Кіровоградська Мала Академія наук учнівської молоді

ВАНІН
ЮРІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ,

Наукові керівники:
БОНДАРЧУК ЮРІЙ ПАВЛОВИЧ,
доцент кафедри економічної теорії та права Центральноукраїнського національного технічного
університету, кандидат історичних наук;
КУШНЄРОВА СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА,
вчитель історії комунального закладу «Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат Кіровоградської
обласної ради».

учень 11 класу комунального закладу
«Центральноукраїнський науковий ліцейінтернат Кіровоградської обласної ради»

ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ: суспільні відносини, які
виникають у процесі реформування сфери охорони
здоров’я.
ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ: законодавче регулювання
участі органів місцевого самоврядування у
реформуванні сфери охорони здоров’я.

МЕТА РОБОТИ: дослідити законодавчу базу щодо
участі органів місцевого самоврядування у
реформуванні сфери охорони здоров’я, на основі
аналізу позитивного та негативного досвіду
Кіровоградської області, розробити пропозиції,
спрямовані на їх вдосконалення.

Конституція
України

ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ:
 здійснити огляд теоретичних аспектів та законодавчої бази
повноважень органів місцевого самоврядування у реформуванні
сфери охорони здоров’я;

Закони України:

 окреслити заходи з підвищення якості надання
медичних послуг на первинному рівні та розкрити хід
й перспективи реформування вторинної ланки
надання медичної допомоги;

 розробити пропозиції та
рекомендації щодо шляхів
удосконалення правових та
організаційних засад діяльності органів
місцевого самоврядування у сфері
охорони здоров’я.

«Про підвищення доступності та якості медичного
обслуговування у сільській місцевості»

Бюджетний кодекс України

Про місцеве самоврядування в Україні
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Концепція реформи фінансування системи охорони здоров’я

МЕДИЧНА РЕФОРМА
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пацієнти
ЗАКЛАД ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
утримання

«Основи законодавства України про
охорону здоров’я»

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ
Формально-юридичний
допоміг визначити систему
нормативно-правових актів, що
регулюють відносини у сфері
забезпечення охорони здоров'я

Відповіді респондентів на питання:
«Яке Ваше ставлення до ходу медичної реформи?»
9,23

єдиний національний
замовник медичних послуг
за програмою медичних
гарантій

«Про державні фінансові
гарантії медичного
обслуговування населення»

 визначити сутність територіальної реформи щодо
фінансування медичних бюджетів;

 проаналізувати зміст регіонального
досвіду та проблем реалізації медичної
реформи в Кіровоградській області;

Національна служба
здоров'я України

Цілком підтримую,
потрібно
продовжувати
Потрібно
продовжувати, але
внести певні зміни
Потрібно
продовжувати, але
внести суттєві зміни
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Системного аналізу
дозволив виявити переваги та
проблемні питання, що виникають
в процесі взаємодії органів
місцевого самоврядування і
заклади охорони здоров'я
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Пропозиції заходів по удосконаленню
правових та організаційних засад діяльності
органів місцевого самоврядування
у сфері охорони здоров’я:
1) Посилення комунікації між органами місцевого
самоврядування та членами громади побудованої
на принципах прозорості та підзвітності
використання бюджетних коштів.
2) Удосконалення законодавства щодо роботи
фізичних осіб – підприємців з надання медичних
послуг.
3) Надання пільг для інвестування коштів у
розвиток технічного забезпечення багатопрофільних
лікарень інтенсивного лікування та розвиток
інфраструктури.
4) Розробка окремого механізму фінансування
інфекційних лікарень та інфекційних відділень,
особливо в умовах пандемії COVID-19.

Місто

СМТ

ДОСЛІДЖЕННЯ

Село

Узагальнення
застосовано при визначенні
пропозицій і рекомендацій
щодо шляхів удосконалення
правових та організаційних
засад сфери охорони здоров’я

Результати дослідження::
 Проаналізовано теоретичні дослідження, чинної нормативно-правової бази, які
дали можливість окреслити та узагальнити проблеми в реформуванні медичної
системи України.
 Визначено, що децентралізація та автономізація закладів охорони здоров’я
сприяє поліпшенню якості медичного обслуговування населення через
підвищення економічної ефективності використання коштів.
 Досліджено інструментарій можливостей громад впливати на підвищення якості
надання медичних послуг шляхом самостійного управління та кадрової
політики, перепрофілювання закладів охорони здоров’я та створення
госпітальних округів.
 Проаналізовано регіональний досвід та проблеми реалізації медичної реформи
в Кіровоградській області щодо фінансування, комплектування лікарськими
кадрами, протидії пандемії COVID-19, створення мережі сучасних амбулаторій,
розвитку вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги та інфраструктури в
межах госпітального округу.
 Розроблено пропозиції та рекомендації щодо шляхів удосконалення правових
та організаційних засад діяльності органів місцевого самоврядування у сфері
охорони здоров’я.

