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АНОТАЦІЯ ПРОЕКТУ 
 

Назва Проекту: «Запровадження в місті Кіровограді допомоги пацієнтам 
з невиліковними хворобами шляхом створення та відкриття стаціонарного 
відділення паліативної та хоспісної допомоги на 15 ліжок на базі комунального 
закладу «Центральна міська лікарня м. Кіровограда». 

 
Актуальність Проекту полягає в тому, що сьогодні в Україні проблема 

паліативної допомоги стоїть дуже гостро. Щороку в нашій державі помирає 
700 тисяч українців, 500 тисяч із них потребують опіки та допомоги в кінці 
свого земного життя. Це не лише онкохворі та літні люди, це хворі на СНІД, 
серед яких багато молоді, хворі на цукровий діабет, туберкульоз. Однак у нашій 
країні дуже мало уваги приділяють цій проблемі: катастрофічно не вистачає 
спеціалізованих медичних закладів.  Ці медичні заклади потерпають від 
злиденного фінансування, не вистачає персоналу. Наш медичний персонал не 
має належної фахової та психологічної підготовки у роботі з паліативними 
хворими. В Україні ще не розвинене волонтерство, яке вже давно стало нормою 
у цивілізованому світі.  

 
Основна проблема Проекту полягає в тому, щоб розглядати тяжке  

захворювання під кутом страждань хворого та його найближчого оточення. 
Створити всі умови для  всебічної допомоги, полегшення болю не тільки 
хворому, але і його родичам. Догляд має поєднуватися з вирішенням комплексу 
духовних та соціальних проблем. Паліативну допомогу можна надавати разом 
із допомогою, спрямованою на одужання, але її мета не виліковування, а 
піклування.          

У місті спостерігається тенденція до збільшення кількості осіб у 
термінальних стадіях хвороб. Так, у 2010 році 217 осіб отримували наркотичні 
засоби, у  2011 році – 245, у 2012 році – 256 осіб, за 11 місяців 2013 року – 251 
особа. 

Аналізуючи показники діяльності онкологічної служби у м. Кіровограді 
за 2012 рік слід підкреслити, що поширеність злоякісних новоутворень 
залишається високою і зросла на 4,3 % порівняно з 2011 роком із 6 140 до 6 392 
осіб. Показник смертності від злоякісних новоутворень у 2012 році в порівнянні 
з 2011 роком зріс і склав із 559 до 613 випадків на 100 тис. населення. 

 Створення паліативного відділення є актуальним для міста Кіровограда, 
адже на сьогодні близько 600 мешканців міста (хворі у термінальної стадії 
онкозахворювання та  соматичні хворі з важким перебігом хвороби) 
потребують такої допомоги та мають право на гідне завершення життя без 
болю та в оточенні піклування та доглядом. Вирішення цієї проблеми є одним 
із пріоритетних завдань програми «Центральний регіон – 2015». 
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Перелік укрупнених заходів в рамках Проекту: 
1. Проведення капітального ремонту терапевтичного відділення під 

паліативне, облаштування будівель та приміщень необхідних для розміщення 
паліативного відділення. 

2. Забезпечення відповідного рівня оснащення паліативного 
відділення: необхідним обладнанням, інвентарем, технікою, спеціалізованим  
автотранспортом. 

3. Забезпечення медичного догляду та паліативного лікування 
невиліковних хворих. 

4.  Створення та організація роботи мультидисциплінарної команди. 
 

Очікуванні результати Проекту:  
Відкриття хоспісного відділення на 15 ліжок для хворих у термальної 

стадії створить умови для підтримки якості життя у фінальної стадії та зможе 
максимально полегшити фізичні та моральні страждання пацієнтів та їх 
близьких, а також допоможе зберегти людську гідність пацієнта. 

Співпраця з громадськими та благодійними організаціями допоможе 
створити атмосферу позитивного ставлення до паліативної допомоги у 
суспільстві. 

 
Цільові групи Проекту:  
Невиліковно хворі міста Кіровограда, що потребують паліативної 

допомоги, члени їх сімей, медичний персонал та волонтери, які працюють з 
такими хворими. 

 
Організації партнери та співвиконавці Проекту: 
Управління охорони здоров’я  Кіровоградської міської ради; 
Комунальний заклад «Центральна міська лікарня  
м. Кіровограда»;  
Управління капітального будівництва Кіровоградської міської ради; 
ПрАТ  «Кіровоградський інститут  «Міськбудпроект» ; 
Кіровоградська обласна організація Товариства Червоного Хреста 

України; 
Кіровоградська обласна благодійна організація «Відкрите серце»; 
Всеукраїнська громадська організація «Українська ліга сприяння 

розвитку паліативної та хоспісної допомоги». 
 

Обсяг коштів, необхідних для  реалізації Проекту, та джерела його 
фінансування:  

1.Загальний бюджет проекту – 3 275,471 тис. грн. 
2. Сума, що запитується від Фонду конкурсу – 1 500 тис. грн. 
3. Кошти Кіровоградської міської ради – 1 607,564 тис. грн. 
4. Кошти організацій – партнерів – 167,907  тис. грн. 
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ОПИС ПРОЕКТУ 
 

Контекст і проблема Проекту 

Кіровоград це старовинне місто зі своєю історією, традиціями, культурою 
засноване ще в 1754 році імператрицею Єлизаветою. Займає площу в 10,3 тисяч 
гектарів. Місто розташовано у  географічному центрі Кіровоградської області 
та Кіровоградського району, що цілком відповідає його стратегічному та 
адміністративному статусу міста районного та обласного призначення. 
Кіровоград перебуває на терені Придніпровської височини. Місто пересікає     
р. Інгул та її притока р. Сугоклея, ряд струмків.  

Адміністративний устрій. Кіровоград – місто обласного 
підпорядкування. Має у своїй структурі два райони – Кіровський та 
Ленінський.  

На 01 січня 2013 року в місті проживало  – 243 тис. осіб. Більшість 
складають українці. Чисельними та організованими є громади росіян, євреїв, 
вірменів, німців.  

З 01 вересня 2013 року в результаті реорганізації мережа галузі охорони 
здоров’я міста представлена 13 лікувальними закладами, що надають первинну 
та вторинну медичну допомогу. Амбулаторно-поліклінічна допомога надається 
у комунальних закладах «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1   
м. Кіровограда», «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2                
м. Кіровограда», «Амбулаторії загальної практики-сімейної медицини»,            
« Поліклінічному об’єднанні м. Кіровограда», дитячій міській поліклініці № 1, 
стоматологічних поліклініках № 1, № 2, дитячій стоматологічній поліклініці. 

Стаціонарну допомогу надають комунальні заклади «Центральна міська 
лікарня м. Кіровограда» та «Кіровоградська лікарня швидкої медичної 
допомоги», дитяча міська лікарня та пологові будинки № 1 та № 2 ім. «Святої 
Анни», в структурі яких є дві жіночі консультації. 

За останні п’ять років показники смертності населення міста від 
злоякісних новоутворень є стабільно вищими ніж обласні показники та на 
29,2% за середньо українські показники. 
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Питання захисту невиліковно хворих, старих людей та сиріт є 
показником зрілості суспільства, рівня милосердя і благо чинності у ньому. 

В Україні проблема паліативної допомоги стоїть дуже гостро. 
Паліативна допомога – це окремий вид медичної допомоги, що надається на 
останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань і включає в себе комплекс 
заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань 
пацієнтів, а також надання психосоціальної і моральної підтримки членам їх 
сімей. Щороку в нашій державі помирає 700 тисяч українців, 500 тисяч із них 
потребують опіки та допомоги в кінці свого земного життя. Це не лише 
онкохворі та літні люди, це хворі на СНІД, серед яких багато молоді; хворі на 
цукровий діабет, туберкульоз. Однак у нашій країні дуже мало приділяють 
уваги цій проблемі: катастрофічно не вистачає спеціалізованих медичних 
закладів.  Станом на 01 січня 2013 року в Україні в системі МОЗ діють 5 
стаціонарних хоспісів і 13 паліативних відділень, що мають у загальному 521 
стаціонарних ліжка, 7 центрів профілактики і боротьби з ВІЛ / СНІД мають до 
50 хоспісних ліжок. Ще 3 хоспіси є благодійними установами, а їх 
співзасновниками є місцеві управління охорони здоров’я (65 ліжок).  Ці 
медичні заклади потерпають від злиденного фінансування, не вистачає 
персоналу. Наш медичний персонал не має належної фахової та психологічної 
підготовки у роботі з паліативними хворими. В Україні ще не розвинене 
волонтерство, яке вже давно стало нормою у цивілізованому світі. 

Аналізуючи показники діяльності онкологічної служби у місті 
Кіровограді по даним лікувально-профілактичних закладів за 9 місяців         
2013 року слід підкреслити, що рівень онкологічної захворюваності по місту 
зріс на 1,0%  і становить 326,4 на 100 тис. населення (323,1 у 2012 році). 
Питома вага злоякісних новоутворень виявлених вперше у ІУ стадії становить 
21,5%, серед візуальних форм злоякісних новоутворень занедбаність складає 
13,7%. 

У Кіровограді спостерігається тенденція до збільшення кількості  осіб у 
термінальних стадіях хвороб. Так з початку року за 9 місяців 2013 року 
кількість пацієнтів із хронічним больовим синдромом зросла на 46 хворих (із 
337 до 383 осіб) та із обмеженим прогнозом життя – на 59 хворих (із 193 до   
252 осіб). 

Для надання медичної допомоги онкологічним хворим, які потребують 
введення наркотичних препаратів при лікувально-профілактичних закладах 
міста, які мають ліцензію у сфері обігу наркотичних засобів та прекурсорів,  
функціонує 1 онкологічна бригада.  

З 01 березня 2013 року у складі терапевтичного відділення стаціонару    
№ 2 комунального закладу «Центральна міська лікарня м. Кіровограда» 
відкриті та функціонують 15 ліжок паліативної допомоги, де вже проліковано 
317 хворих, в тому числі 77 з онкологічними захворюваннями.  

  Але на жаль,  ця допомога на сьогоднішній день не є комплексною та не 
розвинута. Не можливо сконцентрувати в одному місті медичні кадри, 
обслуговуючий персонал, оснащення та обладнання паліативної допомоги. 
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Відсутня підтримка рідні. Недостатня увага приділяється психоемоціональним 
та духовним потребам пацієнтів та рідні. 

Так відкриття окремого відділення паліативної допомоги створить  
умови, які  дозволять покращити якість надання паліативної допомоги 
пацієнтам із невиліковними захворюваннями та допомогти членам їхніх родин. 

 У відповідності до Положення про Всеукраїнський конкурс проектів та 
програм розвитку місцевого самоврядування за орієнтованою тематикою даний 
проект відноситься до напряму «Організація ефективної системи надання 
соціальних послуг населенню». 

Створення хоспісного відділення є актуальним для міста Кіровограда, 
адже на сьогодні такі хворі потребують такої допомоги та мають право на гідне 
завершення життя без болю та оточенні піклуванням і доглядом. Вирішення 
цієї проблеми є одним із пріоритетних завдань програми «Центральний регіон – 
2015».  

 
Мета та завдання проекту 

 
Мета проекту:  
 
Забезпечення максимально можливої якості життя паліативним 

Пацієнтам і членам їх родин шляхом вирішення фізичних, психологічних та 
духовних проблем, які мають місце  у невиліковної хворої людини. 

   Реалізація мети проекту здійснюється з використанням 
адміністративних,  соціально-психологічних та правових методів. 

 
Адміністративні методи: 
використання можливостей владного та організаційно - розпорядчого 

впливу на місцеві структуру з метою розв’язання проблеми; 
Соціально-психологічні методи: 
пропаганда, агітація в напрямах формування думки населення стосовно 

підтримки якості життя людини на його фінальній стадії; 
формування адекватної громадської думки стосовно необхідності 

паліативних відділень та хоспісів; 
співпраця з громадськими, благодійними та волонтерськими 

організаціями, представниками українських церков та релігійних організацій. 
Правові методи: 
оформлення усіх рішень стосовно розв’язання проблеми проекту 

відповідними нормативними актами місцевої влади. 
Організаційні методи: 
створення мультидисциплінарної команди. 
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Завдання проекту: 
 
створення та відкриття стаціонарного відділення паліативної та хоспісної 

допомоги на 15 ліжок на базі комунального закладу «Центральна міська лікарня 
м. Кіровограда»; 

впровадження традицій мультидисциплінарної співпраці; 
співпраця з медичними працівниками, працівниками  соціальних служб, 

та головами Кіровської та Ленінської районних  у  місті Кіровограді рад в 
рамках створення мультидисциплінарної команди спеціалізованої паліативної 
допомоги; 

створення при установах паліативної та хоспісної допомоги груп само - та 
взаємодопомоги; 

підготовка медичних кадрів з надання паліативної допомоги та їх 
удосконалення; 

залучення соціальних служб, волонтерів благодійних організацій, 
Української ліги сприяння паліативної та хоспісної допомоги в Україні. 

впровадження сучасних ліцензій, технологій та стандартів надання 
медичної допомоги паліативним хворим; 

забезпечення сучасними методами знеболювальної терапії. 
 
 
Досягнення мети та заходи Проекту 

 Методи реалізації проекту:  
 
пошук інформації щодо проблем надання паліативної допомоги;  
пошук та проведення переговорів з соціальними службами, благодійними 

організаціями та фондами, які готові к співпраці під час реалізації проекту;  
розробка та виготовлення зі спеціалістами управління капітального 

будівництва та ПрАТ  Кіровоградський інститут «Міськбудпроект»  проектно-
кошторисної документації на виконання ремонтних робіт у терапевтичному 
відділенні під паліативне відділення;  

отримання відповідних дозвільних документів для проведення ремонтно-
будівельних робіт;  

проведення ремонтно-будівельних робіт у терапевтичному відділенні під 
паліативне відділення;  

здійснення матеріально-технічного оснащення паліативного відділення; 
організація співпраці з медичними навчальними закладами щодо 

проведення навчальних заходів з питань паліативної допомоги, підготовка 
фахівців з паліативної допомоги та підвищення їх кваліфікації; 

випуск та розповсюдження інформаційних бюлетенів, документальних 
телефільмів та повне інформаційне висвітлення в ЗМІ. 
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Опис заходів у рамках проекту: 
 

Паліативним хворим потрібні спеціальні умови, фахова допомога та 
турботливий догляд, що навряд чи тяжкохворий отримає вдома чи перебуваючи 
у звичайній лікарні. Міська влада й надалі робитиме все можливе для розвитку 
паліативної допомоги у Кіровограді. Спеціалізованому паліативному 
відділенню слід мати у своєму розпорядженні кваліфіковані та вмотивовані 
лікарські і сестринські кадри, забезпечення ефективними анальгетиками, 
можливість залучати до надання паліативної допомоги психологів та 
соціальних працівників, священнослужителів та волонтерів, які одержали 
спеціальну підготовку. 

Важливою складовою паліативної допомоги є підтримка церкви та 
благодійних фондів. Тому Комунальний заклад «Центральна міська лікарня     
м. Кіровограда» звернувся до 7 благодійних фондів Кіровоградщини та              
7 релігійних благодійних організацій з метою спільного об’єднання зусиль в 
організації доступної, якісної медичної допомоги населенню міста Кіровограда. 

Для розвитку паліативної та хоспісної допомоги в місті Кіровограді 
управління охорони здоров’я Кіровоградської міської ради постійно 
співпрацює з Кіровоградською обласною благодійною  організацією «Відкрите 
серце». Разом з Державним архівом Кіровоградської області та 
Кіровоградським обласним художнім музеєм благодійна організація «Відкрите 
серце» провела фотовиставку «Шлях до милосердя» де основу експозиції 
складали фотороботи, присвячені людям, які потребують паліативної допомоги 
(додаток 1). 

В рамках проведення «Тижня хоспісної та паліативної  допомоги»  
відбулося засідання «Круглого столу», де були проведені дискусії, обговорення 
та була прийнята резолюція (додатки 2, 3). 

В рамках створення мультидисциплінарної команди була проведена 
нарада з медичними та соціальними працівниками і головами Кіровської та 
Ленінської  районних у місті Кіровограді рад. 

В подальшому планується співпраця з Кіровоградським медичним 
коледжем ім. Є. Й. Мухіної з метою залучення студентів до праці в відділенні 
на практиці та в вільний час. 

Управління охорони здоров’я постійно співпрацює з Всеукраїнською 
громадською організацією «Українська ліга сприяння розвитку паліативної та 
хоспісної допомоги» щодо розвитку паліативної та хоспісної допомоги у місті 
Кіровограді (додаток 4). 
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План-графік реалізації заходів Проекту 

Джерела фінансування 
(видатки поточні/капітальні) 

тис. грн. 

Тривалість 
заходу 

(по етапах) 

 
Захід 

Фонд 
Конкурсу 

Місцевий 
бюджет 

Організації 
- партнери 

I етап 
2013 рік 

Створення робочої 
групи проекту 

- - - 

Створення робочої 
групи 

- - - Березень  
квітень 
травень 

  
Розподіл функцій між 
виконавцями проекту 

- - - 

II етап 
2013 рік 

Підготовчий етап 
виконання проекту 

- - - 

26 
червня 

Проведення 
фотовиставки «Шлях 
до милосердя» 

- - - 

24  
вересня 

Відвідування 
відділення паліативної 
допомоги Київського 
міського клінічного 
онкологічного центру з 
метою зібрання 
інформації щодо 
методів роботи 

- - - 

9  
жовтня 

Проведення засідання 
«Круглого столу», 
присвяченого питанням 
паліативної допомоги в 
місті 

- - - 

21 
листопада 

Проведення  ради щодо 
співпраці в рамках 
створення 
мультидисциплінарної 
команди 

- - - 

III етап 
2013-2014 
роки 

Капітальний ремонт 
приміщення для 
паліативного 
відділення 

- 990,398 - 
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Проектні та 
вишукувальні роботи 

- 43,673 - 

Утримання служби 
замовника 

- 69,817  

Адміністративні 
витрати 

- 46,334 - 

 

Основні об’єкти 
будівництва 
(надземна частина) 

 830,574  

IV етап 
2014 рік 

Капітальний ремонт 
приміщення для 
паліативного 
відділення 

1 500,00 333,666  

Основні об’єкти 
будівництва 

1 500,00 141,201  

Зовнішні мережі і 
споруди 
водопостачання, 
каналізації 

 21,578  

Благоустрій  68,801  

 

Кошторисний прибуток  102,086  
IV етап Матеріально-технічне 

оснащення 
паліативного 
відділення 

 283,500 167.907 

 Придбання 
матеріально-технічного 
оснащення  

- 283,500 167.907 

IV етап Співпраця з районними 
радами, благодійними 
фондами та 
організаціями для 
залучення соціальних 
служб та волонтерів 
при наданні паліативної 
допомоги 

- - - 

РАЗОМ:  1 500,000 1 607,564 167,907 
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Очікувані результати Проекту. 
 
На даний час в комунальному закладі «Центральна міська лікарня           

м. Кіровограда» в терапевтичному відділенні  № 1 функціонує 10 ліжок 
паліативної допомоги та 5 ліжок в терапевтичному відділенні № 2.  Але таке 
розташування не дає змоги у повної мірі приділяти увагу  паліативним 
пацієнтам.  Після створення окремого відділення паліативної допомоги будуть 
створені  умови, які  дозволять покращити якість надання допомоги пацієнтам 
із невиліковними захворюваннями та членам їхніх родин: 

покращення якості життя  пацієнтів із невиліковними хворобами 
(онкологічні хвороби,  неврологічні захворювання,  важка ниркова 
недостатність, важка серцева недостатність та інші захворювання, які 
обмежують прогноз життя); 

адекватне  знеболювання і купірування тяжких симптомів;  
психологічна підтримка хворого та  його родичів, що доглядають за ним;  
вироблення ставлення до смерті як до закономірного етапу шляху 

людини; 
задоволення духовних потреб хворого та його близьких; 
вирішення соціальних та юридичних, етичних питань, що виникають у 

зв'язку з тяжкою хворобою та наближенням смерті людини; 
  надання підтримки, яка допомагає вести максимально творче життя 

пацієнтові. 
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Бюджет Проекту 
 

Бюджетна форма 1 
 

ЗАГАЛЬНИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ 

Джерела фінансування Найменування 
заходів, що 
здійснюються за 
Проектом; перелік 
та найменування 
видатків 

Загальна 
вартість  

(тис. грн.) 
Державний 
бюджет 

(тис. грн.) 

Місцевий 
бюджет 

( тис. грн.) 

Кошти 
партнерів 

(тис. грн.) 

Розробка проектно-
кошторисної 
документації 

42,000  - 42,000 - 

Капітальний  ремонт 
приміщення для 
паліативного 
відділення 

2 782,064 1 500,000 1 282,064 - 

Придбання  майна для 
матеріально-
технічного оснащення 
паліативного 
відділення 

451,407 - 283,500 167,907 

Разом: 3 275,471 1 500 1 607,564 167,907 
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Бюджетна форма 2 
 

РОЗКЛАД БЮДЖЕТУ ЗА СТАТТЯМИ ВИДАТКІВ 

Джерела фінансування 

Державний 
бюджет 

Місцевий 
бюджет 

Кошти 
Партнерів 

Статті 
видатків 

Загальна 
сума 

тис.  

грн. 

% тис. грн. % тис. 
грн. 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Поточні  
видатки 

209,907 0 0 42,00 20 167,907 80 

Предмети, 
матеріали, 
обладнання 
та інвентар 
(2210) 

167,907 0 0 0 0 167,907 80 

Оплата 
послуг (2240) 

42,00 0 0 42,00 20 0 0 

Капітальні 
видатки 

3 065,564 1500 48,93 1565,564 51,07 0 0 

Придбання 
обладнання і 
предметів 
довгостроко-
вого 
користування 
(3110) 

283,500 0 0 283,50 100 0 0 

Капітальний 
ремонт інших 
об’єктів 
(3132) 

2 782,064 1 500 53,92 1282,064 46,08 0 0 

РАЗОМ: 3 275,471 1 500 45,79 1 607,564 49,08 167,907 5,13 
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Бюджетна форма 3 
 

ОЧІКУВАНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ 

Джерела фінансування Сума ( тис. грн.) Частка від 
загального 
фінансування 
Проекту ( %) 

Фінансування з фонду Конкурсу 1 500 45,79 

Фінансування з боку учасника Конкурсу 1 607,564 49,08 

Фінансування за рахунок партнерів, у 
тому числі: 

167,907 5,13 

Загальний обсяг фінансування 
Проекту 

3 275,471 100 
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ПРОТОКОЛ  
про наміри спільної реалізації Проекту 

 
від „___” __________ 2013 року 

 
Кіровоградська міська рада, яка діє на підставі Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», що надалі називається «Учасник 
Конкурсу», в особі Кіровоградського міського голови Саінсуса Олександра 
Дмитровича, з  одного боку, та  Управління охорони здоров’я, яке дії на 
підставі Положення, затвердженого рішенням № 210 від 24.02.2011, в особі 
Макарук Оксани Олександрівни, та Комунальний заклад «Центральна міська 
лікарня міста Кіровограда», який діє на підставі Статуту, в особі Артюх 
Олександра Івановича, та Управління капітального будівництва 
Кіровоградської міської ради, яке діє на підставі Положення, затвердженого 
рішенням № 214 від 24.02.2011 в особі Ксеніча Віктора Миколайовича, та 
Кіровоградська обласна організація Товариства Червоного Христа України, яка 
діє на підставі Статуту, в особі Юрченка Валерія Андрійовича, та 
Кіровоградська обласна благодійна  організація «Відкрите серце» , яка діє на 
підставі Статуту, в особі голови правління Ярославської Аліни Станіславівни, 
та Всеукраїнська громадська організація «Українська ліга сприяння розвитку 
паліативної та хоспісної допомоги», яка діє на підставі Статуту, в особі голови 
правління  Князевича Василя Михайловича  - з іншого боку, дійшли  до згоди і  

 
ВИРІШИЛИ: 
 

1. Об’єднати свої організаційні, професійні можливості для 
підготовки та реалізації Проекту «Запровадження в місті Кіровограді допомоги 
пацієнтам з невиліковними хворобами шляхом створення та відкриття 
стаціонарного відділення паліативної та хоспісної допомоги на 15 ліжок на базі 
комунального закладу «Центральна міська лікарня м. Кіровограда». 

2. Розподілити обов’язки таким чином: 
2.1. Кіровоградська міська рада бере на себе такі зобов’язання:  
загальна координація та контроль за всіма етапами виконання Проекту. 
2.2. Управління охорони здоров’я Кіровоградської міської ради бере на 

себе такі зобов’язання: 
координація проекту, співпраця з благодійними та громадськими 

організаціями щодо впровадження Проекту. 
2.3.Управління капітального будівництва Кіровоградської міської ради 

бере на себе такі обов’язки: 
замовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт 

терапевтичного відділення під стаціонарне відділення паліативної допомоги; 
погодження з власниками інженерних мереж, отримання технічних умов, 

та дозволів на виконання робіт; 
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 консультування підрядних організацій-виконавців робіт згідно з 
Проектом; 

 здійснення постійного моніторингу будівельних робіт; 
 забезпечення проведення ремонтних робіт. 
2.4. Комунальний заклад «Центральна міська лікарня міста 

Кіровограда» бере на себе такі зобов’язання: 
 координація виконання Проекту та організація матеріально-технічного 

оснащення паліативного відділення. 
2.5. Приватне акціонерне товариство  «Кіровоградський інститут 

«Міськбудпроект» бере на себе такі зобов’язання: 
 розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт 

терапевтичного відділення під стаціонарне відділення паліативної допомоги. 
2.6. Кіровоградська обласна організація Товариства Червоного Христа 

України бере на себе такі зобов’язання:  
забезпечення  паліативного відділення ковдрами та подушками з 

гуманітарної допомоги та залучення волонтерів до сумісної праці. 
2.7. Кіровоградська обласна благодійна  організація «Відкрите серце» 

бере на себе такі зобов’язання: 
 участь в розробці плану реалізації Проекту, виконання окремих заходів, 

запланованих в рамках Проекту, залучення волонтерів до праці в паліативному 
відділенні. 

2.8. Всеукраїнська громадська організація «Українська ліга сприяння 
розвитку паліативної та хоспісної допомоги» бере на себе такі зобов’язання:   
організовувати взаємну співпрацю щодо створення програми розвитку 
паліативної допомоги у місті Кіровограді. 

3. Подальшу діяльність здійснювати на основі додаткового складеного 
та підписаного договору, що є складовою дійсного протоколу.  

     
                                                                     

  
Кіровоградський міський голова                                                 О. Саінсус 
 
 
Начальник управління охорони здоров’я                                     
Кіровоградської міської ради                                                                   О. Макарук      
   
  
Начальник управління капітального будівництва                        
Кіровоградської міської ради                                                                       В. Ксеніч 
  
 
                  
Головний лікар КЗ «Центральна міська                                                  
лікарня м. Кіровограда»                                            О. Артюх                          
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Директор ПрАТ  Кіровоградського                                                        Н. Костенко         
інституту «Міськбудпроект» 
 
 
 
Голова Кіровоградської обласної організації                                    
Товариства Червоного Христа України                                                  В. Юрченко 
 
 
 
Голова правління Кіровоградської обласної 
благодійної   організації  «Відкрите серце»                                      А. Ярославська  
                     
                                             
 
Всеукраїнська громадська організація  
«Українська ліга сприяння розвитку                                                 
 паліативної та хоспісної допомоги»                                                       В. Князевич      
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Інформація про організацію-партнера 

 

Повна офіційна назва організації-
партнера 

Управління охорони здоров’я  
Кіровоградської міської ради 

Місце розташування 25006, м. Кіровоград,  
вул. Велика Перспективна, 41 
 

Юридичний статус Орган місцевого самоврядування 
 

Офіційна адреса 25006, м. Кіровоград,  
вул. Велика Перспективна, 41 
 

Контактна особа Начальник управління 
Макарук Оксана Олександрівна 

Телефон +380 (522) 22 94 84 

Факс +380 (522) 22 85 84 

Адреса електронної пошти kir_muoz@i.ua 

Кількість штатних співробітників 6 

Роль та залученість до Проекту Координація Проекту та контроль  
виконання  заходів по впровадженню 
проекту  

Завдання, які покладаються на 
організацію-партнера в реалізації 
проекту 

Співпраця з благодійними та 
громадськими організаціями по 
впровадженню Проекту 

 
 

 

Керівник  Проекту                                                                      О. Макарук 

 

Кіровоградський міський голова                                            О. Саінсус 



20 
 

 
 

Інформація про організацію-партнера 

 

Повна офіційна назва 
організації-партнера 

Комунальний заклад «Центральна міська 
лікарня м. Кіровограда»  
                                 

Місце розташування  м. Кіровоград, вул. Фортеця, 21 

Юридичний статус Комунальний заклад 
 

Офіційна адреса 25006, м. Кіровоград, вул. Дворцова, 45/33 

Контактна особа Головний лікар  
Артюх Олександр Іванович 

Телефон +380 (522) 24 44  66 

Факс +380 (522) 24 44 66 

Адреса електронної пошти 3likarnia@mail.ru 

Кількість штатних 
співробітників 

855 

Роль та залученість до Проекту Координація Проекту 

Завдання, які покладаються на 
організацію-партнера в 
реалізації Проекту 

Координація виконання Проекту та 
організація матеріально-технічного 
оснащення паліативного відділення 
 

 

 

Керівник  Проекту       _________________________________  /О. Макарук/ 

 

 

Кіровоградський міський голова   ________________________   / О. Саінсус/ 
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Інформація про організацію-партнера 

 

Повна офіційна назва 
організації-партнера 

Управління капітального будівництва          
Кіровоградської міської ради  
                                 

Місце розташування 25006,  м. Кіровоград, вул. Велика Перспективна, 41 

Юридичний статус Орган місцевого самоврядування 
 

Офіційна адреса 25006,  м. Кіровоград, вул. Велика Перспективна, 41 

Контактна особа Начальник управління  
Ксеніч Віктор Миколайович,  
 

Телефон +380 (522) 24 66 58  
+380 (522) 24 49 57 

Факс +380 (522) 24 66 58 

Адреса електронної 
пошти 

ukb_kmr@ukr.net 
 

Кількість штатних 
співробітників 

10 

Роль та залученість до 
проекту 

Збір вихідних даних на проектування об’єкту та 
замовлення проектно-кошторисної документації. 
Укладення договору з проектною  організацією на 
проведення проектно-вишукувальних робіт за 
завданням замовника 

Завдання, які 
покладаються на 
організацію-партнера в 
реалізації проекту 

Отримання розробленої проектно-кошторисної 
документації, експертного висновку та дозволу на 
початок виконання будівельних робіт. Укладення 
договору з підрядною організацією на виконання 
будівельно-монтажних робіт.  Введення об’єкта в 
експлуатацію 

 

 

Керівник  Проекту       _________________________________  /О. Макарук/ 

 

 

Кіровоградський міський голова   ________________________   / О. Саінсус/ 
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Інформація про організацію-партнера 

 

Повна офіційна назва організації-
партнера 

Кіровоградська обласна організація 
Товариства Червоного Хреста України 

Місце розташування 25006,  м. Кіровоград, вул. Гоголя, 98 

Юридичний статус Громадська організація 

Офіційна адреса 25006,  м. Кіровоград, вул. Гоголя, 98 

Контактна особа Юрченко Валерій Андрійович 

Телефон +380 (522) 22-64-12 

Факс +380 (522) 22-64-12 

Адреса електронної пошти Redcross.kir@mail.ru 

Кількість штатних співробітників 81 

Роль та залученість до Проекту Співпраця по виконанню програми із 
залучення волонтерів Червоного Христа 

Завдання, які покладаються на 
організацію-партнера в реалізації 
Проекту 

Виділення ковдр та простирадл, залучення 
волонтерів для співпраці в паліативному 
відділенні 

 

 

Керівник  Проекту       _________________________________  /О. Макарук/ 

 

Кіровоградський міський голова   ________________________   / О. Саінсус/ 
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Інформація про організацію-партнера 

 

Повна офіційна назва організації-
партнера 

Приватне акціонерне товариство 
«Кіровоградський інститут 
«Міськбудпроект»                                 

Місце розташування 25006, м. Кіровоград, вул. 50 років 
Жовтня, 4 

Юридичний статус Приватне акціонерне товариство 

Офіційна адреса 25006, м. Кіровоград, вул. 50 років 
Жовтня, 4 

Контактна особа Директор інституту 
Костенко Надія Михайлівна 

Телефон +380 (522) 32-00-61; 
+380 (522) 33-21-90; 

Факс +380 (522) 33-22-31; 

Адреса електронної пошти gorstroj@ukr.net 

Кількість штатних співробітників 57 

Роль та залученість до проекту Розробка та підготовка проектної та 
кошторисної документації 

Завдання, які покладаються на 
організацію-партнера в реалізації 
проекту 

Підготовка проектної та кошторисної 
документації 

 

 

Керівник  Проекту       _________________________________  /О. Макарук/ 

 

Кіровоградський міський голова   ________________________   / О. Саінсус/ 
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Інформація про організацію-партнера 

 

Повна офіційна назва організації-
партнера 

Кіровоградська обласна благодійна 
організація «Відкрите серце» 

Місце розташування м. Кіровоград, вул. Преображенська 2, 
6 поверх, кабінет №10 

Юридичний статус Благодійна організація 
(неприбуткова) 

Офіційна адреса 25009, м. Кіровоград,  
вул. Комарова, 59/1 

Контактна особа Лінцова Вікторія Юріївна 

Телефон +380 (522) 27 28 26 

Факс +380 (522) 27 28 26 

Адреса електронної пошти openheart@meta.ua 

Кількість штатних співробітників 9 

Роль та залученість до Проекту Партнерство з розвитку та 
впровадження паліативних програм 

Завдання, які покладаються на 
організацію-партнера в реалізації 
Проекту 

Залучення волонтерів до проведення 
заходів в рамках Проекту 

 

Керівник  Проекту       _________________________________  /О. Макарук/ 

 

Кіровоградський міський голова   ________________________   / О. Саінсус/ 
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Інформація про організацію-партнера 

Повна офіційна назва організації-
партнера 

Всеукраїнська громадська організація  
«Українська ліга сприяння розвитку 
паліативної та хоспісної допомоги»  

Місце розташування  01001, м. Київ, вул. Паторжинського, 4, 
офіс, 8 

Юридичний статус Громадська організація 

Офіційна адреса 01034, м. Київ, вул. Хрещатик, 21, 
 кв. 111 

Контактна особа Л. П. Брацюнь 

Телефон +380 (44) 278 50 12 

Факс +380 (44) 278 50 12 

Адреса електронної пошти ligahp@ukr.net 

Кількість штатних співробітників 3 

Роль та залученість до проекту Реалізуючи проект Міжнародного фонду 
«Відродження» № 47085 «Підтримка 
системи надання паліативної допомоги в 
Полтавський, Кіровоградський та 
Київській областях» Всеукраїнська 
громадська організація «Українська ліга 
сприяння розвитку паліативної та 
хоспісної допомоги» спрямована на 
створення служби паліативної допомоги, 
а саме:   
покращення  роботи служби паліативної 
допомоги у м.  Кіровограді; 
покращення матеріально-технічної  бази 
паліативного відділення;  
організація тренінгів з надання 
паліативної допомоги для медичних 
працівників; 
організація роботи виїзної 
мультидисциплінарної команди; 
 створення навчально-методичного 
центру з паліативної допомоги в             
м. Кіровограді 

Завдання, які покладаються на 
організацію-партнера в реалізації 
проекту 

Закупівля та постачання майна для 
матеріально-технічного оснащення 
паліативного відділення Комунального 
закладу «Центральна міська лікарня    
м. Кіровограда». 
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Надання  організаційно-методичних 
рекомендацій щодо роботи паліативного 
відділення,  виїзної 
мультидисциплінарної команди 
спеціалізованої паліативної допомоги,  а 
також навчально-методичного центру 

 

Керівник  Проекту       _________________________________  /О. Макарук/ 

 

 

Кіровоградський міський голова   ________________________   / О. Саінсус/ 
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РЕЗЮМЕ УЧАСНИКІВ ПРОЕКТУ 
 

 САІНСУС ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ 
 

Базова освіта 
Вища технічна. 
1973 р. -  Кіровоградський інститут сільськогосподарського  

машинобудування за спеціальністю «Технологія машинобудування, 
металорізальні верстати та інструменти; 

 
Почесні нагороди: 
нагороджений  Орденами «За заслуги» ІІ та ІІІ ступенів; 
удостоєний  Почесного звання «Заслужений працівник промисловості 

України»; 
нагороджений почесною відзнакою «Честь і слава Кіровоградщини»;  

«Почесний громадянин м. Кіровограда». 
 
Досвід професійної діяльності:  
2008 - 2010 рр. обіймав посаду голови Наглядової ради ВАТ «Червона 

зірка»; 
з серпня 2010 року – радник голови Кіровоградської обласної державної 

адміністрації; 
21 серпня 2010 року розпорядженням голови Кіровоградської 

облдержадміністрації  №719-р призначений на посаду виконуючого обов’язки 
першого заступника голови облдержадміністрації; 

09 листопада 2010 року обраний Кіровоградським міським головою. 
 
Вміння та навички, які стосуються проблематики Проекту  
Має великий досвід роботи на керівних посадах, вміє вдало організувати 

людей для досягнення намічених цілей, відповідальна та цілеспрямована 
людина. Поєднує теоретичні знання та професійний досвід на практиці. 

 
Функції та завдання, які покладені в рамках реалізації Проекту 
Загальна координація та контроль за всіма етапами  виконання Проекту. 
 
Контактний телефон/факс:  +380 (522)   24 08 24  
 
 
 
Керівник Проекту         _____________________________/О. Макарук/ 
 
 
 
Кіровоградський міський голова ____________________/О. Саінсус/ 
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РЕЗЮМЕ УЧАСНИКІВ ПРОЕКТУ 
 

МАКАРУК ОКСАНА ОЛЕКСАНДРВНА 
 

Базова освіта 
Вища медична. 
1996 р. – Запорізький державний медичний університет, лікувальна 

справа. 
 
Почесні нагороди:  
 2008 р.  -  Почесна грамота Кіровоградської обласної ради та 

облдержадміністрації; 
2013 р. -  Почесна грамота Міністерства охорони здоров’я  України . 
 
Досвід професійної діяльності: 
2008 - 2011 рр. – заступник начальника  МСЧ ДЛАУ з медичної частини; 
з 2011 року - по теперішній час - начальник управління охорони здоров’я 

Кіровоградської міської ради. 
 
Вміння та навички, які стосуються проблематики Проекту 
Має організаційні здібності, комунікабельність, знання законодавчої бази 

з питань охорони здоров’я, бачення перспективи, креативний підхід. 
Організаційно-методична робота над розробленням заходів по впровадженню 
паліативної допомоги в місті, глибоке знання проблематики Проекту. 

 
Функції та завдання, які покладені в рамках реалізації Проекту 
Керівництво Проектом, забезпечення реалізації Проекту по відкриттю 

відділення паліативного лікування, взаємодія з громадськими та благодійними 
організаціями, контроль за виконанням поставлених завдань.  

 
Контактний телефон/факс: +380 (522)  22 94 84 
 
 
Адреса електронної пошти: ukbkmr@ukr.net 
 
 
 
Керівник Проекту          _____________________________/О. Макарук/ 
 
 
 
Кіровоградський міський голова _____________________   /О. Саінсус/ 
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РЕЗЮМЕ УЧАСНИКІВ ПРОЕКТУ 
 

КАБАНЧУК   ОКСАНА   ОЛЕКСАНДРІВНА 
Базова освіта:  
Вища медична. 
1993 р. - Тернопільський державний медичний інститут імені академіка  

І.Я.  Горбачевського . 
 
Почесні нагороди: 
2004 р. - почесна грамота управління охорони здоров'я Кіровоградської 

облдержадміністрації ; 
2004 р. - почесна грамота Міністерства охорони здоров’я України ;  
2010 р. - почесна грамота управління охорони здоров'я Кіровоградської 

облдержадміністрації .  
 
Досвід професійної діяльності:  
медичний стаж складає 20 років. Заступник головного лікаря з медичної 

частини; заступник головного лікаря з інфекції; заступник головного лікаря з 
медичної частини.  

 
Вміння та навички, які стосуються проблематики Проекту:  
 З жовтня місяця 2013 року є позаштатним міським фахівцем з розвитку 

хоспісної паліативної допомоги при управлінні охорони здоров'я  
Кіровоградської міської ради. Брала активну участь у відкритті та розробці 
Положень, функцій стосовно відкриття 15 (п’ятнадцяти) ліжок для надання 
паліативної допомоги невиліковним хворим при терапевтичних відділеннях на 
базі КЗ «Центральна міська лікарня м. Кіровограда»  з  01 березня 2013 року. 

  
Функції та завдання, які  покладені в рамках реалізації Проекту:   

          Розробка та впровадження Положення про паліативне відділення, 
складання штатного розпису на підставі існуючої нормативної бази при          
Комунальному закладі «Центральна міська лікарня м. Кіровограда», підготовка 
медичних кадрів: лікарів за фахом та медичних сестер, залучення волонтерів, 
соціальних працівників при наданні паліативної допомоги.  
 

Контактний телефон:  +380 (50) 173 95 25 
 
Адреса електронної пошти:  ya.tori75@yandex.ua 
 
 
Керівник Проекту          _____________________________/О. Макарук/ 
 
 
Кіровоградський міський голова _____________________   /О. Саінсус/ 
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РЕЗЮМЕ УЧАСНИКІВ ПРОЕКТУ 
 

КСЕНІЧ ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ  
 

Базова освіта: 
Вища. 
1976 р. - Кіровоградський будівельний технікум, цивільне та промислове 

будівництво; 
2004 р. -  Київський університет туризму, економіки і права. 
 
Почесні нагороди:  
 2003 р. -  Грамота Кіровоградської міської ради та виконавчого комітету; 
2004 р.  -  Почесна грамота Кіровоградської міської ради та виконавчого 

комітету; відзнака виконавчого комітету Кіровоградської міської ради  «За 
заслуги»  ІІ ступеня; Почесна грамота Кіровоградської обласної ради; 

2005 р. -  відзнака виконавчого комітету  Кіровоградської міської ради     
 «За заслуги» І ступеня;  
2009 р. - Почесна грамота Кіровоградської обласної ради та 

облдержадміністрації . 
 
Досвід професійної діяльності: 
З жовтня 2003 р. – начальник управління капітального будівництва 

Кіровоградської міської ради. 
Вміння та навички, які стосуються проблематики Проекту 
 
Умілий організатор та керівник. Вміє поєднувати теоретичні навички та 

професійний досвід задля успішного виконання поставлених завдань. 
 

Функції та завдання, які покладені в рамках реалізації Проекту 
Замовник, керівництво  реалізацією Проекту. 
 
Контактний телефон/факс: +380 (522)   24 66 58 
 
Адреса електронної пошти: ukbkmr@ukr.net 
 
 
 
Керівник Проекту     ____________________________         /О. Макарук/ 
 
 
 
Кіровоградський міський голова _____________________/О. Саінсус/ 
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РЕЗЮМЕ УЧАСНИКІВ ПРОЕКТУ 
 

ЮРЧЕНКО ВАЛЕРІЙ АНДРІЙОВИЧ 
 
Базова освіта: 
Вища. 
1984 р. - Ордена Леніна Академія цивільної авіації 
 
Досвід професійної діяльності: 
З 19.09.2004 р. - голова Кіровоградської обласної організації Товариства 

Червоного Хреста України 
 
Вміння та навички, які стосуються проблематики Проекту 
Має управлінський досвід, добрий організатор. 
 
Функції та завдання, які покладені в рамках реалізації Проекту 
Допомога в реалізації Проекту можливостями Товариства Червоного 

Хреста України. 
  
Контактний телефон/факс:  +380 (522)   22 64 12 
 
Адреса електронної пошти: redcross.kir@mail.ru 
 
 
 
 
Керівник проекту         _____________________________/О. Макарук/ 
 
 
 
Кіровоградський міський голова __________________/О. Саінсус/ 
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РЕЗЮМЕ УЧАСНИКІВ ПРОЕКТУ 
 

ЯРОСЛАВСЬКА АЛІНА СТАНІСЛАВОВНА 
 
 

Базова освіта:   
Середня спеціальна. 
1989-1992 р.р. Олександрійське медичне училище, факультет 

«Сестринська справа». Спеціальність - «Медична сестра». 
 
Досвід професійної діяльності 
З вересня 2006 року – по теперішній час - Голова правління 

Кіровоградської обласної благодійної організації «Відкрите серце». 
 
Вміння та навички, які стосуються проблематики Проекту 
Вміння активізувати громаду для вирішення соціальних проблем,  

взаємодіяти  з ЗМІ та партнерськими організаціями для рішення проблем, які 
виникають при наданні  паліативної та хоспісної допомоги. 

 
Функції та завдання, які покладені в рамках реалізації Проекту 
Допомога в реалізації Проекту у виконанні заходів впровадження 

паліативних програм та залучення волонтерів при наданні паліативної та 
хоспісної допомоги. 

 
Контактний телефон/факс: +380 (522) 27 28 26  
 
Адреса електронної пошти: yaroslavskaya@inbox.ru 
 
 
 
Керівник проекту           _____________________________/О. Макарук/ 
 
 
 
Кіровоградський міський голова _______________________/О. Саінсус/ 
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РЕЗЮМЕ УЧАСНИКІВ ПРОЕКТУ 
 

ЛІНЦОВА ВІКТОРІЯ ЮРІЇВНА 
 
Базова освіта:  
Середня. 
1982-1992 рр.  Кіровоградська загальноосвітня школа № 17. 
 
Досвід професійної діяльності :  
з 2009 по лютий 2011 року - соціальний працівник проекту 

«Профілактика ВІЛ та ІПСШ серед уразливих груп (СІН,РКС)»;  
з 2011року по липень 2012 року фахівець з регіонального розвитку 

спільноти  СІН-ЗПТ в проекті «Мобілізація спільноти СІН-ЗПТ, ВГО 
«Асоціація учасників ЗПТ України»; 

з 01 серпня 2012 року по теперішній час – керівник проекту «Медико-
психологічний та соціальний супровід осіб на ЗПТ в м. Кіровограді». 

 
Вміння та навички, які стосуються проблематики Проекту 
 З 01 вересня 2012 року по 28 лютого 2013 року -  керівник двох міні – 

грантів з паліативної допомоги: «Крок до милосердя» та «Подолання – в 
єднанні!». 

 
Функції та завдання, які покладені в рамках реалізації Проекту  
Допомога в реалізації Проекту у виконанні заходів впровадження 

паліативних програм та залучення волонтерів при наданні паліативної та 
хоспісної допомоги. 

 
Контактний телефон/факс:  +380 (66) 352 04 40 
 
Адреса електронної пошти:  mouse823@rambler.ru 
 
 
 
Керівник проекту             _____________________________/О. Макарук/ 
 
 
 
Кіровоградський міський голова _______________________/О. Саінсус/ 
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РЕЗЮМЕ УЧАСНИКІВ ПРОЕКТУ 
 

КОСТЕНКО НАДІЯ МИХАЙЛІВНА 
 

Базова освіта:  
Вища. 
1975 р. - Одеський інженерно-будівельний інститут, факультет 

«Промислове та громадське будівництво». 
 
Почесні нагороди: 
Нагрудний знак «Почесний працівник будівництва та архітектури». 
 
Досвід професійної діяльності  
На даний час займає посаду директора приватного акціонерного 

товариства  «Кіровоградський інститут «Міськбудпроект». 
 
Вміння та навички, які стосуються проблематики Проекту 
Умілий організатор та керівник. Вміє поєднувати теоретичні навички та 

професійний досвід задля успішного виконання поставлених завдань. 
 
Функції та завдання, які покладені в рамках реалізації Проекту 
Розробка та підготовка проектної та кошторисної документації. 
 
Контактний телефон/факс: +380 (522) 32 00 61; +380 (522) 33 21 90 
 
Адреса електронної пошти: gorstroj@ukr.net 
 
 
 
Керівник проекту       _________________________________/О. Макарук/ 
 
 
 
Кіровоградський міський голова _________________________/О. Саінсус/ 
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                                                                                                         Додаток 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 червня 2013 року 
В худмузеї відкрилась виставка «Шлях до милосердя». 
Кіровоградський обласний художній музей  
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