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Цю презентацію було підготовлено завдяки фінансовій підтримці Агентства США з міжнародного розвитку (USAID)
в рамках Угоди з проектом «Реформа ВІЛ-послуг у дії» № AID-121-A-13-00007. Зміст цього Звіту, за який несе відповідальність
винятково ТОВ «Делойт Консалтінг» та партнери-виконавці, не обов’язково є відображенням поглядів USAID або Уряду США.

Що потрібно зробити
перед створенням:
1. Визначитись із дійсною потребою у створенні нового
центру первинної медико-санітарної допомоги;
2. Визначитись із структурою закладу. Яким він буде? Чи
будуть амбулаторії та ФП/ФАП? Чи буде він забезпеченим
персоналом;
3. Визначитись із моделлю функціонування: Які будуть
повноваження керівника? На що буде орієнтований
заклад? Чи потрібно буде дофінансовувати заклад?;
4. Визначитись із майном, яке буде передане закладу: Чи
наявні приміщення, які відповідають санітарним
вимогам? Чи є медичне обладнання, необхідне для
функціонування закладу?;

І найголовніше:
Прочитати «Операційне керівництво «Як організувати
систему надання первинної медичної допомоги на
місцевому рівні»

Обрати організаційно-правову
форму
Згідно статті 16 Закону України
«Основи законодавства про охорону
здоров’я» комунальний заклад охорони
здоров’я створюється у формі
комунального некомерційного
підприємства або комунальної
установи.
Рекомендуємо обирати
організаційно-правову
форму Комунальне
некомерційне
підприємство, оскільки
вона відповідає концепції
реформи охорони
здоров’я

Законом України «Про державні фінансові гарантії
медичного обслуговування населення» передбачено
повний перехід до 2020 року від системи фінансування
медичних закладів до системи оплати наданого медичного
обслуговування. Оплата буде здійснюватися за
господарськими договорами з Національною службою
здоров’я України.

Прийняти рішення про створення
закладу
Процедура створення закладу подібна до створення закладу, після реорганізації
Власнику необхідно прийняти установче рішення для
створення закладу, в яке має містити:
▪ Рішення про створення юридичної особи із зазначенням
повного найменування;
▪ Рішення про розмір та порядок формування статутного
капіталу новоствореного закладу охорони здоров’я;
▪ Рішення про затвердження Статуту закладу охорони
здоров’я;

▪ Рішення про призначення виконуючого обов’язки
керівника закладу до проведення конкурсу;
▪ Закріпити майно за підприємством, необхідне для
здійснення діяльності з медичної практики на праві
оперативного управління або передати в оренду.

Після прийняття
рішення про створення
В.о. керівника:
1. Проводить державну реєстрацію;
2. Подає документи в органи ДФС для внесення підприємства в реєстр
неприбуткових організацій, установ;
3. Затвердити внутрішню документацію (Штатний розпис, правила
трудового розпорядку, т.п.)
4. Подає на затвердження Фінансовий план;
5. Відкриває рахунки в органах казначейства та банківських установах;
6. Укладає трудові договори з персоналом;
7. Переоформлює майно, що передане ЗОЗ та підлягає державній реєстрації
8. Отримує ліцензію на провадження діяльності з медичної практики;
9. Укладає договір з НСЗУ.

Після прийняття
рішення про створення
Власник:
1. Проводить конкурс та призначає Головного лікаря;
2. Забезпечує зміни до фінансової документації та
фінансування Закладу охорони здоров’я (за
необхідності);
3. Утворю опікунську та/або спостережну раду в
порядку згідно законодавства (за необхідності).

Презентація буде доступна в електронному вигляді

Дякую!

