
 

Проводиться в рамках проекту USAID «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні (ПУЛЬС)» 

                                                                                                                                  проект 

Навчальний візит до міста Тернополя на тему: 
«Досвід Тернополя у реформуванні системи охорони здоров’я та впровадженні 

технологій «розумного міста» для підвищення якості медичних послуг» 
в рамках загальнонаціональної програми «Маршрути успіхів» 

 
ПРОГРАМА 

29-30 березня 2018 року 

29 березня  

зранку Прибуття до Тернополя. Поселення в готелі «Тернопіль» (вул. Замкова, 14) 
Сніданок у ресторані «Панорама» (готель «Тернопіль», 2 поверх) 
 

10.15 – 10.30 Перехід до Тернопільської міської ради (вул. Листопадова, 5) 
10.30 – 11.00 Реєстрація учасників. Вітальна кава 

 
11.00 – 13.30 Засідання (зал засідань Тернопільської міської ради, 2 поверх) 
11.00 – 11.15 Відкриття та привітання 

Надал Сергій Віталійович, 
Тернопільський міський голова  

Змієвець Олександра Сергіївна,  
Координатор з питань комунікацій АМУ 

11.15 – 11.40 Досвід реформування первинної ланки медичної допомоги в Тернополі  
Левчук Ростислав Дмитрович,  

начальник відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення  
Тернопільської міської ради 

11.40 – 12.05 Ключові аспекти вторинної ланки ЛПЗ  
Ярмоленко Ольга Маркіянівна, 

заступник начальника відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення 
Тернопільської міської ради  

12.05 – 12.30 Автономізація закладів охорони здоров’я 
Тарнавська Мирослава Василівна, 

заступник начальника відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення 
Тернопільської міської ради 

Лазарчук Юрій Васильович, 
директор КНП «Міська комунальна лікарня №3» 

12.30  – 12.55 Роль експертної ради з питань медицини та громадських організацій в системі 
охорони здоров’я міста  

Шульгай Аркадій Гаврилович, 
Проректор з науково-педагогічної роботи  

Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського  
Кулянда Ігор Сергійович, 

лікар ортопед-травматолог, доцент Тернопільського державного медичного 
університету імені І. Я. Горбачевського 

12.55-13.15 Загальне обговорення 
 

13.15 – 13.30 Перехід до готелю «Тернопіль» (вул. Замкова, 14) 
13.30 – 14.30 Обід у ресторані «Панорама» (готель «Тернопіль», 2 поверх) 

 
14.30 – 17.30 Огляд об’єктів  
14.30 – 14. 50 Переїзд до Амбулаторії № 14 (вул. Куліша, 7-А) 
14.50 – 15.50 Організація надання медичних послуг на прикладі роботи амбулаторії загальної 

практики сімейної медицини №14 КНП «ЦПМСД»  
Бородюх Ірина Ігорівна,  

завідуючий Амбулаторії №14 
  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86._%D0%AF._%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE


 
15.50 – 16.10 

 
Переїзд до КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня №2  (вул. Купчинського, 
14)  

16.10 – 17.10 Досвід міста у забезпеченні надання якісних медичних послуг населенню. 
Ознайомлення з роботою КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня №2»  

Кміта Віктор Вікторович,  
директор КПН «Тернопільська міська комунальна лікарня №2 

 

17.10 – 17.30 Переїзд до готелю «Тернопіль» (вул. Замкова, 14) 
17.30 – 18.30 Вечеря у ресторані «Панорама» (готель «Тернопіль», 2 поверх) 

 

30 березня  

7.00 – 9.30 Сніданок у ресторані «Панорама» (готель «Тернопіль», 2 поверх) 
Звільнення номерів 

9.30 – 09.45 Перехід до Тернопільської міської ради (Листопадова, 5) 
 

09.45 – 11.00 Засідання (зал засідань Тернопільської міської ради, 2 поверх) 
09.45 – 10.10 Сучасні інформаційні технології в місті Тернополі  

Дейнека Юрій Павлович, 
начальник  управління стратегічного розвитку міста  

Тернопільської міської ради 
10.10 – 10. 35 «Розумне місто – сучасна медицина». Впровадження технологій «розумного міста» 

для підвищення якості медичних послуг 
 Савчишин Руслан Володимирович, 

керівник компанії MagneticOne 
10.35 – 11.00 Тернопіль – комфортне та соціально-орієнтоване місто: досвід впровадження 

автоматизованої системи плати за проїзд у транспорті. Використання «Файної 
карти» 

 Мединський Ігор Григорович,  
начальник управління транспорту, комунікацій та зв’язку 

Тернопільської міської ради  
Васильків Віталій Володимирович,  
директор ТОВ «Системний зв'язок» –  

оператор електронних систем в м. Тернопіль 
11.00 – 11.15 Загальне обговорення, обмін досвідом 

 
11.15 – 11.30 Кава-брейк 

 
11.30 – 13.45 Огляд об’єктів 
11.30 – 11.45 Переїзд до КНП «Тернопільська міська комунальна дитяча лікарня» (вул. 

Федьковича, 16)  
11.45 – 12.30 Досвід надання первинної допомоги дітям – дитяча поліклініка КНП «Тернопільська 

міська комунальна дитяча лікарня»  
Артимович Андрій Іванович,                                                      

директор КНП «Тернопільська міська комунальна дитяча лікарня» 
  

12.30 – 12.45 Переїзд до Амбулаторії №8 (вул. С. Бандери, 72) 
12.45 – 13.15 Організація надання медичних послуг на прикладі роботи амбулаторії загальної 

практики сімейної медицини №8 КНП «ЦПМСД» 
Івашкевич Ірина Борисівна, 
завідуючий Амбулаторії  №8 

 
13.15 – 13.30 Переїзд до готелю «Тернопіль» (вул. Замкова, 14) 
13.30 – 13.45 Підбиття підсумків навчального візиту 

Змієвець Олександра Сергіївна, 
Координатор з питань комунікацій АМУ 

13.45 – 14.30 Обід у ресторані «Панорама» (готель «Тернопіль», 2 поверх) 
Від’їзд учасників 

 

http://rada.te.ua/vikonavchi-organi-radi/4827.html

