
 Кіровоградська Мала академія наук учнівської молоді 

Законодавче регулювання участі органів місцевого самоврядування  

у реформуванні сфери охорони здоров’я 

Ванін Юрій Костянтинович, учень 11 класу комунального закладу 

«Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат Кіровоградської обласної ради»  

 Учасник Всеукраїнської олімпіади з історії 2017/2018 н.р., ІV етап; 
 Учасник Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів Малої академії наук України 2018-2019 н.р. – ІІІ етап ІІІ місце 
(відділення філософії та суспільствознавства, секція «Філософія»), 2019-2020 – 
ІІІ етап ІІІ місце (відділення філософії та суспільствознавства, секція 

«Соціологія»); 
 Учасник Всеукраїнської олімпіади з філософії 2019-2020 н.р. серед 

учнів 10-11 класів (мова написання українська) ІІІ місце, школи з української 

культури «Митрополит Андрей Шептицький - моральний авторитет, духовний 

лідер та ідейний сучасник». 
Сфера наукових інтересів: історія, філософія, соціологія, правознавство, зокрема роль 

органів місцевого самоврядування у створенні повноцінного життєвого середовища для 

громадян. 
Дослідницьку роботу присвячено аналізу законодавчої бази щодо участі органів 

місцевого самоврядування у реформуванні сфери охорони здоров’я та розробленню, на основі 

аналізу позитивного та негативного досвіду Кіровоградської області, пропозицій, спрямованих 

на їх вдосконалення. 
Втілення медичної реформи особливо актуалізується в період боротьби з епідемією 

CОVID-19. Децентралізація сприяє тому, що місцеве самоврядування отримало більшу 

фінансову самостійність та дещо розширені повноваження, в тому числі і у сфері охорони 

здоров'я. Тому місцеві громади мають використати закладені в законодавстві механізми та не 

чекаючи вказівок «зверху» розбудовувати найкращу для своїх мешканців мережу медичних 

закладів «знизу». 
В роботі нами проаналізовано регіональний досвід реалізації медичної реформи та 

проведене опитування лікарів та пацієнтів в Кіровоградській області. За результатами можемо 

констатувати, що спроможні громади, які стали власниками комунальних підприємств, 

отримали можливість вкладати кошти в розвиток лікарень та самостійно встановлювати умови 

комплектування лікарськими кадрами, проводити заходи з запобігання поширенню на своїй 

території COVID-19.  
Враховуючи результати дослідження, для удосконалення правових та організаційних 

засад діяльності органів місцевого самоврядування у сфері охорони здоров’я, нами 

запропоновані наступні заходи:  
1) Посилення комунікації між органами місцевого самоврядування та членами 

громади, побудованої на принципах прозорості та підзвітності використання бюджетних 

коштів.  
2) Удосконалення законодавства щодо роботи ФОПів з надання медичних послуг.  
3) Надання пільгового інвестування коштів у розвиток технічного забезпечення 

багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування та розвиток інфраструктури.  
4) Розробка особливого механізму фінансування інфекційних лікарень та 

інфекційних відділень, особливо в умовах пандемії COVID-19. 


