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ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊ²Â Ó 2017 ÐÎÖ²

Київська міська профспілка працівників охорони здоров’я
(КМППОЗ) вірна своїм традиціям і залишається організацією,
яка відстоює права медичних працівників міста Києва на всіх
рівнях законодавчої та виконавчої влади.

На початку 2017 року профспілка провела аналіз заробітної
плати членів профспілки та констатувала про факти «зрівнялів-
ки» в оплаті праці працівників галузі – лікарів без кваліфікацій-
ної категорії та стажу роботи, більшості сестер медичних, навіть
зі стажем роботи до 10-ти років, професіоналів з вищою неме-
дичною освітою.

Протягом року голова профспілки Л. В. Канаровська та пра-
цівники апарату Ради брали участь в засіданнях Комітету з пи-
тань охорони здоров’я ВРУ, парламентських слуханнях, нара-
дах в Кабінеті Міністрів та в інших заходах, всього відбулося
більше ста зустрічей з народними депутатами України, депута-
тами Київської міської ради, представниками урядових органів.

Профспілка співпрацювала з Комітетом Верховної Ради
України з питань охорони здоров’я і в першу чергу з головою
Комітету Ольгою Богомолець. Основні питання, яким приділя-
лася увага:

• умови оплати праці медичних працівників, зокрема, фор-
мування схеми посадових окладів працівників на основі
мінімального посадового окладу, визначеного прожитковим
мінімумом і значно меншого від мінімальної зарплати;

• бездіяльність Міністерства охорони здоров’я України
щодо нормативно-правового забезпечення: диференціації
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зарплати, рефор-
мування системи
надання первин-
ної медичної до-
помоги населен-
ню, підготовки
сімейних лікарів
та інших медич-
них працівників
первинної ланки
до роботи в нових
умовах;

• проекти деяких законодавчих актів України щодо удо-
сконалення законодавства з питань діяльності закладів охоро-
ни здоров’я, внесення зауважень і пропозицій;

• внесення змін до Додатку № 3 Закону України «Про Дер-
жавний бюджет України на 2017 рік» щодо фінансового забез-
печення деяких інститутів Національної академії медичних наук
України та пропозиція збільшити  передбачену Додатком
№ 1 до проекту закону суму видатків для Національної академії
медичних наук України;

• оскарження профспілкою в судовому порядку наказу МОЗ
№ 928 «Про втрату чинності наказу Міністерства охорони здо-
ров’я України від 23 лютого 2000 року № 33», оскільки, скасу-
вання хоча б примірних штатних нормативів неодмінно при-
зведе до розбалансування системи охорони здоров’я, особливо
в умовах її реформування, та зумовить масові звільнення праців-
ників галузі;

• недостатність заходів, що вживаються Міністерством
охорони здоров’я України для нормативно-правового забезпе-
чення реформування системи надання первинної медичної допо-
моги населенню, підготовки сімейних лікарів та інших медич-
них працівників первинної ланки до роботи в нових умовах.

Разом з Комітетом профспілка брала участь в організації та
проведенні засідання «круглого столу» на тему: «Питання опла-
ти праці медичних працівників», на якому профспілка висло-
вила свою позицію про вимогу виконання пункту «ж» части-
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ни першої статті 77 Основ законодавства України про охо-
рону здоров’я щодо встановлення у державних закладах
охорони здоров’я середніх ставок і посадових окладів на
рівні, не нижчому від середньої заробітної плати працівників
промисловості.

За результатами «круглого столу» також було ухвалено
рішення звернутися до Комітету Верховної Ради України з пи-
тань бюджету та Прем’єр-міністра України Гройсмана В. Б. з
проханням виділити додатково 3,0 млрд грн. МОЗ України та
540 млн грн. Національній академії медичних наук України для
забезпечення фінансування оплати праці медичних працівників
у повному обсязі.

Значну увагу КМППОЗ приділила також:
• обговоренню питань про стан та перспективи медичної

освіти в Україні, а саме: системи вищої медичної освіти, підго-
товки молодших спеціалістів; про сучасні аспекти і перспекти-
ви розвитку вищої фармацевтичної, стоматологічної освіти, ре-
формування системи післядипломної підготовки лікарів;

• висуванню вимоги до Голови Верховної Ради заслухати
з парламентської трибуни звіт в.о. Міністра охорони здоров’я
Уляни Супрун про виконану роботу за час перебування на
посаді;

• обговоренню законопроекту № 2309а-д «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконален-

ня законодавства з питань охорони
здоров’я», яким дозволено реоргані-
зувати заклади охорони здоров’я в
комунальні та казенні некомерційні
підприємства; цим законом встанов-
люється низка стимулів, в тому числі
фінансових, для реорганізації за-
кладів охорони здоров’я, врегульову-
ються особливості укладення трудо-
вих контрактів з їхніми керівниками
та уточнюються джерела фінансуван-
ня надання медичної допомоги мед-
закладами;
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• прийняттю рішення про утворення Тимчасової слідчої
комісії Верховної Ради України з питань розслідування обста-
вин та причин зриву програми державних закупівель ліків у
2016 році, дій або бездіяльності, службової недбалості,
професійної непридатності посадових осіб Міністерства охо-
рони здоров’я України.

На пропозицію Київської міської
профспілки працівників охорони здоро-
в’я на засіданні Комітету приймалося
рішення про відзначення на державно-
му рівні 100-річчя з дня народження
видатного вченого лікаря-хірурга, гро-
мадського діяча, Героя України Олексан-
дра Олексійовича Шалімова.

Брали участь:
– в обговоренні під час парламент-

ських слухань на тему: «Пріори-
тетність додержання страхових
засад при реформуванні пенсійної системи»;

– у презентації Комітетом ВРУ законодавчих ініціатив щодо
адаптації системи охорони здоров’я України до Євро-
пейських стандартів, за участю міжнародних структур;

– у засіданні «круглого столу» на тему: «Травматизм – гло-
бальна проблема сьогодення»;

– у «круглому столі» на тему: «Запровадження загально-
обов’язкового соціального медичного страхування в Ук-
раїні», організованому Комітетом ВРУ, в якому також взя-
ли участь народні депутати, представники Адміністрації
Президента, Кабінету Міністрів, органів місцевого само-
врядування, Національної академії медичних наук, Ліги
страхових організацій, Асоціації приватних медичних
закладів, Федерації роботодавців, професійних спілок,
дипломатичних представництв іноземних держав. На-
родні депутати – члени Комітету з питань охорони здо-
ров’я презентували законодавчі ініціативи, спрямовані на
запровадження обов’язкового медичного страхування в
Україні.
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Протягом року профспілка направила 49 звернень депу-
татам Верховної Ради, Президентові та Прем’єр-міністру,
профільному міністерству та Міністерству соціальної по-
літики України.

Кабінет Міністрів України
Київська міська профспілка працівників охорони здоров’я

як членська організація Федерації профспілок України є учас-
ником Тристоронньої соціально-економічної ради.

 Національна тристороння соціально-економічна рада впер-
ше була утворена на пропозицію всеукраїнських профспілок,
об’єднань роботодавців та Кабінету Міністрів України як кон-
сультативно-дорадчий орган при Президентові України відпо-
відно до Указу Президента України від 29 грудня 2005 року
№ 1871 «Про розвиток соціального діалогу в Україні».

Національна тристороння соціально-економічна рада є
дійсним членом Міжнародної асоціації соціально-економічних
рад і подібних до них інституцій з 2008 року.

У квітні 2017 року на засіданні Національної тристоронньої
соціально-економічної ради було презентовано реформу систе-
ми охорони здоров’я в Україні «Реалізація державних гарантій
щодо безоплатного надання медичної допомоги», протягом року
профспілка надавала пропозиції та зауваження щодо непрофе-
сійних дій МОЗ.

У листопаді 2017 року відбулася нарада Прем’єр-міністра
України Гройсмана В. Б. з представниками всеукраїнських проф-
спілок та профоб’єднань. За результатами обговорення Прем’єр-
міністр дав доручення: вжити дієвих заходів до посилення
соціального захисту населення, погашення заборгованості із
заробітної плати, легалізації заробітної плати та зростання
реальних доходів працюючих громадян, поліпшення якості
життя та добробуту громадян, продовження розпочатих Урядом
комплексних реформ на основі взаємних консультацій і узгод-
ження позицій.

В тому числі надано доручення МОЗ України активізувати
діалог з представниками Профспілки працівників охорони здо-
ров’я з метою вироблення спільних позицій з питань, що сто-
суються реформи охорони здоров’я.
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Проведено зустріч з Віце-прем’єр-міністром України Пав-
лом Розенком, на якій обговорювалися шляхи вирішення про-
блемних питань галузі охорони здоров’я України; дійшли зго-
ди, що питання оплати праці медичних працівників потребує
системного вирішення. У багатьох областях України існує про-
блема виникнення заборгованості по зарплаті наприкінці року;
П. Розенко пообіцяв вирішити всі питання щодо фінансування
галузі до кінця року, зазначив про необхідність працювати над
упровадженням механізмів залучення додаткового ресурсу в си-
стему охорони здоров’я, повідомив, що у 2018 році передбаче-
но чергове зростання розміру мінімальної заробітної плати, зок-
рема для працівників галузі охорони здоров’я, але профспілка
знов таки заявила про зрівнялівку в оплаті праці і не-
обхідність якнайшвидше вирішити це питання.

За результатами зустрічі Віце-прем’єр-міністр дав дору-
чення МОЗ, Мінфіну та Мінсоцполітики провести консультації
з представниками профспілки щодо можливості підняття відпо-
відних параметрів ЄТС для медпрацівників, так, як це було зап-
ропоновано для освітян. Також на зустрічі обговорювалися пи-
тання бюджетного фінансування установ НАМН України, ре-
формування системи екстреної медичної допомоги, прискорення
створення Центру громадського здоров’я та створення гос-
пітальних округів тощо. З метою вирішення зазначених питань
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центральним органам виконавчої влади було дано відповідні
доручення.

Профспілка передала Уряду всі вимоги, з якими медичні пра-
цівники вийшли на акцію протесту 19 вересня 2017 року.

Протягом року профспілка постійно зверталася до МОЗ з
вимогами та пропозиціями щодо непрофесійних законопро-
ектів, наказів тощо.

На початку 2017 року Київським апеляційним адміністра-
тивним судом визнано протиправною та скасовано постанову
Кабінету Міністрів України «Про затвердження нормативу за-
безпечення стаціонарними лікарняними ліжками у розрахунку
на 10 тис. населення» № 1024 від 25.11.2015 за адміністратив-
ним позовом Профспілки працівників охорони здоров’я.

Профспілка активно виступала проти наказу № 918 від
09.08.2017, яким фактично знищується швидка медична допо-
мога, кваліфіковані лікарі та фельдшери замінюються на пара-
медиків. Київська
міська профспіл-
ка працівників
охорони здоров’я
направила теле-
грами Прем’єр-
м і н і с т р о в і
України Гройсма-
ну В. Б., народним
депутатам та ін-
ф о рм а ц і й н и м
агентствам, в яких, представляючи інтереси медичної громади
столиці, вимагала не підписувати проект постанови КМУ «Про
внесення змін до Типового положення про бригаду екстреної
(швидкої) медичної допомоги».

Активні дії проти зміни № 6
до Національного класифікатора професій:

1 листопада 2017 року набрав чинності новий класифікатор
професій, в якому було скасовано та вилучено деякі професії
медичних працівників («Лікар-терапевт дільничний», «Лікар-
терапевт підлітковий», «Лікар-терапевт цехової лікарської
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дільниці», «Фель-
дшер з медицини
н е в і д к л а д н и х
станів», «Сестра
медична з маса-
жу»), це означало
скорочення 16 тис.
людей, які працю-
ють сьогодні в
системі охорони
здоров’я. Проф-
спілка виступила категорично проти цього. Провела прес-кон-
ференцію в агентстві «Інтерфакс-Україна», направила звернен-
ня та телеграми Уряду.

На звернення Профспілки працівників охорони здоров’я
України до Прем’єр-міністра В. Б. Гройсмана Перший віце-
прем’єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі Ук-
раїни С. І. Кубів підписав наказ щодо внесення змін до націо-
нального класифікатора професій ДК 003:2010 (зміна № 7), яка
відновлює скасовані раніше з ініціативи МОЗ України професії
працівників охорони здоров’я: «лікар-терапевт», «лікар-тера-
певт дільничний», «лікар-терапевт підлітковий», «лікар-тера-
певт цехової лікарської дільниці», «фельдшер з медицини
невідкладних станів», «інструктор з трудової адаптації»,
«інструктор з трудової терапії», «фахівець з фізичної реабілі-
тації», «сестра медична з лікувальної фізкультури», «сестра
медична з масажу».

Робота з Президією
Національної академії медичних наук України

Протягом року голова профспілки брала участь у засідан-
нях Президії НАМН України, неодноразово направлялися звер-
нення і телеграми на адресу Верховної Ради України та Уряду
про захист соціальних та економічних прав працівників інсти-
тутів НАМН України.

Ситуація з фінансуванням науково-дослідних інститутів На-
ціональної академії медичних наук України у 2017 році була
критичною, фінансування складало від 35 до 59% від потреби,
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на медикаменти виділено лише 10%
від потреби, на оплату енергоносіїв –
15%, зовсім відсутні видатки на хар-
чування пацієнтів. Видатки на опла-
ту праці передбачені в обсягах, що
забезпечують лише 50% від необхід-
них мінімальних потреб і не врахо-
вують підвищення мінімальної заро-
бітної плати, встановленої з 1 січня
2017 року. Як наслідок – проведено
скорочення посад науковців, переве-
дення наукових працівників на роботу на умовах неповного
робочого дня, надання відпусток без збереження заробітної
плати.

Питання про фінансування закладів НАМН України пору-
шувалося на засіданнях Президії в лютому, квітні, а також на
засіданні Комітету ВРУ «Про внесення змін до Додатку № 3
Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»
щодо фінансового забезпечення Державної установи «Націо-
нальний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова
Національної академії медичних наук України» та Державної
установи «Національний інститут хірургії та трансплантології
ім. О. О. Шалімова Національної академії медичних наук
України».
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Про стан фінансування НАМН України профспілка направи-
ла телеграми і звернення Президенту України Порошенку П. О.,
Прем’єр-міністрові України Гройсману В. Б. та голові Комітету
ВРУ з питань охорони здоров’я Богомолець О. В., звернення на
адресу депутатських фракцій та народних депутатів «Про ката-
строфічну ситуацію в науково-медичній сфері».

З ініціативи профспілки на засіданні Комітету ВРУ розгля-
далося питання про відзначення 100-річчя з дня народження
видатного хірурга, всесвітньо відомого вченого, академіка
О. О. Шалімова, також профспілка зверталася до київського
міського голови, Київської міської державної адміністрації щодо
перейменування вулиці Героїв Севастополя та зупинки гро-
мадського транспорту на ім’я О. О. Шалімова.

Акція протесту
19 вересня 2017 року Київська міська профспілка праців-

ників охорони здоров’я взяла участь у Всеукраїнській попе-
реджувальній акції протесту. Учасники мітингу перед Верхов-
ною Радою відзначили, що галузь охорони здоров’я упродовж
років перебуває в кризовому стані через тривале та значне не-
дофінансування (нижче 3% від ВВП). Медики і надалі посіда-
ють передостаннє місце серед галузей економіки за рівнем за-
робітної плати, відстаючи від промисловості в 1,42; освіти –
1,33; культури – 1,05 раза.

Учасники акції були одностайні в тому, що система охорони
здоров’я в Україні потребує реформи, але ця реформа має бути
професійною, системною та економічно обґрунтованою, всі
новації повинні здійснюватись для поліпшення соціального ста-
новища медичного працівника та захищати права пацієнта.

Під час акції проведено зустрічі профспілкової делегації з
представниками влади у Верховній Раді України, в Адмініст-
рації Президента України та в Кабінеті Міністрів України.

Віце-прем’єр-міністрові Павлу Розенку передано вимоги
Профспілки працівників охорони здоров’я України, які підтри-
мали своїми підписами всі медичні працівники.

Уряд взяв на себе зобов’язання погасити до 1 жовтня всю
заборгованість по зарплаті та протягом місяця спрямувати кошти
на покриття дефіциту на медичну субвенцію.
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Після завер-
шення акції від-
булося засідання
Комітету Верхов-
ної Ради України
з питань охорони
здоров’я за учас-
тю представників
П р о ф е с і й н о ї
спілки працівни-
ків охорони здо-
ров’я України і Київської міської профспілки працівників охо-
рони здоров’я. Основні вимоги медичної спільноти:

• призначити фахового керівника галузі з грамотним підхо-
дом до питання реформування медичної галузі з дотриманням
Конституції України та законів,

• підвищення розмірів посадових окладів медичним праців-
никам, збільшення обсягу медичної субвенції на 2017 рік на
3,9 млрд грн. з метою погашення заборгованості з виплати за-
робітних плат,

• встановлення медичним працівникам державних і кому-
нальних закладів охорони здоров’я надбавки за престижність
праці тощо,

• недопущення руйнації національної системи охорони
здоров’я та здійснення її системного реформування.

На засіданні Комітету прийнято рішення рекомендувати
Кабінету Міністрів України:

• невідкладно внести до Верховної Ради України кандида-
туру для призначення на посаду Міністра охорони здоров’я Ук-
раїни відповідно до вимог статті 85 Конституції України;

• терміново вирішити питання щодо погашення заборго-
ваності та забезпечення виплати у повному обсязі у 2017 році
заробітної плати працівникам закладів охорони здоров’я, вклю-
чаючи встановлені законодавством доплати і надбавки, а також
щодо необхідності забезпечення диференціації заробітних плат
працівникам закладів охорони здоров’я та установ Національ-
ної академії медичних наук України;
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• забезпечити виконання заходів, передбачених Рекомен-
даціями парламентських слухань на тему: «Про реформу охо-
рони здоров’я в Україні», затвердженими Постановою Верхов-
ної Ради України від 21 квітня 2016 року № 1338-VIII, насам-
перед щодо затвердження Концепції та Стратегії реформуван-
ня системи охорони здоров’я України, які мають бути спрямо-
вані на розвиток медичної галузі та насичення її кваліфікова-
ними кадрами, виділення достатніх коштів для фінансування
системи охорони здоров’я, забезпечення їх ефективного пере-
розподілу та відповідального використання, поліпшення якості
державного управління у сфері охорони здоров’я, стандартиза-
цію медичних послуг та формування економічного механізму
системи охорони здоров’я, який відповідає принципам соціаль-
ної доступності, безоплатності та справедливості;

• в ході прове-
дення адміністра-
тивної реформи
чітко розмежува-
ти повноваження,
обов’язки та міру
відповідальності
місцевих та цент-
ральних органів
виконавчої влади
в управлінні сис-
темою охорони
здоров’я;

• доручити Міністерству охорони здоров’я України прове-
сти ґрунтовний всебічний соціально-економічний аналіз стану
системи охорони здоров’я з урахуванням попередніх реформ у
пілотних регіонах та на підставі математичного аналізу й інди-
кативного планування спрогнозувати очікувані результати та
можливі ризики;

• активізувати роботу примирної комісії з врегулювання
колективного трудового спору між Профспілкою працівників
охорони здоров’я України та Кабінетом Міністрів України, а
також колективні переговори щодо укладання Галузевої угоди
на новий термін;
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• забезпечити проведення реформи системи охорони здо-
ров’я з дотриманням Конституції України та законодавства Ук-
раїни з урахуванням позиції Профспілки працівників охорони
здоров’я України та думки медичної спільноти;

• забезпечити виконання судових рішень щодо скасування
постанов Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 року
№ 442 «Про оптимізацію системи центральних органів вико-
навчої влади» в частині реорганізації Державної санітарно-
епідеміологічної служби України та від 25.11.2015 року № 1024
«Про затвердження нормативу забезпечення стаціонарними
лікарняними ліжками у розрахунку на 10 тис. населення» щодо
скорочення ліжкового фонду.

Робота з громадськими організаціями
У березні 2017 року відбулося засідання «Платформа спри-

яння формуванню національної стратегії охорони здоров’я Ук-
раїни», в якому брали участь представники Всеукраїнської
громадської організації «Український союз промисловців і
підприємців», Об’єднання організацій роботодавців України,
Національної академії медичних наук України, Ліги страхових
організацій України, Громадської організації «Українська асоціа-
ція сприяння охороні здоров’я населення», Профспілки праців-
ників охорони здоров’я. Учасники засідання наполягали на по-
требі прийняття комплексної стратегії у сфері охорони здоро-
в’я та направили звернення Президентові, парламенту та уряду
України, а також підписали Меморандум про співпрацю. Учас-
ники обговорення наголосили, що актуальність реформи охоро-

ни здоров’я
в Україні є
вкрай висо-
кою, оскільки
ця надзвичай-
но важлива
сфера суспіль-
ного життя ба-
гато років
поспіль потер-
пає від непо-
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слідовної соціально-економічної політики та, на відміну від
інших галузей, все ще функціонує за застарілою, неефектив-
ною моделлю управління та фінансування.

Разом з Федерацією профспілок України проведено пікету-
вання НКРЕКП з вимогами до Президента України, Верховної
Ради України та НКРЕКП  негайного накладення мораторію на
підвищення цін і тарифів на енергоносії та житлово-комунальні
послуги;  проведення Парламентських слухань щодо економіч-
ної обґрунтованості встановленої ціни на природний газ і та-
рифів на житлово-комунальні послуги за участю громадськості,
експертів, соціальних партнерів.

12 травня 2017 року відбулося засідання Київської міської
тристоронньої соціально-економічної ради. Одним з питань по-
рядку денного було «Дотримання законодавства з питань охо-
рони праці в закладах охорони здоров’я м. Києва».

16–17 травня у
Києві проведено
експертний семі-
нар з реформу-
вання системи
охорони здоров’я
у контексті реалі-
зації Угоди про
асоціацію Украї-
на–ЄС. Учасники
зазначили, що

протягом багатьох років в Україні спостерігається катастро-
фічний стан з медичним забезпеченням громадян та фінансу-
ванням цієї сфери. Реформи у медичній галузі проводяться
безсистемно, що фактично призводить до її руйнації, а нової
ефективної і продуктивної системи медичної допомоги не утво-
рюється. На переконання профспілок, стан забезпечення грома-
дян медичними послугами в Україні потребує кардинального
поліпшення, а всі рішення з реформування системи, зокрема
зміни до законів, мають ухвалюватись після широкого громад-
ського обговорення та з урахуванням фахової оцінки корисності
й важливості таких рішень. Одними з головних завдань рефор-
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мування системи
охорони здоров’я
мають стати
підвищення заро-
бітної плати ме-
дичних праців-
ників, підвищен-
ня ефективності
соціального діа-
логу, а також зап-
р о в а д ж е н н я
більш сучасних видів надання медичних послуг з урахуванням
досвіду країн–членів ЄС.

Профспілка брала участь у зустрічі столичної спільноти з
Кучеренком Олексієм Юрійовичем, екс-міністром з питань жит-
лово-комунального господарства України щодо обговорення
рівня підготовки медичних закладів (обладнання теплоелект-
роцентралей, котелень, теплових та електричних мереж) до
осінньо-зимового періоду 2017/18 рр. Також було розглянуто
питання наявності в закладах автономних джерел електропос-
тачання, кількості виділених коштів на ремонт та промивання
системи теплопостачання, ремонт покрівель, утеплення
зовнішніх тепломереж, будинків, споруд, вікон; питання пере-
вірка зливних стоків, виконання метрологічної повірки приладів
обліку теплової енергії, у разі необхідності здійснення їх ре-
монту або заміни.

Великі профспілкові збори
22 червня відбулися збори профспілкового активу Київ-

ської міської профспілки працівників охорони здоров’я за
участю голови Комітету Верховної Ради України з питань охо-
рони здоров’я Ольги Богомолець та її заступника Олега Мусія,
також були присутні голова постійної комісії Київради з питань
охорони здоров’я та соціального захисту Олег Гелевей, прези-
дент Української федерації громадських організацій сприяння
охороні здоров’я громадянського суспільства Володимир Заго-
родній.
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В і д к р и л а
збори голова
КМППОЗ Лариса
К а н а р о в с ь к а .
Вона привітала
учасників зібран-
ня, подякувала
за співпрацю
н а ч а л ь н и к а м
управлінь охоро-
ни здоров’я районних державних адміністрацій, керівникам за-
кладів, Київській крайовій організації Всеукраїнського лікар-
ського товариства.

Тема зборів – «Проблеми захисту прав медичних праців-
ників в умовах реформування галузі: погляд профспілки»;
головною метою зібрання було – виробити пропозиції та заува-
ження профспілки до проекту Закону України «Про державні
фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських
засобів» (реєстр. № 6327, доопрацьований 06.06.2017), прий-

нятого у першому
читанні. До обгово-
рення долучилися
голова профкому
Інституту геронто-
логії Н. О. Прокопен-
ко, начальник управ-
ління охорони здоро-
в’я Голосіївської ра-
йонної держадміні-
страції О. І. Довгань,
президент Федерації

роботодавців В. В. Загородній, голова Київської крайової органі-
зації Всеукраїнського лікарського товариства Д. Т. Карабаєв.

Учасники зборів зазначили, що більшість положень проек-
ту Закону № 6327 підлягають перегляду, вилученню, доопра-
цюванню. Профспілка визначила конкретні пропозиції для
підготовки другого читання Закону. Ці пропозиції були підтри-
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мані всіма учасниками зборів, які визначили, що реформи мо-
жуть відбуватися лише у разі:

– законодавчого закріплення фінансування галузі на ви-
значений ВООЗ відсоток – 7-10% від ВВП;

– кардинального вирішення питання підвищення оплати
праці до середнього рівня по регіону;

– впровадження комплексної державної програми
забезпечення медичних працівників житлом (на пільго-
вих умовах);

– врахування позиції профспілки під час розгляду питань
медичної реформи у Верховній Раді України аід час дру-
гого читання Закону;

– проведення загальнодержавних кампаній з популяризації
та підняття престижу медичної професії;

– нормативного закріплення Програми соціального захис-
ту (модельного соціального пакету) медичних працівників
в умовах реформування охорони здоров’я, розробленої
профспілкою.

2 жовтня у Києві, у Міжнародному центрі культури і мис-
тецтв Федерація профспілок України провела круглий стіл на
тему: «Ініціативи у сфері охорони здоров’я – якою повинна бути
ефективна модель реформування системи охорони здоров’я в
Україні для забезпечення якісної і доступної медичної допомо-
ги». Голова ФПУ Григорій Осовий зазначив, що для профспілок
головним у проведенні реформування медичної галузі має ли-
шатися принцип
гарантування до-
ступності та яко-
сті медичної до-
помоги для гро-
мадян. Для участі
в дискусії були
запрошено членів
парламентського
Комітету з питань
охорони здоров’я,
народних депу-
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татів, керівництво Міністерства охорони здоров’я України, пред-
ставників організацій роботодавців, науковців, фахівців медич-
ної галузі, експертів.

Обговорено урядові ініціативи реформування медицини,
законопроекти медичної реформи, внесені на розгляд Верхов-
ної Ради України, а також проблемні питання функціонування
системи охорони здоров’я в Україні у період реформування,
а саме:

– забезпечення гарантованого державою рівня безоплатної
медичної допомоги;

– розвиток надання первинної медичної допомоги, екстре-
ної медичної допомоги;

– створення системи загальнообов’язкового державного
соціального медичного страхування;

– перспективи подальшого існування спеціалізованих за-
кладів охорони здоров’я в окремих галузях виробництва;

– фінансування галузі охорони здоров’я в Україні;
– забезпечення соціальних гарантій медичним працівникам.
18 жовтня 2017 року в місті Києві відбувся Національний

форум охорони здоров’я «ЗА ЗДОРОВУ НАЦІЮ» під голову-
ванням голови Комі-
тету Верховної Ради
України з питань
охорони здоров’я
О. В. Богомолець та
за сприяння Феде-
рації профспілок Ук-
раїни, Профспілки
працівників охорони
здоров’я України і
Федерації робото-
давців охорони здо-
ров’я; у форумі взяли участь депутати, урядовці, профспілки,
роботодавці та громадськість.

Обговорювали реформу охорони здоров’я, але реформу си-
стемну, професійну, безпечну для кожного українця та підтрима-
ну суспільством, – адже виключно народ України вправі визна-
чати, якою повинна бути система охорони здоров’я.



27

Профспілки вважають, що при розробці таких законопро-
ектів необхідно обов’язково спиратися на вітчизняний досвід
та знання, а також на принципи Всесвітньої організації охоро-
ни здоров’я. Реформу потрібно погодити із суспільством.

За підсумками форуму учасники прийняли резолюцію, у
якій запропоновано комплекс законодавчих пріоритетів і
першочергових дій щодо недопущення знищення національ-
ної системи охорони здоров’я.

Прийнято рішення звернутись до Президента України та до
Уряду із закликом забезпечити виконання вимог профспілки,
переданих до Кабміну під час акції протесту.

19 жовтня Верховна Рада України ухвалила у другому чи-
танні Закон України «Про державні фінансові гарантії надання
медичних послуг та лікарських засобів» (№ 6327). Також у пер-
шому читанні прийнято проекти законів «Про внесення змін
до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення державних
фінансових гарантій надання медичних послуг та лікарських
засобів» (№ 6604) і «Про підвищення доступності та якості ме-
дичного обслуговування у сільській місцевості» (№ 7117).

Робота з Київською міською радою,
постійною комісією Київради з питань охорони
здоров’я та виконавчим органом Київради

Київською міською державною адміністрацією
Голова КМППОЗ протягом року брала участь у зустрічах з

київським міським головою В. В. Кличком, у засіданнях постій-
ної комісії Київради з питань охорони здоров’я та соціального
захисту, головою постійної комісії О. І. Гелевеєм, секретарем
постійної комісії Ю. М. Лобан, першим заступником голови
КМДА М. Ю. Поворозником.

Канаровська Л. В. є членом Київської трьохсторонньої соц-
іально-економічної ради та брала участь у всіх засіданнях з об-
говорення соціальних гарантій працівникам закладів охорони
здоров’я, а також проблемних моментів гарантованого пакету
медичних послуг, організованого Комітетом АПУ з медичного
права, Громадською радою при КМДА та ГО «Громадська ініціа-
тива «Право на здоров’я». МОЗ України оприлюднило проект
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переліку гарантова-
них медичних по-
слуг, що фінансува-
тимуться за рахунок
бюджетних асигну-
вань, впровадження
фінансування медич-
них послуг за прин-
ципом «гроші йдуть
за пацієнтом», в яко-
му частина фінансу-
вання припадатиме
саме на місцеві бюджети. На засіданні обговорювалися потре-
би громади м. Києва у наданні певних видів медичної допомо-
ги, пропозиції щодо включення певних видів медичної допомоги
до гарантованого переліку медичних послуг та його солідарне
фінансування.

Слід зазначити, що в Києві ситуація значно краща, ніж у ре-
гіонах, за рахунок фінансування з місцевого бюджету медич-

ним працівникам
виплачуються над-
бавки за складність і
напруженість у ро-
боті, матеріальна до-
помога на оздоров-
лення, заохочення з
нагоди професійного
свята.

Профспілкою на-
правлено близько
100 листів на адресу

Київради, КМДА, Департаменту охорони здоров’я, управлінь
охорони здоров’я районних у м. Києві державних адміністрацій,
керівників закладів охорони здоров’я.

Голова Ради Л. В. Канаровська брала участь у засіданнях
постійної комісії Київської міської ради з питань охорони здо-
ров’я та соціального захисту, на яких розглядалися важливі
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питання, зокрема про розробку міської комплексної цільової
програми «Київ без бар’єрів», про звіт Департаменту охорони
здоров’я, про зміни до програми «Турбота. Назустріч киянам»,
про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Києва»
Ємцю І. М. за поданням профспілки та ін.

Профспілка медиків була учасницею засідання круглого сто-
лу на тему: «Про розробку Київської міської програми охорони
здоров’я та медичного забезпечення працюючого населення і
започаткування платформи сприяння формуванню національ-
ної стратегії охорони здоров’я України».

У червні на засіданні постійної комісії Київської міської ради
з питань охорони здоров’я та соціального захисту заслуховува-
ли проект рішення Київської міської ради про внесення змін до
статутів деяких закладів охорони здоров’я, про створення ко-
мунального некомерційного підприємства «Центр первинної
медико-санітарної допомоги» Подільського району м. Києва на
основі звернення первинної профспілкової організації співро-
бітників КНП «ЦПМСД № 1» Подільського району.

У жовтні на за-
сіданні постійної
комісії Київської
міської ради з пи-
тань охорони здо-
ров’я та соціаль-
ного захисту роз-
глядалося питан-
ня про склад Гос-
пітальної ради,
лист громадської
організації «Ук-
раїнська асоціація сприяння охороні здоров’я населення» щодо
виконання резолюції «круглого столу» на тему: «Про розробку
Київської міської програми охорони здоров’я та медичного за-
безпечення працюючого населення», проект Концепції розвит-
ку системи охорони здоров’я в м. Києві.

Проект Концепції розвитку системи охорони здоров’я в
м. Києві обговорювався за участі першого заступника голови
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КМДА М.Ю. По-
ворозника, голови
постійної комісії
Київської міської
ради з питань
охорони здоров’я
та соціального за-
хисту О. І. Геле-
вея, президента
НАМН України
В. І. Цимбалюка,
директора Депар-

таменту охорони здоров’я В. Г. Гінзбург, заступника голови Ради
Київської міської профспілки працівників охорони здоров’я
С. А. Кубанського.

Наприкінці жовтня на засіданні постійної комісії Київської
міської ради розглянуто проект рішення Київської міської ради
«Про затвердження Концепції розвитку системи охорони здоро-
в’я в місті Києві», і в листопаді на засіданні проект прийнято.

Профспілка взяла участь у засіданні постійної комісії Київ-
ської міської ради з питань бюджету та соціально-економічно-
го розвитку, на якому розглядався проект бюджету та Програма
економічного і соціального розвитку міста Києва на 2018 рік;
також було заслухано інформацію Департаменту охорони здо-
ров’я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА).

28 листопада, з ініціативи Київської міської профспілки пра-
цівників охорони здоров’я та за підтримки членів постійної
комісії з питань охорони здоров’я та соціального захисту, Київ-
ська міська рада більшістю голосів підтримала рішення про
звернення до Кабінету Міністрів України, Міністерства охоро-
ни здоров’я України, Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України та Уповноваженого Верховної Ради України з
прав людини щодо правових аспектів внесення змін до націо-
нального класифікатора України ДК 003:2010 у сфері охорони
здоров’я.

 Окремі слова подяки за підтримку позиції Київської міської
профспілки працівників охорони здоров’я – депутатам Київської
міської ради Олегу Гелевею та Юлії Лобан.
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Наприк інц і
року відбулося
пленарне засі-
дання Київської
міської ради, на
якому розглянуто
питання: «Про
прийняття до
розгляду проекту
рішення «Про
Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на
2018–2020 роки», «Про прийняття до розгляду проекту рішен-
ня «Про бюджет міста Києва на 2018 рік», також до порядку
денного було внесено питання, що стосуються галузі: «Про зат-
вердження Концепції розвитку системи охорони здоров’я в місті
Києві»; «Про створення комунального некомерційного
підприємства «Київський міський центр нефрології та діалізу».

Профспілка проводить спільні заходи з Департаментом охо-
рони здоров’я:

– участь у підсумкових нарадах, обговоренні концепції роз-
витку охорони здоров’я в м. Києві;

– у комісіях з конкурсу на посаду керівників закладів;
– у комісіях з розгляду скарг членів профспілки, пацієнтів;
– в організації навчання спеціалістів закладів охорони здо-

ров’я з правових питань для спеціалістів відділів кадрів,
молодших медич-
них спеціалістів,
інженерів з охо-
рони праці;
– проведення
спільних пере-
вірок дотримання
законодавс тва
про працю та охо-
рону праці в за-
кладах та ін.
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Важливе місце в роботі із соціальними партнерами приді-
ляється співпраці з управліннями охорони здоров’я районних у
місті Києві державних адміністрацій: проводяться спільні нара-
ди з начальниками управлінь, спільні культурно-масові заходи.

П р о ф с п і л к а
брала участь у ро-
боті комісії з відбо-
ру кандидатів на
н а г о р о д ж е н н я
відзнакою за про-
фесіоналізм та ми-
лосердя «Орден
Святого Пантелей-
мона»; у 2009 р.
з а п оч а т ко в а н о
відзнаку «Хрест Пантелеймона Цілителя», яка вручалася тим,
хто має видатні особисті заслуги та сприяє розвитку галузі охо-
рони здоров’я й медичної науки, відзначився у благодійній, гу-
маністичній та громадській діяльності, а також за інші здобут-
ки на ниві охорони фізичного та духовного здоров’я населен-
ня. З часу заснування відзнаки було нагороджено більше два-

дцяти видат-
них вчених,
лікарів, гро-
мадських та
благодійних
діячів, пред-
ставників ду-
ховенства, се-
ред яких такі
визначні осо-
бистості, як
М. М. Амосов

(посмертно), О. О. Шалімов (посмертно), О. М. Лук’янова,
Ю. І. Кундієв, Л. А. Пиріг, В. Ю. Мартинюк, Святійший Патрі-
арх Київський і всієї Руси-України Філарет, Блаженнійший
Митрополит Київський і всієї України Володимир, Глава
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Української Греко-Католицької Церкви Блаженнійший Любо-
мир (Гузар) та ін. Продовжуючи традицію нагородження,
з метою відновлення в суспільстві засад милосердя, гуманізму,
любові до ближнього та недужого, з 2017 р. започатковується гро-
мадська відзнака за професіоналізм та милосердя «Орден Свя-
того Пантелеймона». У 2017 році відзнака присуджувалася
у 5-ти номінаціях: «Кращий лікар»; «Кращий медик»; «Нова-
тор охорони здоров’я»; «Міжнародне співробітництво у галузі
охорони здоров’я»; «Служіння суспільству». У день Святого
Пантелеймона, 9 серпня, у Софійському соборі відбулося бого-
служіння, а ввечері у Національній філармонії пройшов урочи-
стий захід, на якому результати голосування були оголошені й
п’ять переможців нагороджені орденом Святого Пантелеймона.

Міжнародна співпраця
З 2008 року між Київською міською профспілкою праців-

ників охорони здоров’я та Мінським міським комітетом Біло-
руської профспілки працівників охорони здоров’я було укладе-
но договір про
співпрацю на 10
років щодо об-
міну досвідом ро-
боти із захисту
прав медичних
п р а ц і в н и к і в ,
участі у Міжна-
родних конферен-
ціях, які проводи-
лися в Білорусі та
в Україні, відвіду-
вання закладів
охорони здоров’я тощо. У 2017 році цю угоду було
продовжено на наступні 10 років. Рада профспілки приймала
делегацію під керівництвом голови Мінського міського коміте-
ту Білоруської профспілки працівників охорони здоров’я
Будревичем Г. С.
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Профспілкові традиції
Крім розгляду важливих питань соціального захисту, проф-

спілка бере участь у різноманітних науково-практичних
конференціях з питань реформування та перспектив розвитку
системи охорони здоров’я: «Національна стратегія охорони здо-
ров’я», «Медична освіта в Україні: погляд у майбутнє», «Кадро-
ва політика у сфері охорони здоров’я в умовах загрози націо-
нальній безпеці України».

Профспілка зберігає багаторічні традиції та проводить ве-
ликі урочисті святкові заходи з нагоди Міжнародного жіночого
дня, Всесвітнього дня медичної сестри, Дня медичного праців-
ника, вшановує інші професії в галузі охорони здоров’я: День
лікаря, День фармацевтичного працівника, День автомобіліста.

Разом з Науково-практичним медичним центром дитячої кар-
діології та кардіохірургії (директор проф. І. М. Ємець) прове-
дено VIII Всеукраїнський конгрес медичних сестер, на якому
обговорювалися і питання соціального захисту медичних сестер.

Профсп і лк а
щороку року ви-
ступала ініціато-
ром проведення
конкурсів профе-
сійної майстер-
ності серед мо-
лодших медичних
спеціалістів. У
2017 році в бага-
тьох закладах охо-
рони здоров’я
проведено кон-

курси – перший етап Всеукраїнського конкурсу, потім на базі
Київського медичного коледжу ім. П. І. Гаврося – ІІ етап Всеук-
раїнського конкурсу «Ескулап-професіонал», в якому взяли
участь 12 кращих медсестер міста Києва. Вони були нагоро-
джені подяками Київської міської ради, Грамотами Департамен-
ту охорони здоров’я, преміями від профспілки. Одна з перемож-
ниць конкурсу медична сестра приймального відділення Київ-



35

ської міської клінічної лікарні № 7 Тарчевська Мар’яна брала
участь у Всеукраїнському конкурсі в м. Запоріжжі, де отримала
звання дипломанта конкурсу, показавши високий результат,
особливо при демонструванні практичних навичок. КМППОЗ
організувала та фінансово забезпечила участь медичної сестри
у конкурсі. Профспілка висловлює велику подяку головному
лікарю лікарні Гуленко О. І., директорові Київського медично-
го коледжу ім. П. І. Гаврося Підмогильній Л. Г., голові циклової
комісії коледжу Липовій О. О.

Влітку 2017 року профспілка провела організаційні заходи
та відправила на оздоровлення 525 дітей медичних працівників
з наданням дотації на кожну путівку в розмірі 1000 грн. та за-
безпечила супровід дітей, а також надала 96 пільгових путівок
на оздоровлення для дітей працівників галузі. Слід зазначити,
що забезпечено путівками всіх, хто звернувся до профспілки.

Завдяки співпраці з Національним цирком України, на пільго-
вих умовах закуплено та для членів профспілки надано безкош-
товно 1000 квитків на циркові вистави протягом усього року.
На Новорічні свята за рахунок Ради профспілки закуплено 1900
квитків, та за рахунок первинних профспілкових організацій
всіх дітей членів профспілки – 12390 – забезпечено новорічни-
ми подарунками і квитками на дитячі заходи.

Профспілка проводить велику
спортивно-оздоровчу роботу, ме-
дичні працівники беруть участь у
всіх міських змаганнях, які про-
водить ФСТ «Спартак», займаю-
чи призові місця.

У червні вперше з нагоди Дня
медичного працівника на базі
«Медик» Національного медично-
го університету ім. О. О. Бого-
мольця проведено Київську спар-
такіаду «KYIV MEDICAL
GAMES».

За результатами сезону 2017
року золоті нагороди і головний
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приз року «Кубок
виклику» виборо-
ли столичні меди-
ки з Київської
міської проф-
спілки праців-
ників охорони
здоров’я; особли-
во відзначились
переможці квалі-
фікаційних зма-
гань Спартакіади,

які ставали володарями «Кубку виклику» й нагороджені
пам’ятною планшеткою, серед них і

«МІСТЕР БАТЕРФЛЯЙ» – НМУ ім. О. О. Богомольця
«KYIV SPARTAK BASKET» – Київська міська профспілка

працівників охорони здоров’я
«KYIV MEDICAL GAMES» – Центр екстреної медичної

допомоги та медицини катастроф
 «FARMAK CHALLENGE» – Київська міська профспілка

працівників охорони здоров’я
У фіналі «ЗДОРОВИЙ КИЯНИН 2017» перемогла Київська

міська профспілка працівників охорони здоров’я.


