
   

 
 

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 

 

ПРОГРАМА  

засідання  

Секції Асоціації міст України з питань охорони здоров’я 

 

м. Івано-Франківськ  

 

23-24 травня 2019р. 

23 травня, четвер  

 

до 10.00 

Заїзд учасників. Поселення. Сніданок. 

Готель «Надія», м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 40 

 

10.00 - 10.30 

 

РЕЄСТРАЦІЯ. РАНКОВА КАВА 

 

10.30 - 10.45 
 

 

 

 

Сесія 1: Вступ 

 

 Відкриття та вітання 

 

 

 Мета та завдання Секції  

 

Руслан Марцінків, Івано-Франківський 

міський голова 

Павло Ковтонюк, заступник Міністра 

охорони здоров’я 

Віталій Федорів, заступник голови 

облдержадміністрації 
Світлана Осташко, аналітик Аналітичного 

центру АМУ 

 

10.45 - 12.30 

 

 

 

 

 

 

12.00 - 12.30 

Сесія 2: Національний та регіональний контекст 

трансформації охорони здоров’я  

 Ключові аспекти та очікування від Етапу 

впровадження (2018-2019), перспективи та 

плани Етапу інтеграції (2020) реформи 

фінансування охорони здоров’я  

 

 Запитання, відповіді та дискусія 

 

 

Павло Ковтонюк, заступник Міністра 

охорони здоров’я  

Олег Петренко, Голова Національної 

служби охорони здоров’я України  

Матвій Хренов, радник в.о. Міністра 

охорони здоров’я 

12.30 - 13.30 ОБІД 

 

13.30 - 14.30 

 

13.30 - 13.50 

 

 

 

 

13.50 - 14.10 

 

 

 

 

14.10 - 14.30 

Сесія 3: Цілі та завдання місцевого 

самоврядування в реалізації державної політики 

у сфері охорони здоров'я 

 Компетенція виконавчих органів для 

реалізації пацієнтами права на охорону 

здоров’я. Досвід міста в трансформації 

охорони здоров’я 

 

 Інновації для прискорення реформ на прикладі 

програми «Smart city» в місті Івано-

Франківську: актуальність, завдання, 

можливості та основні етапи інтеграції в 

охорону здоров’я  

 Запитання, відповіді та обговорення 

 

 

 

 

Марія Бойко, начальник управління охорони 

здоров’я Івано-Франківської міської ради  

 

 

 

Андрій Чайківський, начальник відділу 

інформаційного забезпечення  

 

 

14.30 - 15:00 ПЕРЕРВА НА КАВУ  



15.00 - 16.30 

 

 

15.00 - 15.30 

 

 

 

15.30 - 16.00 

 

 

 

16.00 - 16.30 

Сесія 4: Ключові аспекти та виклики 

трансформації охорони здоров’я  

 

 Реформування охорони здоров’я при наданні 

вторинної медичної допомоги: практичний 

досвід. Госпітальні округи створено: подальші 

кроки 

 Діяльність ЗОЗ, що надають вторинну медичну 

допомогу, в рамках реалізації пілотного 

проекту. Регіональні стратегії 

 

 Запитання, відповіді 

 

 

 

 

Максим Середа, начальник управління 

охорони здоров’я Кременчуцької міської 

ради  

 

 

Віктор Дудник, в.о. начальника управління 

охорони здоров’я Горішньоплавнівської 

міської ради  

 

16.30 - 18.00 Обговорення проблем галузі. Загальна дискусія. 

Формування пропозицій 

Учасники Секції АМУ  

 

18.00 

 

ВЕЧЕРЯ  

 

24 травня, п’ятниця 

7.00 - 7.40 Сніданок в готелі «Надія» 

м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 40 

8.00 - 9.00 Трансфер від готелю «Надія» (вул. Незалежності, 40)  

до Коломийської міської ради (м. Коломия, проспект Михайла Грушевського, 1) 

ВІДПРАВКА автобусу від готелю о 08.00 

 

9.00 - 9.10 

 

9.10 - 9.20 

 

Вітальне слово  

 

Огляд першого дня  

 

Ігор Слюзар, Коломийський міський голова  

 

Світлана Осташко, аналітик 

Аналітичного центру АМУ 

9.20 - 11.00 

 

9.20 - 9.40 

 

 

 

 

9.40 - 10.00 

 

 

10.00 - 10.30 

Сесія 5: Ключові питання практичної реалізації 

державних гарантій на місцевому рівні 

 Представлення основних досягнень та 

проблемних аспектів. Взаємодія комунальних 

неприбуткових підприємств – закладів охорони 

здоров'я, що надають первинну медичну 

допомогу  

 Визначення ключових факторів для успішної 

реалізації ініціатив сектору охорони здоров'я на 

місцевому рівні 

 Запитання, відповіді та обговорення 

 

 

 

Володимир Мельничук, головний лікар 

Коломийського центру первинної медичної 

допомоги 

 

Оксана Токарчук, головний лікар ФОП 

«Здорова родина»  

10.30 - 10.45 Висновки, рекомендації 

 

Учасники Секції АМУ 

10.45 - 11.15 Трансфер до КЗ «Івано-Франківський обласний 

госпіталь ветеранів війни»  

 

11.15 - 12.15 Відвідання КЗ «Івано-Франківський обласний 

госпіталь ветеранів війни» 

Володимир Федоришин, головний лікар КЗ 

«Івано-Франківський обласний госпіталь 

ветеранів війни» 

12.15 - 12.30 Підбиття підсумків засідання Секції  

12.30 - 13.30 Трансфер до готелю «Надія», м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 40 

13.30-14.30 ОБІД в готелі «НАДІЯ» 

 Від’їзд учасників 

 


