


НСЗУ: 9 МІСЯЦІВ РОБОТИ

Зміна статусу 
лікаря первинки

Підвищення з/п 
медперсоналу

Покращення сервісу 
в медзакладах

Залучення  
85 «приватників»

Прозорість виплат за 
контрактами від НСЗУ

Налагоджена система 
зворотнього зв’язку

Публічне звітування на  
сайті www.nszu.gov.ua

http://www.nszu.gov.ua
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85
ПРИВАТНИХ 

МЕДЗАКЛАДІВ

11 231 523 млн грн

38
ФОП

81 499

загальна кількість 
оплачуваних декларацій 

в приватних закладах

з них

ПРИВАТНІ ЗАКЛАДИ – ПАРТНЕРИ НСЗУ

nszu.gov.ua



Майже 97% КНП - подали заяви на укладення договорів з НСЗУ на 2019р 
20% від усіх заяв подали приватні заклади та лікарі ФОП

«ТРЕТЯ ХВИЛЯ»

nszu.gov.ua

618 589

Переукладають договір з НСЗУ

Укладають договір з НСЗУ вперше

Всього: 1207 закладів

110
103

994

ФОП

Приватні заклади

КНП

1187

713

в обробці

відхилено

без помилок



Реформа на рівні спеціалізованої 
амбулаторної допомоги в Україні (урядова 
програма «Безкоштовна діагностика») 

Реімбурсація лікарських засобів через НСЗУ 
(урядова програма «Доступні ліки») 

Пілотування спеціалізованої медичної 
допомоги в лікарнях Полтавської області

2020

ПРОГРАМА МЕДИЧНИХ 
ГАРАНТІЙ у повному обсязі 
для усіх рівнів медичної 
допомоги

Реформа «первинки» 
(сімейні лікарі, педіатри, терапевти) 
Початок збільшеного фінансування 
від НСЗУ 

2019

2018

КРОКИ РЕФОРМИ 2018-2020

nszu.gov.ua



РЕІМБУРСАЦІЯ відшкодування вартості лікарських засобів.  
У 2017-2019 відбувається в рамках урядової 
програми «Доступні ліки»

Гроші йдуть за пацієнтом в аптеку

РЕІМБУРСАЦІЯ

nszu.gov.ua



Гроші йдуть за пацієнтом в аптеку:

ШВИДШЕ ЛЕГШЕ БІЛЬШЕ
НСЗУ – єдиний 
платник 

Електронна система, що 
зберігає дані про виписані 
рецепти та звітність - 

замість паперових 
рецептів та звітів

Перелік МНН буде 
збільшуватися з 

2020 року

ПЕРЕВАГИ РЕІМБУРСАЦІЇ 2.0

nszu.gov.ua



Вільний вибір пацієнтом провайдера послуг 

12 17 25
видів лабораторних  

досліджень
видів інструментальної   

діагностики
види ендоскопічних  

досліджень та інтервенцій

За направленням  сімейного лікаря, терапевта та педіатра: 

ПРОГРАМА «БЕЗКОШТОВНА ДІАГНОСТИКА» (З 1 ЛИПНЯ 2019Р.)

nszu.gov.ua



Міжрегіональні територіальні 
підрозділи НСЗУ*

Північний 
міжрегіональний 
департамент НСЗУ

Центральний 
міжрегіональний 
департамент НСЗУЗахідний 

міжрегіональний 
департамент НСЗУ

Південний 
міжрегіональний 
департамент НСЗУ

Східний 
міжрегіональний 
департамент НСЗУ

Області управління:
Львівська
Рівненська
Тернопільска 
Волинська
Хмельницька
Івано-Франківська
Закарпатська
Чернівецька

Області управління:
Одеська
Херсонська
Миколаївська
АР Крим

Області управління:
Дніпропетровська
Донецька
Луганська
Запорізька
Кіровоградська

Області управління:
Харківська
Чернігівська
Сумська
Полтавська

Області управління:
Київська
Житомирська
Вінницька
Черкаська
м.Київ

ЛЬВІВ

КИЇВ

ОДЕСА

ДНІПРО

ХАРКІВ

* - як відокремлені структурні підрозділи   
центрального апарату (без створення юридичної особи)



Програма медичних гарантій - велика кількість нових НПА

nszu.gov.ua

Постанова КМ "Про внесення змін до пункту 10 Порядку реалізації державних гарантій медичного 
обслуговування населення щодо первинної медичної допомоги на 2019 рік"(постанова 1117) 
Постанова КМ "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо договорів про 
медичне обслуговування населення" (зміни до постанови 410 і типової форми договору)  
Постанова КМ "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 року № 85"  
Розпорядження КМ "Про погодження утворення міжрегіональних територіальних органів  
Національної служби здоров’я України"  
Накази МОЗ 

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання договорів про реімбурсацію» 
Проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання реімбурсації» (зміни до ПКМУ 152 та інші) 
Проект Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування 
окремих захворювань» 
Накази МОЗ 

Проект постанови КМ «Деякі питання проведення пілотного проекту з реалізації державних гарантій 
медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для вторинної (спеціалізованої) 
медичної допомоги у Полтавській області» 
Порядок використання коштів  
Проект постанови КМ «Проведення пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного 
обслуговування населення за програмою медичних гарантій для амбулаторно-поліклінічної вторинної 
(спеціалізованої) медичної допомоги» 
Проекти наказів МОЗ

Первинна медична 
допомога 

Територіальні 
органи 

Реімбурсація 

Пілот Полтава 

Пілот 
спеціалізованої 
амбулаторної 
допомоги 

Електронні медичні 
записи


