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Здобути і зберегти 
своє здоров’я може 
тільки сама людина.

Микола АМОСОВ

1. ВСТУП

З початком реформи системи охорони здоров’я в Україні приділяється увага фор-
муванню систем громадського здоров’я як на національному, так і на регіональному 
рівнях. Житомирський обласний центр громадського здоров’я (ЦГЗ) розробив план 
стратегічного розвитку в рамках реалізації проекту Глобального фонду для бороть-
би із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні «Прискорити темпи зменшення 
рівня захворюваності на туберкульоз та ВІЛ за рахунок забезпечення загального до-
ступу до своєчасної та якісної діагностики і лікування туберкульозу шляхом розши-
рення доказової медичної профілактики, діагностики та лікування ВІЛ та створення 
стійкої та життєздатної системи охорони здоров’я».

Система громадського здоров’я є міжгалузевою, тому ми намагалися долучити до 
її розробки максимальну кількість організацій – як урядових, так і неурядових, які за-
ймаються питаннями громадського здоров’я в області. 

14 травня 2019 року відбулася зустріч міжгалузевої робочої групи з питань громадсь-
кого здоров’я, на якій обговорювалися питання аналізу поточної системи громадсько-
го здоров’я області та ключові виклики. За результатами зустрічі було підготовлено 
проєкт стратегії розвитку системи громадського здоров’я Житомирської області. 

Після аналізу даних та вивчення ситуації щодо стану здоров’я населення 
Житомирської області, представники партнерських організацій разом із фахівцями 
Житомирського обласного центру громадського здоров’я (далі Центр ГЗ) 6-7 червня 
2019 року опрацювали стратегічний план розвитку системи ГЗ області на період 2020 
– 2022 рр. 

Після отримання рекомендацій та внесених пропозицій щодо стратегії розвитку 
громадського здоров’я від партнерських організацій план було доопрацьовано. 
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2. ПРОФІЛЬ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Для визначення стратегічних напрямків розвитку 
громадського здоров’я області проводився ретроспективний аналіз показників  

(за даними Центру медичної статистики МОЗ України):
	стану здоров’я населення (загальна, інфекційна захворюваність, онкологічні 

захворювання; соціально-небезпечні захворювання: туберкульоз та ВІЛ/СНІД) 

та смертність;

		дорожньо-транспортного травматизму;

		інвалідності  населення працездатного віку та дитячої інвалідності; 

		своєчасності щеплень дітей до року (за даними рейтингової оцінки Інституту 

стратегічних досліджень МОЗ України).

Для детальної та повної картини стану здоров’я населення проводилося 
порівняння статистичних даних суміжних (Рівненська, Хмельницька, Вінницька, 
Київська) та однотипних (Волинська, Чернігівська, Чернівецька) областей.
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I. Стан здоров’я населення*

* За 2018 рік дані відсутні (наказом МОЗ України від 04.10.2018 №1802 відмінена звітна форма № 12 
«Звіт про захворювання, зареєстровані у хворих, які проживають у районі обслуговування лікувально-
профілактичного закладу, за 20__ рік»).

Регіон
Первинна захворюваність

(на 100 тис.
населення)

2015 2016 2017

 2014 2015 2016 2017
Україна 62654,2 62651,3 64242,4 62748,0
Вінницька 71172,4 70482,8 68819,3 64476,7
Волинська 70010,2 69585,4 70602,3 68356,6
Київська 70512,9 73094,4 74822,9 77739,9
Рівненська 74506,4 75732,5 75870,5 75149,3
Хмельницька 63584,9 64506,5 65265,4 63361,8
Чернівецька 63644,8 63102,9 64328,2 63215,6
Чернігівська 68655,1 69976,1 72223,2 72092,9
Житомирська 61579,0 63218,0 65528,1 63633,9

Регіон
Смертність населення від усіх причин  

(на 100 тис. населення)
2014 2015 2016 2017

Україна 1473,8 1527,3 1503,6 1485,7
Вінницька 1586,9 1591,7 1543,3 1520,0
Волинська 1323,7 1321,6 1297,4 1308,8
Київська 1643,5 1649,5 1633,0 1611,7
Рівненська 1270,9 1266,7 1247,7 1261,9
Хмельницька 1565,2 1575,3 1547,5 1525,5
Чернівецька 1283,2 1292,9 1269,6 1239,3
Чернігівська 1920,5 1905,9 1855,9 1839,8
Житомирська 1677,0 1660,0 1610,8 1611,3

Показник смертності населення від усіх причин на 100 тис. населення  
у Житомирській області  та інших областях дещо знизився, однак по Україні  
незначно зріс.

Показники первинної захворюваності на 100 тис. населення зростають як в 
цілому по країні, так і в Житомирській області зокрема.  

За останні 4 роки темп зростання захворюваності по області становить 3,3% 
(по Україні у порівнянні з 2014 роком змін не відбулося). Аналогічні зростан-
ня показників захворюваності реєструвалися у Київській (показник зріс на 
10,2%) та Чернігівській областях (зростання на 5%). Зниження захворюваності 
відмічається у Вінницькій та Волинській областях, без змін - у Хмельницькій та 
Чернівецькій областях. 
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Для виконання основних функцій громадського здоров’я особливу увагу слід 
приділити показникам захворюваності на інфекційні хвороби та смертності від 
інфекційних хвороб.

Регіон
Захворюваність на деякі інфекційні 

та паразитарні хвороби (на 100 тис. населення)
2014 2015 2016 2017

Україна 2262,4 2411,7 2386,0 2432,8
Вінницька 1727,6 1728,2 1578,2 1461,5
Волинська 2824,4 2698,4 2592,3 2503,5
Київська 2068,0 2044,3 2166,2 2199,9
Рівненська 2198,6 2034,6 2119,4 2091,2
Хмельницька 2409,8 2352,2 2354,0 2597,8
Чернівецька 2439,5 2156,8 2215,6 2177,1
Чернігівська 2172,4 2048,5 2075,2 2154,8
Житомирська 2630,9 2667,2 2667,1 2706,6

У Житомирській області показник інфекційної захворюваності зріс у порівнянні 
з базовим показником 2014 року на 2,9%, по Україні – на 8%. Зростання показни-
ка інфекційної захворюваності також відбулося у Київській області – на 6,4% та 
Хмельницькій – на 7,8%. В інших областях відбулося зниження. 

Дана ситуація може свідчити про недостатність активного первинного реагу-
вання на виклики та проведення протиепідемічних заходів у вогнищах в повному 
обсязі, а з другого боку (в областях з помітним зниженням) – про недооблік за-
хворювань, недостатній рівень діагностики інфекційних хвороб та лабораторної 
діагностики (забір матеріалу від інфекційних хворих працівниками первинної 
ланки надання медичної допомоги, проведення досліджень тощо).

Регіон
Смертність від деяких інфекційних

та паразитарних хвороб (на 100 тис. населення)
2014 2015 2016 2017

Україна 25,5 25,4 24,0 22,5
Вінницька 12,2 13,2 12,1 11,4
Волинська 27,2 22,4 22,5 17,8
Київська 23,3 22,9 20,5 23,0
Рівненська 11,6 12,0 13,7 11,5
Хмельницька 18,7 16,3 16,6 16,1
Чернівецька 12,6 11,2 11,1 9,6
Чернігівська 23,5 22,1 23,9 17,2
Житомирська 21,0 22,7 20,3 20,9

Перша оперативна функція ГЗ «Епіднагляд та оцінювання стану здоров’я 
і благополуччя населення» також включає і епіднагляд за травматизмом.
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Регіон
Дорожньо-транспортний травматизм (на 10 тис. нас.)
2014 2015 2016 2017

Україна 4,4 4,5 4,8 5,1
Вінницька 4,8 4,8 4,7 4,3
Волинська 5,0 5,7 5,3 4,9
Київська 11,1 11,4 12,1 12,2
Рівненська 5,3 5,7 6,0 5,3
Хмельницька 3,7 3,8 5,3 6,5
Чернівецька 1,6 1,5 2,0 1,4
Чернігівська 5,1 5,5 6,0 6,2
Житомирська 5,8 6,5 8,8 7,3

В Житомирській області, як і в країні взагалі, питома вага дорожньо- 
транспортного травматизму в загальній структурі захворюваності невпинно 
зростає (по Україні темп зростання становить 15,9%, по області-26%). Проте 
слід зазначити, що у Волинській та Чернівецькій областях зростання практично  
не відбулося.

ІІ. Соціально-небезпечні захворювання

Невідкладного вирішення потребують захворювання, що пов’язані  
з дією соціальних факторів та які мають високий негативний вплив на здоров’я  
населення.

Регіон

Туберкульоз (на 100 тис. населення)
Захворюваність 

на усі форми
Смертність 

від активного туберкульозу
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017

Україна 59,5 55,9 54,7 51,9 50,5 12,2 10,8 9,5 8,8
Вінницька 50,2 47,3 48,2 39,2 40,9 7,0 8,4 7,3 7,0
Волинська 68,7 62,8 59,6 57,9 52,7 19,9 14,7 14,9 9,6
Київська 65,9 69,3 74,1 67,0 63,6 11,2 11,7 9,0 10,5
Рівненська 55,8 54,8 52,6 43,6 41,8 8,4 7,8 8,6 6,2
Хмельницька 57,4 55,8 53,4 47,7 46,6 8,7 7,7 7,4 7,4
Чернівецька 99,6 102,4 63,3 58,7 57,5 13,3 11,5 10,0 7,8
Чернігівська 40,4 40,1 30,1 31,9 27,7 8,4 7,6 7,7 6,7
Житомирська 67,5 66,0 62,5 61,7 60,3 12,1 12,0 10,7 11,0

Як в Україні, так і в Житомирській області зокрема відмічається знижен-
ня показника захворюваності на туберкульоз на 100 тис. населення. Однак, 
в Житомирській області за 5 останніх років темп зниження складає 10,7%  
(по Україні – 15,1%), а в Чернівецькій області зниження відбулося практично 
у 1,5 рази, в Рівненській області – в 1,3 рази. Без поглибленого аналізу важко 
зрозуміти такий перепад показників по різних регіонах. 
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Проте, слід зазначити, що зниження рівня захворюваності відбулось, в першу 
чергу, завдяки переходу на амбулаторну форму лікування туберкульозу та покра-
щення  рівня лабораторної діагностики сучасними методами.

За останні 5 років захворюваність на ВІЛ невпинно зростає: по Україні –  
практично у 2 рази, у Житомирській області негативний темп зростання ста-
новить 19%. В інших регіонах рівень захворюваності залишається упродовж 
декількох років практично незмінним, або відбулося зниження (Вінницька, 
Волинська, Чернівецька області). Профілактична робота щодо попереджен-
ня соціально-небезпечної хвороби потребує кращої міжсекторальної взаємодії 
усіх зацікавлених  сторін та активнішого долучення до профілактичної роботи  
громадських організацій.

Регіон
Захворюваність на ВІЛ-інфекцію

(на 100 тис. нас.)
2014 2015 2016 2017 2018

Україна 22,9 37,0 40,0 42,9 42,8
Вінницька 24,3 18,9 18,7 20,4 21,5
Волинська 25,3 26,6 24,4 25,3 24,9
Київська 56,9 56,2 62,0 57,7 53,5
Рівненська 22,2 21,4 21,8 18,2 22,7
Хмельницька 21,8 14,9 15,5 19,0 21,1
Чернівецька 12,5 10,8 10,7 10,2 10,4
Чернігівська 48,1 47,4 44,4 52,0 48,4
Житомирська 32,0 36,9 36,5 37,3 38,2

Регіон
Захворюваність на СНІД (на 100 тис. нас.)

2014 2015 2016 2017 2018
Україна 22,9 19,8 20,7 21,9 20,9
Вінницька 13,8 11,4 10,5 10,2 12,1
Волинська 13,8 12,3 12,3 13,9 12,4
Київська 18,8 23,6 26,9 20,0 21,9
Рівненська 6,7 7,4 8,6 7,2 8,7
Хмельницька 12,0 9,9 10,7 11,2 13,2
Чернівецька 3,1 5,5 4,2 3,3 5,1
Чернігівська 21,4 22,6 22,9 22,8 18,0
Житомирська 14,7 17,3 16,5 17,3 18,8

*Дані використані з щорічного інформаційного бюлетеня1 Центру медичної статистики  МОЗ 
України.

1«Показники здоров’я населення та використання ресурсів охорони здоров’я в Україні»  
(2014-2015 рр., 2015-2016 рр., 2016-2017 рр.)
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Якщо по Україні відбулося зниження показника на 8,7%, то в Житомирській 
області відбувся ріст на 27,9% (у Вінницькій та Чернігівській областях відбулося 
зниження показника).            

Без поглибленого ретроспективного аналізу важко сказати, які чинники  
сформували негативну тенденцію до зростання показника. Найпершим  
завданням міжсекторальної робочої групи розвитку громадського здоров’я 
області є прогнозування ризиків поширення ВІЛ/СНІДу та ефективні заходи 
щодо їх усунення.

Регіон
Захворюваність на злоякісні 

новоутворення 
(на 100 тис. населення)

Питома вага хворих 
із запущеними випадками 

(ІІІ-ІV стадія) %
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017

Україна 313,5 313,6 315,4 319,3 321,1 18,7 19,6 20,1 20,6
Вінницька 369,7 364,3 362,2 371,7 368,7 15,3 15,8 15,3 14,4
Волинська 273,8 274,9 273,3 281,8 285,6 17,7 19,0 20,3 22,2
Київська 353,1 360,1 363,5 362,6 362,2 19,7 23,1 23,4 24,6
Рівненська 270,0 251,4 265,5 255,7 259,1 16,5 17,1 17,5 19,4
Хмельницька 354,1 371,7 376,6 375,2 383,2 11,8 11,9 12,4 12,6
Чернівецька 267,6 266,7 251,0 243,9 242,2 25,3 22,9 26,9 30,1
Чернігівська 378,6 369,2 376,5 395,8 397,4 24,1 26,2 26,7 25,7
Житомирська 327,8 324,9 312,9 322,2 327,1 24,2 24,7 24,9 26,6

Показники захворюваності на злоякісні новоутворення на 100 тис.  
населення в державі мають тенденцію до зростання (у порівнянні з 2014  
роком по Україні відмічається зростання на 2,4%). Упродовж останніх 5 років  
показники захворюваності по області періодично були меншими, ніж базо-
вий показник 2014 року, проте за 2018 рік область знову вийшла на рівень  
2014 року. Аналогічна ситуація відмічається у Вінницькій області. У Волинській, 
Київській, Хмельницькій та Чернігівській областях відбулося зростання даного 
показника (найвищий показник  у Хмельницькій області – 8,2%, Чернігівській 
– 5%). Зниження показника захворюваності відбулося у Чернівецькій  та 
Рівненській областях (9,5% та 4% відповідно).

Питома вага занедбаних випадків злоякісних новоутворень ІІІ-IV ст. зростає, 
як по Україні, так і в областях, зокрема в Житомирській області.

Така ситуація може свідчити про недостатній рівень: 
- виявлення ранніх випадків раку при профілактичних оглядах населення;
- впровадження скринінгових програм;
- профілактичної роботи лікарів первинної ланки надання медичної допомоги.
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Регіон
Смертність від злоякісних новоутворень (на 100 тис. нас.)

2014 2015 2016 2017
Україна 193,6 184,2 183,5 182,9
Вінницька 187,9 193,5 196,7 193,1
Волинська 139,0 151,3 150,2 145,3
Київська 213,1 216,9 226,4 226,0
Рівненська 159,2 155,3 163,4 171,2
Хмельницька 188,4 194,9 196,7 195,1
Чернівецька 179,5 184,0 182,1 182,3
Чернігівська 200,5 200,8 195,8 201,4
Житомирська 194,6 188,8 191,2 183,5

У регіонах показники смертності від злоякісних новоутворень зросли.  
Тільки у Житомирській області та по Україні відбулося зниження показника 
(5,7% та 5,5% відповідно).

ІІІ. Імунізація населення

Регіон
Своєчасність проведення первинного вакцинального 

комплексу дітям до одного року (%)*
2014 2015 2016 2017 2018

Вінницька 71,20 38,6 72,0
Волинська 12,40 4,00 1,20 5,4 14,1
Київська 20,10 16,60 45,9 60,5
Рівненська 41,60 37,80 21,30 23,0 78,0
Хмельницька 71,73 41,90 10,30 58,6 77,8
Чернівецька 41,0 22,30 50,30 34,4 48,2
Чернігівська 26,50 33,90 29,80 58,8 75,9
Житомирська 89,70 79,40 69,30 48,1 72,1

*Дані рейтингової оцінки Інституту стратегічних досліджень.

У регіонах відмічається великий розрив у показниках своєчасності  
проведення первинного вакцинального комплексу дітям до 1 року. У порівнянні 
з іншими областями, у Житомирській області впродовж останніх років ситуація 
хоч і не цілком задовільна, але  стабільна. 
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ІV. Інвалідизація населення

Регіон
Рівень інвалідності працездатного населення (на 10 тис. нас.)

2014 2015 2016 2017 2018
Україна 50,4 48,8 48,8 48,8 50,3
Вінницька 54,3 55,8 56,1 57,3 62,6
Волинська 53,8 54,6 48,5 48,1 47,4
Київська 48,2 47,0 47,2 48,1 48,2
Рівненська 52,1 46,2 48,6 49,2 48,1
Хмельницька 51,4 43,5 44,2 52,7 48,0
Чернівецька 48,0 46,1 44,9 43,4 44,9
Чернігівська 54,6 53,9 53,5 52,5 52,6
Житомирська 60,1 57,6 55,7 53,3 63,0

Якщо по Україні рівень інвалідності на 10 тис. працездатного населення  
упродовж останніх років практично залишався на одному рівні, то в Житомирській 
області знаходився у межах діапазону від 53,3 на 10 тис. населення  у 2017 
році до 63,0 на 10 тис. населення  у 2018 році (у порівнянні з базовим 2014 ро-
ком відбулося зростання на 4,8%). Аналогічне зростання показника відбулося  
у Вінницькій області – на 15,3%. 

Територія Житомирської області зазнала радіоактивного забруднення внаслідок 
аварії на ЧАЕС, що зумовило захворюваність серед населення та призвело  
до зростання інвалідизації населення.

Регіон
Рівень первинної інвалідності дитячого населення до 17 років

(на 10 тис. нас.)
2014 2015 2016 2017 2018

Україна 21,4 23,3 23,0 23,1 21,3
Вінницька 29,3 26,8 26,7 27,6 25,2
Волинська 24,0 21,0 24,7 23,5 22,5
Київська 28,2 29,6 27,8 26,4 25,3
Рівненська 27,2 23,4 24,7 25,4 23,9
Хмельницька 19,1 19,8 21,6 19,7 21,8
Чернівецька 23,4 22,9 22,2 25,2 23,3
Чернігівська 27,8 31,0 28,2 27,2 25,6
Житомирська 24,9 25,8 23,9 23,7 23,2

Рівень первинної інвалідності дітей до 17 років в області знаходиться  
в діапазоні від 24,9 на 10 тис. дитячого населення у 2014 році до 23,2 у 2018 
році. У порівнянні з базовим показником 2014 року відбулося  зниження на 6,8%.  
По Україні упродовж 2014 – 2018 рр. цей показник 21,4 – 21,3 на 10 тис.  
дитячого населення. Зростання також відбулося у Хмельницькій області –  
на 14,1%. У інших областях – зниження показника.
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3. СИСТЕМА ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Система громадського здоров’я Житомирської області представлена 
організаціями та установами, які займаються питаннями громадського здоров’я 
та суміжними сферами діяльності такими, як охорона здоров’я, освіта, безпека, 
праця, харчування та інші.

Благодійні фонди, 
організації

ЖМІ   
навчальні 
заклади

ЗМІ, 
телебачення,

радіо

Структурні 
підрозділи ОДА

Держпрод-
споживслужба

ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 
ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я

Обласний 
спеціалізований 
медичний центр

Департаменти 
та управління 
Житомирської 
міської ради

Мережа ПМСД,
громада

Обласний 
лабораторний 

центр

Управління 
ДСНС

Патрульна 
поліція

ГО Благодійні 
релігійні

Обласний проти-
туберкульозний 

диспансер
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4. ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ЖИТОМИРСЬКОГО 
ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я

До першого липня 2005 року головним підрозділом, підпорядкованим облас-
ному управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації з питань збору, оброб-
ки, зведення статистичної інформації, надання звітності Міністерству охорони 
здоров’я України слугував організаційно-методичний кабінет обласної лікарні 
ім. О.Ф. Гербачевського.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2004 року 
№ 910 «Стратегія розвитку Державної статистики на період до 2008 року»  
та подальшого удосконалення служби медичної статистики в Україні, видано 
наказ МОЗ  України від 02.12.2004 року № 592 «Про подальше вдосконалення  
служби медичної статистики системи МОЗ України» з метою створен-
ня  обласних інформаційно-аналітичних центрів медичної статистики при 
управліннях охорони здоров’я обласних держадміністрацій. На його виконан-
ня рішенням Житомирської обласної ради IV скликання від 25.04.2005 року  
№ 670 «Про внесення змін до статуту обласного медичного центру Житомирської 
обласної ради» та наказом управління охорони здоров’я облдержадміністрації  
від 27.04.2005 року № 177 «Про створення обласного інформаційно-аналітичного 
центру медичної статистики у складі обласного медичного центру» створено 
Житомирський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики. 
Начальником обласного інформаційно-аналітичного центру медичної статистики 
призначено – Т. М. Ужегову. З вересня 2010 року центр очолювала В.П. Кошман.

Відповідно до рішення восьмої сесії VI скликання обласної ради  
від 15.12.2011 року № 353 «Про створення обласного інформаційно-аналітичного 
центру медичної статистики Житомирської обласної ради (ОІАЦМС)  
і внесення змін до Статуту Обласного медичного центру Житомирської обласної 
ради», управлінням охорони здоров’я ОДА від 23.12.2011 року видано наказ 
№1009 «Про створення обласного інформаційно-аналітичного центру медичної  
статистики Житомирської обласної ради і перейменування обласного медичного 
центру Житомирської обласної ради та обласний центр здоров’я та спортивної 
медицини Житомирської обласної ради», яким створено ОІАЦМС Житомирської 
обласної ради. Зазначеним наказом затверджено: начальника центру –  
В.П. Кошман. Згодом, розпорядженням голови Житомирської обласної ради  
від 24.07.2017 року № 244-К  призначено в.о. начальника обласного інформаційно-
аналітичного центру медичної статистики – Олександра Миколайовича  
Зарицького, а рішенням тринадцятої сесії VІІ скликання від 02.11.2017 року  
Житомирська обласна рада затверджує О.М. Зарицького на посаді начальника.

З 10.01.2019 року відповідно до рішення двадцятої сесії VІІ скликан-
ня Житомирської обласної ради від 18.12.2018 року № 1320 обласний 
інформаційно-аналітичний центр медичної статистики Житомирської обласної 
ради перетворюється в комунальне некомерційне підприємство «Обласний центр  
громадського здоров’я» Житомирської обласної ради.

13



5. КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНЦІЇ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ 
ЦЕНТРУ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я

Ефективна 
координація

та
міжсекторальна

взаємодія

Інформаційно-
комунікаційний 

супровід 
системи ГЗ

Промоція
здоров`я

Розробка 
програм 

та політик
у сфері ГЗ

Визначення ГЗ
та пошук
шляхів 

їх вирішення

Реагування
на виклики
та загрози
здоров`ю 
населення

Збір, аналіз
інформації
щодо стану
здоров`я та 
соціальних 

детермінантів
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НАША ДІЯЛЬНІСТЬ

Профілактика інфекційних 
захворювань

Узагальнення та аналіз інформації щодо здоров`я  
та соціальних детермінантів

Профілактика неінфекційних 
захворювань

Промоція здорового 
способу життя
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Підтримка громад в розбудові  системи ГЗ та впровадженні програм 

Розробка проектів та програм ГЗ

Навчання з питань ГЗФормування політик та сприяння 
їхньому впровадженню
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6. SWOT АНАЛІЗ 
(СИЛЬНІ, СЛАБКІ СТОРОНИ, МОЖЛИВОСТІ ТА ЗАГРОЗИ)

  ЦГЗ створений як юридична особа 
у формі КНП.
  Потужний лідерський потенціал  

керівника.
  Сформовано стартову команду, 
яка має мотивацію розвиватися. 
  Досвідчені кадри з Центру 
статистики та Центру здоров’я. 
  Достатня матеріально-технічна база 

для поточної роботи. 
  Наявність статистичної інформації 
для аналізу та прийняття рішень. 
  Дружній колектив, який надихає.
  Наявність досвіду та навичок 
проведення навчальних заходів 
з громадського здоров’я. 
  Працівники навчаються на онлайн 

курсах, набувають нові компетенції очно  
та дистанційно (семінари, тренінги). 

Cильні сторони

  Центр не відповідає за контроль  
за інфекційними захворюваннями.
	Відсутня організаційна структура  
та кадрова сітка, яка відповідає  
оптимальному функціоналу Центру ГЗ. 
	Бракує дипломованих фахівців з 
ГЗ. 
	Відсутність власного вебсайту.
	Низький рівень оплати праці  
немедичних працівників.
	Недостатня взаємодія між 
підрозділами організації. 
	Відсутність простору для обгово-
рення та проведення зустрічей.

Слабкі сторони

  Партнерство з донорами, урядовими 
та неурядовими організаціями.
	Навчання (тренінги, семінари тощо) 

– очно і онлайн.
 Участь у міжнародних і національ-

них конференціях. 
 Законодавчий супровід розвитку ГЗ 

(концепція, розпорядження КМУ, накази).
 Створення кафедри громадського 

здоров’я у Житомирському медичному 
інституті (спеціальність «Громадське 
здоров`я»).
 Підтримка з боку органів місцевого 

самоврядування розвитку ГЗ у  громадах.
 Приєднання ДУ «Житомирський  

обласний лабораторний центр МОЗ 
України» до центру громадського 
здоров`я.

Можливості

  Неприєднання ДУ «Житомирсь-
кий обласний лабораторний центр 
МОЗ України» до центру громадського 
здоров`я.
 Недостатня кваліфікація кадрів 

у сфері ГЗ в області. Дефіцит кадрів 
(епідеміологів).
 Неналежні комунікаційні та 

партнерські зв’язки. 
 Відсутність у складі ОЦГЗ систе-

ми моніторингу і оцінки та тривалий  
(або не визначений) період 
приєднання інших установ до складу 
ЦГЗ.

Загрози
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7. СТРАТЕГІЯ 
РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ`Я  

на 2020-2022 роки

Місія Візія
Об’єднання та координація 
зусиль, направлених 
на збереження здоров’я 
та покращення якості життя 
населення.

Система ГЗ Житомирської області – 
дієвий механізм, який працює 
у напрямі втілення профілактичної 
і оздоровчої політики, сприяє 
благополуччю та продовженню 
активного життя населення.

НАШІ ПЛАНИ НА МАЙБУТНЄ 
Основні напрямки для впровадження упродовж наступних трьох років: 

1. Розбудова потенціалу Житомирського обласного центру громадського
здоров’я. 

2. Налагодження партнерства та комунікації. 
3. Реалізація та поширення дієвих політик, програм та практик 

з громадського здоров’я.
4. Здійснення моніторингу здоров’я населення Житомирської області.  

Цінності Центру ГЗ
 Вмотивованість та компетентність.
 Дієві політики та практики.
 Благополуччя та якість життя.
 Якісне та належне інформування. 

Вмотивованість та компетентність. Персонал Центру ГЗ є вмотивова-
ним на постійний професійний розвиток задля підвищення своєї компетентності  
на благо збереження здоров’я населення Житомирщини. 

Дієві політики та практики. Ми збираємо, аналізуємо та поширюємо 
політики та практики збереження, поліпшення здоров’я населення, які доказали 
свою ефективність та дієвість. 

Благополуччя та якість життя. Ми розуміємо, що здоров’я – це не тільки 
відсутність хвороб, але й повне фізичне, духовне та соціальне благополуччя.  
Ми сприяємо у впровадженні програм та проєктів, які підтримують розвиток 
благополуччя та покращення якості життя населення.  

Якісне та належне інформування. Ми використовуємо сучасні дієві  
методи інформування та комунікації для належної взаємодії між партнерами   
в сфері громадського здоров’я та населенням. 
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Стратегічний напрямок 1. 
Розбудова потенціалу Житомирського обласного центру громадського 

здоров’я.

8. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ 
ЦЕНТРУ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ`Я

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО? 
Житомирський обласний центр громадського здоров’я – новостворена  

структура, на яку покладаються відповідальність та багато сподівань. 
Для того, щоб ефективно виконувати функції громадського здоров’я, 

потрібні значні зусилля для розбудови організаційного потенціалу, посилення 
спроможності закладу та професійного розвитку його співробітників. 

Цілі
1. Сформувати оптимальну структуру Центру ГЗ
 Сформувати перелік функцій та послуг, які буде виконувати ЦГЗ. 
 Проаналізувати наявну структуру та потребу в кадрах.
 Підготувати оптимальну організаційно-штатну структуру ЦГЗ 

з урахуванням наявних кадрових ресурсів та матеріальної бази.
 Затвердити оптимальну організаційно-штатну структуру. 
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2. Покращити матеріально-технічну базу Центру ГЗ 
 Вивчити реальний стан забезпечення ЦГЗ комп’ютерною технікою, 

програмним забезпеченням та оргтехнікою.
 Проаналізувати стан наявних приміщень.
 Скласти план поліпшення матеріально-технічної бази (МТБ) на підставі 

проведеного аналізу з урахуванням фінансових ресурсів.
 Поліпшення МТБ згідно з планом. 

 

3. Розвинути потенціал персоналу Центру ГЗ 
 Здійснити підбір кадрів на основі затвердженої організаційно-штатної 

структури. 
 Провести оцінку потенціалу співробітників ЦГЗ (знання, навички, 

рівень мотивації).
 Розробити щорічні плани розвитку персоналу, які включають навчання 

очне, заочне, дистанційне, візити з обміну досвідом, інше (для всієї 
організації та індивідуальні). 

 Впровадити план розвитку. 
 Сприяти  у проходженні навчання в магістратурі за спеціальністю 

«Громадське здоров’я» співробітниками ЦГЗ.
 Покращити внутрішню комунікацію між співробітниками через 

проведення внутрішнього навчання, обговорень та ефективних зібрань, 
проектної роботи. 

 Впровадити систему мотивації персоналу. 

ЯК МИ ВИМІРЮЄМО УСПІХ?
 

Через три роки ЦГЗ буде потужною організацією, в якій усі фахівці будуть  
проходити регулярне профільне навчання, а щонайменше 30% будуть мати ступінь 
магістра з громадського здоров’я. ЦГЗ буде мати всю необхідну матеріально-
технічну базу та комфортні умови для роботи співробітників. 

Персонал ЦГЗ буде вмотивованим та ефективним, компетентно  
виконувати функції та впроваджувати інноваційні проекти і програми у 
злагодженій командній роботі. 

Партнери ЦГЗ будуть задоволені взаємодією та результатами партнерства. 
Відсоток відтоку персоналу не буде перевищувати 10% від загальної кількості 

співробітників. 
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Стратегічний напрямок 2. 
Налагодження партнерства та комунікацій.

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО? 

Громадське здоров’я –  міжгалузева сфера і партнерство та ефектив-
на комунікація є ключовим засобом вирішення питань стосовно здоров’я.  
Ц ГЗ має бути організацією, яка налагоджує партнерство та об’єднує зацікавлені 
сторони задля укріплення здоров’я населення. Ефективна комунікація  
є невід’ємною складовою будь-яких програм та політик з громадського здоров’я 
і для її розбудови мають бути докладені значні зусилля. 

Цілі
1. Налагодити ефективну комунікацію з партнерами 
 Підписати багатосторонню угоду з партнерами про обмін інформацією 

та співпрацю. 
 Поновити раніше напрацьовані зв’язки із представниками ЗМІ. 
 Налагодити комунікацію з обласними та регіональними ЗМІ. 
 Налагодити комунікацію з закладами освіти, медичними закладами. 
 Провести навчання сучасним методам комунікації та інформації, 

у тому числі користуванню сучасними інформаційними технологіями. 
 Проаналізувати необхідність у використанні сучасних інформаційних 

технологій для комунікації.

2. Впровадити ефективну комунікаційно-інформаційну роботу 
з населенням Житомирської області. 

 Налагодити комунікацію з владою через участь у робочих групах 
та координаційних радах. 
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 Проводити регулярні комунікаційно-інформаційні кампанії до визначених дат. 
 Висвітлювати питання здоров’я через регіональні ЗМІ.
 Впровадити регулярну видавничу діяльність у сфері громадського здоров’я.
 Проводити соціологічні опитування за визначеною тематикою.
 Визначити цільові групи – отримувачів інформації про громадське здоров’я 

та налагодити обмін інформацією з ними.

Результатом  роботи за комунікаційним напрямом є впровадження комуніка-
ційної стратегії, дієві партнерські зв’язки з державними та неурядовими 
організаціями та ЗМІ. Центр громадського здоров’я буде відомий як потужна 
організація, яка має досвід впровадження інформаційних кампаній та розробки 
інформаційних посібників і  брошур.

Стратегічний напрямок 3. 
Реалізація та поширення дієвих політик, програм та практик 
з громадського здоров’я.

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО? 
В Житомирській області впроваджуються різні ініціативи щодо громадського 

здоров’я як на регіональному, так і на місцевому рівнях. Наразі відсутня доказова 
база щодо ефективності цих програм, а також обмін досвідом та практиками між 
організаціями, які їх впроваджують. Одна з функцій ЦГЗ – збирати та вивчати ці 
практики та поширювати досвід програм, які довели свою ефективність. 
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Національні політики не завжди виконуються на місцевому та регіональному 
рівні, тому потрібно координувати зусилля партнерів для того, щоб вони спрацю-
вали на благо населення. 

Об’єднані територіальні громади в результаті децентралізації мають бага-
то повноважень і можуть впроваджувати свої програми і проекти громадського 
здоров’я, але їм не вистачає підтримки, яку може надавати Центр ГЗ.

Цілі
1. Напрацювати методологічні основи імплементації 
законодавства. 
 Розробити методичні рекомендації з впровадження індикаторів оцінки 

ефективності реалізації законів та положень.
 Провести навчання з впровадження рекомендацій, організувати супровід.
 Провести реалізацію та оцінку (збір, узагальнення та аналіз результатів 

індикаторів).

2. Розробити та поширити найкращі програми та практики 
громадського здоров’я.
 Розробити та впровадити програму з підвищення рівня імунізації 

населення.
 Розробити шляхи впровадження програми донорства крові.
 Розробити та впровадити програму рухової активності. 
 Розробити та впровадити програми з підвищення якості питної води.
 Запровадити дієвий механізм розробки програм з профілактики 

захворювань та промоції здоров’я згідно потреб із залученням 
партнерських організацій.

3. Надавати технічну підтримку ОТГ в розробці та впровадженні 
програм  громадського здоров`я.
 Провести навчання представників ОТГ з питань громадського здоров’я.
 Проводити постійний збір та аналіз практик з громадського здоров’я, 

що впроваджуються на рівні ОТГ. 
 Поширити найкращі практики з громадського здоров’я на рівні ОТГ 

(опис кейсів, розповсюдження).
 Надавати технічну підтримку ОТГ в розробці і впровадженні програм 

через навчання та підтримку у визначенні пріоритетів, підготовки проектів 
та програм. 
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Результатом зусиль роботи за цим напрямком буде впровадження щонаймен-
ше 4-х комплексних програм з громадського здоров’я та розроблений механізм  
алгоритм) підготовки та впровадження таких програм. Показниками процесу  
мають бути кількість проведених навчальних заходів, кількість описаних прак-
тик, кількість ОТГ та організацій, яким буде надано підтримку. 

Стратегічний напрямок 4. 
Покращення моніторингу здоров’я населення Житомирської області.  

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО?
 

Ефективна розробка програм та проектів починається з оцінки потреб населен-
ня та моніторингу його здоров’я. Наразі збирається великий обсяг інформації, але 
відсутній ланцюг – збір інформації – аналіз-визначення пріоритетів-розробка про-
грам. Одна з функцій ЦГЗ – це збір та аналіз ключових показників щодо здоров’я 
населення, інформування партнерів та населення щодо загроз та факторів ризику, 
координація зусиль щодо розв’язання проблем здоров’я. 

Хоча збір показників щодо захворюваності проводиться на постійній основі, 
соціальні детермінанти не збираються взагалі. Необхідно дослідити фактори,  
які впливають на здоров’я населення, що допоможе в розробці ефективних  
програм з громадського здоров’я.
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Цілі
1. Розробляти кейси з питань здоров’я. 
 Визначити тематику кейсів.
 Утворити групи по створенню кейсів. 
 Зібрати необхідну інформацію.
 Розповсюдити інформацію про кейси. 
 Залучати користувачів кейсів для подальшої співпраці. 

2. Сформувати міжвідомчу базу даних для моніторингу здоров’я 
населення. 

 Сформувати перелік баз даних.
 Провести аналіз баз та визначити їх технічні можливості. 
 Налагодити обмін інформацією з партнерськими організаціями в режимі

реального часу на основі договору з різними структурами.
 Проводити постійний аналіз показників та обговорення їх в робочій групі

з питань громадського здоров’я для прийняття відповідних рішень.

3. Налагодити збір та аналіз соціальних детермінант здоров’я.
 Здійснити моніторинг даних, що наразі збираються та яких не вистачає. 
 Розробити систему збору даних щодо соціальних детермінант здоров’я. 
 Узагальнювати та аналізувати дані щодо соціальних детермінант здоров’я

та обговорювати їх у робочій групі з громадського здоров’я для прийняття
відповідних рішень. 

В Житомирській області буде діяти ефективна система збору та аналізу  
даних щодо здоров’я з відкритим доступом для користувачів.  
Результати даних будуть розглядатися робочою групою з громадського 
здоров’я та використовуватися для розробки програм та проектів. Буде 
працювати ефективний ланцюг «Збір інформації – аналіз-визначення 
пріоритетів-розробка програм».
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Житомирський обласний центр громадського здоров`я через командну 
роботу буде сприяти побудові спроможної системи громадського здоров’я 
в області шляхом налагодження комунікації, партнерства та підвищення 
кваліфікації фахівців з ГЗ. Стратегічні плани будуть впроваджені завдяки 
підтримці та розумінню з боку влади на всіх рівнях, своєчасному напрацю-
ванню законодавчих актів та участі ЦГЗ у розробці політик. 
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