²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß ÏÐÎ ÐÎÁÎÒÓ Â²ÄÄ²ËÓ
Ç ÑÎÖ²ÀËÜÍÎ-ÅÊÎÍÎÌ²×ÍÈÕ
ÏÈÒÀÍÜ Ó 2017 ÐÎÖ²

Відповідальний працівник:
ЛЕВИЦЬКИЙ Віталій Олегович –
завідувач відділу
із соціально-економічних питань
тел. (044) 235-60-59

Охорона здоров’я, як і держава в цілому, потерпає від непослідовної соціально-економічної політики. Внаслідок домінування адміністративної моделі управління в галузі практично
відсутні економічні регулятори. Фінансування галузі базується
на показниках ресурсного забезпечення; галузь позбавлена
економічних стимулів у своїй діяльності, що відображається на
показниках кінцевих результатів роботи медиків. Все це призводить до неадекватного розподілу коштів, які виділяються на
охорону здоров’я, що, в свою чергу, негативно впливає на
соціально-економічну захищеність медичних працівників.
Слід зазначити, вітчизняна система охорони здоров’я багато років поспіль фінансується на критично низькому рівні. Частка витрат на охорону здоров’я у структурі ВВП за роки незалежності України жодного разу не досягала рекомендованих
Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) мінімальних 7%. Витрати на охорону здоров’я в Україні у 2017 році
склали 3,7% від ВВП, в порівнянні – 8,7% у країнах Європейського Союзу, 10% в Канаді і 14% у США.
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Винятком був
2012 рік, коли на
охорону здоров’я
виділили 4,2%
ВВП з урахуванням необхідності реалізації
пілотного проекту з реформування охорони здоров’я у чотирьох регіонах, реформи екстреної медичної допомоги та реалізації проекту «Нове життя» з метою створення мережі перинатальних центрів.
Незважаючи на збільшення загального обсягу видатків на
охорону здоров’я за останні роки в гривневому еквіваленті,
стрімке падіння курсу національної валюти протягом 2014–
2017 рр. призвело до того, що обсяги фінансування охорони
здоров’я в перерахунку на іноземну валюту скоротилися з
7 380,5 млн доларів США у 2012 р. до 4 089 млн доларів США
у 2018 р., тобто в 1,8 раза!
Структура витрат державного бюджету України,
2010–2017 рр.
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Основні питання соціально-економічного захисту медичних
працівників на сьогодні потрібно розглядати у таких аспектах:
– економічний аспект, який віддзеркалює рівень зайнятості
медичних працівників і є системою відносин щодо забезпечення робочими місцями, оплати праці та участі у розвитку економіки держави;
– соціальний аспект, що характеризується чинниками, які
є визначальними при формуванні та розвитку особистості
медичного працівника;
– демографічний аспект, що відображає стан захищеності
медичних працівників залежно від їхнього віку, статі,
сімейного стану;
– регіональний аспект, який відтворює особливості зайнятості медичних працівників залежно від природних та
економічних умов, історичних традицій, форм поселення, етнічного складу населення тощо.
У процесі становлення нової національної системи охорони
здоров’я в період її структурних змін при розгляді основних
елементів системи соціально-економічного захисту медичних
працівників необхідно враховувати конкретну мету цих змін та
реальні шляхи її досягнення.
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Соціально-економічний захист медпрацівників.
Заробітна плата

Попри збільшення питомої ваги видатків на оплату праці медичних працівників у загальному бюджеті, зростання середньої
заробітної плати в охороні здоров’я відбувається вкрай повільно.
Рівень заробітної плати медичних працівників і надалі залишається одним з найнижчих у порівнянні з іншими галузями
національної економіки.
Законодавство України передбачає низку професійних прав
і пільг медичних працівників, але, на превеликий жаль, доводиться констатувати системні порушення їхніх трудових і
соціальних прав. Насамперед йдеться про порушення права на
працю, що включає можливість заробляти собі на життя роботою, яку людина вільно обирає або на яку вільно погоджується.
Яскравим прикладом є «зрівнялівка» в оплаті праці медиків,
розмір якої не дає можливості забезпечити достатній життєвий
рівень для себе і своєї сім’ї, не відповідає складності виконуваної роботи й не корелює з професійними якостями медичних
працівників. Серед основних причин – недостатнє фінансування і відсутність ефективних законодавчих механізмів.
З 1 січня 2017 р.
Уряд ініціював підвищення мінімальної
зарплати з 1600 до
3200 грн. Вперше за
роки незалежності
розмір мінімальної
зарплати зрівнявся з
прожитковим мінімумом для працездатних осіб. Якщо у січні 2014 р. співвідношення мінімальної
та середньої заробітних плат становило 38,5%, то у травні
2016 р. – 29,1% (за рекомендаціями Міжнародної організації
праці таке співвідношення має становити не менше 50%, у країнах ЄС – 60%). Мляве зростання соціальних стандартів виштовхувало все більше працюючих українців за межу бідності,
звужувало споживчі можливості населення.
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Як бачимо з наведеної інфографіки, у легальній економіці
немає практично таких людей, які отримують 3200 грн. мінімальної заробітної плати. Проте реально чистими на руки українці
отримують на 624 грн. менше – 2576 грн., адже ще стягуються
податки на доходи фізичних осіб та воєнний збір.

Суть змін, які відбулися в оплаті праці у 2017 р.:
1. Мінімальний посадовий оклад (тарифну ставку) встановлено у розмірі, не меншому за прожитковий мінімум
для працездатних осіб на 1 січня календарного року
(ст. 6 Закону про оплату праці);
2. Змінено співвідношення оплати праці працівників до
мінімальної заробітної плати на співвідношення до прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня
відповідного року;
3. Прописано норму про доплату до рівня мінімальної
заробітної плати, якщо нарахована зарплата за повністю
виконану місячну (годинну) норму праці нижче законодавчо встановленого розміру мінімальної зарплати.
4. Під час обчислення розміру заробітної плати працівника
для забезпечення її мінімального розміру не враховуються
доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та
надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.
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Мінімальна заробітна плата (далі – МЗП) – це встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці. Якщо нарахована заробітна плата працівника є нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, роботодавець проводить доплату до рівня МЗП, яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати.
Згідно з чинним законодавством з 01.01.
2017 р. розмір посадового окладу (тарифної
ставки) працівника 1-го
тарифного розряду ЄТС
визначається у розмірі,
не меншому за прожитковий мінімум, установлений для працездатних
осіб на 1 січня календарного року. З урахуванням цього показника розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду ЄТС з 01.01.2017 зріс
майже на 20%, а з 01.01.2018 – на 10,1% і становить на сьогодні
1762 гривні.
Прогнозна динаміка мінімальної зарплати в Україні, євро
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Таким чином, працівники некваліфікованої праці (прибиральники, сторожі, двірники тощо) та висококваліфікований
персонал (лікарі, медичні сестри, фельдшери тощо) отримуватимуть з урахуванням доплат і надбавок практично однакову
заробітну плату.
У 2018 р. продовжиться зберігатися «зрівнялівка» в оплаті
праці з 1-го по 12-й тарифні розряди ЄТС. Оцінка праці від лікаря-початківця до прибиральника однакова – на рівні мінімальної заробітної плати. На рівні запевнень влади залишається підвищення з ІІ-го півріччя 2018 р. зарплати медичному персоналу первинної ланки. Принизливими є обіцянки змін в зарплаті
працівників вторинної, третинної та екстреної медичної допомоги тільки після 2020 р.
Приклад розрахунку заробітної плати
у лікаря-інфекціоніста і сторожа у 2017 році.
Лікарю-інфекціоністу без категорії посадовий оклад за ЄТС
визначається за 10-м тарифним розрядом і становить 2912 грн.
Також лікар-інфекціоніст відповідно до умов оплати праці має
право на підвищення у зв’язку з шкідливими умовами праці у
розмірі 15%, що становить 436,80 грн. Отже, заробітна плата у
нього становитиме 3348,8 грн. Посадовий оклад сторожа, що
визначається за 1-м тарифним розрядом, становив 1600 гривень
і, відповідно до законодавства, йому проводиться доплата до
мінімальної заробітної плати (3200 грн.) у розмірі 1600 грн.
Якщо раніше оплата праці в бюджетній сфері залежала від кваліфікації, то сьогодні цього немає.
Велике занепокоєння на місцях також викликає таке: у разі
надання цілодобової медичної допомоги раніше у разі відпустки медпрацівника або лікарняного інший персонал розподіляв
між собою ці години та отримував додаткову зарплату. А сьогодні ці години входять у мінімальну заробітну плату.
З огляду на зазначене, визнання на державному рівні підвищення розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду ЄТС до рівня мінімальної заробітної плати дозволить уникнути щорічної втрати медпрацівниками третини, а в деяких випадках і половини, свого заробітку
(див. Таблицю 1. Розрахунок заробітної плати, яку втратять
медичні працівники у 2018 р.).
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Розрахунок заробітної плати,
яку втратять медичні працівники у 2018 році

Також Уряд
підтримує позицію профспілки
щодо необхідності забезпечення гідної оплати
праці медичних
працівників,
оплата праці яких
здійснюється на
основі ЄТС. Але,
за інформацією
Міністерства фінансів, запропоноване встановлення розміру п
осадового окладу працівника 1-го тарифного розряду ЄТС на
рівні мінімальної заробітної плати потребуватиме збільшення
більш ніж у два рази видатків на оплату праці працівників бюджетної сфери, джерела покриття яких відсутні.
Стійке зростання доходів громадян є нормою і пріоритетом
для більшості європейських країн, особливо тих, що розташовані в близькому сусідстві з нашою державою. Ті, що географічно віддалені
Середня зарплата лікарів
від нас, здаються
в різних країнах світу, 2017 рік
взагалі недосяжними. Приміром,
мінімальна зарплата в Люксембурзі вище української у 18 разів, в
Ірландії та Нідерландах – у 14. Те,
що нам постійно
пропонують підвищення мінімальної зарплати,
не межа. НаселенСередньомісячна заробітна плата
за видами економічної діяльності
в Україні, 2017 рік
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ня заслуговує на більше, але, підвищивши у 2017 р. мінімалку з
60 до 120 доларів, ми все одно залишаємось на рівні 4 доларів
на день, а це рівень бідності за оцінками Міжнародних інститутів. Наприклад, за стандартами ООН потрібно платити людині за працю не менше 5 доларів США на день. Інакше низькі
доходи населення будуть і в майбутньому обмежувати можливості для зростання внутрішнього ринку, робити економіку залежною від зовнішньоекономічних факторів. Реалії сьогодення такі, що український лікар отримує сьогодні зарплату в 10
разів меншу, ніж польський, у 45 разів – ніж німецький і майже
у 100 разів – ніж американський.
Київська міська
профспілка працівників охорони здоров’я об’єднує близько
380-ти профорганізацій в галузевих
закладах різного
п і д п о р я д к у ва н н я
столиці, серед яких:
державні установи –
національні інститути, підпорядковані
Національній академії медичних наук України, організації
Міністерства охорони здоров’я України, Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, організації,
підпорядковані Державному управлінню справами, заклади охорони здоров’я та медичні коледжі, підпорядковані департаменту охорони здоров’я КМДА, заклади санітарно-епідеміологічної служби, промислові підприємства тощо.
Саме на засадах соціального діалогу розвиваються стосунки профспілки з Департаментом охорони здоров’я КМДА, Київською міською державною адміністрацією та Міністерством
охорони здоров’я України. В основі зазначеного партнерства
лежать відповідні угоди. Ключові питання, яким профспілка
приділяла максимальну увагу, захищаючи працівників медич54

ної галузі столиці – це питання виконання законодавства в частині повноцінної організації медичної допомоги та її фінансування, питання оплати праці, роботи з кадрами, максимально
використовуючи механізм соціального діалогу – взаємодію з
органами державної влади та подальший розвиток соціального
партнерства.
Динаміка середньомісячної заробітної плати
за видами економічної діяльності у 2013–2017 рр.
(у розрахунку на одного штатного працівника, грн.)
Назва галузі/рік

2013

2014

2015

2016

2017

Зростання
з/п за
5 років

Промисловість

4763

5016

6731

8721

11321

42,07%

Освіта

3733

3793

4173

5455

7991

46,72%

Охорона здоров’я

3231

3391

3684

5042

6972

46,34%

м. Київ

5007

5376

6732

8648

11135

44,97%

Рівень інфляції

100,5 124,9

143,3 112,4

113,7

88,39%

Як видно з таблиці та графіка, галузь охорони здоров’я стабільно утримує негативну динаміку за рівнем середньомісячної заробітної плати працівників серед галузей економіки. При
цьому питома вага видатків на зарплату в бюджетах лікувальних закладів є стабільно високою. Так, у 2017 р. в середньому
по області питома вага заробітної плати у загальних видатках
зросла до 75,5% (показник 2016 р. – 69%). За 2017 рік середня
заробітна плата в галузі охорони здоров’я м. Києва склала
6972 грн., що на 40% нижче ніж середня зарплата по місту.
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Профспілка постійно здійснює моніторинг стану справ з
фінансування та оплати праці в закладах, підпорядкованих
департаменту охорони здоров’я КМДА та в закладах, підпорядкованих МОЗ України. У 2017 р. середньомісячна заробітна плата працівників закладів охорони здоров’я, що входять до сфери
підпорядкування департаменту охорони здоров’я, становила
6657 гривень, зокрема:
• лікарів – 9277 гривень;
• фахівців з базовою та неповною вищою освітою – 6796
гривень;
• молодшого персоналу – 4791 гривень;
• спеціалістів не медиків – 7962 гривень;
• інших працівників – 5387 гривень.
У закладах, підпорядкованих МОЗ України, завдяки доплатам стимулюючого характеру, середня заробітна плата дещо
вища, ніж в установах, підпорядкованих департаменту охорони здоров’я м. Києва.
Складається
враження, що вирішення питання
підвищення розміру оплати праці в
галузі охорони
здоров’я і в державі взагалі не є
пріоритетним для
МОЗ України.
Публічні заяви
очільників профільного міністерства не підтверджуються конкретними діями та розробкою
відповідних проектів нормативно-правових актів, у тому числі
з метою імплементації Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я» та
Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного
обслуговування населення», які б міг розглянути Уряд.
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Як член тристоронньої соціально-економічної ради, профспілка направила звернення до Київської міської державної адміністрації про розробку та впровадження програми місцевих стимулів для медичних працівників міста Києва на 2018–2020 рр.
та компенсацію проїзду в київському муніципальному транспорті медичним
працівникам під
час виконання посадових обов’язків, а саме: дільничним лікарям
терапевтам, педіатрам, лікарям
загальної практики – сімейної медицини, медичним сестрам дільничним, медичним сестрам загальної практики, медичним сестрам та медичним працівникам відділень паліативної допомоги.
Також профспілка домоглася включення у затверджену депутатами Київської міської ради Концепцію розвитку системи
охорони здоров’я в місті Києві від 14.14.2017 № 692/3699 питання щодо вжиття таких заходів:
– розробка умов для отримання соціального житла для медичних працівників (можливість отримання довготривалого кредиту під 1-2% на придбання житла; будівництво
соціального житла для медичних працівників);
– розробка умов для отримання службового житла для
медичних працівників (реконструкція наявних лікувально-профілактичних закладів охорони здоров’я, що не
використовуються за призначенням; будівництво нового
службового житла).
Відсутній структурований пакет соціально-економічного
захисту медичних працівників, особливо тих, які лікують хворих на соціально небезпечні хвороби. Медичні працівники багатьох спеціальностей, особливо хірурги, постійно піддаються
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ризику захворіти на ВІЛ/СНІД, туберкульоз, сифіліс, вірусні гепатити чи інші інфекційні захворювання. Належного соціальноекономічного захисту потребують і лікарі швидкої та
невідкладної допомоги, які відчувають негативні впливи на психологічний стан через участь у соціальних конфліктах та
дорожньо-транспортних пригодах.
Недаремно сьогоднішня ситуація в системі охорони здоров’я України майже одноголосно характеризується і населенням,
і спеціалістами, як кризова. Зниження престижу лікарської спеціальності в першу чергу пов’язано з низьким соціально-економічним статусом медичних працівників та складними умовами
праці.

Національна академія медичних наук України
У столиці функціонують 23 державні установи Національної академії медичних наук України, в яких
нараховується більше 4 тис. ліжок і
працює понад 10 тис. осіб. Переважна більшість інститутів академії
мають потужні лікувальні бази, де
щорічно надається висококваліфікована спеціалізована медична допомога (стаціонарна і консультативна)
сотням тисяч хворих з різних регіонів
України, в тому числі й з Києва.
58

Загальні дані про лікувальну діяльність інститутів
НАМН України
2015

2016

2017,
план

9 міс.
2017 р.

Проліковано осіб, тисяч

148,0

149,5

133

102,2

Кількість хірургічних втручань

80 739

83 301

69 000

59 886

846

822

612

388

Впроваджено нових методів

Профспілка постійно здійснює моніторинг стану справ з
фінансування та оплати праці в установах, підпорядкованих
НАМН України.
Поза всяким сумнівом, щорічне обмеження обсягів фінансування фундаментальних досліджень та прикладних розробок,
які здійснюються установами Національної академії медичних
наук України (НАМНУ), призводить до того, що зношеність
парку наукового обладнання та матеріально-технічної бази досягла критичної межі, відсутні кошти на придбання реактивів і
матеріалів для наукових досліджень, зменшується колекція
штамів мікроорганізмів у депозитарії, вимушено закриваються
віварії. Граничні обсяги видатків на наукову діяльність при
постійному зростанні
заробітної плати не
відповідають потребам
наукових
установ
НАМН України. Фактично 98% від затверджених обсягів становлять лише заробітна
плата та нарахування на
оплату праці. Проте і
цих коштів не вистачає
на виплату обов’язкових доплат і надбавок. Зазначене призводить до падіння престижу наукових працівників, критичного зменшення відсотка
молодих науковців та відповідно чисельності наукових кадрів.
Через встановлення з 1 січня 2017 р. мінімальної заробітної
плати в розмірі 3200 грн. станом на 1 лютого кредиторська за59

боргованість у клініках із виплати зарплати склала 20 млн грн.,
а за наукову роботу – 45,7 млн грн. Також, незважаючи на переведення установами НАМН України співробітників на неповний робочий день та перебування працівників у відпустках за
свій рахунок, установи НАМН опинилися на межі закриття.
Дефіцит коштів на оплату праці працівників наукових
підрозділів підвідомчих установ та лікувальну роботу клінічних
підрозділів підвідомчих установ НАМН на 2017 рік становив
більше 500 мільйонів гривень!
За розрахунками Академії, підвідомчим установам НАМНУ
для забезпечення виплати мінімальної заробітної плати кожному співробітнику необхідно було скоротити 963 особи (24% від
фактичної чисельності) у наукових підрозділах та 5094 осіб
(38% від фактичної чисельності) у клінічних підрозділах. Скорочення 6057 осіб у підвідомчих установах НАМН призведе до
значної соціальної напруженості, суттєвого погіршення рівня
їх життя та руйнівних наслідків у галузі медичної науки.
У другій половині 2017 р. Уряд збільшив фінансування закладів
Національної академії медичних наук України, що дозволило
повернути їх до повноцінної діяльності.
Фінансування Національної академії
медичних наук України по роках, млн грн.:
Загальний фонд
Спеціальний фонд

2016 р.
1380,4

2017 р.
1967,8

2018 р.
2251,3

530,3

119,6

167,1

З огляду на зазначене, ситуація з фінансуванням НАМНУ на
2018 р. залишається складною і потребує значного збільшення
фінансування. Наприклад, у США також є 27 національних
інститутів здоров’я, назви та завдання яких на 90% збігаються
з українськими. Ці інститути прогнозують динаміку захворювань, вивчають новітні методики лікування – їх спочатку впроваджують в інститутах, тестують на добровольцях, а потім
надають дозвіл на запровадження. Такою ж діяльністю займаються й інститути НАМНУ. Але у США національні інститути
здоров’я щороку з бюджету отримують понад $33 млрд,
а інститути НАМНУ в 2017 р. отримали лише $77,3 млн,
або 2,1 млрд грн.
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Реформування системи охорони здоров’я у 2018 р.
та задеклароване підвищення заробітної плати
медичним працівникам
14 жовтня 2017 р. Парламент ухвалив у другому читанні та
в цілому проект Закону України № 6327 «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», в якому зазначено, що на програму медичних гарантій має виділятися не
менше 5% ВВП України. Програма медичних гарантій – це
програма, що визначає перелік і обсяг медичних послуг (включаючи медичні вироби) та лікарських засобів, повну оплату
надання яких пацієнтам держава гарантує за рахунок коштів
Державного бюджету України, згідно з тарифом, для профілактики, діагностики, лікування та реабілітації у зв’язку із хворобами, травмами, отруєннями і патологічними станами, а також
у зв’язку з вагітністю та пологами.
На нашу думку, негативно
позначитись на
забезпеченні первинної
ланки
(особливо на селі)
медичними кадрами може «перетворення» сімейних лікарів на
фізичних осібпідприємців. Адже після цього на них звалиться ведення економічно-господарської діяльності та бухгалтерського обліку і
звітності, до чого вони не готові. І їх цього ніхто не навчає. Їм
доведеться сплачувати низку податків, утримувати амбулаторію й автотранспорт, проводити закупівлю засобів медичного
призначення, дезінфекційних засобів і ліків для надання невідкладної медичної допомоги, оплачувати адміністративні витрати, курси підвищення кваліфікації, виплачувати заробітну плату молодшому та середньому медичному персоналу і водію
(якщо спроможуться на автотранспорт). Порахувавши «сухий
залишок» при задекларованому рівні фінансування первинки,
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багато лікарів, особливо
старшого віку, взагалі
підуть із галузі. Хто їх
замінить?
Хоча сама по собі
згадана новація є позитивною, однак, як завжди, проблема в тому, що
не враховуються життєві реалії та контекст
реалізації ідеї. На жаль,
така доля може спіткати
і рішення щодо зміни
фінансування національної системи охорони здоров’я. Зокрема
вони стосуються впровадження державного гарантованого пакета медичної допомоги, механізму співфінансування надання
медичних послуг пацієнтами шляхом прямої оплати чи через
механізм добровільного медичного страхування, утворення єдиного національного замовника медичних послуг як окремого
центрального органу виконавчої влади, створення нових можливостей для реалізації місцевою владою повноважень у сфері
охорони здоров’я, автономізації постачальників медичної допомоги, запровадження ефективних методів оплати різних видів
медичної допомоги та контрактування (перехід від пасивних
до активних закупівель) тощо.
На реалізацію запропонованої МОЗ України з 1 липня 2018 р.
у реформи первинної ланки у Законі за бюджетною програмою
2308020 «Надання первинної медичної допомоги населенню»
передбачено 8,1 млрд грн., які вилучаються із загального обсягу медичної субвенції.
Світова практика передбачає сімейну практику у складі одного лікаря і двох сестер медичних. Розрахунковий фонд оплати
праці (ФОП) на півроку на загальних підставах, тільки для зазначених медпрацівників первинки (без адмінперсоналу та молодших медпрацівників (санітарок), складає 3,7 млрд гривень.
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Для забезпечення цієї кількості медперсоналу заробітними
платами у розмірі, задекларованому МОЗ України (лікар –
18 000 грн., сестра медична – 12 000 грн.), необхідно 8,1 млрд грн.
Тобто заздалегідь закладається дефіцит коштів на оплату іншого персоналу та поточних видатків закладів первинної ланки,
у тому числі оплату необхідних діагностичних складових надання медичної допомоги, що також ставить під загрозу реалізацію заходів з реформування.
Розрахунки
профспілки
також свідчать, що наявного обсягу
фінансування
не вистачить і
на забезпечення населення
я к і с н о ю
безоплатною
вторинною і
третинною допомогою. А в сучасних умовах це може призвести до запровадження платних медичних послуг, які будуть не по кишені пересічним громадянам та малозабезпеченим верствам населення.
Тому виходом із цієї ситуації може бути запровадження загальнообов’язкового медичного страхування – механізму збору
додаткових коштів на охорону здоров’я, які будуть розподілені
відповідно до потреб медичної галузі поза межами програми
медичних гарантій.
Відповідно до нормативних документів, з 1 квітня 2018 р.
пацієнти повинні почати підписувати свою декларацію з сімейним лікарем. Всі заклади первинної охорони здоров’я повинні
укласти декларації з пацієнтами до середини 2018 р. До 1 липня 2018 р. всі заклади охорони здоров’я первинного рівня мають бути комунальними підприємствами і з 1 липня медичні
заклади фінансуватимуться Національною службою здоров’я,
відповідно до укладених декларацій. З 1 січня 2019 р. пацієнти, які не оберуть собі сімейного лікаря та не підпишуть з ним
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декларацію, сплачуватимуть за медичні послуги на первинному рівні за власний кошт. Кожен лікар самостійно набирає собі
дільницю. За нормативними документами передбачена межа
у 2 тисячі пацієнтів. Електронна система E-Health, яка в собі
акумулює всі документи по пацієнту, просто не буде реєструвати 2001-го пацієнта.
Крім того, в Законі України «Про державні фінансові гарантії
медичного обслуговування населення» визначено, що при розрахунку тарифів та коригувальних коефіцієнтів базою для визначення компонента оплати праці медичних працівників є величина, що є не меншою за 250% середньої заробітної плати в
Україні за липень року, що передує року, в якому будуть застосовуватися такі тарифи та коригувальні коефіцієнти. Якби тарифи затверджувались в цьому році (але цього не буде, бо це
перехідний період), то у 2018 р. наші лікарі отримували би приблизно 13400 грн.
Роз’яснення, які надаються очільниками МОЗ України щодо
оплати праці працівників галузі в умовах реформування (у тому
числі щодо довільного формування керівниками розмірів посадових окладів працівників тих закладів, що реорганізуються у
казенні або комунальні неприбуткові підприємства), на сайті
профільного міністерства і в засобах масової інформації подекуди є суперечливими і не відповідають чинним законодавчим
актам з питань оплати праці.

Актуальні проблеми
сучасної кадрової політики в Україні
З метою забезпечення успішності процесу впровадження високих стандартів надання медичної допомоги населенню, що
триває в Україні, на даний час є нагальною необхідність створення умов для збереження досвідченого кадрового потенціалу державних та комунальних установ і закладів охорони здоров’я, підвищення престижності такої праці та зацікавлення
молодих спеціалістів – професіоналів до роботи в цих установах і закладах
Кількість медпрацівників, невдоволених рівнем власного
добробуту, за різними дослідженнями, коливається в межах
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від 70 до 80% і щорічно має тенденцію до збільшення. Це,
у свою чергу, призводить до того, що медичні працівники змушені покидати країну і шукають роботу за кордоном. Причина,
як правило, майже одна – отримувати за свою роботу достойну
платню.
Наявний стан справ у системі охорони здоров’я України не
може утримати кадри, а тим більше сприяти залученню молоді,
і як наслідок, через відсутність мотивації до праці країну залишають близько 5-7 тис. медпрацівників щороку. Якщо не буде
вжито термінових заходів щодо вирішення цього питання, у 2020 р.
запроваджувати реформу охорони здоров’я вже буде нікому!

Узагалі ж ВООЗ розробила низку технічних інструментів і
керівних принципів для оцінки кадрових ресурсів охорони здоров’я, які рекомендовано використовувати під час планування і
розроблення кадрової стратегії. Ще у 2008 р. Україні запропонували здійснити таку оцінку (за технічної підтримки ВООЗ)
та розробити стратегію розвитку кадрового потенціалу в охороні здоров’я. Однак донині цього не зроблено.
Тим більше, що після відміни державного розподілу випускників медичних вишів, які навчалися за бюджетні кошти, й за
відсутності реєстру вакансій і фонду заробітної плати в медичних закладах молодим лікарям важко влаштуватися на престижну роботу. З відміною наказу МОЗ України № 33 «Про штатні
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нормативи та типові штати закладів охорони здоров’я» медичні
заклади не отримали сучасних орієнтирів для формування штатного розпису, а головні лікарі не мають механізму визначення
потреби в медичних кадрах. Методики розрахунку потреб закладів охорони здоров’я також не затверджені, тому скасований
наказ фактично використовують донині.
Експерти з міграції відзначають, що саме належне підвищення соціальних стандартів із забезпечення диференціації заробітної плати залежно від кваліфікації медичних працівників, попиту, складності, відповідальності та умов виконуваної ними
роботи дасть змогу призупинити відплив лікарів та середнього
медичного персоналу. Наших спеціалістів радо приймають у
Польщі, Чехії, Німеччині, Лівії, Кувейті, ОАЕ, Естонії, Білорусі,
Росії і Болгарії, доказом чого є лібералізація цими країнами
законодавства про підтвердження дипломів наших медичних
вишів.
Незважаючи на такі світові тенденції, рівень укомплектованості штатних посад у м. Києві лікарями за 2017 р. становив
75%, а середніми медичними працівниками – 70%, що не досягає
навіть рівня 1997 р. і є найнижчим за всі останні роки. В Україні продовжує спостерігатися чітка тенденція до збільшення
кількості працюючих лікарів пенсійного віку. Майже третина
працюючих лікарів у первинній ланці – це особи пенсійного віку!
Тільки в Києві за декілька останніх років з’явилася велика
кількість рекрутинґових фірм, які вивозять за кордон на роботу
значну кількість медичних сестер і лікарів. Якщо наша держава вчасно не відреагує на світові тенденції у кадровій політиці
та політиці оплати праці щодо медсестринства, то ще через 2-3
роки маємо реальний шанс залишитися без середньої медичної
ланки в Україні!
За даними ВООЗ у світі вже не вистачає 7 млн медпрацівників, а за прогнозами до 2035 р. ця цифра сягне понад 12 млн.
Необхідно зазначити, що дефіцит кадрів є світовою проблемою,
тому це питання потребує вжиття нагальних заходів реагування, які, на жаль, не проводяться МОЗ України. Ніхто не захоче
працювати в українських медичних закладах, де низькі зарплати та ще й виникають проблеми із їх виплатами.
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У процесі подальших змін в охороні здоров’я виникає необхідність інституційного оформлення ринку праці медиків. Основними ознаками такого ринку праці повинні стати:
1. Суспільне визнання унікальності праці медичного працівника, яке повинно бути зафіксоване в нормативно-правових актах та соціальних інституціях.
2. Заборона практики використання медиків не за їхньою
спеціальністю та у діяльності, нижчій за рівень професійної підготовки працівника.
3. Посилення з боку держави регулювання та контролю оплати праці медичних працівників, тривалості робочого дня;
послаблення виконання цих функцій працедавцями.
4. Забезпечення та розвиток ділових стосунків, умов постійного співробітництва між працівниками, працедавцями та управлінцями охороною здоров’я.
5. Утворення соціальних інституцій, пов’язаних з
формуванням та використанням трудового потенціалу галузі охорони здоров’я.
Загально зрозуміло, що будь-яка професійна діяльність
містить в собі потенційний ризик завдання шкоди внаслідок
випадкової помилки. Особливо гостро це сприймається в галузі
медицини, оскільки помилки медиків можуть призвести не тільки до погіршення здоров’я, а й до смерті людини. Пацієнти та
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громадськість, гостро сприймаючи подібні ситуації, значною
мірою за допомогою некомпетентних засобів масової інформації
намагаються у всьому звинуватити лікаря, формуючи у свідомості громадян їх негативний образ.
На сьогодні в системі охорони здоров’я України не визначено обґрунтованої потреби в медичних кадрах, і тому заяви чиновників про надлишок медичних кадрів є декларативними і
бездоказовими. До того ж вони не враховують об’єктивної медико-демографічної ситуації в державі, а порівняння кадрового забезпечення з іншими країнами проводиться некоректно (там
до статистичних даних не вносять адміністративний ресурс, в
Україні ж рахують усіх, хто працює в галузі). Зрозуміло, що
забезпечити ефективне державне замовлення на підготовку медичних кадрів без урахування реальних потреб неможливо.
А це надзвичайно складний, трудомісткий і фінансово затратний
процес, який потребує об’єктивної картини щодо стану здоров’я населення, проведення хронометражних досліджень, розрахунку реальної потреби в діагностичній, консультативній,
профілактичній, амбулаторно-поліклінічній, стаціонарній, плановій, невідкладній і екстреній медичній допомозі тощо. Наразі такі дані відсутні, а МОЗ України не поспішає замовляти
подібні дослідження. Використовувати ж статистичні звіти щодо
стану здоров’я населення під час будь-яких розрахунків у галузі охорони здоров’я можна лише умовно. Адже вони ґрунтуються на даних звернень населення по медичну допомогу і не є
об’єктивними – останнім часом збідніле населення дедалі частіше відкладає звернення до лікарів навіть в ургентних станах,
що статистично відображає зниження рівня захворюваності та
поширеності хвороб, а отже, й поліпшення здоров’я населення. У це ніхто навіть не вірить, тож чи можна на основі такої
статистики ухвалювати відповідальні рішення?
Важливу роль відіграє матеріально-технічне забезпечення
закладів охорони здоров’я, від якого безпосередньо залежить
своєчасність і правильність встановлення діагнозу, а відтак і
ефективність лікування. Лікар не може вплинути на ці аспекти,
особливо в нинішніх умовах (через брак державного фінансування). Водночас відсутність діагностичної та іншої медичної
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апаратури безпосередньо впливає на якість його роботи. У цій
ситуації і лікар, і пацієнт є заручниками.
Таким чином, вирішення саме питань соціально-економічного та юридичного захисту медичних працівників залишається однією з найважливіших проблем в галузі охорони здоров’я.

Конкурс на кращий колективний договір
На виконання постанови президії Ради
Київської міської профспілки працівників охорони здоров’я від 20
грудня 2017 р. № 36-1
«Про проведення конкурсу на кращий колективний договір 2017
року» в міській галузевій профспілці було проведено конкурс на кращий колективний договір.
Конкурс проводився серед чотирьох груп установ та закладів
охорони здоров’я м. Києва: установи (заклади) підпорядковані
МОЗ України, заклади охорони здоров’я первинного та вторинного рівня, лікарняні та інші стаціонарні заклади охорони здоров’я, заклади медичної освіти.
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Враховуючи результати конкурсу, президія Ради Київської
міської профспілки працівників охорони здоров’я постановила
затвердити результати конкурсу та визнати кращими колективні
договори: Національного медичного університету ім.
О. О. Богомольця (ректор – член-кореспондент НАМН України, проф. Амосова К. М., голова профкому – Лук’янець М. М.);
Національної медичної академії післядипломної освіти
ім. П. Л. Шупика (ректор – д.м.н., проф., академік НАМН
України Вороненко Ю. В., голова профкому – д.ф.н., проф. Пономаренко М. С.); ТМО «Психіатрія» (директор – заслужений
лікар України, д.м.н., проф. Мішиєв В. Д., голова профкому –
Годлевська Н. З.); Національної дитячої спеціалізованої
лікарні «Охматдит» МОЗ України (головний лікар –
к.м.н. Садов’як І. Д., голова профкому – Шевченко Н. П.);
ДУ «Український спеціалізований диспансер радіаційного
захисту населення МОЗ України» (головний лікар – Боженко
В. Б., голова профкому – Химич В. А.); Фізіотерапевтичної
поліклініки Шевченківського району м. Києва (в. о. гол. лікаря – к.м.н. Грубник Б. П., голова профкому – Бєляєва О. А.);
Київського міського клінічного ендокринологічного центру (головний лікар – заслужений лікар України, д.м.н., проф.
Гульчій М. В., голова профкому – Клименко І. А.); Київської
міської клінічної лікарні № 4 (головний лікар – Мостепан Т. В.,
голова профкому – Курко Л. В.); КНП «ЦПМСД № 2» Голосіївського району м. Києва (директор – Лось Г. М., голова
профкому – Бондар О. В.); КНП «КДЦ Дитячий» Дарницького
району м. Києва (директор – Коляда О. О., голова профкому –
Веселовська З. В.) та нагородити профкоми цих установ
Почесними грамотами і грошовими преміями у розмірі 5000
(п’ять тисяч) гривень.
Підсумки конкурсу на кращий колдоговір були опубліковані
в інформаційному віснику «Медик столиці», випущені кольорові листівки-плакати про переможців конкурсу.
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