
   
 

 
Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування 

«Асоціація міст України» в рамках проекту «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» 
(ПУЛЬС), який реалізується спільно з  

Агентством США з міжнародного розвитку 
проект 

ПРОГРАМА  
засідання  

Секції Асоціації міст України з питань охорони здоров’я 
 

м. Кременчук  
 

31 жовтня - 1 листопада 2019 року 

31 жовтня, четвер  
до 10.30 Заїзд учасників. Поселення. Сніданок. 

Готельний комплекс «Європейський», м. Кременчук, проспект Л. Українки, 35 
 

 
10.30 - 11.00 

 
РЕЄСТРАЦІЯ 

11.00- 10.15 
 
 
 
 

Сесія 1: Вступ 
• Відкриття та вітання 

 
 
 
 
 
 

• Мета та завдання Секції  
 

 
Віталій Малецький, Кременчуцький 
міський голова  
Представник МОЗ України 
 
Віктор Лисак керівник Департаменту 
охорони здоров’я Полтавської ОДА 
Світлана Осташко, аналітик Асоціації міст 
України 

11.15 - 12.45 
 
 
 
 
 
12.45 - 13.00 

Сесія 2: Панельна дискусія. Національний 
контекст реформ в охороні здоров’я 
Результати Етапу впровадження (2018-2019) і 
ключові аспекти та очікування від Етапу інтеграції 
(2020) реформи фінансування охорони здоров’я  
 
• Запитання, відповіді та дискусія 

 Представник МОЗ України 
 
Представник Національної служби здоров’я 
України 
 
Віктор Лисак, керівник Департаменту 
охорони здоров’я Полтавської ОДА 

13.00 - 14.00 ОБІД 

14.00 - 15.30 
 
14.00 - 14.20 
 
14.20 - 14.50 
 
 
 
 
14.50 - 15.20 

Сесія 3: Регіональний контекст змін в охороні 
здоров’я 
• Стан охорони здоров’я на рівні місцевого 

самоврядування 
• Виклики реформування медичної галузі в 

аспектах сприйняття медичними працівниками, 
пацієнтами та органами місцевого 
самоврядування. Практичні приклади 
 

• Пілотний проект у Полтавській області в дії. 
Аналіз роботи в нових умовах комунальних 
медичних підприємств області при 
впровадженні програми контролю FinHealth  
 

• Запитання та відповіді, загальна дискусія 

 
 
Світлана Осташко,  аналітик АМУ 
 
Максим Середа,начальник управління 
охорони здоров’я виконавчого комітету 
Кременчуцької міської ради Полтавської 
області  
 
Алла Бредіхіна, заступник начальника 
управління, начальник відділу фінансово-
економічної роботи та медичної допомоги 
матерям і дітям Департаменту охорони 
здоров’я Полтавської ОДА   

15.30 - 16.00 ПЕРЕРВА НА КАВУ  



16.00 - 17.00 
 
 
 
16.00 - 16.25 
 
 
 
 
 
16.25 - 16.40 
 
 
 
16.40 - 16.55 

Сесія 4: Виконання органами місцевого 
самоврядування власних та делегованих 
повноважень 
 
• Можливості місцевої влади в реалізації медико-

соціальних проблем пацієнтів. Реалізація цільових 
медичних програм м. Кременчука 

 
• Забезпечення доступності медичної допомоги в 

громаді шляхом взаємодії органів місцевого 
самоврядування 

 
• Формування та надання платних послуг в 

закладах охорони здоров’я. Ключові аспекти 
 

• Запитання та відповіді, загальна дискусія 

 
 
 
 
Ольга Усанова, заступник міського голови 
м. Кременчука  
 
 
Валентина Губенко, заступник Переяслав-
Хмельницького міського  голови 
 
 
Олександр Шиш, директор Департаменту 
охорони здоров’я Вінницької міської ради 

17.00 - 18.00 Передовий досвід: реабілітація 
мультидисциплінарними командами 
Відвідування комунального підприємства 
«Кременчуцький обласний клінічний шпиталь для 
ветеранів війни» Полтавської обласної ради 

Микола Литвиненко, начальник КП 
«Кременчуцький обласний клінічний 
шпиталь для ветеранів війни» Полтавської 
обласної ради 

 
18.00 

 
ВЕЧЕРЯ  

 

1 листопада, п’ятниця 
 
09.00-09.15 
 
Трансфер від готельного комплексу «Європейський», м. Кременчук, проспект Л. Українки, 35 до КНМП 
«Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька»» вул. Павлова, буд, 2 
 
9.15 - 10.15 
 

Відвідання КНМП «Лікарня інтенсивного 
лікування «Кременчуцька»» 

Оксана Корлякова, директор КНМП 
«Лікарня інтенсивного лікування 
«Кременчуцька»» 

10.15 - 10.25 
 

Огляд першого дня  Світлана Осташко, аналітик АМУ 

 
10.25 - 10.50 
 
 
10.50 - 11.15 
 
 
 
11.15 -11.45 

Сесія 5:  
• Трирічний досвід роботи одного з найперших 

комунальних медичних підприємств України.  
 
• Спеціальність сімейного лікаря стає престижною. 

Успішний досвід одного з найбільших ЦПМСД в 
Україні 

 
• Запитання та відповіді, загальна дискусія  

 
Віктор Скачко, директор 
комунального медичного 
підприємства «Лікарня 
Придніпровська» 
Марія Чорнявська, директор КНМП 
«Центр первинної медико-санітарної 
допомоги № 3» м. Кременчука 
 

11.45 - 12.15 Підбиття підсумків засідання секції  
 

 

12.15 - 12.30 Трансфер до готельного комплексу «Європейський», м. Кременчук, проспект Л. 
Українки, 35 
 

12.30 - 13.30 ОБІД в готельному комплексі «Європейський» 
 Від’їзд учасників 

 


