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1. ВСТУП 

 

1.1 Мета Стратегії розвитку системи охорони здоров’я Нікопольської територіальної 

громади на період до 2027 року 

 

Основні виклики, такі як реформа децентралізації, реформа охорони здоров’я, 

демографічні зміни, зміна клімату, а також сучасні виклики у вигляді карантинних обмежень, 

викликаних інфекційними захворюваннями, сформували нагальну потребу розробити 

стратегічну базу для розвитку системи охорони здоров’я територіальної громади м. Нікополя. 

Стратегія здоров’я громади на період 2022-2027, стратегічні та операційні цілі розвитку 

сектору охорони здоров’я територіальної громади м. Нікополя та визначення шляхів покращення 

медичних послуг для жителів громади визначалися за допомогою комплексного підходу. 

При розробці Стратегії були використані дані статистичних та інформаційних звітів, взяті 

до уваги матеріали опитувань жителів та медичних працівників, інші джерела інформації та 

даних, наявних на місцевому рівні. Застосовувалася методика, розроблена в рамках проєкту 

«Зміцнення ресурсів для сталого розвитку приймаючих громад на сході України», що 

здійснюється Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням 

Уряду Федеративної Республіки Німеччина. 

Враховувалися наступні критерії:  

- стан здоров’я та потреби мешканців громади; 

- потреби медичних працівників; 

- стан поінформованості та комунікаційної політики щодо здоров’я громади; 

- медичні заклади, існуючі та яких бракує; 

- якість послуг з медичного обслуговування, існуюча та якої бракує; 

- технологічні потреби та розвиток; 

- структури управління сектором охорони здоров’я; 

- нормативно-правова база; 

- державна та обласна політики у сфері охорони здоров’я.  

За допомогою цієї стратегії адміністрація громади, рада громади, керівники медичних 

установ, медичний персонал, а також громадянське суспільство мають у своєму розпорядженні 

всебічну базу для розвитку місцевої системи охорони здоров'я до 2027 року. Особливий акцент 

зроблено на тому, що план вдосконалення системи охорони здоров’я орієнтований на потреби 

мешканців та є економічно життєздатним, щоб гарантувати, що поліпшення будуть здійснені 

належним чином. 

 

1.2 Процес розробки проєкту Стратегії 

 

Проєкт Стратегії здоров’я Нікопольської громади (Nikopol Community Health Strategy) 

розроблено в рамках Програми «Перспективи розвитку східних регіонів України», яка діє за 

дорученням Уряду Німеччини, за підтримки проєкту міжнародної технічної допомоги 

«Зміцнення ресурсів для сталого розвитку приймаючих громад на сході України» федеральної 

компанії «Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ» та за участі 

експертів Міжнародного благодійного фонду «АІСМ Україна» (AICM Ukraine), які 

консультували та підтримували робочу групу в процесі стратегічного планування. 

Зміст документа є виключно думкою авторів та не обов’язково відображає офіційну 

позицію Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH та Уряду Німеччини. 

Проєкт Стратегії розвитку системи охорони здоров’я територіальної громади м. Нікополя 

на період до 2027 року було розроблено робочою групою відповідно до розпоряджень 

Нікопольського міського голови №21-р від 15.01.2021, №227-р від 21.10.2021 та №263-р від 

06.12.2021 року.  

Процес розробки Стратегії включав комплексну оцінку потреб існуючих структур та умов 

місцевої системи охорони здоров’я та надання медичних послуг. Ця оцінка потреб проводилася 
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протягом листопада 2020 – березня 2021. Результати аналізу були представлені у зведеному 

аналітичному звіті. Розділ 2 містить стислий огляд основних результатів та висновків. 

На другому етапі робоча група проаналізувала наявні сильні та слабкі сторони поточної 

ситуації у системі охорони здоров’я (Розділ 3), визначила стратегічні цілі, операційні цілі та 

основні завдання для подальшого розвитку системи охорони здоров’я Нікопольської 

територіальної громади (Розділ 4). 

Щоб забезпечити ефективну та якісну імплементацію цієї Стратегії, робоча група 

розробила механізми впровадження для управління та моніторингу досягнення визначених цілей 

та реалізації необхідних завдань (Розділ 5). 

 

2. СТАТУС-КВО СЕКТОРУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

 

2.1 Застосована методологія оцінки потреб 

 

Для розробки стратегічного документу здоров’я громади потрібно розуміти, що впливає 

на здоров’я населення, які є потреби у жителів громади, які ресурси має громада для покращення 

здоров'я, а яких не вистачає. Збір та аналіз даних дозволяє визначити ключові бар’єри та сильні 

сторони, а це означає, що подальший крок стратегічного планування, зокрема SWOT аналіз або 

інші інструменти, буде проводитися на основі достовірних даних та допоможе сформулювати 

пріоритетні напрямки та завдання Стратегії розвитку системи охорони здоров’я територіальної 

громади м. Нікополя на період до 2027 року. 

Здоров'я громади є заходами як приватних, так і публічних (державних) інституцій щодо 

підтримки, захисту і збереження стану здоров'я певної групи людей, в даному випадку – заходи 

Нікопольської територіальної громади. 

Протягом листопада 2020 – березня 2021 були застосовані наступні методи збору 

інформації: 

 збір вторинних статистичних даних (показники захворюваності, стан навколишнього 

середовища, соціально-економічні умови, розвиток інфраструктури підтримки здоров’я, 

стан закладів охорони здоров’я, інше); 

 онлайн опитування жителів громади щодо задоволеності медичним обслуговуванням та 

визначення потреб і стану здоров’я жителів громади; 

 опитування жителів громади віком 60+ методом безпосереднього анкетування 

інтерв’юерами щодо задоволеності медичним обслуговуванням та визначення потреб і 

стану здоров’я жителів громади; 

 онлайн опитування медичного персоналу щодо задоволеності умовами професійної 

діяльності; 

 збір та аналіз даних, проаналізованих експертами з юридичних питань, інженерами з 

будівель, з медичного обладнання, спеціалістом з аптечної мережі, децентралізації та 

фінансів.  

Спеціалісти аналізували наявну ситуацію, відповідність потужностей медичної мережі 

потребам населення та можливостям громади. 

Всі дані і інформація були зібрані, оброблені і проаналізовані робочою групою громади і 

експертами AICM. Під час серії онлайн зустрічей 21.02.2021, 04.03.2021, 10.03.2021 та 24.03.2021 

була проведена оцінка і підготовлений звіт. 

 

2.2 Здоров’я громади 
 

2.2.1 Загальні характеристики 

Нікополь розташований у південній частині області на правому березі Каховського 

водосховища. Відстань до великих промислових міст становить: 65 кілометрів до Запоріжжя, 80 

кілометрів до Кривого Рогу і 120 кілометрів до Дніпра. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B6%D0%B6%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D1%96%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE_(%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE)
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Клімат міста помірно-континентальний із посушливим літом та малосніжною зимою. 

Середньорічна температура повітря +9,2 °C. Суттєво впливає на клімат міста Каховське 

водосховище, створюючи додатковий тепловий ефект. 

Нікополь – місто обласного підпорядкування і районний центр, розташований на правому 

березі Каховського водосховища на 121 км. на південний захід від обласного центру міста 

Дніпро. 

Місто має вигідне економіко-географічне положення та знаходиться в центрі України. 

Нікополь забезпечений усіма видами транспортної інфраструктури – залізничним, 

автомобільним і водним, і є одним із найбільших індустріальних центрів Придніпров'я України.  

Чисельність населення міста на 1 січня 2020 року становила 109122 особи, з них 44,5% чоловіків 

та 55,5% жінок. Працездатне населення становить близько 59% від наявного населення міста. 

 

 
 

2.2.2 Відповідні соціоекономічні умови 

Бюджет міста Нікополь напряму залежить від діяльності промислових підприємств, 

частка надходжень від яких у бюджеті міста складає 50%. Обсяг виробництва металургійної 

продукції м. Нікополь становить близько 95% від загального обсягу промислового виробництва 

міста. У промисловий комплекс міста входить 3 великі бюджетоутворюючі підприємства (АТ 

«Нікопольський завод феросплавів», ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН», ТОВ 

«Інтерпайп Ніко Тьюб») та 18 середніх підприємств. Базовою галуззю промисловості є 

металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів. 

Підприємства Нікополя входять у число основних експортерів області. Переважна 

більшість продукції експортується в США, Канаду, Францію, Німеччину, Японію, Болгарію, 

Білорусь, Латвію, Естонію, Казахстан, Угорщину та інші країни. 

Аналіз роботи промислових підприємств міста за останні роки свідчить про стійкий попит на 

їхню продукцію як в Україні, так і за кордоном. 

Малий та середній бізнес є важливим елементом економічного та соціального розвитку 

міста, оскільки впливає на темпи економічного зростання та вирішує проблеми зайнятості 

шляхом створення нових робочих місць. 

В структурі форм власності 64,3% юридичних осіб (або 2 283 од.) належить до юридичних 

осіб мікро- та малого бізнесу. Зареєстровані підприємства інших форм власності – це 6 

державних підприємств (установ); 116 комунальних підприємств (установ); 476 громадських 

організацій, політичних партій, профспілок, благодійних організацій. 
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Протягом останніх років в умовах децентралізації спостерігається стала тенденція зростання 

надходжень бюджету міста. Як і всі місцеві бюджети України, наповнення бюджету міста 

насамперед залежить від діяльності промислових підприємств, питома вага перерахувань від 

яких складає більш ніж 50%. 

Позитивні результати пояснюються збільшенням перерахувань до бюджету найбільшого 

дохідного джерела – податку на доходи фізичних осіб металургійними підприємствами міста. 

В місті затверджено Концепцію інтегрованого міського розвитку - Нікополь 2035 з акцентом на 

житло для малозабезпечених груп, Стратегію розвитку м. Нікополя до 2027 року та Стратегію 

розвитку системи надання соціальних послуг територіальної громади м. Нікополя на період до 

2027. 

 

2.2.3 Статистичні індикатори 

 

Показник народжуваності 

Значення середнього показника по Дніпропетровській області складає 8,1, по Україні – 

7,4, в той час як значення цього показника для Нікопольської громади складає 6,4 (станом на 

2019). Водночас простежується ще й тенденція до зниження цього показника у громаді за останні 

3 роки: 2017 рік = 7,9; 2018 рік = 7,3; 2019 рік = 6,4.  

 

Природний приріст населення 

Цей показник має таку від’ємну динаміку: 2017 рік = 10,9; 2018 рік = 12,2; 2019 рік = 13,2. 
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Показники щодо інфекційних захворювань (ВІЛ, туберкульоз, вірусні гепатити на 100 тис. 

населення) у Нікопольській громаді є вищими за обласні показники по ВІЛ та ТБ.  

1) ВІЛ: динаміка 152,7 - 134 - 138, по області: 107. 

2) ТБ: динаміка 69 - 66,6 - 51,5, по області: 61,6. 

3) Гепатит B,C: 21 - 28,6 - 30,1, по області: 38. 

 
 

Показник вакцинації населення є нижчий за 90%, що є критичним. Гепатит В: 73,3%; 

ХІБ-інфекція: 80,3%; кашлюк: 30,4%; поліомієліт: 44,4%, дифтерія та правець 46,2%; КПК 53,1%. 
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2.2.4 Навколишнє середовище та існуючі ризики для здоров’я 

Багато причин зумовлюють значне погіршення стану навколишнього середовища, а саме: 

забруднення повітря шкідливими викидами підприємств, нагромадження у великій кількості 

небезпечних відходів виробництва. Ці процеси тривали протягом десятиріччями і призвели до 

різкого погіршення стану довкілля.  

Нікопольська міська рада з огляду на потребу в вирішенні проблем розробила комплексну 

екологічну програму міста Нікополя «Екологія 2018-2022», спрямовану на зменшення 

забруднення довкілля.  

Конкретними результатами виконання запланованих заходів зі зниженням техногенного 

навантаження на навколишнє природне середовище, стануть: 

- скорочення скиду забруднюючих речовин у водні об'єкти; 

- загальний ефект зниження обсягів викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря 

очікується; 

- зменшення обсягів накопичення відходів у спеціально відведених місцях чи об'єктах; 

- захист території площі 48 га від підтоплення; 

- збільшення об'єму зелених насаджень. 

Однак, звертає на себе увагу відсутність моніторингу факторів ризику та впливу 

середовища на здоров’я мешканців громади, а також відсутність моніторингу професійних 

хвороб. 

 

2.2.5 Інфраструктура підтримки здоров’я 

Розвиток інфраструктури підтримки здоров’я Нікопольської територіальної громади має 

позитивну тенденцію. Кількість ігрових майданчиків для дітей становить 119, спортивних 

майданчиків для людей різного віку – 26, муніципальних спортивних та фітнес залів – 24. 

Кількість муніципальних спортивних секцій/шкіл для молоді та дітей, літніх людей, людей з 

інвалідністю – 13. 

Відсоток адміністративних будівель, які обладнані та є доступні для маломобільних груп, 

збільшується щороку і на 2019 рік становить 80%. 

100% навчальних закладів пройшли оцінку Здоров’я та безпеки. 

З метою забезпечення промоції здорового способу життя, підвищення рухової активності, 

організації активного дозвілля серед дітей та учнівської молоді в місті працюють: 

- КЗ «ДЮСШ №1»; 

- КЗ «ДЮСШ «Трубник»; 

- КДЮСШ «Електрометалург»; 

- СК «Електрометалург»; 

- КЗ «Нікопольський міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»; 

- комунальний заклад фізичної культури та спорту «Муніципальний спортивний клуб 

«Нікополь»; 

- громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості. 

У 2020 році розпочато капітальний ремонт спортивного павільйону на стадіоні 

«Металург» ім. О.І.Куценка». 

З 2015 року у місті існують дві професійні команди: Волейбольний Клуб «Нікополь» (1 

Ліга) та Футбольний Клуб «Нікополь» (2 Ліга). 

Висвітлення активностей медзакладів громади та популяризація здорового способу життя 

здійснюється на офіційному сайті громади (http://www.nikopol-mrada.dp.gov.ua), в місцевих ЗМІ 

(Нікопольський медіа-центр «НМЦ»), та на Дніпропетровському телевізійному каналі ТБ. 

Однак, за результатами опитування населення, було встановлено, що найбільш 

поширеними каналами інформування населення про послуги з охорони здоров’я є особиста 

комунікація з лікарями та поради друзів, родичів (понад 68%), а не офіційні веб сайти, місцеві 

ЗМІ та офіційні інтернет ресурси медзакладів та Адміністрації. 

У громаді діють такі програми промоції здоров’я: 
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1. Міська Програма «Фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров’я м. 

Нікополя на 2021 рік», затверджена рішенням Нікопольської міської ради від 23.12.2020 

№45-2/VIII (зі змінами); 

2. Міська Програма «Поліпшення медичного обслуговування населення міста Нікополя на 

2019-2023 роки», затверджена рішенням Нікопольської міської ради від 30.11.2018 №67-

42/VII (зі змінами). 

 

2.3. Надання медичних послуг 

 

2.3.1 Первинний рівень 

Представлений КНП «Нікопольський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Нікопольської міської ради» та двома ФОП.  

У КНП «НЦПМСД» працює: лікарів ПМД – 71, середній мед персонал – 202. Загальна 

чисельність штату КНП – 367 людей. 

Загальна кількість населення – 107464 осіб, укладено декларацій – 103538. 

Загальна кількість декларацій, що стосуються дітей, складає 20378. В закладі працює 8 

лікарів-педіатрів. 

Мережа ПМД громади складається з 13 місць надання послуг амбулаторно. Амбулаторії 

обладнані в повному обсязі відповідно до Наказу №504. Будівлі та споруди знаходяться в 

задовільному стані. Лабораторні дослідження проводяться згідно з Наказом №504 в амбулаторії 

№5 та амбулаторії №7. Договорів з лабораторіями інших закладів немає. Система телемедицини 

у закладі відсутня. Наявний черговий лікар для доступу пацієнтів у вихідні. У розпорядженні 

ЦПМСД – 11 автомобілів. 

 

2.3.2 Вторинний рівень 

КП «Нікопольська міська лікарня № 4» Нікопольської міської ради»  

Лікарня увійшла до складу опорних лікарень в якості Лікарні інтенсивного лікування ІІ 

рівня (ЛІЛ ІІ), затверджених розпорядженням Кабінету міністрів України від 15.01.2020р. № 23 

«Про затвердження переліку опорних закладів охорони здоров`я у госпітальних округах». 

КП «Нікопольська міська лікарня №4» Нікопольської міської ради» на даний час є 

основним лікувально-профілактичним закладом охорони здоров’я міста, яке забезпечує надання 

цілодобової планової та ургентної медичної допомоги не лише мешканцям міста – 118 тис. 

населення, але й прилеглих територій – 250 тис. населення, як дорослим так і дітям (міста 

Марганець, Покров, Нікопольський район). Договір з НСЗУ за Програмою медичних гарантій 

укладено, станом на 07.05.2021р., за пакетами: 

 Медична допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах (профілактика, 

спостереження, діагностика, лікування та медична реабілітація) 

 Мамографія 

 Гістероскопія 

 Езофагогастродуоденоскопія 

 Колоноскопія 

 Цистоскопія 

 Бронхоскопія 

 Діагностика, лікування та супровід осіб із ВІЛ 

 Стоматологічна медична допомога в амбулаторних умовах 

 Ведення вагітності в амбулаторних умовах 

 Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 

 Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 

 Медична допомога при гострому мозковому інсульті в стаціонарних умовах 

 Стаціонарна психіатрична допомога 

 Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям 

 Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням опорно-рухового 

апарату 
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 Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням нервової системи 

 Стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19 

спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 

У КП «Нікопольська міська лікарня №4» Нікопольської міської ради» працює 747 

працівників, з них на 01.01.2021 р. 141 лікар, 320 м/сестри.  

Багатопрофільний цілодобовий стаціонар КП «НМЛ №4» налічує 495 ліжок стаціонару, 

денний терапевтичний стаціонар на 20 ліжок, денний хірургічний стаціонар на 10 ліжок, денний 

дерматовенерологічний стаціонар на 10 ліжок. Кількість пролікованих випадків у стаціонарі за 

2020р. – 11639 випадків. 
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Кількість лабораторних досліджень за 2020 рік – 595171. В лабораторії працює 54 

працівники, з них лікарі – 11 чол. 

Цілісний майновий комплекс КП «Нікопольська міська лікарня №4» Нікопольської 

міської ради» складається з основних приміщень і підрозділів, які розташовані у 6 будівлях: 

- поліклініка (пр-т Трубників, 56/2); 

- кардіологічний, гінекологічний та терапевтичний корпуси (пр-к Трубників, 50); 

- корпус госпіталю та інфекційний корпус (вул. 50 років НЗФ, 2а), 

і мають задовільний технічний стан. 

- Психоневрологічний корпус (вул. Микитіна, 24) – будівля 1935 року, має незадовільний 

технічний стан. 

Наявний автотранспорт – 5 автомобілів. В лікарні надається медична допомога та послуги 

пацієнтам з інших громад. В стаціонарних відділеннях проліковано за 2020 рік 213 чол., що 

складає 5,5% від загальної кількості пролікованих. В поліклініку звернулися у 2020 році 1853 

чол., що складає 0,7% від загальної кількості звернень. 

Поліклініка КП «Нікопольська міська лікарня №4» Нікопольської міської ради» 

розрахована на 350 відвідувань в зміну. Кількість звернень за 2020 рік склала 250512 чол., 

відповідно близько 1000 в день. 

 

КП «Нікопольська дитяча міська лікарня» Нікопольської міської ради» 

Договір з НСЗУ за Програмою медичних гарантій укладено станом на 07.05.2021р. за 

пакетами: 

 Медична допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах (профілактика, 

спостереження, діагностика, лікування та медична реабілітація); 

 Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій; 

 Діагностика, лікування та супровід осіб із ВІЛ. 

У КП «Нікопольська дитяча міська лікарня «Нікопольської міської ради» працює 91 

співробітник, з них 21 лікар, 34 м/сестри, 14 молодших медпрацівників, 22 чоловіка – інший 

персонал. 

Стаціонар КП «Нікопольська дитяча міська лікарня «Нікопольської міської ради» налічує 

25 ліжок. Кількість пролікованих випадків у стаціонарі за 2020 р. – 561 випадок. Кількість 

оперативних втручань на амбулаторному прийомі за 2020 рік – 229 оперативних втручань. 

Поліклініка КП «Нікопольська дитяча міська лікарня «Нікопольської міської ради» 

розрахована на 175 відвідувань в зміну. Кількість звернень за 2020 рік склала 31636, з них – 26095 

звернень з приводу захворювань та 5541 профоглядів. 
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Кількість досліджень, зроблених в лабораторії за 2020 рік – 115986 досліджень. 

Кількість працівників лабораторії – 7, в тому числі 2 лікаря-лаборанта. 

 

КП «Нікопольська дитяча міська лікарня» Нікопольської міської ради» 

розташовується у 3-поверховій будівлі, технічний стан будівлі добрий. Наявні 2 

автомобілі, які використовуються для надання виїзних форм допомоги (невідкладна, лабораторна 

допомога). 

У лікарні надається медична допомога та послуги пацієнтам з інших громад. За 2020 рік 

комунальним підприємством «НДМЛ» була надана допомога 450 пацієнтам з інших громад. 

 

КП «Нікопольський пологовий будинок» Нікопольської міської ради» 

Договір з НСЗУ за Програмою медичних гарантій укладено станом на 04.05.2021р. за 

пакетами: 

 Медична допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах (профілактика, 

спостереження, діагностика, лікування та медична реабілітація); 

 Ведення вагітності в амбулаторних умовах; 

 Гістероскопія; 

 Медична допомога при пологах (цей пакет медичних послуг є пріоритетним); 

 Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій. 

Згідно зі штатним розкладом налічується 161,50 посада, із них лікарів – 33,75, які 

працюють за 7 спеціальностями.  

В пологовому будинку організовано денний стаціонар на 15 ліжок. 

КП «Нікопольський пологовий будинок» Нікопольської міської ради» приймає пологи у 

мешканців Нікопольської громади, а також мешканців інших громад. 
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Технічний стан будівель КП «Нікопольський пологовий будинок» Нікопольської міської 

ради» задовільний. Інженерні комунікації заміни та ремонту не потребують. Автотранспорт у 

лікарні відсутній. 

 

2.3.3 Лабораторії 

КП «Нікопольський пологовий будинок» НМР» має 1 клініко-діагностичну лабораторію, 

яка оснащена на 90%. Штат: лікар-лаборант – 3 од., старший лаборант – 1 од., лаборант – 5 од. 
Укомплектованість фізичним особами: 90%. 

КП «Нікопольська дитяча міська лікарня» НМР» має сучасну клініко-діагностичну 

лабораторію, яка повністю забезпечена сучасним обладнанням і проводить хімічні, біохімічні та 

імуноферментні дослідження. Укомплектованість фізичним особами: 100%.  

КНП «Нікопольський центр первинної медико-санітарної допомоги» НМР» має у своїй 

структурі 1 клініко-діагностичну лабораторію. В штаті лабораторії: 1 завідуючий, лікар-

лаборант; 3 лаборанта, 3 фельдшера-лаборанта, 2 молодші медичні сестри.Укомплектованість 

фізичним особами: 100%. Лабораторія оснащена згідно табелю: 4 шт. гематологічних 

аналізатора, 4 шт. аналізатори сечі, 2 шт. бінокулярних мікроскопи, центрифуга, тощо. 

Проводиться забір біологічного матеріалу на віддалених амбулаторіях. В КДЛ проводиться їх 

розробка. Перелік досліджень згідно нормативних документів МОЗ. 

КП «Нікопольська міська лікарня №4» НМР» у своїй структурі має наступні лабораторії 

за місцем знаходження (проспект Трубників, 56/2): 

- Клініко-діагностична лабораторія; 

- Бактеріологічний відділ клініко-діагностичної лабораторії; 

- Біохімічний відділ клініко-діагностичної лабораторії; 

- Вірусологічні лабораторії, а саме: лабораторія діагностики ВІЛ-інфекцій за місцем 

знаходження: проспект Трубників, 50 та вул. 50 років НЗФ 2а; 

- Відділ експрес-діагностики клініко-діагностичної лабораторії. 

Оснащення лабораторій складає 90%. Штат лабораторій складає 66 одиниць, а саме: лікарі 

– 8,5, спеціалісти не медики – 8,0, лаборанти та фельдшери-лаборанти – 37,5, молодші медичні 

сестри – 12,0. 

 

2.3.4 Аптеки 

Мережа медичних та аптечних закладів інших форм власності на території Нікопольської 

громади представлена 84 аптечними об’єктами, з них 46 мають діючий договір про реімбурсацію 
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за державною програмою «Доступні ліки» (за рецептом) і 15 аптек – відпуск лікарських засобів 

(без рецепту). За програмою реімбурсації мешканцями громади було реалізовано 67718 рецептів. 

З метою покращення лікарського забезпечення та задоволення потреб населення міста 

Нікополя, інших підприємств, установ та організацій сертифікованою, якісною продукцією, як 

вітчизняних, так і іноземних компаній, а також для неухильного дотримання вимог чинного 

законодавства, прозорості у відпуску лікарських засобів та сумах сплачених податків, 26.11.2021 

Нікопольська міська рада прийняла рішення про створення комунального підприємства 

«Нікопольська комунальна аптека» Нікопольської міської ради. 

 

2.3.5 Фінансові індикатори на рівні громади в секторі охорони здоров’я 

 

Протягом останніх років спостерігається зменшення видатків з місцевого бюджету 

м.Нікополь на фінансування системи охорони здоров’я. Це пов’язано з процесом децентралізації 

та реформи фінансування охорони здоров’я. Адже з 2019 року діє (первинна ланка) та у 2020 році 

продовжується дія Програми медичних гарантій. 

 

У 2021 році міські програми передбачають фінансову підтримку комунальним закладам 

охорони здоров’я: 

 

- міська програма «Фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров’я м. 

Нікополя на 2021 рік», загальна сума фінансування 27 103,8 тис. грн; 

- міська програма «Поліпшення медичного обслуговування населення міста Нікополя на 

2019-2023 роки», загальна сума фінансування 224 486,4 тис. грн. 

 

 
 

 

Додатковим ресурсом для комунальних медичних закладів м. Нікополь є запроваджена 

система платних послуг (отримано в 2020 році 7184,2 тис. грн), а також благодійна допомога 

(отримано в 2020 році 22069,6 тис. грн). 

 

За інформацією з сайту НСЗУ за 2020 рік комунальними підприємствами Нікопольської 

міської ради за Програмою медичних гарантій були отримані кошти в сумі 220261,5 тис. грн. 
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2.4. Профілі 

 

2.4.1 Профіль пацієнта 

 

Соціально-демографічні показники 

У опитуванні взяли участь 156 респондентів. Середньостатистичний показник віку 

респондентів – 40 років (у діапазоні від 17 до 85 років). За відсотковим розподілом: категорія 

населення 60+ склала понад 20% опитаних. Найбільш активно відгукнулись на пропозицію 

висловити свою думку задля розбудови ефективної системи охорони здоров’я у Нікопольській 

громаді саме жінки (83,9%). Розподіл респондентів за місцем проживання представлений в 

основному містом Нікополь (98%). За статусом робочої/професійної зайнятості переважають 

працевлаштовані (93%). 

 

Стан здоров’я та спосіб життя 

Понад 50% опитаних схильні оцінювати рівень задоволеності станом власного здоров'я як 

«вище середнього». Слабо задоволені станом власного здоров'я тільки 18,3% опитаних. Хоча, 

водночас, 73,5% дослідження і заявили, що мають низку хронічних захворювань. 

Середній показник кількості годин на заняття фізичною активністю складає 14 годин на 

тиждень. Найбільша кількість (68%) опитаних приділяють фізичній активності (фізичної 

активності від помірної до високої інтенсивності) близько 6 годин на тиждень. 

Розподіл відповідей щодо запитання «чи маєте Ви зайву вагу» є приблизно рівномірним 

(53% та 44,8%). 80% заявили, що вони взагалі не мають звички палити цигарки. 56,9% 

респондентів вживають алкогольні напої «Рідше, ніж раз на місяць, або ніколи». Щодня або 3-4 

дні на тиждень вживають алкоголь тільки 4% опитаних. 

 

Медична допомога 

Найбільш часто респонденти схильні звертатись по медичну допомогу до сімейних лікарів 

(88,5%), лікарів в поліклініці (77,9%) та фельдшерів, медсестер (60%). Найрідше вони 

користувались послугами стаціонару (28,5%) та швидкої допомоги (30,7%). Переважна більшість 

опитаних (70-80%) висловлюють високий рівень задоволеності послугами педіатрів, 

стоматологів, фельдшерів, медсестер. Дещо нижчі показники зафіксовані тільки для лікарів 

поліклініки. Неоднозначне ставлення зафіксоване до сімейних лікарів, послуг стаціонару, 

швидкої допомоги (приблизно рівномірний розподіл відповідей). Серед особистих думок 

пацієнтів переважають негативні відгуки щодо компетентності фахівців та спектру послуг. 
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Серед основних проблем у сфері надання послуг з охорони здоров'я респонденти 

відзначили «брак фаховості, некомпетентність медперсоналу» (96,7%), «брак сучасного 

медичного обладнання» (96,8%), «недбалість медичного персоналу» (95,2%), «висока вартість 

ліків та лікування» (94,1%), «незручний графік, черги» (87,2%), «брак медичного персоналу» 

(85,2%), «неформальні платежі» (68,2%). 

 
 

Високо оцінюють свій рівень довіри до офіційної медицини близько 45% респондентів. А 

нетрадиційним методам лікування – 4,5% (низькі оцінки довіри). Серед основних причин 

звернень по допомогу до медичних закладів були визначені «у випадку складної хвороби» (понад 

96%). Особисті думки «Звертаюся лише за крайньої необхідності , але не можливо швидко 

потрапити прийом та отримати повноцінну допомогу». 

 

Поінформованість 

У переліку джерел поінформованості щодо послуг з охорони здоров'я респондентами були 

відзначені: «офіційний веб сайт медичної установи» (53,2%), «сторінка медичної установи в 

соцмережах» (40,4%), «Офіційна група/канал медичного закладу в месенджерах (наприклад 

Telegram)» (17,9%). Найбільше, пацієнти схильні «користуватися» такими джерелами як «поради 

місцевого лікаря» та «поради друзів, родичів» (68%). Не шукають таку інформацію 15,8% 

опитаних. 

 

Доступність та корупція 

Розподіл відповідей пацієнтів щодо фінансової доступності медичних послуг є приблизно 

на середньому рівні (понад 44%). Оцінка фізичної/територіальної/транспортної доступності 

медичних послуг на вище середнього рівні (понад 62%). 

Найбільш часто пацієнти декларували оплату «лабораторно-діагностичні послуги» 

(60,3%) та «товарів медичного призначення» (56,1%). 40% опитаних сплачували офіційно через 

касу, 48% сплачували неформально. Понад 20% опитаних задекларували, що вони жодного разу 

не сплачували за медичні послуги. 
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Вакцинація 

41% опитаних висловили своє позитивне ставлення до вакцинації, а 20% - негативне. 

На запитання «Чи відмовлялися Ви коли-небудь від обов’язкових щеплень для дитини або для 

себе?» ствердно відповіли тільки 29% опитаних пацієнтів. 

Серед причин відмови від вакцинації були оголошені «остерігались шкоди для здоров’я 

та можливих негативних наслідків від вакцинації» (27%), «не довіряю виробникам вакцини» 

(20,1%). Не погоджуються на вакцинацію від COVID-19 62,4% опитаних. 

 
2.4.2 Профіль медичного співробітника 

 

Соціальна ситуація професійної діяльності 

74,3% медпрацівників демонструють високий рівень задоволеності вибором своєї 

професії. Понад 60% задоволені рівнем соціального схвалення їх професійної діяльності як з боку 

родичів, сім'ї, так і з боку друзів, знайомих. Медпрацівники схильні високо оцінювати свій рівень 

задоволеності такими видами соціального захисту як «гарантія збереження робочого місця» 

(52,8%), додаткова пільгова відпустка (49,9%).Середній або нижче середнього рівень 
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задоволеності декларується для показника профспілкова підтримка (75,8%). Значна частина 

медпрацівників виявляють слабкий рівень задоволеності державним рівнем зарплати (43,7%), 

пільги у соціальному страхуванні (41,7%). Неоднозначне ставлення медпрацівників до 

«можливість раніше вийти на пенсію» (приблизно рівномірний розподіл відповідей за шкалою 

«повністю не задоволений» - «повністю задоволений»). 

 

Умови здійснення професійної діяльності 

66% медпрацівників схильні високо оцінювати рівень доступності керівництва для них. 

Також, значна частина медпрацівників високо оцінюють дотримання санітарно-гігієнічних норм 

(69,1%), обсяг професійного навантаження (57%), підтримка професійних та організаційних 

ініціатив працівників (50,5%) забезпеченість ЗІЗ (47,6%). Середній або вище середнього рівень 

задоволеності оцінюється якісний мобільний та Інтернет зв’язок (81%), забезпеченість 

оргтехнікою (78,5%). Неоднозначно оцінюють медпрацівники матеріально-технічний стан 

приміщень та забезпеченість медпрепаратами та мед апаратурою (приблизно рівномірний 

розподіл відповідей за шкалою «повністю незадоволений» - «повністю задоволений»). 46% 

медпрацівників висловили низький рівень задоволеності: кімната відпочинку для персоналу. 

Лише 37% респондентів оцінюють рівень захисту від можливих загроз здоров’ю на своєму 

робочому місці як високий. 

 

Мотивація здійснення професійної діяльності 

Тільки 7,2% медпрацівників мають додаткову роботу за сумісництвом. До топ-3 мотивів, 

що утримують медпрацівників на основному місці роботи в медзакладі, належать «гарантія 

збереження робочого місця та стабільність зарплати» (65,6%), «зручний графік роботи» (45,1%) 

та «взаємоповага, дружні стосунки з колективом» (38,2%). 

 

Психоемоційний стан працівника 

41,1% медпрацівників висловлюють високий рівень власного задоволення ставленням 

пацієнтів до їх медичних рекомендацій, та, взагалі, рівнем довіри пацієнтів до офіційної 

медицини. Але, водночас, 60% медпрацівників декларують низьку кількість їх конфліктів з 

пацієнтами (жодного разу). І тільки 4% мали такі конфлікти понад 10 разів протягом року. Понад 

75% медпрацівників схильні оцінювати якість психосоціальної підтримки у медзакладі на 

середньому та високому рівнях. Серед стресогенних чинників здійснення професійної діяльності 

медпрацівниками були визначені: втома та емоційне виснаження (67,7%), низькі доходи (53,5%), 

побоювання втратити роботу (17,1%). 

 

Просвітницькі та профілактичні заходи 

Як найважливіший профілактичний захід, що покращував би якість здійснення 

професійної діяльності, опитуванні визначили «санаторно-курортне лікування» (82,5%). 

Корисність профілактичних оглядів відзначили 24,4%, а регулярної вакцинації відзначили тільки 

9,4%. 79,8% медпрацівників декларують, що жодного разу не зустрічались з проблемами 

домашнього та гендерного насилля серед їх пацієнтів. І 17,5% медпрацівників – 1-5 разів 

протягом року. Понад 10 разів 1,7%. Найбільш пріоритетними темами просвітницьких заходів 

для підвищення якості професійної діяльності медпрацівниками були визначені: «підвищення 

стресостійкості» (47,6%), «профілактика професійного вигорання» (45,2%) та «навчання 

іноземної мови та комп’ютерних технологій» (38,5%). Найефективнішими та найкориснішими 

формами організації просвітницьких заходів медпрацівники вважають «курси підвищення 

кваліфікації» (51,1%), «самоосвіту» (45,2%) та «науково-практичні конференції» (41,4%). 

 

2.5 Ключові висновки 

 

Місто Нікополь має високий економічний і промисловий потенціал для подальшого 

розвитку, що дає можливості для використання додаткового фінансового ресурсу для галузі 

“охорона здоров’я”. Протягом останніх років видатки міського бюджету для медицини 
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скоротилися, що пов’язано в першу чергу із запровадженням Програми медичних гарантій. Та в 

той же час міська влада виділяє значний фінансовий ресурс на капітальні видатки, покращуючи 

матеріально-технічну базу медичних закладів (2020 рік - 32784,5 тис. грн). В закладах 

запроваджено систему надання платних послуг. 

Екологічна ситуація міста змінюється під впливом тривалої, інтенсивної діяльності 

підприємств. Незважаючи на те, що останніми роками спостерігається тенденція до зменшення 

техногенного забруднення довкілля, рівень техногенного навантаження залишається високим, а 

екологічна ситуація – незадовільною. 

Демографічні тенденції в цілому негативні як у частині природного руху населення, так і 

у частині міграції. Вікова структура та загальні темпи приросту населення узгоджуються з 

обласними та національними показниками, зберігається тренд до старіння населення з 

переважанням жінок, особливо у старших вікових категоріях. 

Аналіз показників захворюваності та поширеності хвороб інвалідізації та структури 

смертності дозволяє визначити, що основним тягарем для системи надання медичної допомоги 

громади є захворювання серцево-судинної системи та цукровий діабет. На лікування вказаної 

патології використовуються найбільше людських та матеріальних ресурсів, як громади так і 

пацієнтів. 

Суттєвим показником, який впливає на тривалість життя та часто стає причиною 

інвалідності жителів, є рівень онкологічних захворювань. 

Аналіз показників захворюваності та поширеності хвороб виявляє стійку динаміку росту 

хвороб дихальної системи, що створює найбільше навантаження на первинну ланку охорони 

здоров'я та потребує аналізу алгоритмів надання допомоги та впровадження профілактичних 

заходів.  

Показники вакцинації відповідно до Національного календаря щеплень нижчі ніж 

рекомендовані 95%. ВООЗ застерігає, що якщо рівень охоплення населення країни щепленнями 

падає на кілька % це створює сприятливі умови для поширення інфекційних хвороб. 

Не погоджуються на вакцинацію від COVID-19 62.4% опитаних, що також може стати 

викликом для системи ОЗ. 

Мережа закладів надання первинної медичної допомоги в Нікопольської територіальній 

громаді представлена КНП «Нікопольський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Нікопольської міської ради», яка здійснює діяльність на базі 13 амбулаторій загальної практики 

– сімейної медицини. Амбулаторії розташовані раціонально з точки зору географічної 

доступності. 

У КНП «ЦПМСД» працює 71 лікар, укладено 103538 декларацій, це співставно з 

загальною кількості населення (107464), і є гарним показником. Лікарі КНП «ЦПМСД» 

працюють в умовах навантаження близького до оптимального. Але серед стресогенних чинників 

здійснення професійної діяльності медпрацівниками були визначені: втома та емоційне 

виснаження (67,7%), низькі доходи (53,5%). Співвідношення кількості лікарів до сервісного 

персоналу 4,1 (367,5 співробітників, з них 71 лікар), це є високим показником, свідчить про 

перевантаженість фонду заробітної плати закладу сервісними працівниками, не дозволяє 

виокремити персональний вклад кожного працівника, підвищує незадоволеність та зменшує 

рівень оплати всіх працівників. 

Не налагоджена співпраця між різними підрозділами системи охорони здоров’я, що має 

бути запорукою надання якісної, достатньої, своєчасної МД та раціонального використання 

коштів. 

Аналіз операційної діяльності стаціонару виявляє певні точки росту, які потребують 

підтримки. 

Кількість звернень до поліклініки для дорослих майже на 30% перевищує розрахункову 

потужність. Значне перевищення відвідувачів викликане тим фактом, що більшість з пацієнтів 

ігнорують сучасні вимоги: відсутні декларації з сімейними лікарями, не бажають брати 

електронні направлення до лікарів спеціалістів та вставати до електронної черги на прийом з 

чітким датою та часом візиту до лікаря, що призводить до черг, викликає незадоволення 

пацієнтів, перевантаження персоналу та зниження якості МД. 



18 

Аналіз показників функціонування КП «Нікопольська дитяча міська лікарня» 

Нікопольської міської ради» виявляє часткове дублювання функції ПМД закладами вторинного 

рівня, недостатню взаємодію з іншими ланками ОЗ, особливо ЕМД, загальний рівень активності 

недостатній для професійного зростання персоналу. 

Аналіз діяльності КП «Нікопольський пологовий будинок» Нікопольської міської ради» 

визначив, що кількість пологів протягом останніх років стабільно вища регламентного критерію, 

що вказує на відповідність вимогам щодо об'єму наданих послуг закладу охорони здоров'я 2 рівня 

перинатальної допомоги. 

Суттєва різниця рівня оплати праці працівників закладів ОЗ не сприяє налагодженню 

ефективної співпраці між закладами та ланками ОЗ, демотивує працівників, може викликати 

соціальну напругу та знижує якість наданих послуг. Може негативно впливати на загальну оцінку 

системи ОЗ мешканцями громади. 

 

3.  ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ СТРАТЕГІЇ – РЕЗУЛЬТАТИ SWOT АНАЛІЗУ 

 

На основі ключових висновків оцінки потреб, існуючих сильних і слабких сторін 

 

СИЛЬНІ СТОРОНИ СЛАБКІ СТОРОНИ 

1. Зацікавленість керівництва та громади у 

змінах в системі охорони здоров’я 

1. Відсутність моніторингу якості повітря, 

землі та поверхневих вод 

2. Високий рівень інфраструктурної 

забезпеченості, розвинена транспортна та 

телекомунікаційна інфраструктура 

2. Відсутність взаємодії з МСЧ крупних 

промислових підприємств регіону 

3. Щільне поселення 3. Відсутність моніторингу професійних 

захворювань та захворювань, пов’язаних із 

специфічним забрудненням 

4. Мешканці добре обізнані про 

місцезнаходження закладів ОЗ 

4. Недостатність надходження коштів до 

лікарень 

5. Раціонально розташована/доступна мережа 

амбулаторій КНП «ЦПМСД» (13 амбулаторій 

загальної практики – сімейної медицини) 

5. Тариф НСЗУ на вторинці не покриває 

операційні витрати 

6. Кваліфікований персонал лікарень 6. Низька кількість пацієнтів на вторинній 

ланці 

7. Наявність Нікопольського медичного 

коледжу (фінансується з обласного бюджету), 

що є джерелом медичних кадрів та магнітом 

для молоді з прилеглих громад та викладачів 

7. Відсутність міжсекторальних зв’язків та 

взаємодії з Нікопольським медичним 

коледжем (наприклад, в питанні підвищення 

кваліфікації медичних сестер) 

8. Статус опорної (окружної) лікарні у 

закладів ОЗ громади 

8. Помітна міграція мешканців громади до 

інших ЗОЗ 

 

9. Можливість залучення додаткових потоків 

пацієнтів 

9. Надмірна кількість ліжкомісць у ЗОЗ 

громади 

10. Гарний стан будівлі та обладнання КП 

«Нікопольська міська лікарня №4», як опорна 

лікарня (ЛІЛ ІІ) обслуговує жителів 

прилеглих громад (міста Марганець, Покров) 

10. Неефективність використання наявних 

приміщень 

11. Кількість пролікованих Мозкових 

інсультів стабільно вища регламентного 

критерію 

11. Низька енергоефективність будівель та 

споруд 

12. Гарний стан будівлі КП «Нікопольська 

дитяча міська лікарня», завершена 

реконструкція приміщень та модернізація 

обладнання 

12. Виконання медичними закладами 

вторинної ланки непритаманних функцій 

соціального захисту дітей та пенсіонерів 
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13. Гарний стан будівлі та обладнання КП 

«Нікопольський пологовий будинок», як 

опорна лікарня (ЗОЗ 2 рівня перинатальної 

допомоги) обслуговує жителів прилеглих 

громад (міста Марганець, Покров) 

13. Відсутність програм соціальної 

(благодійної) допомоги галузі ОЗ з боку 

промислових підприємств регіону 

14. Стабільна та висока кількість пологів 14. Не налагоджено співпрацю з громадами 

госпітального округу за програмами 

міжмуніципального співробітництва 

15. Розроблені та діють програми промоції 

здоров’я 

15. Дефіцит лікарів, міграція лікарів, 

особливо молодих, до закладів в інших 

громадах. Основні чинники: низький рівень 

доходів, відсутність житла, обмеженість 

професійного розвитку, слабка муніципальна 

інфраструктура (низький культурний рівень) 

16. Запроваджена система платних послуг та 

система залучення благодійних внесків 

16. Низька заробітна плата 

17. Фінансова підтримка комунальних 

підприємств охорони здоров’я ТГ міста 

Нікополя з місцевого бюджету 

17. Суттєва різниця ЗП на різних ланках ОЗ 

18. Функціонування Програми «Доступні 

ліки» – включення до Програми достатньої 

кількості аптечних закладів 

18. Надмірне навантаження МП 

 19. Страх змін в системі ОЗ 

 20. Низький рівень комп'ютерних знань МП 

 21. Відсутність кваліфікованого менеджменту 

персоналу, що призводить до надмірної 

кількості сервісного персоналу 

 22. Низький рівень співпраці між первинною 

та вторинною ланкою 

 23. Відсутні дані про структуру викликів 

ЕМД 

 24. Обмеженість досвіду застосування 

телемедицини 

 25. Обмеженість взаємодії з спеціалістами 

при застосуванні телемедицини 

 26. Низький рівень задоволеності пацієнтів 

 27. Незадовільні побутові умови в закладах 

ОЗ 

 28. Застаріле обладнання 

 29. Довгі черги на прийом до лікаря 

 30. Непередбачувані витрати для пацієнтів, 

що можуть бути не співставні з доходами 

(дослідження, ліки, гонорар) 

 31. Низька «культура» здоров’я. Обмеженість 

традиції здорового способу життя (фізична 

активність, харчування, шкідливі звички, 

профогляди) 

 32. Недостатність промоції здорового 

способу життя серед населення громади 

 33. Недостатність інфраструктури для занять 

спортом 

 34. Недотримання пацієнтами призначень 

лікарів 
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 35. Негативне відношення населення до 

нововведень у галузі ОЗ 

 36. Відсутність інформації у населення як 

надалі отримувати послуги 

 37. Відсутність кваліфікованого менеджменту 

даних медичної статистики 

 38. Відсутність програм скринінгу, зокрема 

раку молочної залози 

 39. Відсутність взаємодії з приватними 

закладами охорони здоров’я 

 

МОЖЛИВОСТІ ЗАГРОЗИ 

1. Нова система управління охороною 

здоров’я 

1. Несприятлива екологічна ситуація 

(підприємства-забруднювачі, нагромадження 

у великій кількості небезпечних відходів 

виробництва, близькість до Запорізької АЕС) 

2. Цифрова трансформація в управлінні 

охороною здоров’я та медичних послугах 

2. Високе техногенне навантаження (16,5 км 

до АЕС, поряд розташовані крупні 

промислові підприємства) 

3. Прозорі зарахування від НСЗУ 3. Негативний приріст населення та 

вимушена міграція працездатних осіб 

4. Впровадження / розширення 

централізованих систем даних (наприклад, 

MIS) 

4. Збільшення вразливих груп населення / 

Низька фінансова спроможність населення 

(проблема бідності) 

5. Введені стандарти та моніторинг 5. Брак коштів на капітальні видатки галузі 

охорони здоров’я 

6. Існуючі кваліфікаційні пропозиції для 

медичного персоналу 

6. Недостатнє фінансування медичних послуг 

за рахунок винагороди НСЗУ. Тариф НСЗУ 

на вторинці не покриває операційні витрати 

 7. Несвоєчасне та неповному обсязі 

надходження коштів з НСЗУ / проблеми 

трансферу коштів НСЗУ 

 8. Відтік кваліфікованого медичного 

персоналу за межі громади через низку 

соціально-економічних факторів, що 

спричиняє додаткове навантаження на решту 

медичного персоналу, ризик збільшення 

демотивації, вигорання та нижчої якості 

медичних послуг 

 9. Невпевненість, через часті зміни в підходах 

до реформування сектору охорони здоров’я 

 10. Політична нестабільність та зростання 

соціальної напруженості в суспільстві 

внаслідок бойових дій на Сході 

 11. Негативне відношення населення до 

вакцинації 

 12. Недбайливе ставлення жителів громади 

до свого здоров’я 
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4. ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ СЕКТОРА 

 

4.1 Візія (стратегічне бачення) та система цілей 

 

Візія 

Система охорони здоров’я територіальної громади міста Нікополя – це розвинута 

інфраструктура та сучасний менеджмент, що у сукупності забезпечує високий рівень 

якості надання медичних послуг, гідні та комфортні умови для діяльності медичних 

працівників та здорове життя для кожного мешканця громади 

Стратегічні цілі 

Стратегічна ціль 

A 

Стратегічна ціль 

B 

Стратегічна ціль 

C 

Стратегічна ціль 

D 

Ефективне 

функціонування 

системи первинної 

медичної допомоги 

Ефективне 

функціонування 

системи вторинної 

ланки медичної 

допомоги 

Розвинута система 

громадського 

здоров’я 

Налагодження 

ефективного 

управління 

охороною здоров'я 

громади 

Операційні цілі 

А.1 

Оптимальна штатна 

структура; 

справедлива, прозора 

система оплати праці; 

сформований 

кадровий резерв КНП 

«Нікопольський центр 

первинної медико-

санітарної допомоги» 

НМР 

B.1 

Орієнтована на 

потреби пацієнтів, 

фінансово 

спроможна, 

стабільно працююча 

вторинна ланка ОЗ 

C.1 

Впроваджуються 

регулярні заходи, 

спрямовані на 

підвищення 

обізнаності серед 

жителів громади 

щодо профілактики 

захворювань і 

промоції здоров’я 

D.1 

Налагоджена 

співпраця між 

первинною та 

вторинною ланками 

медичної допомоги та 

ЕМД 

A.2 

Покращені сервісні 

процеси для 

обслуговування 

пацієнтів в КНП 

«НЦПМСД» 

(рецепція, 

адміністрування 

потоків, 

телемедицина, 

цифровізація послуг) 

В.2 

Налагоджено 

співпрацю між 

громадами 

госпітального округу 

та ланками охорони 

здоров’я 

C.2 

Впроваджуються 

регулярні  заходи, 

спрямовані на 

контроль соціально 

значущих 

захворювань 

D.2 

Впровадження 

місцевих Програм з 

профілактики 

серцево-судинної 

патології, 

онкологічної 

захворюваності та 

профілактики 

професійних хвороб 
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A.3 

Покращено якість 

надання первинної 

медичної допомоги, 

профілактики і 

раннього виявлення 

захворювань 

B.3 

Посилено кадровий  

потенціал вторинної 

ланки  Створена 

оптимальна штатна 

структура; 

справедлива, прозора 

система оплати 

праці; сформований 

кадровий резерв 

C.3 

Створені умови для 

здорового способу 

життя населення, у 

сфері відпочинку та 

фізичної культури 

шляхом поліпшення  

інфраструктури 

спорту та відпочинку 

D.3 

Формування 

кадрового резерву 

  С.4 

Контроль впливу 

техногенних 

чинників на здоров'я 

мешканців громади 

D.4 

Покращено доступ до 

зовнішнього 

фінансування ЗОЗ 

громади 

   D.5 

Покращено технічний 

стан та підвищено 

ефективність 

використання 

будівель, інженерної 

інфраструктури та 

устаткування ЗОЗ 

громади 

  
      

 D.6 

Запроваджено 

локальну систему 

індикаторів якості 

надання медичних 

послуг мешканцям 

громади 

   D.7 

Створення в місті 

закладів для 

тимчасового 

перебування дітей, які 

потребують 

соціального захисту, з 

метою усунення 

навантаження на 

лікарні, які виконують 

непритаманні їм 

функції соціального 

захисту та підтримки 
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4.2. ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ 2022-2027 

Реалізація цієї Стратегії обмежена кількома критеріями, як наявний бюджет, наявний потенціал та актуальність потреб. Ці обмеження 

вимагають ретельного планування послідовності реалізації окремих визначених пріоритетів (основних завдань). У таблиці нижче наведені 

заплановані елементи реалізації стратегії для кожної стратегічної та операційної цілі, виходячи з рівня пріоритетів. Деякі з перерахованих елементів 

(період реалізації, очікувані витрати та джерела фінансування) є орієнтовними та містять пропозиції щодо напрямку реалізації цієї Стратегії; 

остаточне визначення буде предметом регулярних переглядів вищезазначених обмежувальних критеріїв. 

Детальні щорічні плани дій можуть бути розроблені та переглянуті відповідно до термінів, визначених у главі 6 цієї Стратегії. Ці плани дій 

можуть стати базою для річного планування бюджету. 

 

№ Пріоритети 

(основні заходи) 

Індикатор Період 

імплементації 

(в роках) 

Відповідальні Очікувані 

витрати 

(грн) 

Джерело 

фінансування 

Коментарі 

a b c d e f g h 

Стратегічна ціль А. Ефективне функціонування системи первинної медичної допомоги 

Операційна ціль А.1. Оптимальна штатна структура, справедлива, прозора система оплати праці, сформований кадровий резерв 

КНП «Нікопольський центр первинної медико-санітарної допомоги» Нікопольської міської ради» 

A.1.1 Визначена персональна 

участь та функціональне 

навантаження медичних 

працівників 

Оновлений 

колективний договір, 

штатний розклад та 

посадові інструкції 

2022 Головний 

лікар 

(директор) 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

  

A.1.2 Запроваджена 

справедлива система 

оплати праці 

Збільшений рівень 

заробітної плати, 

рівень задоволеності 

персоналу 

2022-2025 Головний 

лікар 

(директор) 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

  

А.1.3 Створено графік 

навчальних програм для 

лікарів та середнього 

медичного персоналу 

для підвищення 

кваліфікації 

Графік навчальних 

програм 

2022 Головний 

лікар 

(директор) 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

  

А.1.4 Створено постійно 

діючий механізм 

Кількість 

медпрацівників, які 

2022-2027 Головний 

лікар 

 Місцевий 

бюджет – 
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розвитку професійних 

компетентностей 

медичних працівників 

(навчання на робочому 

місці, участь в семінарах 

з підвищення 

кваліфікації, самоосвіта 

тощо). Планування 

переліку платних 

освітніх заходів. 

взяли участь у 

навчальних заходах. 

Кількість балів 

отриманих лікарями 

(директор) відповідно 

до видатків 

місцевому 

бюджету 

2022-2027 

років. 

Проєкти 

міжнародної 

технічної 

допомоги 

А.1.5 Зменшена кількість 

штатних одиниць, не 

пов'язаних з лікувально-

діагностичним процесом 

Кількість 

відповідного 

персоналу 

2022-2027 головний 

лікар 

(директор) 

 Не потребує 

додаткового 

фінансування 

 

A.1.6 Проведення технічних 

аудитів, придбання 

необхідного обладнання 

та впровадження нових 

стандартних операційних 

процедур (СОП) 

"холодового ланцюга" 

Впроваджується та 

дотримується новий 

стандарт зберігання та 

транспортування 

вакцин та інших 

біологічних речовин 

2022 Головний 

лікар / 

директор / 

головна 

медична 

сестра 

 Проєкти 

міжнародної 

технічної 

допомоги / 

Залучені 

кошти 

 

Загальна очікувана вартість по Операційній цілі А.2. Відповідно до видатків місцевого бюджету 2022-2027 років 

 

Операційна ціль А.2. Покращені сервісні процеси для обслуговування пацієнтів в КНП «Нікопольський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Нікопольської міської ради» (рецепція, адміністрування потоків, телемедицина, цифровізація послуг) 

А.2.1 Створення єдиної 

системи інформаційного 

забезпечення ЗОЗ 

громади з використанням 

комп’ютерної техніки, 

мережі інтернет, 

мобільного зв’язку, 

Розроблено та 

затверджено 

Концепцію єдиної 

системи 

інформаційного 

забезпечення. 

Щорічні звіти роботи 

постійно Директор і 

медичний 

директор КНП 

ЦПМСД 

Необхідні 

кошти 

базуються на 

розробленій 

та 

затвердженій 

концепції та 

Місцевий 

бюджет, 

спонсорські 

кошти 
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обслуговування 

ліцензованих 

комп’ютерних програм 

системи. Рівень 

задоволеності 

мешканців. 

визначатимут

ься в річних 

планах дій та 

бюджетів 

А.2.2 Вдосконалення роботи 

реєстратури та 

розмежування потоків 

пацієнтів. Запровадження 

/ вдосконалення онлайн-

запису до лікаря, 

електронна черга 

пацієнтів 

Кількість (відсоток) 

відвідувачів, які 

скористалися 

електронною чергою. 

Зниження часу 

очікування. 

Відгуки мешканців. 

постійно Директор і 

медичний 

директор КНП 

ЦПМСД 

 Місцевий 

бюджет, 

спонсорські 

кошти 

 

А.2.3 Розвиток та 

впровадження 

телемедицини шляхом 

вдосконалення послуг із 

застосуванням 

телемедицини (домашнє 

телеконсультування, 

клінічна телемедична 

консультація тощо), 

запровадження графіку 

телемедичних 

консультацій для 

пацієнтів 

Кількість та тип 

наданих 

телемедичних послуг. 

Облаштований 

кабінет для 

телемедичних 

консультацій. 

Розроблений графік  

проведення 

телемедичних 

консультацій, в тому 

числі домашнє 

телеконсультування. 

Рівень задоволеності 

пацієнтів 

постійно Директор і 

медичний 

директор КНП 

ЦПМСД 

 Місцевий 

бюджет, 

грантові та 

спонсорські 

кошти 

 

А.2.4 Створення єдиного 

контакт-центру, 

забезпечення його 

взаємодії з усіма 

структурними 

Загальна кількість 

звернень через 

контакт-центр, од. 

Рівень задоволеності 

пацієнтів системою 

2022-2025 Директор, 

заступник 

директора з 

медичного 

обслуговуван

 Місцевий 

бюджет, 

спонсорські 

кошти 
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підрозділами ЦПМСД. 

Запровадження єдиних 

стандартів комунікацій з 

особами, які звертаються 

до ЦПМСД 

комунікацій та 

роботою контакт-

центру (опитування, 

анкети) 

ня населення 

А.2.5 Забезпечити 

інформатизацію та 

автоматизацію процесів 

комунікацій з пацієнтами 

та системи зворотного 

зв’язку. Автоматизувати 

адміністрування, 

створення інтерактивних 

платформ, чат-боту. 

Здійснювати 

обслуговування 

ліцензованих 

комп'ютерних програм. 

Кількість та тип 

автоматизованих 

послуг, якими 

користуються 

пацієнти / мешканці. 

Кількість та тип 

рішень прийнятих на 

основі оціненого 

зворотного зв’язку від 

мешканців / пацієнтів. 

постійно Директор і 

медичний 

директор КНП 

ЦПМСД 

 Місцевий 

бюджет, 

спонсорські 

кошти 

 

Загальна очікувана вартість по Операційній цілі А.2. Відповідно до видатків місцевого бюджету 2022-2027 років 

 

Операційна ціль А.3. Покращено якість надання первинної медичної допомоги, профілактики і раннього виявлення захворювань 

А.3.1 Посилення лікувально-

профілактичної роботи, 

попередження та 

належне лікування 

хронічних захворювань 

та раннє виявлення 

онкологічних, 

захворювань 

Відсоток зменшення 

кількості жителів 

громади з тяжкими 

формами хронічних 

захворювань. 

Зменшення кількості 

звернень з приводу 

загострення 

хронічних 

захворювань. 

Зменшення кількості 

2022-2027 Головний 

лікар 

(директор) 

Бюджет КНП 

або ТГ – 

відповідно до 

видатків 

місцевому 

бюджету2022-

2027 років 
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викликів ЕМД з 

приводу загострення 

хронічних 

захворювань. 

А.3.2 Впровадження критеріїв 

якості та визначення 

якісного рейтингу 

лікарів сімейної 

медицини для відзнаки 

найкращих за досягнуті 

результати 

Розроблені критерії. 

Затверджені очікувані 

результати. 

Опубліковано річні 

звіти про оцінку та 

рейтинг лікарів. 

Затверджене 

положення про 

нагороди 

 Головний 

лікар 

(директор) 

Бюджет ТГ   

А.3.3 Вакцинація жителів 

громади відповідно до 

Календаря 

профілактичних щеплень 

Відсоток охоплення 

жителів громади, які 

підлягають 

вакцинації, відповідно 

до календаря щеплень 

2022-2027 Головний 

лікар 

(директор) 

НСЗУ 

Програма 

медичних 

гарантій 

  

А.3.4 Посилення вакцинальної 

кампанії проти COVID-

19 

Відсоток охоплення 

вакцинацією від 

COVID-19 жителів 

громади, які 

підлягають вакцинації 

2022 Головний 

лікар 

(директор) 

НСЗУ 

Бюджет ТГ 

  

Загальна очікувана вартість по Операційній цілі А.3. Відповідно до видатків бюджету 2022-2027 років 

 

Стратегічна ціль В. Ефективне функціонування системи вторинної ланки медичної допомоги 

Операційна ціль B.1. Орієнтована на потреби пацієнтів, фінансово спроможна, стабільно працююча вторинна ланка ОЗ 

В.1.1 Проведення фінансового 

аналізу укладених 

договорів із НСЗУ та 

їхньої економічної 

ефективності 

Оновлені дані про 

кількість укладених 

договорів з НЗСУ, які 

принесуть дохід та 

Кількість збиткових 

2022 Головний 

лікар 

(директор) 

 Додаткового 

фінансування 

не потребує 
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договорів з НЗСУ. 

Рішення, прийняті на 

основі висновків 

В.1.2 Визначення 

пріоритетних пакетів 

послуг по договорам за 

ПМГ з НСЗУ відповідно 

до кадрових та 

матеріально-технічних 

можливостей 

підприємства 

Детальний опис 

пріоритетних або 

економічно 

ефективних пакетів 

2022 Директор  Додаткового 

фінансування 

не потребує 

 

В.1.3 Підготовка до 

підписання додаткових 

пріоритетних та 

підписання економічно 

ефективних пакетів в 

договорі з НСЗУ у 2022 

та наступних роках 

Затверджений 

комплекс заходів для 

заключення договорів 

із НСЗУ у 2022 та 

наступних роках 

2022-2027 Директор  Додаткового 

фінансування 

не потребує 

 

В.1.4 Приведення кількості 

лікарняних ліжок до 

раціонального рівня 

Зайнятість 

лікарняного ліжка. 

Використання 

ліжкового фонду 

згідно реальних 

потреб в медичній 

допомозі 

2022 Директор  Додаткового 

фінансування 

не потребує 

 

В.1.5 Оптимізація ліжкового 

фонду 

Наявні та затверджені 

алгоритми лікування 

із використанням 

оптимального часу 

перебування пацієнта 

в стаціонарі. 

Зменшення ліжко-

2022 Медичний 

директор 

 Додаткового 

фінансування 

не потребує 
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днів, тривалості 

перебування пацієнта 

в лікарні. Оборот 

лікарняного ліжка 

В.1.6 Термомодернізація 

приміщень 

Розроблено та 

затверджено технічну 

документацію. 

Відсоток зменшення 

видатків на оплату 

комунальних платежі 

2022-2024 Директор Необхідні 

витрати 

будуть 

визначені в 

технічній 

документації 

  

Загальна очікувана вартість по Операційній цілі B.1. Відповідно до видатків бюджету 2022-2027 років 

 

Операційна ціль В.2. Налагоджено співпрацю між громадами госпітального округу та ланками охорони здоров’я 

В.2.1 Налагодження співпраці 

з КП 

«Дніпропетровський 

обласний клінічний 

центр кардіології та 

кардіохірургії» ДОР». 

Забезпечення 

можливості проведення 

термінових консультацій 

лікарями інших 

спеціальностей, у тому 

числі телемедичних 

консультацій, відповідно 

до клінічної ситуації 

Кількість та тип 

проведених 

консультацій (щорічні 

звіти). Кількість 

проконсультованих 

хворих (щорічні звіти) 

2022 Директор  Додаткового 

фінансуванн

я не 

потребує 

 

В.2.2 Залучення до співпраці 

та співфінансування 

громади госпітального 

округу в програмах з 

медичного 

Кількість та тип 

співфінансованих 

програм громадського 

здоров’я. Кількість 

пролікованих 

2022-2027 МВОЗ  Бюджети 

громад 

госпітальног

о округу 

Співфінансув

ання 

громадами 

госпітального 

округу участі 



30 

обслуговування 

населення 

пацієнтів з громади 

госпітального округу 

збільшена 

в програмах з 

медичного 

обслуговуван

ня населення 

В.2.3 Налагодження співпраці 

з громадами 

Нікопольського та 

Апостолівського районів 

(заключення 

меморандумів) 

Кількість пацієнтів, 

котрим була надана 

медична допомога на 

підприємстві. Об’єм 

співфінансування 

(щорічні звіти)  

2022 Директор, 

медичний 

директор 

 Фінансова 

підтримка 

від 

об’єднаних 

територіальн

их громад 

 

В.2.4 Заключення договорів з 

лікувально-

профілактичними 

закладами ІІІ рівня 

надання медичної 

допомоги 

Кількість та тип 

проведених 

консультації 

2022 Медичний 

директор 

 Додаткового 

фінансуванн

я не 

потребує 

 

Загальна очікувана вартість по Операційній цілі В.2. Відповідно до видатків бюджету 2022-2027 років 

 

Операційна ціль В.3. Посилено кадровий потенціал вторинної ланки, створена оптимальна штатна структура, справедлива, 

прозора система оплати праці, сформований кадровий резерв 

В.3.1 Визначена персональна 

участь та функціональне 

навантаження 

працівників 

Оновлений 

колективний договір, 

штатний розклад та 

посадові інструкції 

2022 Головний лікар 

(директор) 

 Не потребує 

додаткового 

фінансування 

 

В.3.2 Запроваджена 

справедлива система 

оплати праці 

Збільшений рівень 

заробітної плати 

Рівень задоволеності 

персоналу 

2022-2025 Головний лікар 

(директор) 

 Не потребує 

додаткового 

фінансування 

 

В.3.3 Створено графік 

навчальних програм для 

лікарів та середнього 

медичного персоналу 

Графік навчальних 

програм 

2022 Головний лікар 

(директор) 

 Не потребує 

додаткового 

фінансування 
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для підвищення 

кваліфікації 

В.3.4 Участь у тематичних 

заходах та проєктах, 

наприклад: «Супервізія 

в медичній практиці та 

соціальних установах» 

 2022 Директор  Проєкти 

міжнародної 

технічної 

допомоги 

 

В.3.5 Створено постійно 

діючий механізм 

розвитку професійних 

компетентностей 

медичних працівників 

(навчання на робочому 

місці, участь в 

семінарах з підвищення 

кваліфікації, самоосвіта 

тощо) 

Перелік доступних та 

затверджених платних 

освітніх заходів. 

Кількість медичних 

працівників, які взяли 

участь у тренінгах. 

Кількість набраних 

лікарями балів 

2022 Медичний 

директор 

 Місцевий 

бюджет – 

відповідно до 

видатків 

місцевому 

бюджету2022-

2027 років. 

Проєкти 

міжнародної 

технічної 

допомоги 

 

Загальна очікувана вартість по Операційній цілі В.4. Додаткового фінансування не потребує 

 

Стратегічна ціль C. Розвинута система громадського здоров’я 

Операційна ціль С.1. Впроваджуються регулярні заходи, спрямовані на підвищення обізнаності серед жителів громади щодо 

профілактики захворювань і промоції здоров’я 

С.1.1 Інформаційна кампанія 

через фб-сторінки, 

телеграм-канал, місцеві 

ЗМІ, шляхом розміщення 

інформаційних стендів 

та публікацій щодо 

необхідності проведення 

обстежень для пацієнтів 

з підвищеним ризиком 

Кількість розміщених 

публікацій у 

соцмережах. Кількість 

розміщених 

публікацій у 

друкованих ЗМІ. 

Відсоток збільшення 

обстежених пацієнтів 

Постійно Керівники 

медичних 

установ 

громади, відділ 

охорони 

здоров’я, відділ 

прес-служби 

Нікопольської 

міської ради 

 Місцевий 

бюджет – 

відповідно до 

видатків 

бюджету 

2022-2027 

років, проєкти 

міжнародної 

технічної 
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захворювань. 

Розміщення соціальної 

реклами 

профілактичного 

спрямування 

з підвищеним рівнем 

захворювань 

допомоги 

С.1.2 Просвітницька робота по 

пропаганді щеплення 

проти вакцино 

керованих інфекцій 

Кількість проведених 

заходів. Кількість та 

тип залучених 

мешканців 

Постійно Керівники 

медичних 

установ, відділ 

охорони 

здоров’я, відділ 

прес-служби 

 Місцевий 

бюджет – 

відповідно до 

видатків 

бюджету 

2022-2027 рр. 

 

С.1.3 Проведення в 

навчальних закладах 

громади уроків здоров’я 

з метою формування 

навичок здорового 

способу життя, 

попередження вживання 

підлітками наркотичних 

та психотропних 

речовин, запобігання 

ВІЛ/СНІД. 

Розповсюдження 

інформаційно-

просвітницьких 

матеріалів для підлітків з 

питань щодо протидії 

поширенню тютюнових 

виробів, вживання 

алкогольних, 

наркотичних речовин та 

їх аналогів. 

Кількість проведених 

занять. 

Кількість охоплених 

дітей. Кількість та тип 

інформаційно-

просвітницьких 

матеріалів. 

Постійно Відділ освіти і 

науки 

Нікопольської 

міської ради 

 Місцевий 

бюджет – 

відповідно до 

видатків 

бюджету 

2022-2027 

років 
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C.1.4 Здійснення 

просвітницької роботи 

серед населення всіх 

вікових категорій з 

питань здорового 

способу життя, 

планування сім’ї, 

збереження 

репродуктивного 

здоров’я, профілактики 

ВІЛ-інфекції та інфекцій, 

які передаються 

статевим шляхом 

Кількість 

інформаційно-

просвітницьких 

матеріалів. Кількість 

та тип проведених 

заходів/ реалізованих 

проєктів. Кількість та 

категорія залучених 

мешканців 

постійно Відділ охорони 

здоров’я, відділ 

освіти і науки, 

управління 

гуманітарної 

політики, 

управління 

соціальної 

політики, 

відділ прес-

служби 

 Місцевий 

бюджет – 

відповідно до 

видатків 

бюджету 

2022-2027 

років, проєкти 

міжнародної 

технічної 

допомоги 

Проєкт “Школа 

амбасадорів 

громадського 

здоров’я”, 

реалізується 

Культурною 

Лігою Сходу за 

фінансової 

підтримки GIZ 

Загальна очікувана вартість по Операційній цілі С.1. Відповідно до видатків Місцевому бюджету2022-2027 років 

 

Операційна ціль C.2. Впроваджуються регулярні заходи, спрямовані на контроль соціально значущих захворювань 

С.2.1 Здійснення 

просвітницької роботи 

серед населення всіх 

вікових категорій з 

питань профілактики 

інфекційних та 

соціально-небезпечних 

хвороб 

Кількість проведених 

бесід, виданих статей 

в ЗМІ. Кількість 

проведених 

заходів/реалізованих 

проєктів. Кількість та 

категорія залучених 

мешканців. Динаміка 

захворюваності 

Постійно Головні лікарі 

медичних 

установ, відділ 

охорони 

здоров’я, відділ 

прес-служби 

 Місцевий 

бюджет – 

відповідно до 

видатків 

бюджету 

2022-2027 

років 

Проєкт “Школа 

амбасадорів 

громадського 

здоров’я” за 

фінансової 

підтримки GIZ 

С.2.2 Здійснюється своєчасна 

діагностика соціально 

значущих захворювань 

Знижено кількість 

ускладнень соціально 

значущих 

захворювань 

Постійно Головні лікарі 

медичних 

установ 

 Місцевий 

бюджет 

 

С.2.3 Планування та 

формування у 

відповідності до потреб 

Постійна оцінка 

потреб у вакцинах та 

витратних матеріалах. 

Постійно Головні лікарі 

медичних 

установ 

 Місцевий 

бюджет 
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закупівлі вакцин та 

витратних матеріалів з 

метою вчасного та у 

повній мірі забезпечення 

мешканців громади 

вакцинами та 

витратними матеріалами  

Обсяг та тип наданих 

вакцин та витратних 

матеріалів 

С.2.4 Підготовка отримання 

пакету на медичну 

послугу пацієнтам з 

туберкульозом без 

бактеріовиділення. Пакет 

“Супровід та лікування 

дорослих та дітей, 

хворих на туберкульоз, 

на первинному рівні 

медичної допомоги” 

Кількість хворих, що 

отримують послугу за 

пакетом 

2022-2027 Директор КНП 

ЦПМСД 

 НСЗУ  

Загальна очікувана вартість по Операційній цілі С.2. Відповідно до видатків місцевого бюджету 2022-2027 років 

 

Операційна ціль  C.3. Створені умови для здорового способу життя населення у сфері відпочинку та фізичної культури шляхом 

поліпшення інфраструктури спорту та відпочинку 

С.3.1 Створення велодоріжок, 

веломайданчиків 

Кількість вело 

доріжок та 

веломайданчиків 

2022-2027 Відділ з питань 

спорту, 

управління 

благоустрою, 

інфраструктури 

та 

комунального 

господарства 

Нікопольської 

міської ради 

 Місцевий 

бюджет – 

відповідно до 

видатків 

бюджету 

2022-2027 рр. 
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С.3.2 Створення майданчиків 

для розміщення 

тренажерів 

Кількість майданчиків 2022-2027 Відділ з питань 

спорту, УБІКГ 

 Місцевий 

бюджет – 

відповідно до 

видатків 

бюджету 

2022-2027 

років 

 

С.3.3 Розвиток громадських 

спортивних організацій 

Кількість та тип 

спортивних 

організацій 

2022-2027 Відділ з питань 

спорту, відділ 

внутрішньої 

політики та 

взаємодії з 

громадськістю 

 Місцевий 

бюджет 

 

Загальна очікувана вартість по Операційній цілі С.3. Відповідно до видатків місцевого бюджету 2022-2027 років 

 

Операційна ціль С.4. Контроль впливу техногенних чинників на здоров’я мешканців громади 

С.4.1 Виявлення зв’язку між 

показниками здоров’я 

населення громади та 

факторами забруднення 

навколишнього 

середовища. 

Проведення належного 

збору та обліку 

статистичної інформації 

про вплив стану 

довкілля на здоров’я 

мешканців громади 

Створено статистику 

щодо впливу довкілля 

на здоров’я жителів 

громади, що 

оновлюється та 

аналізується щорічно. 

Щорічні звіти 

статистичної 

інформації про вплив 

стану довкілля на 

здоров’я мешканців 

громади затверджені 

та опубліковані. 

Кількість та тип 

рішень прийнятих на 

основі щорічних звітів 

Постійно Відділ 

екології 

Нікопольської 

міської ради, 

відділ 

охорони 

здоров’я 

Нікопольської 

міської ради 

 Місцевий 

бюджет 
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С.4.2 Аналіз поширеності 

професійних 

захворювань серед 

мешканців громади 

Перелік захворювань 

пов'язаних з 

професійною 

діяльністю 

характерний для 

мешканців громади 

щорічно оновлюється 

та аналізується. 

Затверджені та 

опубліковані річні 

аналітичні звіти. 

Кількість та тип 

рішень прийнятих на 

основі щорічних звітів 

Постійно Відділ з 

питань праці 

та соціально-

трудових 

відносин 

управління 

соціальної 

політики, 

відділ 

екології, 

відділ 

охорони 

здоров’я 

   

С.4.3 Розробити та затвердити 

комплекс заходів щодо 

доведення впливу 

діяльності підприємств-

забруднювачів 

навколишнього 

середовища на здоров’я 

працівників. 

Розробити та затвердити 

комплекс заходів з 

компенсації шкоди 

Погоджений та 

затверджений 

комплекс заходів, 

обсяг і вид 

відшкодувань через 

завдання шкоди 

здороваю 

 Відділ 

екології 

Нікопольської 

міської ради 

Необхідні 

кошти будуть 

визначені в 

затвердженому 

комплексі 

заходів 

Місцевий 

бюджет 

 

 

Стратегічна ціль D. Ефективне управління системою охорони здоров’я на території громади 

Операційна ціль D.1 Налагоджена співпраця між первинною та вторинною ланками медичної допомоги та ЕМД 

D.1.1 Налагодження взаємодії 

між лікарями ПМД та 

ВМД 

Кількість пацієнтів, 

які звернулися за 

ВМД за направленням 

ПМД. Кількість 

2022 Керівники 

медичних 

установ 

громади 

Не потребує 

додаткових 

коштів 
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проведених 

консультацій з 

використанням 

засобів зв’язку. 

Кількість та тип 

спільних заходів 

D.1.2 Налагодження співпраці з 

КП «Обласний центр 

екстреної медичної 

допомоги 

Наявні статистичні 

дані діяльності ЕМД. 

Розроблені заходи 

щодо оптимізації 

даних. Систематичний 

аналіз структури 

викликів. Розроблені 

рекомендації щодо 

поліпшення 

профілактичної 

роботи. 

2022 Керівники 

медичних 

установ 

громади 

Не потребує 

додаткових 

коштів 

  

D.1.3 Розробка маршруту 

пацієнта та дотримання 

його при лікуванні 

Кількість 

затверджених та 

введених в дію 

маршрутів пацієнта 

2022 Керівники 

медичних 

установ 

громади 

Не потребує 

додаткових 

коштів 

  

D.1.4 Проведення аналізу 

повторних госпіталізацій 

з одним захворюванням 

Кількість повторних 

госпіталізацій з 

одного приводу 

2022-2027 Керівники 

медичних 

установ  

Не потребує 

додаткових 

коштів 

  

D.1.5 Проведення аналізу 

відмови від госпіталізації 

Доступні дані та 

висновки щодо 

кількості та причин 

відмов у госпіталізації 

2022-2027 Керівники 

медичних 

установ 

громади 

Не потребує 

додаткових 

коштів 

  

D.1.6 Проведення аналізу 

виходу на інвалідність та 

наявність ускладнень 

захворювань 

Доступні дані та 

висновки щодо 

інвалідності та 

захворювань з 

2022-2027 Керівники 

медичних 

установ 

громади 

Не потребує 

додаткових 

коштів 
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ускладненнями. 

Рішення прийняті на 

основі аналізу  

Загальна очікувана вартість по Операційній цілі D.1. Відповідно до видатків Місцевому бюджету2022-2027 років 

 

Операційна ціль D.2. Впровадження місцевих Програм з профілактики серцево-судинної патології, онкологічної захворюваності та 

профілактики професійних хвороб 

D.2.1 Реалізація програми 

«Стоп інфаркт» 

Програму розроблено 

та затверджено 

Нікопольською 

міською радою. 

Кількість пацієнтів, 

які переведені в 

заклади вищого рівня 

надання медичної 

допомоги, значно 

знижена. Період 

перебування пацієнта 

на ліжку знижений. 

Кількість випадків 

інвалідності та 

смертності від 

ускладнень зменшена. 

Зниження ризику 

виникнення 

повторних випадків. 

Кількість пацієнтів, 

що отримали 

тромболітичну 

терапію. Проміжок 

часу до початку 

реперфузійної терпії. 

2022 МВОЗ 35 000 грн.  

1 чоловік 

Міський 

бюджет 

Фінансування 

перебування 

пацієнта та 

лікування 

ургентного 

стану в перші 

три доби, 

враховуючи 

відсутність 

договору за 

ПМГ 

«Медична 

допомога при 

гострому 

інфаркті 

міокарду» 
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Кількість проведених 

стентувань 

D.2.2 Реалізація програми 

«Запобігання поширення 

інфекційних хвороб» 

Програму розроблено 

та затверджено 

Нікопольською 

міською радою. 

Своєчасне виявлення 

збудників соціально 

небезпечних 

інфекційних 

захворювань. 

Кількість випадків 

смертності від 

ускладнень зменшена. 

Період перебування 

пацієнта на ліжку 

знижений 

2022 МВОЗ 1 350 000 грн Міський 

бюджет 

Фінансування 

придбання 

лабораторног

о обладнання 

для тестувань 

на COVID 19 

з 

використання

м методу 

полімеразної 

ланцюгової 

(та інші 

соціально 

значущі 

захворювання

) пацієнтам за 

адміністратив

но-

територіально

ю належністю 

D.2.3 Реалізація програми 

«Раннє виявлення 

онкологічних 

захворювань» 

Програму розроблено 

та затверджено 

Нікопольською 

міською радою. 

Своєчасна діагностика 

та раннє виявлення 

онкологічних 

захворювань молочної 

залози 

2022 МВОЗ  Міський 

бюджет 

Фінансування 

проведення 

скринінгу 

захворювань 

молочної 

залози та 

проходження 

ендоскопічни

х досліджень, 

враховуючи 
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що по 

договорам за 

ПМГ 

дослідження 

проводяться 

пацієнтам від 

40 років 1 раз 

на 2 роки 

D.2.4 Реалізація програми 

«Раннє виявлення 

захворювань дорослих та 

дітей на цукровий діабет» 

Програму розроблено 

та затверджено 

Нікопольською 

міською радою. 

Своєчасна діагностика 

та раннє виявлення 

захворювань дорослих 

та дітей на цукровий 

діабет. Період 

перебування пацієнта 

на ліжку знижений. 

Кількість випадків 

інвалідності та 

смертності від 

ускладнень зменшена 

2022 МВОЗ  Міський 

бюджет 

Фінансування 

проведення 

досліджень на 

визначення 

рівню 

глюкозурован

ого 

гемоглобіну 

та ліпідограм 

D.2.5 Впровадження місцевої 

Програми з діагностики 

та лікування гіпоглікемії 

у дітей з цукровим 

діабетом (тест-смужки, 

медичний засіб ГлюкаГен 

ГіпоКіт) 

Програму розроблено 

та затверджено 

Нікопольською 

міською радою. 

Знижено рівень 

госпіталізації до 

закладів вищої 

медичної допомоги 

Постійно, 

впродовж 

року 

Місцева 

влада, 

медичний 

директор 

225 тис. 

гривень 

Потребує 

додаткового 

фінансування 

 

Загальна очікувана вартість по Операційній цілі D.1. Відповідно до видатків Місцевому бюджету2022-2027 років 
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Операційна ціль D.3. Формування кадрового резерву 

D.3.1 Прогнозування потреби у 

медичних фахівцях 

План заходів та 

вакантних посад 

2022-2025 Керівники 

медичних 

установ 

громади, 

відділ 

охорони 

здоров’я 

 Місцевий 

бюджет – 

відповідно до 

видатків 

бюджету 

2022-2027 

років, проєкти 

міжнародної 

технічної 

допомоги 

 

D.3.2 Налагодження 

комунікації із ВНЗ 

медичного спрямування 

регіону, України з метою 

залучення випускників 

Кількість 

працевлаштованих 

випускників ВНЗ 

2022-2025 Керівники 

медичних 

установ 

громади, 

відділ 

охорони 

здоров’я 

 Місцевий 

бюджет – 

відповідно до 

видатків 

бюджету 

2022-2027 

років, проєкти 

міжнародної 

технічної 

допомоги 

 

D.3.3 Розроблення, 

затвердження та 

впровадження Програми 

фінансового 

стимулювання молодих 

фахівців, приїжджих 

спеціалістів за рахунок 

місцевого бюджету, 

фінансове стимулювання 

медичних працівників 

Програма розроблена 

та затверджена на 

сесії Нікопольської 

міської ради 

2022 Керівники 

медичних 

установ 

громади, 

відділ 

охорони 

здоров’я 

 Місцевий 

бюджет – 

відповідно до 

видатків  

бюджету 

2022-2027 

років 
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(преміювання, 

стимулюючі надбавки 

згідно законодавства) 

Загальна очікувана вартість по Операційній цілі D.3. Відповідно до видатків місцевого бюджету 2022-2027 років 

 

Операційна ціль D.4 Покращено доступ до зовнішнього фінансування ЗОЗ громади 

D.4.1. Розширення виділення 

коштів за проліковані 

випадки від НСЗУ 

Кількість договорів за  

програмами медичних 

гарантій 

постійно Керівники 

медичних 

установ 

громади 

 Не потребує 

додаткових 

коштів 

 

D.4.2 Розширення надання 

платних медичних послуг 

Затвердження платних 

медичних послуг. 

Кількість та тип 

наданих платних 

послуг 

2022-2027 Керівники 

медичних 

установ 

громади 

 Не потребує 

додаткових 

коштів 

 

D.4.3 Залучення 

позабюджетних коштів 

від країн донорів та інше 

Кількість заявок. 

Кількість проектів, у 

яких отримано кошти  

2022-2027 Керівники 

медичних 

установ 

громади 

 Не потребує 

додаткових 

коштів 

 

D.4.4 Налагоджено взаємодію 

зі страховими 

організаціями 

Укладено договори зі 

страховими 

компаніями щодо 

надання платних 

послуг. Затверджені 

тарифи на платні 

послуги 

2022 Керівники 

медичних 

установ 

громади 

 Додаткового 

фінансування 

не потребує 

 

D.4.5 Участь у тематичних 

заходах / проєктах, що 

фінансуються донорами, 

наприклад: спільний 

проєкт GIZ / DELTA 

«Утримання будівель 

Кількість та тип 

заходів / проєктів 

2022-2027    Забезпечення 

енерго-

збереження в 

будівлях 

лікарень. 

Наявність 
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соціальної 

інфраструктури», Проєкт 

GIZ «Зміцнення ресурсів 

для сталого розвитку 

приймаючих громад на 

Сході України» 

постійного 

енерго-

постачання в 

будівлях 

лікарень 

Загальна очікувана вартість по Операційній цілі D.3. Не потребує додаткових коштів 

 

Операційна ціль D.5. Покращено технічний стан та підвищено ефективність використання будівель, інженерної інфраструктури та 

устаткування ЗОЗ громади 

D.5.1 Реконструкція будівель та 

елементів благоустрою 

прилеглої території КП 

«Нікопольська міська 

лікарня №4» 

Нікопольської міської 

ради» по пр. Трубників, 

50 

Акти виконаних робіт 

на реконструкцію 

будівель та елементів 

благоустрою 

прилеглої території 

КП «НМЛ №4» 

Січень 2022-

грудень 

2022 

Нікопольськ

а міська рада 

150 000 тис грн Субвенція з 

Державного 

бюджету 

України – 80%, 

співфінансуван

ня з місцевого 

бюджету – 

20% 

 

D.5.2 Переміщення клініко-

діагностичного відділення 

КП «Нікопольський 

пологовий будинок» 

Нікопольської міської 

ради» з окремої будівлі по 

вул. Гагаріна, 66 та 

розміщення його на 4 

поверсі стаціонарного 

корпусу закладу за 

адресою вул. Гагаріна, 49 

А. Проведення ремонту 

приміщень на 4 поверсі 

стаціонарного корпусу 

Акти виконаних робіт 

на ремонт приміщень 

на 4 поверсі 

стаціонарного 

корпусу закладу за 

адресою вул. Гагаріна, 

49 А 

Січень 2022 Директор 

КП «НПБ» 

400 000 грн. Місцевий 

бюджет  

відповідно до 

видатків  

бюджету 2022-

2027 років 
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закладу за адресою вул. 

Гагаріна, 49 А. 

D.5.3 Здійснення заходів по 

енергозбереженню у 

приміщенні КП 

«Нікопольська дитяча 

міська лікарня» 

Нікопольської міської 

ради» (утеплення 

рентген-кабінету та 

гаражів) 

Зменшено витрати на 

енергоносії. Відсоток 

зменшення видатків 

на оплату 

комунальних платежі 

2021-2022 Директор 

КП 

«НДМЛ» 

350 000 грн Місцевий 

бюджет 

відповідно до 

видатків 

бюджету 2022-

2027 років 

 

D.5.4 Забезпечення належним 

комп’ютерним 

обладнанням ЗОЗ 

громади на заміну 

застарілій техніці 

Акти виконаних робіт 

на закупівлю 

комп’ютерного 

обладнання 

2022 -2025 Директор 

КНП 

ЦПМСД 

 Місцевий 

бюджет 

відповідно до 

видатків 

бюджету 2022-

2027 років, 

проєкти 

міжнародної 

технічної 

допомоги 

 

Загальна очікувана вартість по Операційній цілі D.5.: 150 750 000 грн 

 

Операційна ціль D.6: Запроваджено локальну систему індикаторів якості надання медичних послуг мешканцям громади 

D 6.1 Розробка та вимірювання 

індикаторів якості 

надання медичних послуг 

Затвердження 

індикаторів якості 

надання медичних 

Щорічні звіти  послуг.  

2022-2027 Головні 

лікарі 

медичних 

установ 

 Місцевий 

бюджет 

 

D 6.2 Розробка та вимірювання 

індикаторів якості роботи 

керівників медичних 

установ 

Затверджений перелік 

індикаторів якості 

роботи керівників. 

Щорічні звіти 

2022-2027 ОМС  Місцевий 

бюджет 
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D.6.3 Заходи по заохоченню 

медичних працівників з 

найвищими показниками 

Кількість виплачених 

заохочуваних коштів 

2022-2027 Головні 

лікарі  

 Місцевий 

бюджет 

 

D.6.4 Проведення 

соціологічних опитувань 

(анкетування) мешканців 

громади щодо якості 

надання медичних послуг 

Рівень задоволеності 

населення (щорічні 

звіти опитування) 

2022-2027 відділ 

охорони 

здоров’я 

 Місцевий 

бюджет 

 

Загальна очікувана вартість по Операційній цілі D.6. Відповідно до видатків місцевому бюджету 2022-2027 років 

 

D.7. Створення в місті закладів для тимчасового перебування дітей, які потребують соціального захисту, з метою усунення 

навантаження на лікарні, які виконують непритаманні їм функції соціального захисту та підтримки 

D.7.1 Створення в місті закладу 

для перебування дітей, які 

потребують соціального 

захисту 

Кількість дітей, які 

знаходяться в даному 

закладі 

2022 рік Управління 

гуманітарної 

політики 

 Міжнародна 

технічна 

допомога, 

обласний, 

місцевий 

бюджети 

 

D.7.2 Cтворення міської 

програми фінансового 

відшкодування за 

функцію соціального 

захисту та підтримки, яка 

непритаманна лікарні 

Програму 

затверджено радою 

2022 Виконавчий 

комітет 

 Залучення 

коштів 

обласного та 

місцевого 

бюджетів 

 

D.7.3 Моніторинг потреб дітей 

у співпраці зі службами 

справ дітей та центрів у 

справах сім’ї дітей та 

молоді 

Проведено 

моніторинг умов 

сімей, що знаходяться 

у складних життєвих 

обставинах. Рішення 

прийняті на основі 

отриманої інформації 

Січень 2022 Управління 

гуманітарної 

політики 

 Додаткового 

фінансування 

не потребує 
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5. МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ 

 

5.1 Управління та нагляд за впровадженням 

 

Успішне та коректне впровадження Стратегії контролює Робоча група, яка здійснює 

контроль за виконанням необхідних завдань, досягнення операційних і стратегічних цілей, 

визначених у Стратегії та у щорічних планах дій, затверджує піврічний моніторинговий звіт та 

надає пропозиції до щорічного плану дій. 

Робоча група утворюється згідно з розпорядженням Нікопольського міського голови. До 

складу Робочої групи входять: 

 профільний заступник міського голови, відповідальний за охорону здоров’я (голова); 

 представники Нікопольської міської ради та її виконавчих органів; 

 представники організацій громадянського суспільства; 

 представники відповідних муніципальних установ; 

 представники відповідних приватних установ. 

Загалом до складу Робочої групи входитиме до 20 осіб. Група збиратиметься 

щоквартально на регулярній основі; за бажанням можуть бути проведені додаткові зустрічі. За 

потреби до участі у засіданні Робочої групи можуть бути запрошені додаткові особи (наприклад, 

зовнішні експерти, представники регіональних органів влади). 

Основним завданням Робочої групи є управління та координація реалізації Стратегії. 

Зокрема Робоча група має такі компетенції та відповідальність: 

- Координація та регулювання діяльності визначених відповідальних установ/осіб для 

виконання завдань, визначених у щорічних планах дій; 

- Оцінка та затвердження планів проектів та звітів про проект для виконання завдань, 

визначених у річному плані дій; 

- Моніторинг реалізації Стратегії (див. Розділ 5.3) та складання звітів про моніторинг; 

- Складання річних планів дій щодо реалізації Стратегії та подання їх місцевій раді/ голові 

громади; 

- Складання річних планів бюджету на реалізацію Стратегії та подання їх місцевій раді/ 

голові громади; 

- Підготовка щорічних звітів про стан реалізації Стратегії та подання їх місцевій раді/ голові 

громади; 

- Визначення та оцінка потреб в оновленні чи перегляді Стратегії та подання рекомендацій 

місцевій раді/ голові громади; 

- Ініціювання публічних інформаційних кампаній та інших заходів із залученням 

громадськості; 

- Звернення до національних та міжнародних фондів / донорів з метою залучення 

міжнародної технічної допомоги, забезпечення фінансової та технічної підтримки. 

 

5.2 Моніторинг та оцінка впровадження Стратегії 

 

Реалізація стратегії в цілому та окремих завдань, визначених у плані впровадження, 

повинні постійно контролюватися Групою моніторингу, яку призначають згідно з 

розпорядженням голови громади. Групу моніторингу можна сформувати із представників 

місцевого відділу охорони здоров’я. Члени моніторингової групи проходять навчання, необхідне 

для ефективного виконання своїх завдань. 

 

Зокрема, моніторинг охоплює такі обов’язки: 

 

 Збір даних та інформації, необхідної для вимірювання визначених технічних та 

фінансових показників; 
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 Аналіз даних та інформації, зібраної відповідно до визначених показників; 

 Підготовка піврічних звітів про моніторинг про хід реалізації стратегії відповідно до 

визначених показників; 

 Направлення звітів про моніторинг до Групи управління; 

 Усі деталі системи моніторингу, такі як: 

- остаточне визначення показників; 

- режим та графік збору даних; 

- структура звітів про моніторинг; 

- процес звітності (графік підготовки звіту, затвердження ким, прийняття рішень тощо) 

визначаються Групою управління. 

 

5.3 Розробка щорічних планів дій 

 

Група управління буде організовувати, координувати та керувати розробкою річних 

планів дій. Річні плани дій будуть розроблятися Групою управління у співпраці з іншими 

відповідними зацікавленими сторонами. 

Річні плани дій будуть розроблені вчасно, щоб зміст та очікувані витрати могли бути 

розглянуті у процесі розробки місцевого бюджету на відповідний наступний рік, тобто щорічні 

плани дій будуть затверджуватися групою управління не пізніше кожного жовтня на наступний 

рік. 

Річний план дій охоплює період відповідного місцевого бюджету. 

Річний план дій є обмеженим у часі та містить додаткові деталі запропонованого плану 

впровадження, зазначені у стратегії. Для того, щоб відобразити можливі зміни внутрішніх та 

зовнішніх умов розвитку системи охорони здоров’я громади, процес розробки річних планів дій 

буде використовуватися для оцінки поточної чинності та актуальності плану впровадження. У 

разі значного коригування плану впровадження, Група управління надає рекомендації щодо 

оновлення чи перегляду Стратегії здоров’я громади місцевій раді/ голові громади для 

затвердження. 

 

5.4 Оновлення / перегляд Стратегії 

 

Стратегія розроблялася до 2027 року. У цьому процесі враховувалися можливі зміни та 

розвиток у різних сферах (реформа сектора, демографічні зміни, технологічний розвиток тощо). 

Однак у багатьох напрямках це були припущення; сьогодні неможливо передбачити конкретні 

зміни у сферах, що впливають на розвиток системи охорони здоров’я громади. Оновлення або 

перегляд стратегії може знадобитися протягом визначеного періоду впровадження до 2027 року. 

На підставі результатів управління та моніторингу впровадження, Група управління (див. 

Розділ 5.1) надає рекомендації місцевій раді/ голові громади щодо затвердження оновлення або 

перегляду стратегії. 

 

Рекомендації Групи управління місцевій раді/ голові громади містять таку інформацію: 

 

 Oпис передумов та причин для оновлення чи перегляду; 

 Опис частин стратегії, які необхідно оновити або переглянути; 

 Перелік зацікавлених сторін (наприклад, державних органів та установ, організацій 

громадянського суспільства, зовнішніх експертів, громадськості), які мають бути 

запрошені до процесу оновлення чи перегляду; 

 Запропоновані кроки та терміни процесу оновлення або перегляду; 

 Заплановані обсяги та формати участі громадськості; 

 Запланований бюджет на процес оновлення або перегляду. 
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6.  СПИСОК РОЗРОБНИКІВ СТРАТЕГІЇ 

 

ОБИДЕННА 

Тетяна Славівна 

- перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів, голова робочої групи; 

СУКАЧ 

Анатолій Григорович 

- начальник відділу охорони здоров’я, заступник голови робочої 

групи; 

ДОРОШЕНКО 

Сергій Анатолійович 

- начальник відділу міжнародного співробітництва та розвитку, 

секретар робочої групи 

БАЗИЛЮК 

Іван Іванович 

- секретар Нікопольської міської ради (за згодою) 

БИСТРЯКОВА 

Юлія Ігорівна 

- консультант Міжнародного благодійного фонду «АІСМ Україна» 

(за згодою) 

БІЛИК 

Лідія В’ячеславівна 

- директор комунального підприємства «Нікопольський пологовий 

будинок» Нікопольської міської ради 

БРЕДИХІНА 

Надія Олександрівна  

- директор комунального підприємства «Нікопольська міська 

лікарня №4» Нікопольської міської ради» 

ГЕРАСИМОВА 

Ганна Іванівна 

- головний спеціаліст відділу прес-служби Нікопольської міської 

ради 

ГОРБАНЕНКО 

Маргарита Миколаївна 

- директор Нікопольського регіонального благодійного фонду 

«Дітям Нікополя» (за згодою) 

ГОРЯНА 

Валентина Вікторівна 

- директор КНП «Нікопольський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Нікопольської міської ради», депутат міської ради 

КАРАКУША 

Олена Анатоліївна 

завідуюча методичним відділом комунального закладу 

«Нікопольська міська централізована бібліотечна система» 

управління гуманітарної політики, місцева координаторка 

міжрегіонального проєкту «Розбудова спроможності громад до 

розвитку системи громадського здоров’я» («Школа Амбасадорів 

громадського здоров’я») 

КИРИЧЕНКО 

Олексій Миколайович 

- експерт Міжнародного благодійного фонду «АІСМ Україна» (за 

згодою) 

КОСТИРКІН 

Максим Миколайович 

- начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту населення 

КОСЯНЧУК 

Ольга Олексіївна 

- координатор проєкту GIZ «Зміцнення ресурсів для сталого 

розвитку приймаючих громад на сході України» (за згодою) 

ЛОБАЧ 

Леся Миколаївна 

- директор Нікопольського відділення страхової компанії «Княжа 

Вієнна Іншуранс Груп» (за згодою) 

МАЛЬГІН 

В’ячеслав Вікторович  

- директор комунального підприємства «Нікопольська дитяча міська 

лікарня» Нікопольської міської ради» 

ПОЛЯКОВА 

Олена Євгенівна 

- заступник директора КП «Нікопольська дитяча міська лікарня» 

Нікопольської міської ради», депутат міської ради 

САФОНОВА 

Валентина Василівна 

- начальник відділу освіти і науки 

СОЛОМАХА 

Олена Анатоліївна 

- голова постійної комісії міської ради з питань охорони здоров’я та 

соціального захисту (за згодою) 

ХМЕЛЕВСЬКА 

Ірина Володимирівна 

директор комунального підприємства «Нікопольський медичний 

спеціалізований центр медико-соціальної реабілітації дітей» 

Дніпропетровської обласної ради» (за згодою) 

 

 

http://nikopol-mrada.dp.gov.ua/vykonavchyi-komitet/komunalna-sfera/komunalni-zaklady/komunalnyi-zaklad-nikopolska-miska-tsentralizovana-bibliotechna-systema
http://nikopol-mrada.dp.gov.ua/vykonavchyi-komitet/komunalna-sfera/komunalni-zaklady/komunalnyi-zaklad-nikopolska-miska-tsentralizovana-bibliotechna-systema
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