сягає 849,0 тис. грн , в т.ч. на оплату праці 732,1 тис. грн.;
-КНП «Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова Вінницької
обласної ради» -середньомісячна додаткова потреба в коштах 15,5 млн грн, в т.ч. на
оплату праці 8,3 млн. грн.;
-КНП «ВОСТМО «Фтизіатрія» ВОР» - середньомісячна потреба в коштах
1 992,5 тис. грн, в т.ч. на оплату праці 1692,7 тис. грн.
Волинська область
Проблеми щодо нестачі коштів на виплату заробітної плати працівникам
мали місце у березні-квітні п.р. у таких закладах області:
-КНП «Обласна психіатрична лікарня м. Луцька» ВОР» на суму 1 450,0 тис. грн;
-КНП « Волинське обласне дитяче ТМО»ВОР» - 1 200,0 тис. грн;
-КНП «Волинський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр » ВОР»
- 550,0 тис. грн.
Заклади м. Луцька, які надають стаціонарну медичну допомогу
недофінансовано на 20-30% у зв’язку з карантинними заходами.
Дніпропетровська область
Додаткова потреба в коштах закладів охорони здоров’я області
(середньомісячна, тис.грн.) та скорочення персоналу:
-КП «Верходніпровська ЦРЛ» ВРР» - 696,42 тис. грн, в т.ч на оплату праці 316
тис. грн.; скорочення персоналу - 17 шт. од.;
-КП «Царичанська ЦЛ» ЦСР» - 712,5 тис. грн., в т.ч. на оплату праці 167,0 тис.
грн.; скорочення персоналу – 17 шт.од.: м/с- 6, молодших м/с-9, інш.-2;
-КП «Новомосковська міська стоматологічна поліклініка» ДОР» - 448,1 тис.
грн., в т.ч. на оплату праці 228,0 тис. грн.; скорочення персоналу – 27,25 шт.од.;
-КНП «Синельниківська ЦМЛ» СМР» -скорочено персоналу – 28 шт.од.:
лікарі-5, м/с- 19, молодших м/с-4;
-КП «Дніпропетровський обласний центр з профілактики та боротьби зі
СНІДом» ДОР» - 1 289,2 тис. грн., в т.ч. на оплату праці 632,2,0 тис. грн.; закриття
стаціонарного відділення на 30 ліжок; скорочення персоналу – 12 осіб (медсестри та
молодші м/с);
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-КП «Дніпропетровська багатопрофільна клінічна лікарня з надання
психіатричної допомоги» ДОР» - 17 084,0 тис грн, в т.ч. на оплату праці 7 442,7 тис.
грн.; скорочення персоналу: лікарі – 1, м/с- 7, молодших м/с-20, інш.-5 осіб;
-КП «Нікопольський пологовий будинок» НМР» на 15.07.2020 заплановано
скорочення штату на 21 особу (лікарі-3;с/м-6;молодші м/с-4; інш.-8) .
-КП «Криворізький шкірно-венерологічний диспансер» ДОР» - 576,4 тис. грн.,
в т.ч. на оплату праці 472,8 тис. грн.; скорочення персоналу – 48 шт. од.( в т.ч. лікарі7,5; м/с-17,25; молодші м/с-10,25).
Донецька область
Дефіцит фінансування лікарень спостерігається у всіх містах, районах,
об’єднаних територіальних громадах Донецької області.
Нестача коштів складає понад 560,0 млн. грн., у тому числі на зарплату з
нарахуваннями – майже 380,0 млн. грн.
Житомирська область
Не уклали договори на медичне обслуговування населення з НСЗУ:
-КНП «Обласний багатопрофільний спеціалізований фтизіопульмонологічний
санаторій «Лісова казка» ЖОР» - отримало фінансову підтримку від Житомирської
обласної ради у розмірі 24 млн. грн ;
-КУ «Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій «Лісовий берег»
ЖОР»;
-КНП «Медичний спеціалізований центр ранньої медико-соціальної реабілітації
для дітей та паліативної допомоги дітям-інвалідам» ЖОР».
Заклади охорони здоров’я Житомирської області додатково потребують понад
310,0 млн. грн. дофінансування у 2020 році. Прогнозується вивільнення 427 медичних
працівників та 167 немедичного персоналу.
Найбільший дефіцит коштів відмічається у таких закладах області:
(потреба у дофінансуванні, грн.):
-КНП «Обласний медичний центр психічного здоров’я» ЖОР» - 27 337 711,92;
-КНП «Коростенська центральна міська лікарня» КМР»- 25 074 720,00;
-КНП «Районна центральна лікарня Ружинської РР» - 24 311 000,00;
-КП «Лікарня №2 ім. В.П. Павлусенка» ЖМР» - 19 441 100,00;
-КНП «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» ЖОР» 15 653 409,95;
-КНП «Обласний протитуберкульозний диспансер» ЖОР» - 14 597 294,26;
-КНП «Обласний медичний консультативно-діагностичний центр» ЖОР» 12 004 160,00.
Закарпатська область
Заклади охорони здоров’я, які уклали договори на медичне обслуговування
населення з НСЗУ у 2020 році недофінансовано на:
-КНП «Закарпатський територіальний центр ЕМД» - 23 454,00 тис. грн.;
-КНП «Обласна дитяча лікарня» - 26,5 %;
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-КНП «Обласний клінічний фтизіопульмонологічний лікувально-діагностичний
центр» - 16,5%; передбачається скорочення 68 медичних працівників, іншого
персоналу- 27 осіб;
-КНП «Обласний заклад з надання психіатричної допомоги м. Берегова» 18 757,00 тис. грн; скорочено 2 відділення, частину працівників переведено на 0,750,5 ставки;
-КНП «Закарпатський обласний медичний центр психічного здоров’я та
медицини» - 44%;
-КНП « Обласна клінічна інфекційна лікарня»- 9 039,00 тис. грн.;
-КНП « Обласний заклад психіатричної допомоги с. Вільшани» - 85,6%;
ліквідація
протитуберкульозного відділення (скорочено близько 100 ліжок),
скорочено персонал ( лікарі- 1; м/с- 3;молодші м/с- 6; інш.-2 осіб);
-КНП « Закарпатська обласна клінічна стоматологічна поліклініка»- 75%;
-КНП «Мукачівська міська лікарня» - 19 500,00 тис. грн.;
-КНП « Центральна міська клінічна лікарня»- 22 841,00 грн.
Зменшено розмір заробітної плати працівникам у таких закладах:
-КНП «Тячівська РЛ» (скорочено - 63,75 ставки (медсестри, молодші м/с, інш.
персонал);
-КНП «Нересницька лікарня Тячівського району»;
-КНП «Тересвянська лікарня Тячівського району»;
-КНП «Тереблянська лікарня Тячівського району».
Запорізька область
-КНП «Більмацька ЦРЛ» БРР Запорізької області – недофінансування у 2020
році складає 3 814,1 тис. грн., в т.ч. оплата праці -2 095,7 тис. грн.; закрито 2
відділення, скорочено 26 шт. од.( у т.ч. лікарі-1; м/с- 15; молодші м/с-10).
Недоотримають у 2020 році кошти:
-КНП « Запорізька обласна клінічна лікарня» ЗОР – 50,0 млн. грн.;
-КНП « Обласна інфекційна клінічна лікарня» ЗОР- 15,0 млн. грн;.
-КНП «Запорізькій регіональний фтизіопульмологічний клінічний лікувальнодіагностичний центр» ЗОР – 50,0 млн. грн.;
-КНП Обласний клінічний заклад з надання психіатричної допомоги» ЗОР –
50,0 млн. грн.;
-КНП «ТМО Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини
катастроф» ЗОР » - 67,0 млн. грн.
Івано-Франківська область
В середньому незабезпеченість фонду оплати праці в КНП охорони здоров’я
області складає 10-30 % від потреби. Під час пандемії
СОVID-19 частина
працюючих знаходилася в відпустці без збереження заробітної плати та щорічних
відпусток. В закладах області відбувалося згортання ліжкового фонду та скорочення
чисельності та штату працівників – 669,75 шт.од.
-КНП «Косівський фтизіопульмологічний диспансер» недофінансовано у 2020
р. на 758,0 тис. грн.; ліквідовано Кустське стаціонарне відділення; скорочено 71
особу ( лікарі-3; м/с-17; молодші м/с-12; інш.-15); зменшено розмір заробітної плати
працівникам на 40%, незабезпеченість ФОП – 200,0 тис. грн.;
-КНП «Міська стоматологічна поліклініка ІФМР»- недофінансування 22%,
скорочено персонал – 31 особа;
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-КНП «Рожнятівська ЦРЛ РРР» - дефіцит коштів 6 246,0 тис. грн; скорочено
персонал - 21 особа;
-КНП « Кутська міська лікарня» - недофінансування – 281,0 тис. грн.
м. Київ
Заклади охорони здоров’я, які не уклали договори з НСЗУ про медичне
обслуговування населення:
-Київська міська клінічна офтальмологічна лікарня «Центр мікрохірургії ока»;
-КУ «Київська міська клінічна лікарня № 14»;
-Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини;
-Фізіотерапевтична поліклініка Шевченківського району;
-ДЗ «Центральна стоматологічна поліклініка МОЗ України»
Київрада передбачила фінансування цих закладів охорони здоров’я з бюджету
м. Києва за міською цільовою програмою «Здоров’я киян» на 2020-2022.
Вибірковий перелік закладів охорони здоров'я, які мають найбільше
недофінансування на наступні 9 місяців у 2020 p. у вигляді глобальної ставки до
аналогічного періоду у 2019 pоці:
-КНП
«Консультативно-Діагностичний
центр
дитячий
Дарницького
району м. Києва» - 23% (виділено 6,5 млн. грн. при потребі 28,2 млн. грн.);
-КНП
«Консультативно-діагностичний
центр»
Святошинського
району
м.Києва-38% (виділено 41,5 млн. грн при потребі 110,1 млн. грн.);
-КНП «Дитяча клінічна лікарня № 3 Солом'янського району м.
Києва» - 61% (виділено 17,3 млн. грн. при потребі 28,6 млн. грн.);
-КНП
«Консультативно-діагностичний
центр»
Шевченківського
району м. Києва - 47% (виділено 58 млн. грн. при потребі 124 млн. грн. ) ;
-КНП «Консультативно-діагностичний центр» Оболонською району м. Києва - 69%
(виділено 46 млн. грн. при потребі 67 млн. грн.);
-КНП «Київський міській психоневрологічний диспансер № 5» - 10% (виділено 0,9
млн. грн. при потребі 9 млн. грн.);
-КНП
«Шкірно-венерологічний
диспансер
№
3
Святошинського
району» - 50% (виділено 4,8 млн. грн. при потребі 9,7 млн. грн.;
-КНП «Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги»
- 78% (виділено 82,8 млн. грн. при потребі 105,1 млн. грн.);
-КНП «Київський міський консультативно-діагностичний центр» - 12% (виділено
7,08 млн. грн. при потребі 60 млн. грн.).
Кіровоградська область
Заклади охорони здоров’я, які не уклали договори з НСЗУ про медичне
обслуговування населення:
-КНП «обласний протитуберкульозний диспансер»;
-КНП «Знамʼянська обласна бальнеолікарня КОР»;
-КНП «Обласний протитуберкульозний санаторій для дорослих»;
-КНП «Староосотський дитячий протитуберкульозний санаторій»;
Заклади охорони здоров’я районного підпорядкування: КНП Петрівська ЦРЛ
та КНП Новоукраїнська ЦРЛ;
-КНП «Олександрійський онкологічний диспансер КОР».
Різниця між фінансуванням законтрактованих закладів охорони здоров’я за
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березень та квітень місяць п.р. (фінансування НСЗУ) в бік зменшення складає від
2,7% до 51%.
В лікувальних закладах має місце оптимізація ліжкового фонду; відбулась
реорганізація відділення невиношування вагітності в пологовому будинку міста
Кропивницького, в ЦРЛ скорочуються стоматологічна служба, пологові,
гінекологічні, дитячі та інфекційні відділення.
В більшості закладів охорони здоров’я працівникам надаються відпустки без
збереження заробітної плати на період карантину.
У зв’язку із оптимізацією мережі закладів по області скорочено 309 осіб.
До кінця року дефіцит коштів на оплату праці в закладах охорони здоров’я
складає від 10% до 50%.
Львівська область
Обсяг фінансування закладів охорони здоров’я області у квітні 2020 р
коливався в межах 40-90% від середньомісячного обсягу фінансування за 1-й квартал
2020 р.
-КНП ЛОР «Львівська обласна державна клінічна психіатрична лікарня» у
квітні 2020 р. загальний обсяг фінансування становить лише 38% від
середньомісячного обсягу фінансування у 1-му кварталі цього року.
Заклади охорони здоров’я Старосамбірського району області отримали
фінансування в розмірі 68% від середньомісячного обсягу фінансування у 1-му
кварталі, що дозволяє їм забезпечити фонд оплати праці в квітні лише на 55-90% від
потреби.
За попередньою інформацією від керівників закладів охорони здоров’я
області покриття дефіциту фінансування планується здійснити за рахунок:
- фінансової підтримки закладів охорони здоров’я області із місцевого
бюджету;
- відправлення у відпустку працівників без збереження заробітної плати;
- скорочення чисельності та штату працівників.
Миколаївська область
Потреба у дофінансуванні закладів охорони здоров’я області сягає –
497 243 730,0 грн.
За квітень 2020 року у багатьох закладах охорони здоров’я нараховано
заробітну плату на рівні мінімальної зарплати.
Вивільнено працівників у 1 кварталі 2020 року 188 осіб (медичного персоналу –
146, інш. – 42). Очікувані показники вивільнення на кінець року - 885 осіб (медичного
персоналу – 497, інш. – 388).
КНП «Братська центральна районна лікарня» та КНП ММР« Міська лікарня №
3» договори з НСЗУ про медичне обслуговування населення укладено лише 30.04 та
04.05.2020. За квітень працівникам цих закладів було нараховано заробітну плату на
суму 828 000,0 грн. та відповідно 3500000,0 грн. Аванс не було виплачено через
відсутнє фінансування. Працівникам запропоновано взяти відпустки без збереження
заробітної плати. Питання оплати праці за квітень 2020 року вирішувалося за
рахунок місцевих бюджетів.
Передбачається вивільнення персоналу:
-КНП ««Братська центральна районна лікарня» - медичного персоналу -13,
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немедичного-9 осіб;
-КНП ММР« Міська лікарня № 3» - медперсоналу- 20; немедичного-8 осіб;
-Миколаївський обласний будинок дитини - медперсоналу- 8; немедичного - 12
осіб;
-Обласний дитячий центр медичної реабілітації – на 10.04.2020 попереджено
про звільнення 17 працівників (немедичний персонал), планується скорочення 100
працівників.
Обласною Радою Рішенням від 24.12.2019 року № 8 затверджено «Програма
розвитку та підтримки закладів охорони здоров’я, які належать до спільної власності
територіальних громад, сіл, селищ, міст Миколаївської області на 2020 – 2022 роки»
щодо підтримки закладів охорони здоров’я, які не уклали договори з НСЗУ. Проте
коштів не вистачає.
Такі новостворені заклади як Обласний дитячий центр медичної реабілітації (на
базі двох дитячих санаторіїв) та Обласний центр медичної реабілітації та спортивної
медицини (на базі обласної лікарні відновленого лікування та Обласного лікувальнофізкультурного диспансеру) не працюють, знаходяться на простої (оплата планується
2/3 тарифної ставки за рахунок коштів обласного бюджету), грошей на аванс станом
на 29.04.2020 не отримали і передбачається скорочення посад працівників.
-КЗ ММР Миколаївська міська стоматологічна поліклініка до 01.04.2020 року
звільнила за скороченням 63 особи (які обслуговували доросле населення) і перейшла
на обслуговування виключно дітей. Укладено договір з НСЗУ, але коштів не вистачає
і 52 особи знаходяться у відпустці без збереження заробітної плати.
Одеська область
Дефіцит фінансування закладів охорони здоров’я Одеської області у 2020 р.
складає 506 566 182,7 грн.; прогнозована кількість вивільнених працівників:
медичного персоналу – 1016; немедичного -396 осіб .
Обсяг потреби у видатках до кінця року закладів охорони здоров’я, які не
уклали договори про медичне обслуговування населення з НСЗУ становить:
-КНП « Обласний дитячий санаторій «Мала Долина» ООР» - 8 340,7 тис. грн;
-КНП «Одеська обласна клінічна стоматологічна поліклініка» ООР» - 9 404,2
тис. грн.
Заклади охорони здоров'я, які за результатами укладених з НСЗУ договорів
мають найбільший дефіцит обсягу середньомісячного фінансування:
-КНП «Одеська обласна клінічна лікарня» - 11 303,12 тис. грн., в т.ч. на оплату
праці -5 076,97 тис. грн.; відбулося зменшення розміру заробітної плати працівників.
-КНП «Одеська обласна дитяча клінічна лікарня»- -1 977,65 тис. грн., в т.ч. на
оплату праці - 1 457,3 тис.грн.;
-КНП «Одеська обласна психіатрична лікарня №2» - 2 502,0 тис. грн., в т.ч. на
оплату праці -2 435,6 тис. грн.; скорочено штатних одиниць – 89 ( лікарі-7,5; середній
медперсонал – 27,5; молодший медперсонал-37,5; інший -16,5);
-КНП «Одеський обласний консультативно-діагностичний центр» - 1 107,3
тис.грн. , в т.ч на оплату праці 870,8 тис.грн.;
-КНП «Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини
катастроф» - 9 909,9 тис. грн., в т.ч. на оплату праці - 811,4 тис. грн. Дефіцит
фінансування на 9 місяців 2020 року становить 112 500,00 тис грн., у т. ч. 17 500 тис.
грн. на придбання ліків та медичних виробів. Це призведе до неможливості
безперебійного надання екстреної медичної допомоги та фінансування 70 бригад
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ЕМД, що обслуговують 708 тис. населення м. Одеси та Одеської області;
-КНП «Одеський обласний шкірно-венерологічний диспансер» -807,43 тис.
грн., в.т.ч. на плату праці- 793,94 тис. грн.; скорочення персоналу-14 осіб ( м/с – 1;
молодші м/с -8; інші – 5); заробітна плата зменшена до розміру мінімальної зарплати;
-КП «Балтська багатопрофільна лікарня»- 1 325,3 тис. грн; в т.ч. на оплату
праці -691,1 тис. грн.;
-КНП «Біляївська ЦРЛ» 3 072,5 тис. грн.; в т.ч на оплату праці-2 477,4 тис. грн.
-КНП «Ізмаїльська ЦРЛ»- 500,0 тис. грн., в т.ч. оплата праці-500,0 тис. грн.;
скорочено 149,5 шт. од.;
-КНП «Міський протитуберкульозний диспансер»- 2 374,6 тис. грн; в т.ч. на
оплату праці-1679,1 тис. грн.;
-КНП «Овідіопольська ЦРЛ» -2 574,0 тис. грн.; в т.ч. на оплату праці - 471,0
тис.грн.;
-КНП «Роздільнянська ЦРЛ»- 1 550,1 тис.грн; в т.ч. на оплату праці - 605,5
тис.грн.
Крім того, КНП «Одеський обласний очний шпиталь інвалідів війни» ООР»
при мінімальній потребі на 9 місяців 11 553,9 тис.грн. укладено договір з НСЗУ на
суму 310,3 тис.грн. КНП «Одеський обласний госпіталь інвалідів Великої Вітчизняної
війни» ООР» при мінімальній потребі на 9 місяців – 10 785,3 тис.грн. уклав договір на
– 13,2 тис.грн.
-КНП «Дитяча міська поліклініка №4» ОМР: Існує гостра проблема щодо
фінансування стоматології ( відсутні додаткові кошти на утримання). Це призведе до
скорочення штатної чисельності та унеможливить надання безоплатної дитячої
стоматологічної допомоги у Приморському районі, де дитяче населення складає
18025 дітей. Також залишається відкритим питання обслуговування дітей-інвалідів.
Залишилися взагалі без фінансування такі підрозділи:
клініко-діагностична
лабораторія, кабінет ультразвукової діагностики, фізіотерапевтичний кабінет (у т.ч.
медичні сестри з масажу), кабінет функціональної діагностики, кабінет лікувальної
фізкультури, рентген кабінет, інформаційно-аналітичний відділ, бухгалтерія.
Рівненська область
Дефіцит фінансування закладів охорони здоров’я області у 2020 році складає
понад 112 млн. грн., скорочено працівників - 135 осіб (медсестер – 6; молодшого
медперсоналу – 24, інш.). В деяких закладах відмічається тенденція до зменшення
розміру заробітної плати та утворення заборгованості із її виплати.
Сумська область
Заклади охорони здоров’я, які не уклали договори про медичне обслуговування
населення з НСЗУ:
Лебединський багатопрофільний санаторій «Лебедин».
Шосткинський обласний дитячий протитуберкульозний санаторій та
Лебединський обласний дитячий санаторій – з 01.04.2020 р. заклади не працюють.
Персонал перебуває в щорічних відпустках та у відпустках без збереження заробітної
плати. Рішення про подальше функціонування санаторіїв власником – Сумською
обласною радою не прийнято.
Заклади охорони здоров’я, в яких відбулася реорганізація та скорочення
чисельності/штату працівників:
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-КНП «Лебединська ЦРЛ» - скорочено медперсонал (лікарі - 3; м/с - 14;
молодший медперсонал -9 осіб);
-КНП «Краснопільська ЦРЛ» - закрито 5 відділень, скорочено персонал (лікарі
– 5; середній медперсонал – 34; молодші м/с – 36; інші – 15 осіб);
-КНП «Великописарівська ЦРЛ» - фінансування зменшено на 20%; закрито
інфекційне, гінекологічне, пологове відділення та вивільнено 51 особу; скасовано
додаткову оплату за чергування вдома, підвищення посадових окладів за оперативне
втручання, доплати за додатково виконану роботу; незабезпеченість ФОП становить 750 тис. грн.;
-КНП «Недригайлівська ЦРЛ» - скорочено 31 особу (лікарі-2 , м/с-15,
молодший медперсонал-12, інші-2); незабезпеченість ФОП - 862,8 тис.грн.;
-КНП «Середино-Будська ЦРЛ» - закрито педіатричне відділення; скорочено
персонал - 31 особу (лікарі-1; середній медперсонал -11; молодший медперсонал-13;
інші – 6); незабезпеченість ФОП – 3 400,0 тис. грн.;
-КНП «Глухівська міська лікарня» Глухівської міської ради- скорочено 29 осіб
( лікарі – 3; м/с – 8; молодші м/с – 13; інші – 5);
-КНП СОР «Обласна спеціалізована лікарня у м. Глухів» профінансовано на
65%, скорочено персонал ( медсестри – 4; молодші м/с – 6; інші – 4 осіб); скасовано
усі додаткові доплати, стимулюючі виплати, не виплачувалась допомога на
оздоровлення; незабезпеченість ФОП - 1 705,7 тис.грн.;
-КНП «Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії» - дефіцит обсягу
фінансування - 3 120,1 тис. грн.; скорочено медперсонал - 37 осіб (лікарі – 16;
середній медперсонал – 14; молодший медперсонал – 7);
-КНП СОР «Сумський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни» дефіцит
фінансування -14 304,5 тис.грн. (58%) на 9 місяців 2020р .; скорочено медперсонал 13 осіб ( лікарі – 1; с/м – 7; молодші м/с – 5);
-Медичний клінічний центр інфекційних хвороб та дерматології ім. З.Й.
Красивицького - дефіцит фінансування 1 436,4 тис. грн. (48%) тис. грн., в т.ч. на
оплату праці 619,5 (68%); скорочено -102,0 шт. посади.
Харківська область
За 2019 рік по Харківській області сума медичної субвенції склала – 3, 6 млрд.
грн. додатково з місцевого бюджету – 498,3 млн. грн.; загальна сума фінансування
становила – 4,0 млрд. грн. З 01.04.2020 - сума договорів з НСЗУ – 2,9 млрд. грн. сума дефіциту фінансування з 01.04.2020 – 1,1 млрд. грн. - сума дофінансування з
місцевого бюджету – 405,7 млн. грн. (в т.ч., з обласного бюджету – 357 млн. грн., з
бюджету м. Харкова – 29,7 млн. грн., з бюджету районів області – 18,9 млн. грн.) запланована сума за рахунок платних послуг – 49,9 млн. грн. Остаточна сума
недофінансування у 2020 – 629,8 млн. грн. (в т.ч. по м. Харкову – 238,8 млн. грн.)
Кількість медичних працівників – 21965 осіб, з них у м. Харкові – 9459 осіб.
Прогнозована кількість вивільнення – 1954, в тому числі по м. Харкову - 562;
Кількість немедичних працівників – 9183, з них у м. Харкові – 3736 осіб.
Прогнозована кількість вивільнення – 626, в т.ч. по м. Харкову – 290 осіб.
В Харківській області не уклали договори з НСЗУ деякі заклади охорони
здоров’я:
-КНП Харківської обласної ради «Обласний спеціалізований будинок дитини
«Зелений гай»;
-КНП Харківської обласної ради «Обласний спеціалізований будинок дитини
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«ГІППОКРАТ»;
-КНП Харківської обласної ради «Обласний будинок дитини № 3»;
-КНП Харківської обласної ради «Обласний дитячий психоневрологічний
санаторій № 1»;
-ДЗ «Український науково-практичний медичний центр акушерства, гінекології
та репродуктології МОЗ України»;
-КНП Харківської обласної ради «Обласний дитячий ортопедотравматологічний
санаторій «Лісний»»;
-КНП Харківської обласної ради «Обласний багатопрофільний дитячий
санаторій»;
-КНП Харківської обласної ради «Обласний туберкульозний санаторій «Занки»;
-КНП Харківської обласної ради «Обласний туберкульозний санаторій «Ріпки»;
-КНП Харківської обласної ради «Обласний дитячий туберкульозний санаторій
№ 1»;
-КНП Харківської обласної ради «Обласний дитячий психоневрологічний
санаторій №2»;
-КНП Харківської обласної ради «Обласний лікарсько-фізкультурний
диспансер»;
-КНП Харківської обласної ради «Обласний будинок дитини № 3»;
-КНП Харківської обласної ради «Обласний дитячий туберкульозний клінічний
санаторій».
Найбільш критична ситуація – по закладам стоматологічного профілю у м.
Харкові: субвенція складала 74 млн. грн., сума договору з НСЗУ – 15,6 млн. грн., сума
дефіциту – понад 60 млн. грн. Критичною є ситуація по закладам дерматовенерологічної, психіатричної, наркологічної служб, окремим амбулаторнополіклінічним закладам.
Херсонська область
Найбільшою проблемою для закладів, що не уклали договори з НСЗУ, є
недофінансування (близько 5,8 млн. грн.), що призведе до скорочення чисельності та
штату працівників.
Для закладів, що уклали договори з НСЗУ проблема недофінансування також
стоїть на першому місці, тільки на оплату праці не вистачає близько 21млн. грн.,
зокрема:
-КНП «Херсонський обласний заклад з надання психіатричної допомоги» ХОР»,
де відсутнє фінансування з місцевого бюджету: вже ліквідовано 4 відділення
(скорочено 67 працівників) та в процесі закриття 3 відділення (скорочено 82
працівника);
-КНП «Херсонський міський психіатричний центр» ХМР» відповідно до
укладеного договору з НСЗУ на надання медичних амбулаторних психіатричних
послуг було виділено фінансування у розмірі 21% в порівнянні з 2019 р., тому з
01.05.2020 за рішенням адміністрації скорочується 80% персоналу, психіатрична
допомога громаді м. Херсона буде надаватися тільки черговим медичним персоналом,
який залишиться.
Крім того, недофінансовано на 14,3% КНП «Херсонський обласний госпіталь
ветеранів війни» ХОР», незабезпеченість ФОП складає 3 493,852 тис. грн.
Зазначені проблеми вирішуються шляхом відправлення працівників у відпустки
без збереження заробітної плати протягом року.
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Хмельницька область
В Хмельницькій області усі заклади охорони здоров’я вторинної та третинної
ланки, які згідно із законодавством повинні укладати контракти з НСЗУ станом на 01
квітня 2020 року уклали договори з НСЗУ, загальною чисельністю 51 заклад.
НСЗУ виплатила 153,6 млн. грн 47-ми закладам, які надають екстрену та
спеціалізовану допомогу за квітень в межах Програми медичних гарантій, 4 дитячих
санаторних заклади не отримали фінансування від НСЗУ.
Заклади охорони здоров’я, які надають спеціалізовану та високоспеціалізовану
медичну допомогу (в т.ч. стоматологічну, психіатричну, протитуберкульозну та
екстрену медичну допомогу) мають значний дефіцит коштів, що загрожує
скороченням чисельності працівників, невиплатою заробітної плати.
За сприяння обласної організації Профспілки, рішенням 32 позачергової сесії
Хмельницької обласної ради передбачено фінансування обласних дитячих санаторіїв
з обласного бюджету у розмірі 16 617,0 тис. грн. Також додаткові кошти виділено на
забезпечення функціонування Голозубинецької обласної протитуберкульозної лікарні
до кінця поточного року (у т.ч. на оплату праці ) – 5 383,0 тис. грн.
Фінансову підтримку на суму 7 307,525 тис. грн. отримали заклади:
-КНП «Хмельницька обласна дитяча лікарня», КНП «Хмельницький обласний
протитуберкульозний диспансер» - (1 000,0 тис. грн на обов’язкові виплати
працівникам відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці
(шкідливі умови праці, надбавка за вислугу років в протитуберкульозних закладах)»;
-КНП «Хмельницький обласний заклад з надання психіатричної допомоги» (1 000,0 тис. грн на функціонування окремих відділень, які не увійшли до пакетів
НСЗУ;
-КНП «Хмельницький обласний госпіталь ветеранів війни»- 1 000,0 тис. грн;
-КНП «Хмельницький обласний центр екстреної медичної допомоги та
медицини катастроф» - 1 128,225 тис. грн. (з них 1 000,0 тис. грн – на забезпечення
надання виїзної консультативної допомоги, та 128,225 тис. грн на формування
укладок засобів індивідуального захисту бригад ЕМД);
-КНП «Хмельницька обласна стоматологічна поліклініка» - 1 000,0 тис. грн.
В Хмельницькій інфекційні лікарні дефіцит фонду заробітної плати в квітні
склав близько 700 тис. грн. (загальний місячний ФОП в межах 2,1 млн. грн.) від
НСЗУ заклад отримав 1,4 млн. грн. На покриття дефіциту видатків на виплату
заробітної плати за рахунок коштів обласного бюджету виділено 2 млн. грн.
Черкаська область
Стан фінансового забезпечення закладів охорони здоров’я області свідчить про
те, що майже у 18% з них фонд оплати праці більший ніж обсяг фінансування.
Зокрема у таких закладах області: Смілянська міська лікарня, Золотоніська районна
багатопрофільна лікарня, Уманська психіатрична лікарня.
Чернівецька область
ЗОЗ, які не уклали договори з НСЗУ про медичне обслуговування населення:
-КНП «Обласний протитуберкульозний дитячий санаторій «Садгора»,
передбачено ліквідацію та вивільнення персоналу – 180 осіб;
-КНП «Протитуберкульозний санаторій «Красноїльськ» - передбачено
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ліквідацію та вивільнення персоналу – 45 осіб;
-КМУ «Міська стоматологічна поліклініка» та КМУ «Міська дитяча
стоматологічна поліклініка» Чернівецька міська рада профінансувала лише на квітень
місяць.
Середньомісячний обсяг недофінсування КНП – закладів охорони здоров’я
області (в т.ч. на оплату праці) складає, тис. грн:
-Психіатрична лікарня – 1 834,5; ФОП -1 484,1; реорганізовано 2-и підрозділи,
у відпустці без збереження з/п -23 особи;
-Обласний протитуберкульозний диспансер – 1 813,8; ФОП – 1 630,4; у
відпустці без збереження з/п – 33 особи;
-Діагностичний центр – 1 185,7; ФОП – 963,0;
-Хоспіс – 322,9 ; ФОП – 287,5; у відпустці без збереження з/п – 13 ос.;
-Поліклініка № 1 - 261,5; ФОП – 223,6;
-Поліклініка № 3 – 728,3; ФОП – 255,5; у відпустці без збереження з/п-24
особи;
-Дитяча поліклініка – 739,5; ФОП – 140,4;
-Вижницька ЦРЛ – 769,9; ФОП – 985,7; ліквідація філії м.Вашківці,
передбачається скорочення 96 осіб персоналу;
-Глибоцька РЛ – 1133,6; ФОП – 387,7;
-Заставнівська РЛ – 1 000,0;
-Кельменецька РЛ – 50,2; ФОП – 502,0; скорочено 67 працівників, можливе
зменшення з/п;
-Новодністровська МЛ – 410,0 ; ФОП – 138,8;
-Новоселицька РЛ – 1 102,5; ФОП – 745,3; у відпустці без збереження з/п
перебуває 151 особа.
Чернігівська область
Заклади охорони здоров’я області недоотримали фінансування у 2020 році у
розмірі 363,57 млн.грн. Скорочено 68 лікарів ( з них 21 працівник тубдиспансеру);
295 середнього медперсоналу ( з них - 71 працівник тубдиспансеру); 275 молодшого
персоналу (з них – 45 працівників тубдиспансеру).
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