
 
Кластерні консультації з власниками закладів охорони здоров'я 

щодо розвитку медичних послуг на території   
 

 20 жовтня 2021 року (Київ) 
25 жовтня 2021 року (Хмельницький) 

27 жовтня 2021 року (Львів) 
3 листопада 2021 року (Дніпро) 
10 листопада 2021 року (Одеса) 
16 листопада  2021 року (Харків)  

 

Мета:  
- ознайомлення з основною філософією трансформаційних процесів, які 

відбуваються у медичній сфері і їх впливом на кожного українця  
- пріоритезація питань розвитку медичної інфраструктури на рівні області та 

територіальних громад 
- деталізація зон відповідальності у питаннях надання якісних медичних 

послуг 
- презентація Програми медичних гарантій, в тому числі на 2022 рік  
- налагодження взаємодії між ключовими зацікавленими сторонами у сфері 

охорони здоров’я на регіональному та національному рівнях 
 
Учасники: голови та представники обласних адміністрацій та рад, МОЗ, 
Міністерство розвитку громад та територій України, експерти Національної Служби 
Здоров’я України (НСЗУ), проекту USAID «Підтримка реформи охорони здоров’я» 
 
Загальна кількість учасників в оф-лайні до 50.  
 
COVID умови:  

• всі учасники повинні мати COVID-сертифікат або ПЦР тест за останні 72 
годин 

• доступний швидкий тест на COVID 

• розсадка через стілець 

• масочний режим 
 
Місце проведення:  

1) м. Київ, вул. Хрещатик, 36, Київська міська державна адміністрація, колонна 
зала 

2) Хмельницький (уточнюється) 
3) Львів (уточнюється) 
4) Дніпро (уточнюється) 
5) Одеса (уточнюється) 
6) Харків (уточнюється) 

 
 
 



10.00 – 
11.00 

Прес-конференція  

10.30 – 
11.00 

Реєстрація. Вітальна кава 

11.00 – 
11.15 
 

Відкриття. Вступне слово.  
(уточнюється), Міністерство охорони здоров’я 

Дмитро Самофалов, т.в.о. Голови НСЗУ 

(уточнюється), Міністерство розвитку громад та територій 

України 

(уточнюється), Всеукраїнська асоціація ОТГ,  

(уточнюється), Асоціація міст України. 

11.15 – 
11.30 
 

Універсальне покриття медичними послугами в умовах 

трансформації системи охорони здоров’я 

 

Дмитро Самофалов, т.в.о. Голови НСЗУ 

 

11.30 – 
12.15 

Успіхи трансформаційних процесів в системі охорони 

здоров’я. Програма медичних гарантій – 2022.  

 

Анна Фенчак, заступник Голови НСЗУ  

 

12.15 – 
13.00 

Співробітництво та взаємодія НСЗУ, власників та керівництва 

медичних закладів, зони відповідальності і роль місцевої 

влади у формуванні медичної інфраструктури регіону, 

ефективне вкладення коштів.  

 

Тетяна Бойко, заступник Голови НСЗУ  

 

13.00 – 
13.15 

Академія НСЗУ: джерело інформації та інструмент для 

отримання знань 

 

Лілія Малькова, Директор департаменту взаємодії із зацікавленими 

сторонами НСЗУ  

 

13.15 – 
14.15 

Панельна дискусія  

«Успішна медицина в громаді: фактори та чинники, що 

впливають» 

Учасники:  

- Керівник міжрегіонального департаменту НСЗУ 

- Дмитро Черниш, Директор департаменту розвитку 

електронної системи охорони здоров'я НСЗУ 

- Професійна спілка медичних працівників України 

- Пацієнтські організації  

- Керівник ТГ 

- Керівник медичного закладу  

Модератор: Ліля Гудзь, керівник департаменту комунікацій 

НСЗУ 



14.15 – 
15.00 

Обід 

15.00 – 
15.30 
 

Оплати НСЗУ медичним закладам за надані послуги: 

очікування, вимоги, звітність. 

 

Дмитро Черниш, Директор департаменту розвитку електронної 

системи охорони здоров'я НСЗУ 

 

15.30 – 
16:00 

Моніторинг надання медичних послуг 

 

Оксана Сухорукова, Директор департаменту моніторингу НСЗУ 

 

16.00 – 
16.30 
 

 

Фінансовий менеджмент та моніторинг роботи ЗОЗ з боку 
власника: стратегічне планування, фінансовий план, платні 
послуги, електронні інструменти 
 
Максим Дуда, Керівник напрямку «Реформа фінансування сфери 
охорони здоров’я» Проекту USAID «Підтримка реформи охорони 
здоров’я» 
 

16.30 – 
17.00 

Планування госпітальної мережі на рівні області  

 

Владислав Одринський, Старший технічний радник, керівник 
напрямку надання послуг в охороні здоров'я Проекту USAID 
«Підтримка реформи охорони здоров’я»  
 

17.00 – 
17.15 

Сесія питань відповідей 

Модератор: Ліля Гудзь, керівник департаменту комунікацій 

НСЗУ 

17.15 – 
18.00 

Нетворкінг 

 

 
 
 


