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Учасники туру громадська 
організація 

Центр UA

експерти 
коаліції

Реанімаційний 
Пакет Реформ

представники

Міністерства 
охорони 
здоров’я



Реформи демократизації

Втілення реформи системи 
охорони здоров’я

• громади співпрацюють з владою 
для впровадження змін

Доступ до політики

• виборчі правила, які дозволять 
запустити зміну політичних еліт в 
країні

Доступ до прийняття рішень

• за яких умов влада почує позиції 
та вимоги громадян і як вплинути 
на прийняття рішень

Контроль за використанням 
публічних фінансів

• платники податків контролюють, на 
що витрачаються їхні гроші



Повний цикл вироблення 
публічної політики



Заінтересовані сторони

партійні 
організації

спільнота 
медиків

місцева 
влада

Активісти, 
експерти, 
свідомі 

громадяни

ОТГ

підприємці

студенти

журналісти



Охоплення

5

23 

63 

>250
~10 000~



РЕЗУЛЬТАТИ ПУБЛІЧНИХ 
КОНСУЛЬТАЦІЙ

Олександр Ябчанка, 

експерт медичної групи 

Реанімаційного Пакету 

Реформ



ЧОГО ОЧІКУЮТЬ ВІД РЕФОРМИ ЛІКАРІ?

>

Гідних умов праці для медичних працівників: більшої 
заробітної платні, забезпечення необхідними 
приміщеннями і обладнанням

Збереження доступності медичних послуг у сільській 
місцевості

Підготовки нового покоління медичних працівників, 
політики заохочення для молодих спеціалістів лишатися в 
Україні

>
>
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ЩО ЛІКАРІ ВИМАГАЮТЬ ВІД МОЗ? 1/2

>

Зменшити залежність реформи охорони здоров’я від 
чиновників і органів місцевого самоврядування

Надати модельні розрахунки витрат для різних типів 
медичних установ

Зменшити кількість паперової документації і звітності 
загалом

>
>
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ЩО ЛІКАРІ ВИМАГАЮТЬ ВІД МОЗ? 2/2

>

Лібералізувати вимоги до приміщень, ліцензування 
закладів, запровадити індивідуальні лікарські ліцензії

Зняти з медичних працівників відповідальність за 
невиконання вимог, на які немає фінансування

Вести більше просвітницької роботи з громадянами про 
медичну реформу

>
>
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ЧОГО ОЧІКУЮТЬ ВІД РЕФОРМИ СТУДЕНТИ 
МЕДИЧНИХ УЧБОВИХ ЗАКЛАДІВ?

>

Вільного вибору спеціальності і місця роботи

Допомоги з працевлаштуванням

Гідних умов праці, зокрема на первинці у сільській 
місцевості: висока заробітна платня, обладнане 
приміщення, транспортний засіб

>
>
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ЧОГО ОЧІКУЮТЬ ВІД МОЗ ОРГАНИ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ?

>

Фінансової допомоги для забезпечення інфраструктури

Централізованих вказівок по тому, як організовувати 
роботу в медичних закладах після реформи, які конкретно 
медичні заклади перепрофільовувати

Консультацій для ОТГ по організації медичних послуг

Типових документів для переведення бюджетних закладів 
у некомерційні комунальні підприємства

>
>

>
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Дякуємо за увагу!

Звіти про публічні консультації розміщено на сайті:
centreua.org

Надсилайте ваші коментарі та пропозиції за 
адресою zminyty@centreua.org

Телефонуйте нам за номером +38 (067) 329 34 10


