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у сфері охорони здоров’я з точки зору
органів місцевого самоврядування»
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Про що
будемо
говорити

1. Підходи до планування діяльності у сфері охорони 
здоров’я з урахуванням принципів формування 
спроможних мереж первинного та вторинного рівнів 
надання медичної допомоги на рівні громади

2. Підходи та інструменти для ефективних комунікацій з 
мешканцями громад щодо змін, які будуть 
впроваджуватись у сфері охорони здоров’я у 2023 році

3. Питання та відповіді



Підходи до планування діяльності 

у сфері охорони здоров’я з урахуванням 
принципів формування спроможних 

мереж первинного та вторинного рівнів 
надання медичної допомоги 

на рівні громади



• Територія, у межах якої забезпечено 
надання якісної,  комплексної, 
безперервної і орієнтованої на 
пацієнтів медичної та 
реабілітаційної допомоги  шляхом 
організації спроможної мережі
закладів охорони здоров’я

•Госпітальний округ 

Кожна область - єдиний госпітальний 
округ.

ЗАКОН УКРАЇНИ від 01.07.2022 р.
№ 2347-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення 
надання медичної допомоги»
Набрання чинності, 19.07.2022 р.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2347-20#Text


ЗАГАЛЬНА
40-80 тис. населення

КЛАСТЕРНА
мінімально 

150 тис. населення

НАДКЛАСТЕРНА
Найпотужніша/ші

лікарні регіону

Типологізація лікарень

Статус, що чітко встановлює роль 
лікарні у критичній медичній 
інфраструктурі



Госпітальний кластер

✓ Територія у межах госпітального округу з 
населенням від 150 тис. та радіусом доїзду до 60 
хв, по твердому покриттю, що еквівалентно 60 
км.

✓ Кластери визначаються межами адміністративних 
одиниць - нових районів.

✓ Кластерна лікарня одна на кластер.

✓ Перелік медичних послуг закріплено постановою 
КМУ

✓ За відсутності шляхів сполучення чи особливостей 
рельєфу - зона обслуговування може бути 
меншою.



Припинення дії постанови від 27 листопада 2019 р.  № 1074  «Деякі питання 
створення госпітальних округів».

Спроможна мережа ЗОЗ  госпітального округу затверджується обласними, 
Київською та Севастопольською міською адм., Радою міністрів АР Крим.

До 1 травня 2023 проєкти спроможних мереж разом із планом розвитку 
госпітального округу подається на погодження до МОЗ.

Поетапні плани на трирічний період щодо створення, припинення, 
реорганізації чи перепрофілювання комунальних ЗОЗ

План розвитку госпітального округу доводиться до відома органів місцевого 
самоврядування для врахування при прийнятті рішень.

З 2024 року, при розробці ПМГ та укладанні договорів, НСЗУ розраховує 
потребу в необхідному обсязі медичних послуг на базі закладів, що входять до 
спроможної мережі.

При проведенні конкурсу на зайняття посади керівника ЗОЗ, що включений чи 
планується включити до спроможної мережі, до складу конкурсної комісії 
включається представник  обласного департаменту ОЗ.

• Проєкт постанови КМУ 
• «Деякі питання організації спроможної 

мережі закладів охорони здоров’я».

https://moz.gov.ua/article/public-discussions/proekt-postanovi-kabinetu-ministriv-ukraini-dejaki-pitannja-organizacii-spromozhnoi-merezhi-zakladiv-ohoroni-zdorovja

https://moz.gov.ua/article/public-discussions/proekt-postanovi-kabinetu-ministriv-ukraini-dejaki-pitannja-organizacii-spromozhnoi-merezhi-zakladiv-ohoroni-zdorovja


✓ Поступове формування спроможної 
мережі ЗОЗ госпітального округу 
(закріплюється в плані розвитку 
госпітального округу)

✓ Зміна структури та розширення послуг 
первинної медичної допомоги

✓ Приведення до відповідності до 
рекомендацій мереж первинної медичної 
допомоги

✓ Поступове вдосконалення транспортної 
доступності до ЗОЗ спроможної мережі

✓ Розвиток аеромедицини

✓ Фінансування місцевих програм розвитку 
та підтримки комунальних закладів.

•Територіальна доступність?

Source: https://developmentseed.org/projects/rural-accessibility



Маршрутизація пацієнта - це алгоритм, 
згідно якого пацієнта транспортують у 
ЗОЗ, у якому є можливість надати 
необхідний обсяг екстреної медичної 
допомоги при відповідному 
невідкладному стані.
Маршрути пацієнтів описуються в плані 
розвитку госпітального округу!

•Кластеризація -
основа маршруту 
пацієнта



• Територія, у межах якої задоволено запит 
населення на послуги ПМД, що 
визначаються на основі 

✓ демографічного складу,

✓ поточних та прогнозованих показників 
природного та міграційного руху,

✓ показників захворюваності 

✓ інших статистичних даних щодо 
населення відповідної території.

•Спроможна мережа ПМД

Наказ Міністерства охорони здоровʼя України, Міністерства регіонального розхвитку, будівництва 
та житлово-комунального господарства України від 06.02.2018 року№178/24
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0215-18#Text
Набрання чинності, 06.03.18 р.

Source: Thinkstock

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0215-18#Text


✓ В межах населеного пункту, чисельність якого складає не менше 750 осіб, може 
розташовуватись нерегулярне місце надання ПМД, що відповідає типу Пункт Здоровʼя, 
графік якого передбачає не менше двох повних робочих змін на тиждень;

✓ визначення економічної доцільності утримання нерегулярних місць надання ПМД 
здійснюється порівнянням вартості утримання конкретного нерегулярного місця 
надання ПМД у відповідному населеному пункті із вартістю транспортування пацієнтів з 
цього населеного пункту до найближчих регулярних місць надання ПМД в інших 
населених пунктах;

✓ якщо в результаті порівняння сукупні витрати на утримання нерегулярного місця 
надання ПМД в певному населеному пункті перевищують сукупні витрати на 
транспортування пацієнтів з цього населеного пункту до регулярного місця надання 
ПМД в іншому населеному пункті, то з метою забезпечення доступності ПМД перевага 
надається транспортуванню пацієнтів до регулярних місць надання ПМД.

•УВАГА!



•Хто визначає, якою буде  
спроможна мережа ПМД?

✓ Розробляється план спроможної мережі відповідно до Порядку обласними
державними адміністраціями, їх затвердження за погодженням з Міністерством
охорони здоров’я України.

✓ Під час розроблення планів спроможних мереж надання ПМД обласні державні
адміністрації проводять обговорення з органами місцевого самоврядування та
їхніми асоціаціями, громадськими об’єднаннями, суб’єктами господарювання.

✓ З метою забезпечення відкритості та прозорості роботи з розроблення планів
спроможних мереж надання ПМД може утворюватися робоча група, до складу якої
можуть за згодою входити представники облдержадміністрації, відповідних органів
місцевого самоврядування та їх асоціацій, громадськості.



Питання до учасників: 
В чому, на вашу думку, основна функція

ФП чи Пункту Здоровʼя?

1 Первинна ланка

2 Спеціалізована ланка

3 ОМС



✓ Визначає, які види медичних послуг і в якій кількості будуть 
закуповуватись, враховуючи об'єм фінансування з 
національного бюджету та «карту звернень» громадян.

✓ Формує умови закупівлі пакетів послуг, враховуючи плани 
розвитку спроможних мереж госпітальних округів (ПМД та 
СМД).

✓ Умови закупівель будуть значно змінюватись в бік підвищення 
вимог!

✓ Контроль за виконанням умов закупівлі послуг – ЕСОЗ та 
електронні реєстри.

✓ Робота зі скаргами пацієнтів!

✓ Можливість накласти штрафні санкції та/припинити договір!

✓ НСЗУ з 2024 року здійснюватиме середньострокове планування 
та укладати середньострокові договори з надавачами 
(медзакладами та аптеками).

•НСЗУ



✓ Наявність препаратів в лікарнях, використання, утилізація

✓ Функціонування за принципом державно-приватного 

партнерства

✓ Січень 2023 року - пілот (модулі збору потреби та управління 

користувачами)

✓ Середина 2023 року - закупівельні модулі

✓ Кінець 2023 року - завершення розробки (модулі обліку 

залишків, логістика та функціонал публічних даних)

✓ Під кожну лікарню буде створено окремий кабінет в e-Stock, де 

вони вноситимуть всю необхідну інформацію

•E-STOCK



✓ Оплата  медичних послуг, що надавались без 
контрактування на відповідний пакет, проводитись 
не буде!

✓ Тариф розраховано на оплату праці та закупівлю 
медикаментів з національного переліку та товарів 
медичного призначення.

✓ Послуги закуповуються в тих закладах, де 
безпосередньо лікуються  ваші мешканці.

•Увага!



• Органи місцевого самоврядування здійснюють планування 
розвитку мережі закладів охорони здоров’я комунальної 
форми власності, приймають рішення про створення, 
припинення, реорганізацію чи перепрофілювання закладів 
охорони здоров’я з урахуванням затвердженого у 
встановленому порядку плану розвитку госпітального 
округу.

• План розвитку госпітального округу доводиться до відома 
ОМС відповідного госпітального округу для врахування 
при прийнятті рішення про створення, припинення, 
реорганізацію чи перепрофілювання закладу.

•Яка роль місцевого 
самоврядування?

СТОСУЄТЬСЯ як первинної, так і спеціалізованої медичної ланки!



• Стаття 13. Повноваження органів місцевого самоврядування.

1. забезпечують проведення медико-санітарних заходів на територіях населених пунктів, у місцях масового
відпочинку населення та рекреаційних зонах, здійснюють діяльність, спрямовану на запобігання
виникненню і поширенню інфекційних хвороб, локалізацію і ліквідацію їх спалахів та епідемій, у тому числі
щодо вирішення питань фінансового та матеріально-технічного забезпечення таких заходів;

2. організовують ведення обліку, здійснення первинного аналізу та внесення інформації, що стосується
здоров’я населення на відповідній території, у систему обліку та аналізу даних щодо інфекційних хвороб та
неінфекційних хвороб у встановленому порядку;

3. беруть участь у здійсненні комплексу заходів, спрямованих на ліквідацію епідемій, спалахів інфекційних
хвороб та їх наслідків;

4. затверджують та фінансують виконання місцевих програм громадського здоров’я, беруть участь у
розробленні та виконанні державних і регіональних програм у цій сфері;

5. беруть участь у засіданнях Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій, відповідних регіональних та місцевих комісій за запрошенням, встановлюють обмежувальні
протиепідемічні заходи відповідно до статті 22 цього Закону;

6. забезпечують взаємодію з центрами контролю і профілактики хвороб на відповідній території;

7. вирішують інші питання у сфері громадського здоров’я в межах повноважень, визначених законом.

•Закон України «Про систему 
громадського здоровʼя»

Закон Україн від  «Про систему громадського здоровʼя» від 06.09.2022 №2573-ІХ,
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2573-20#Text

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2573-20?find=1&text=%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8+%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F#n457
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2573-20#Text


✓Профілактика хвороб, їхнє раннє виявлення.

✓Інформаційно-роз’яснювальна діяльність, комунікація та соціальна мобілізація в 
інтересах здоров’я.

✓Епіднагляд і оцінювання стану здоров’я та добробуту населення.

✓Створення спроможної мережі з надання первинної та долікарської медичної допомоги 
в громаді.

✓Створення програм-стимулів для залучення сімейних лікарів.

✓Програми фінансування підвищення кваліфікації та набуття додаткової спеціалізації 
медичного персоналу.

✓Осучаснення матеріально-технічного оснащення в підрозділах закладів охорони 
здоров’я.

✓Програми набуття навичок серцево-легеневої реанімації соціальними працівниками та 
працівниками закладів освіти

• Здоровʼя Громади в контексті ОЗ?

Закон Україн від  «Про систему громадського здоровʼя» від 06.09.2022 №2573-ІХ,
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2573-20#Text

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2573-20#Text


ІЄРАРХІЯ СТРАТЕГІЧНИХ 
ДОКУМЕНТІВ

ЄС 
стратегія 
розвитку 
ОЗ

Національна 
СТРАТЕГІЯ 
розвитку ОЗ 

Регіональна 
СТРАТЕГІЯ 
розвитку ОЗ

СТРАТЕГІЯ 
ГРОМАДИ

СТРАТЕГІЯ 
РОЗВИТКУ 
М_КНП

План розвитку 
спроможної мережі 
ПМД та СМД



Як ми бачимо 
розвиток  
ЗДОРОВʼЯ громади 
в контексті  ОЗ та 
громадського 
здоров'я?

Яких результатів 
ми очікуємо?

Як і чим  ми 
будемо  
вимірювати 
результати?

•СТРАТЕГІЧНИЙ ПІДХІД ДО 
ПЛАНУВАННЯ



Для кого?

Для чого?

Що саме?

Як?

Коли?

Альтернативи?

Чим доведемо 
успішність?

ЩО в 
результаті?

Чому 
важливіше за 
інше?

• Сходинки визначення пріоритетів



✓ Статистика та картування – наявне 
населення за категоріями та місцями 
декларування. 

✓ Статистика та картування екстрених 
госпіталізацій за нозологіями.

✓ Для лікарів - статистика приписки по 
віковим групам та населеним пунктам.

✓ Положення про  прийоми в разі 
досягненого визначеного % декларантів у 
віддалених населених пунктах , що 
обслуговуються в амбулаторіях, ФП/ПЗ.

✓ Аналіз обслуговування населення 
середнім медичним персоналом. 

✓ Бачення щодо результатів роботи ФП/ПЗ.                                                                             

• Аналізувати та мати статистично 
підтвердженні аргументи!



1. Посилення управлінських спроможностей системи охорони здоров'я на рівні 
територіальних громад, підготовка професійних кадрів з управління закладами 
охорони здоров’я.

2. Первинна медична допомога, амбулаторні медичні послуги, в тому числі інтеграція 
супроводу і лікування хворих на психічні розлади на рівні надавачів послуг з 
первинної медичної допомоги, організація обов'язкових медичних оглядів.

3. Якісні та доступні медичні послуги вагітним, роділлям, породіллям, 
новонародженим та дітям до 5 років, здійснення розширеного неонатального 
скринінгу, заходів раннього втручання. Допоміжні репродуктивні технології.

4. Підвищення рівня охоплення профілактичними щепленнями населення проти 
поліомієліту, дифтерії, правця, кору, кашлюку та туберкульозу.

5. Першочергове забезпечення за рахунок наявних та додаткових ресурсів 
профілактики, ранньої діагностики і лікування неінфекційних захворювань.

• Пріоритетні напрямки МОЗ на 
• 2023-2025 роки

Наказ МОЗ від 07.10.2022 №1832 «Про затвердження пріоритетних напрямів розвитку
сфери охорони здоровʼя на 2023-2025 роки» https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1832282-22#Text

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1832282-22#Text


✓ Фельдшери отримали право виписувати рецепти  для мешканців населеного 
пункту, де розташований ФП чи ПЗ.

✓ Виписка рецептів є кваліфікаційною характеристикою професії фельдшер.

✓ Виписка всіх рецептурних препаратів буде проводитись в онлайн реєстрі!

✓ У сільській місцевості у разі відсутності аптеки або її структурного підрозділу 
роздрібна торгівля лікарськими засобами здійснюється у 
приміщеннях фельдшерських, фельдшерсько-акушерських пунктів, сільських, 
дільничних лікарень, амбулаторій, амбулаторій загальної практики - сімейної 
медицини працівниками таких закладів, які мають медичну освіту, на підставі 
договорів, укладених із суб’єктом господарювання, який має ліцензію на 
роздрібну торгівлю лікарськими засобами.

✓ 30% від загальної кількості звернень пацієнтів можуть  в повному об'ємі надавати 
медичні сестри/фельдшери!

• Фельдшери, медичні сестри, 
працівники ФП

Наказ МОЗ від 11.10.2022 № 1844 Про внесення змін до Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення та 
Положення про фельдшерсько-акушерський/ фельдшерський пунктhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1445-22#Text

Наказ МОЗ від 28.11.2022 № 2154 «Про внесення зміни до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров’я» 
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v2154282-22#Text

п.3, Стаття 82, Закон Україн від 28.07.2022 №2469-ІХ «Про лікарські засоби»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-20?find=1&text=%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%88%D0%B5%D1%80#w1_4
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-20?find=1&text=%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%88%D0%B5%D1%80#w1_5
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1445-22#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1445-22#Text
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v2154282-22#Text
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v2154282-22#Text


Телемедицина

• На 1000 планових амбулаторних звернень припадає 
130 звернень з невідкладними станами, це 13%.

• Від 30%  консультацій з невідкладними станами 
можуть бути проведені за допомогою телемедичних
технологій.

• До 50% планових консультацій можуть бути 
проведені за допомогою телемедичних технологій.

Наказ Міністерства Охорони Здоров’я 
України «Про затвердження нормативних 
документів щодо застосування 
телемедицини у сфері охорони здоров’я» 
від 19.10.2015 №681
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1400-
15#Text Chart source: Grand View Research, 2020 Telehealth Market Size, Share, & Trends Analysis Report By Delivery Mode (Cloud-based, Web-

based), By Product Type (Software, Services), By End Use (Providers, Patients), By Region, And Segment Forecasts, 2022 – 2028 
https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/telehealth-market-report

ГРЗ та ГРВ

Алергії

Невідкладні стани

Профілактичні 
заходи

Менеджмент 
хронічного болю

Ментальне 
здоровʼя

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1400-15#Text
https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/telehealth-market-report


ВЛАСНИКАМ БУТИ ГОТОВИМИ ҐРУНТОВНО 
АРГУМЕНТУВАТИ!

✓Наявна стратегія розвитку «Здоров'я громади», як розділ 
загальної стратегії розвитку громад чи окремий документ. 

✓Може бути рамковий із визначенням напрямків, але з 
вимірюваними показниками результатів.

✓Визначені пріоритети – розподілені обмежені ресурси.

✓Аналіз та узгодження операційної діяльності відповідно до 
стратегії розвитку.

✓Регулярний аналіз робочою групою результатів 30-90-180-
360.

✓Контроль та облік всіх груп доходів та витрат з аналізом 
відповідно вимірюваних показників.



✓ Хто відповідальний за Здоров'я громади?

✓ Яким чином ви отримуєте інформацію для 
проведення аналізу даних щодо вашої громади у 
сфері Охорони Здоровʼя та Громадського 
Здоровʼя?

✓ Де ваші мешканці отримують медичні послуги 
первинного та вторинного рівнів, що входять у 
перелік Державних Гарантій?

✓ Як ви бачите організацію доступності до 
медичних послуг?

✓ Де та як зафіксовано ваше бачення «Здоровʼя
громади»?

• Громадам, що не мають у власності ЗОЗ

Посилання на статтю по роботі з даними



Підсумки!
1. Збираємо інформацію, аналізуємо доступність та нові шляхи 

мешканців та  пацієнтів до медичних та фармацевтичних  
послуг!

2. Визначаємо, яким ми бачимо «Здоровʼя Громади» у своїй 
громаді, враховуючи напрямок розвитку національної 
стратегії ОЗ та закріплюємо його в документах. 

3. Визначаємо пріоритети та розподіляємо обмежені ресурси!

4. Шукаємо партнерів серед сусідів для об'єднання зусиль 
громад у ОЗ.

5. Визначаємо відповідального за сектор Здоровʼя Громади та 
слідкуємо за впровадженням змін!

6. Регулярно аналізуємо індикатори виконання стратегічних 
пріоритетів!

7. Заздалегідь комунікуємо про зміни!!!



Підходи та інструменти для 
ефективних комунікацій з 
мешканцями громад щодо змін, які 
будуть впроваджуватись у сфері 
охорони здоров’я у 2023 році



ЗАПЕРЕЧЕННЯ

ЗЛІСТЬ

СУМ’ЯТА чи 

СКЕПСИС

СПРИЙНЯТТЯ

ВИВЧЕННЯ

✔КОНСУЛЬТАЦІЇ

✔ДІАЛОГИ

✔НАВЧАННЯ

✔ПІДТРИМКА

АДВОКАЦІЯ РІШЕНЬ
Статус кво

ПАСИВНА АГРЕСІЯ

ТОЛЕРАНТНІСТЬ

Якщо тільки..

Я здаюсь 

Я можу з цим жити



Працівники 
ЗОЗ

Стратегічні 

Технологічні

Війна

Цільові

Операційні

•ЗМІНИ, а не зміна



Канали комунікації

Інтернет — сайт громади,  месенджери, соціальні мережі (Facebook, Instagram тощо), YouTube.

Засоби масової інформації —радіо і телебачення, друковані ЗМІ, онлайн-ЗМІ.

Інформаційні матеріали — це будь-які засоби зовнішньої реклами (біл-борди), реклама в 
друкованих ЗМІ, а також буклети, розсилки.

ОФФ-лайн заходи —заходи, які ви можете організовувати, щоб розповісти про новели.

Участь в сторонніх заходах — батьківські збори.

Персональні зустрічі з різними цільовими групами. 



Питання до участників: 
Хто у вас в громаді комунікує про 
новели у сфері охорони здоровʼя?

1 Представники ОМС

2 Представники ЗОЗ

3 Ситуативно



✓ Голова громади

✓ Всі заступники голови громади

✓ Депутати місцевої ради 

✓ Працівники ЗОЗ

✓ Лідери громадської думки

✓ Журналісти

✓ Мешканці (перерахувати групи)

• Кому розповідати про зміни?



✓ Що буде змінено

✓ Чому буде змінено

✓ Як буде змінено

✓ Коли буде змінено

• Відповідайте на питання
1. Визначте для кожної групи, через який канал будете комунікувати зміни.

2. «Гарячі новини» повинні надходити та роз'яснюватись саме вами.

3. Робіть постійні оновлення інформації, не допускайте інформаційного вакууму.

4. Зробіть інформацію з посиланнями на офіційні джерела якомога більш 
доступною для перегляду.

5. Надайте спосіб та  можливість висловитись та надати свої пропозиції та 
заперечення.

6. Запрошуйте лідерів думок та експертів, що орієнтуються у вашій ситуації для 
висвітлення змін.

7. Розповідайте історію, а не цитуйте законодавчу базу.

8. Візуалізація полегшує сприйняття!

• Будьте щирими! Врахуйте, що емоції 
то як вірус чи дзеркало, аудиторія їх 
відчуває і передає вам!

• КОМУНІКАЦІЇ В ПРАКТИЧНІЙ 
ПЛОЩИНІ



СУТНІСТЬ будь-якої РОЗПОВІДІ

1. Інформація – змінює ту ІНФОРМАЦІЮ, що є в аудиторії. Інформаційне повідомлення 
наповнює факти сенсом та робить їх легкими для запам’ятовування

2. Можливість – НАВЧАЄ нас, як щось робити (нові ЗНАННЯ та МОЖЛИВОСТІ, нова 
експертиза) 

3. Пропозиція – ми спонукаємо до нових ДІЙ – надаємо спосіб розв’язання проблеми 
(експертні поради, лайф-хакі, чек-листи, таблички)

4. Драма – ми ЗМІНЮЄМО ПОГЛЯДИ аудиторії, передаючи відчуття боротьби

5. Надія –НАДИХАЄМО та допомагаємо прожити день, створюємо  «соціальну стаю» - ти не 
один такий в цьому світі

6. Посмішка – ДІЛИМОСЬ позитивом, усмішкою,  гарним настроєм  

7. Розчулення  - ПОМ’ЯКШУЄМО жорстокі серця - діти, домашні улюбленці, природа 



• Що важливо для мешканців вашої 
громади, про що він/вона  думає, коли 
шукає інформацію?

• Якої ДІЇ ми чекаємо від них – на цьому 
етапі: перейти за посиланням 
почитати закон, проголосувати в 
опитуванні?

• Куди наша комунікація буде вести 
мешканця (сайт, соціальні мережі, 
профільний заступник, сімейний лікар, 
менеджмент лікарні)?

• Комунікація в охороні здоров’я



✓ Які цінності/позицію ми транслюємо? 

✓ Кому ми пишемо?

✓ Про що ми пишемо?

✓ В чому зиск читача чи учасника зустрічі     
від цієї комунікації?

✓ Чи комунікація є на часі?

✓ Що  робить дана комунікація (інформує, 
нагадує, спонукає до дії)?

• Який ваш посил аудиторії?

• Чим живиться комунікація змін?

✓ ОГЛЯДИ

✓ ПИТАННЯ ВІДПОВІДІ

✓ ІНТЕВ’Ю

✓ ОПИТУВАННЯ

✓ ОПИТУВАННЯ ЕКСПЕРТІВ

✓ НАЙКРАЩІ ПРАКТИКИ

✓ ФАКТИ

✓ ПУБЛІКАЦІЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ

✓ ДОРОЖНІ КАРТИ

✓ ТЕМАТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

✓ ДЕБАТИ

✓ ШАБЛОНИ і ЧЕК_ЛИСТИ



• Комунікація змін – це спринт, що стає 
марафоном!

✓ Визначте свої цілі та завдання для комунікації!

✓ Розділіть аудиторію на сегменти 

✓ Використовуйте доступні  аудиторії канали 
комунікації

✓ Використовуйте характерні для каналу 
комунікації меседжі

✓ Закладайте достатньо часу для проходження 
етапів змін

✓ Пріоритезуйте зміни та комунікуйте їх 
поетапно!

Комунікація походить від латинського communicare, що означало наділяти, розділяти чи робити спільним!

• Підсумовуємо!



Питання-відповіді



Приєднуйтеся 
у Facebook: 
https://bit.ly/U-LEADКонсультує
у Telegram:
https://t.me/+XB75fAZpCABlOGMy

Отримуйте відповіді на актуальні 
питання від досвідчених експертів 
Програми «U-LEAD з Європою»

КОНСУЛЬТУЄ 

Facebook Telegram

https://bit.ly/U-LEADКонсультує
https://t.me/+XB75fAZpCABlOGMy

