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2.6.1 Охорона здоров’я  

2.6.1.1. Національні стандарти для забезпечення охорони здоров’я 

         Заклад охорони здоров'я - юридична особа будь-якої форми власності та 
організаційно-правової форми або її відокремлений підрозділ, основним завданням яких є 
забезпечення медичного обслуговування населення на основі відповідної ліцензії та 
професійної діяльності медичних (фармацевтичних) працівників. Всі заклади охорони 
здоров’я, що діють в Україні, мають наступну класифікацію: 

1. Лікувально-профілактичні заклади: 
1.1. Лікарняні заклади: 

- лікарні багатопрофільні (країни, обласні, міські, центральні міські, 
центральні районні, районні, дільничні); 
- лікарні спеціалізовані (інфекційні, психіатричні, швидкої допомоги, 
кардіологічні, ендокринологічні та ін.). 

1.2. Диспансери: 
- з стаціонаром; 
- без стаціонару. 

1.3 Амбулаторно-поліклінічні заклади (поліклініки, консультативні поліклініки, 
амбулаторії, діагностичні центри, здоровпункти). 
1.4. Заклади швидкої та невідкладної медичної допомоги і заклади переливання 
крові 
(станції та підстанції швидкої медичної допомоги, станції переливання крові). 
1.5. Заклади охорони материнства та дитинства (пологові будинки, акушерські 
стаціонари, дитячі стаціонари, жіночі консультації, дитячі поліклініки). 
1.6. Санаторно-курортні заклади (профілакторії, санаторії, оздоровчі табори). 

2. Санітарно-профілактичні заклади (санітарно-епідеміологічні станції, дезінфекційні 
станції). 
3. Заклади судово-медичної експертизи (бюро). 
4. Аптечні заклади (аптеки, лікарняні аптеки, аптечні пункти, аптечні кіоски, аптечні 
склади). 
 

Законодавчо-нормативна база у сфері охорони здоров’я в Україні  є досить широкою та 
розгалуженою, але в той же час до кінця не регулює окремі сектори галузі охорони 
здоров’я, такі, наприклад, як приватна медицина, страхові та благодійні фонди які діють 
при лікарнях та інші.  

Приватна (недержавна) клініка – це лікувальний заклад, який відрізняється від 

лікувальних закладів державної та комунальної форми власності тільки тим, що медична 

допомога в приватних клініках надається на платній основі. 

До недержавних клінік ставляться ті ж вимоги, що і до інших лікувальних закладів, з тією 

лише відмінністю, що контроль за їх дотриманням з боку державних органів набагато 

жорсткіший. 

 

Діяльність у сфері охорони здоров’я України регулюється Конституцією України, 
Міжнародними договорами, ратифікованими Україною, Законами України, Постановами 
Верховної Ради України, Наказами Кабінету Міністрів України, Наказами Міністерства 
охорони здоров’я України, та іншими нормативно-правовими актами України. 
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Таблиця 2.6.1.1.1  Нормативна база для забезпечення системи охорони здоров’я України» 

№ п/п Назва Назва документу або стаття 

1. Конституція України Стаття 49 

2. Цивільний кодекс України Стаття 283-287 

3. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» 

4. Закон України «Про донорство крові та її компонентів» 

5. Закон України «Про психіатричну допомогу» 

6. Закон України «Про лікарські засоби»  

7. Закон України «Про екстрену медичну допомогу» 

8. Постанова КМУ  «Про затвердження Порядку державної реєстрації 
(перереєстрації) лікарських засобів і розміру збору за їх 
державну реєстрацію (перереєстрацію)» від 26.05.2005 № 376 

9. Наказ МОЗ України «Про затвердження стандарту «Настанова. Лікарські засоби. 
Належні практики фармаконагляду» від 21.05.2015 № 299 

10. Наказ МОЗ України «Про затвердження Порядку здійснення нагляду за побічними 
реакціями лікарських засобів, дозволених до медичного 
застосування» від 898. 

11. Наказ МОЗ України «Про затвердження Порядку проведення моніторингу безпеки 
та ефективності лікарських засобів у стаціонарних закладів 
охорони здоров’я» від 24 липня 2009 року № 531. 

12. Наказ МОЗ України «Про затвердження Примірних штатних нормативів центру 
первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» від 
23.02.2012 №129 

13. Наказ МОЗ України «Про затвердження Методики щодо забезпечення 
стаціонарними лікарняними ліжками у розрахунку на 10 тис. 
Населення» від 01.02.2016 № 51 

14. Наказ МОЗ «Номенклатура лікарських спеціальностей» від 19.12.1997 № 
359 
 

15. ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова містобудівній та 
сільських поселень». 

16. ДБН В.2.2-10-2001 «Будинки та споруди. Заклади охорони здоров’я»  

17. СанПін 5179 «Санитарные правила устройства, оборудования и 
эксплуатации больниц, родильных домов, и других лечебных 
стационаров». 

18. Інші.   

 

 

Виходячи із вищевказаної нормативної бази, можна відокремити основні нормативні 
показники системи охорони здоров’я, згідно яких відбувається планування та регулювання 
діяльності у сфері. 

 

 

 

 

 



 Сердюков Олексій 
Проект «Інтегрований розвиток міст України» 
Номер проекту: 2015.2071.7.001 
Робочий пакет «Соціальна інфраструктура та оздоровлення» 
 
 

 
 

Виконавець: 

555 

Таблиця 2.6.1.1. 2  Національні стандарти для забезпечення охорони здоров’я в Україні 

1. Забезпечення лікарняними ліжками міст 
обласного значення складає від 14 до 15 
ліжок на 1000 людей дорослого 
населення міста.  

ДБН 360-92** «Містобудування. 
Планування і забудова 
містобудівних та сільських 
поселень». 

Таблиця 
6.1* 

2. 
 Забезпечення лікарняними для дітей 
ліжками міст обласного значення складає 
від 21 до 23 ліжок на 1000 дітей міста. 

ДБН 360-92** «Містобудування. 
Планування і забудова 
містобудівних та сільських 
поселень». 

Таблиця 
6.1* 

3. Забезпечення амбулаторно-
поліклінічними закладами із розрахунку 
пропускної здатності не менше 24 
відвідувань на зміну на 1000 чоловік 
населення міста. 

ДБН 360-92** «Містобудування. 
Планування і забудова 
містобудівних та сільських 
поселень». 

Таблиця 
6.1* 

4. Забезпеченість автомобілями швидкої 
допомоги має бути на менше ніж 1 
автомобіль на 10000 чоловік населення на 
зміну. Станції підстанції швидкої допомоги 
повинні бути розташовані у зоні 15-
хвилинної доступності до виклику. 

ДБН 360-92** «Містобудування. 
Планування і забудова 
містобудівних та сільських 
поселень». 

Таблиця 
6.1* 

5. При лікувально-профілактичних установах 
(лікарні, диспансери, пологові будинки)  
повинні бути влаштовані автомобільні 
стоянки із розрахунком 10-15 машино-
місць на 100 ліжок. Розрахунок машино-
місць при поліклініках складає 10-15 на 
500 відвідувань за зміну. 

ДБН 360-92** «Містобудування. 
Планування і забудова 
містобудівних та сільських 
поселень». 

Таблиця 
7.6 

6. 
Території закладів охорони здоров’я 
повинні бути озеленені на 55-60 відсотків. 

ДБН 360-92** «Містобудування. 
Планування і забудова 
містобудівних та сільських 
поселень». 

Додаток 
5.2 

7. 
Гранична кількість ліжок лікарень у містах 
не повинна перевищувати 60 ліжок на 
10000 населення міста. 

Наказ МОЗ «Про затвердження 
Методики щодо забезпечення 
стаціонарними лікарняними 
ліжками у розрахунку на 10 тис. 
Населення» від 01.02.2016 № 51 

 

8. 
Кількість лікарів загальної практики 
сімейної медицини повинна 
вираховуватися із розрахунку 1 лікар на 
1500 мешканців міста 

Наказ МОЗ «Про затвердження 
Примірних штатних нормативів 
центру первинної медичної 
(медико-санітарної) допомоги» від 
23.02.2012 №129* 

 

9.  Поліклініки та їх філіали у містах повинні 
мати радіус обслуговування не більше 
1000 метрів (норматив має 
рекомендований характер, ДБН 360-92**, 
дод. 6.3) 

ДБН 360-92** «Містобудування. 
Планування і забудова 
містобудівних та сільських 
поселень». 

Додаток 
6.3. 

    
 

Наказ МОЗ «Про затвердження Примірних штатних нормативів центру первинної медичної (медико-

санітарної) допомоги» від 23.02.2012 №129 має рекомендаційний характер. 
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2.6.1.2. Громадські та приватні лікарні та заклади усіх спеціальностей 

Громадські лікарні та заклади  

У місті Полтава на сьогодні функціонує 7 міських клінічних лікарень та 5 заклади 

амбулаторно-поліклінічного типу міського підпорядкування. Міський клінічний 

пологовий будинок та дитяча міська клінічна лікарня обслуговує мешканців усього міста за 

специфікою послуг, які надають ці заклади. Міські клінічні лікарні міста обслуговують 

населення згідно штатних одиниць та наявних спеціалістів, формальної прив’язки до 

конкретних територій або вулиць вони не мають. 

 

Таблиця 2.6.1.2.1  Лікарняні заклади міста Полтави 

№ 
п/п Назва Адреса Телефон Головний лікар 

1. 
1 міська клінічна 

лікарня м. Полтави 
36039 м. Полтава вул. 

О. Гончара, 27а 
0532-56-42-

55 
Селькіна Ганна 

Борисівна 

2. 
2 міська клінічна 

лікарня м. Полтави 
36003 м. Полтава, вул. 

Монастирська, 7а 
05322-7-41-

10 
Іщейкін Євген 

Володимирович 

3. 
3 міська клінічна 

лікарня м.Полтави 
36004 м. Полтава, пл. 

Слави 2 05325 12088 

Бондаренко 
Вячеслав 

Михайлович 

4. 
4 міська клінічна 

лікарня м. Полтави 
36021 м. Полтава вул. 

Залізна, 17 
0532-63-74-

50 
Куроєдов Леонід 

Федорович 

5. 
5 міська клінічна 

лікарня 
36014 м. Полтава вул. 

Духова, 6 
05322-2-25-

74 
Томенко Вячеслав 

Васильович 

6. 

Дитяча міська 
клінічна лікарня м. 

Полтави 

36004 м. Полтава, 
пров. Рибальський, 

10а 
0532-52-09-

64 
Савченко Лариса 

Петрівна 

7. 
Міський клінічний 

пологовий будинок 
36038 м. Полтава вул. 

О. Гончара, 27в 
0532-67-63-

04 
Удовицька Наталія 

Олегівна 

 

 



 Сердюков Олексій 
Проект «Інтегрований розвиток міст України» 
Номер проекту: 2015.2071.7.001 
Робочий пакет «Соціальна інфраструктура та оздоровлення» 
 
 

 
 

Виконавець: 

557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рисунок 2.6.1.2.1 Розташування лікарняних закладів міста
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Всього в 7 міських клінічних лікарня міського підпорядкування станом на початок 2016 

року працювало 2145  осіб медичного персоналу, що обслуговували 1477 лікарняних 

ліжок.  

Таблиця 2.6.1.2.2  Кількість лікарняних ліжок, лікарів усіх спеціальностей та середнього 

медичного персоналу у лікарнях міського підпорядкування (станом на 01.09.2016) 

 

№ 
п/п Назва лікарні 

Кількість 
лікарняних 
ліжок, шт. 

Кількість лікарів, 
люд. 

Кількість 
середнього 
медичного 

персоналу, люд 

1. 
1 міська клінічна 

лікарня м. Полтави 300 157 267 

2. 
2 міська клінічна 

лікарня м. Полтави 240 73 150 

3. 
3 міська клінічна 

лікарня м.Полтави 170 131 192 

4. 
4 міська клінічна 

лікарня м. Полтави 130 153 227 

5. 
5 міська клінічна 

лікарня 152 20 71 

6. 

Дитяча міська 
клінічна лікарня м. 

Полтави 300 146 347 

7. 

Міський клінічний 

пологовий будинок 185 62 149 

 Всього  1477 742 1403 

  

Аналізуючи транспортну доступність відвідування наведених вище лікарняних закладів, 

можна зробити висновок, що 4 та 5 міські клінічні лікарні знаходяться у зоні зручної 

транспортної доступності, адже розташовані вздовж кільцевого маршруту і дістатися цих 

лікарень жителі міста можуть без проблем, використовуючи велику кількість одиниць 

транспорту, включаючи тролейбус, автобус або маршрутне таксі. Задовільна ситуація із 

сполученням 3 міської клінічної лікарні, яка розташована в мікрорайоні Левада і також має 

вдале транспортне сполучення. Міська клінічна лікарня № 2 знаходиться у центрі міста, на 

відстані близько одного кілометру від зупинки громадського транспорту, але у той же час 

альтернативою дістатися безпосередньо до лікарні є маршрут автобусу до м-ну Червоний 

Шлях. Найгіршою із транспортною доступністю залишається ситуація по 1-ій міській 

клінічній лікарні. Найбільша та найпотужніша лікарня міського підпорядкування 

розташована на високій віддаленості від основних транспортних маршрутів, а найближча 

зупинка кільцевого маршруту (зупинка ОЦЕВУМ) находиться на відстані  2,5 км, що є 

незручним для мешканців міста. Альтернативний маршрут ОЦЕВУМ – м-н Огнівка не 
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повністю задовольняє попит, тому автобуси за цим маршрутом курсують із періодичністю 

30 хв. 

Окремою проблемою стоїть низька якість надання медичних послуг, що підтверджується 

як опитуванням методом експертного інтерв’ю, так і опитуванням методом соціального 

дослідження1. Близько 34 % мешканців міста абсолютно не задоволені якістю надання 

медичних послуг державними лікарнями, а 29 % опитаних скоріш не задоволенні, ніж 

задоволені. Причинами такої ситуації  являються, насамперед, низька мотивація 

працівників медичної галузі, внаслідок низького рівня оплати праці, а також низькі темпи 

впровадження сучасних методів надання медичних послуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.6.1.2.2 Результати опитування громадської думки щодо якості надання 

медичних послуг державними медичними закладами 

Заклади обласного підпорядкування 

У місті також функціонують заклади обласного підпорядкування, які надають медичні 

послуги як мешканцям Полтави, так і усієї Полтавської області. Всього в цих лікарняних 

закладах 3245 лікарняних місць. Заклади обласного підпорядкування переважно мають 

профільне обслуговування, основні показники  по цим лікарняним закладам можна 

побачити із таблиці 2.6.1.2.3. 

                                                     

1 Експертами ГО «Полтавська платформа» в листопаді 2016 року було проведено соціологічне 

дослідження. Респондентами виступили 483 особи, в тому числі 193 – жителі Київського району, 116 

осіб – жителі Подільського району, 175 осіб – жителі Шевченківського району. Аналіз структури 

респондентів та анкета для опитування наведені у додатку. 

15%

22%

29%

34%

Чи влаштовує Вас якість надання медичних послуг 
у полтавських державних лікарнях?

Так, повністю влаштовує

Скоріше влаштовує, ніж 
не влаштовує

Скоріше не влаштовує, 
ніж влаштовує

Ні, зовсім не влаштовує
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Таблиця 2.6.1.2.3  Кількість лікарняних ліжок, лікарів усіх спеціальностей та середнього 

медичного персоналу у лікарнях обласного підпорядкування. 

 

№ 
п/п 

Назва лікарні Кількість 
лікарнян
их ліжок, 

шт. 

Кількість 
лікарів, 

люд. 

Кількість 
середнього 
медичного 
персоналу, 

люд 

1. Полтавська обласна клінічна 
лікарня ім. М.В.Скліфосовського 

794 287 708 

2. Обласна клінічна лікарня 
відновного лікування та діагностики  
з обласними центрами планування 
сім’ї та репродукції людини, 
медичної генетики 

80 49 71 

3. Полтавський обласний 
наркологічний диспансер 

100 н.д. н.д. 

4. Полтавський обласний клінічний 
протитуберкульозний диспансер 

270 н.д. н.д. 

5. Полтавський обласний 
психоневрологічний диспансер 

30 н.д. н.д. 

6. Полтавська обласна дитяча 
клінічна лікарня 

180 79 180 

7. Полтавський обласний клінічний 
кардіологічний диспансер 

120 н.д. н.д. 

8. Полтавський обласний клінічний 
шкірно-венерологічний диспансер 

40 н.д. н.д. 

9. Полтавський обласний клінічний 
онкологічний диспансер 
Полтавської обласної ради 

413 н.д. н.д. 

10. Полтавська обласна клінічна 
психіатрична лікарня ім. О.Ф. 
Мальцева 

830 73 242 

11. Комунальний заклад "Полтавський 
обласний клінічний госпіталь для 
ветеранів війни" Полтавської 
обласної ради 

210 н.д. н.д. 

12. Полтавська обласна клінічна 
інфекційна лікарня 

152 22 69 

13.  Полтавський обласний Центр 
профілактики ВІЛ-інфекції та 
боротьби зі СНІДом 

26 н.д. н.д. 

 Всього  3245   
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Медичне обслуговування мешканців прилеглих районів не має суттєвого впливу на міську 

систему охорони здоров’я, оскільки у кожному прилеглому районі функціонує центральна 

районна лікарня, яка обслуговує мешканців відповідного району, а медичні заклади 

обласного підпорядкування обслуговують мешканців із прилеглих територій за 

спеціальним направленням лікаря. 

Амбулаторно-поліклінічні заклади 

Ланка первинної медицини у місті Полтаві представлена трьома центрами первинної 

медичної допомоги: ЦПМСД № 1, ЦПМСД № 2, ЦПМСД № 3 (див. рис. 2.6.1.2.1) та 

дитячою міською стоматологічною поліклінікою. Центри являються закладами первинної 

ланки медичної допомоги та виконують функції надання консультацій, проведення 

діагностики та лікування поширених хвороб, травм, отруєнь, патологічних та фізичних 

станів, здійснення профілактики; направлення відповідно до показань пацієнта, який 

потребує екстреної, спеціалізованої та високоспеціалізованої допомоги, а також надання 

невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного або психічного 

здоров’я пацієнта, який не потребує екстреної спеціалізованої допомоги. Центри надають 

послуги як дорослим, так і дітям. За кожним ЦПМСД закріплені відповідні вулиці та 

адреси, що формують зони обслуговування закладу, які можна побачити на мапі. 

 

Таблиця 2.6.2.1.4 Амбулаторно-поліклінічні заклади м. Полтава 

№ 
п/п Назва лікарні Адреса Телефон Головний лікар 

Кількість 
лікарів, 

люд. 

Кількість 
середнього 
медичного 
персоналу, 

люд 

1. 
Дитяча міська 

стоматологічна  
поліклініка 

36000, м. 
Полтава, 

вул.1100 річчя 
Полтави, 9 

05322-7-
37-08 

Клименкова 
Людмила 
Іванівна 

62 37 

2. 

Комунальний 
заклад «Центр 

первинної 
медико – 

санітарної 
допомоги»  № 1 

м. Полтава, 
вул. 

В.Тирнівська, 
29/2 

0532- 66-
84-99 

Павленко 
Віталій 

Васильович 
88 106 

3. 

Комунальний 
заклад «Центр 

первинної 
медико – 

санітарної 
допомоги»  № 2 

м. Полтава, 
вул. Івана 
Мазепи, 36 

0532- 68-
17-75 

Левченко 
Світлана 

Миколаївна 
101 121 

4. 

Комунальний 
заклад «Центр 

первинної 
медико – 

санітарної 
допомоги»  № 3 

м. Полтава, 
пров. 

Рибальський, 
10 В 

0532- 57-
22-72 

Мунтян Тетяна 
Володимирівна 

63 86 
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Рисунок 2.6.1.2.3 Розташування амбулаторій загальної практики сімейної медицини у зоні обслуговування ЦПМСД 
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Оскільки межі обслуговування ЦПМСД на 90 відсотків співпадають із адміністративними 

межами районів міста Полтави, можна розрахувати чи дотримується норма стосовно 

кількості сімейних лікарів по кожному району згідно Наказу МОЗ «Про затвердження 

Примірних штатних нормативів центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» 

від 23.02.2012 №129 

Таблиця 2.6.2.1.6  Порівняння кількості сімейних лікарів із нормативними показниками 

№ 
п/п Район міста 

ЦПМДС, 
який його 

обслуговує 

Населення 
району, 
тис. чол 

Норма, 
чол./1000 

нас. 

Наявна 
кількість 

лікарів/1000, 
чол 

 
Відхиле
ння, % 

1. 
Київський 

район 
1 106,5 71 

 
76 

 
+7 % 

2. 
Подільський 

район 
3 51,3 34 

 
 

53 

 
 

+55 % 

3. 
Шевченківсь

кий район 
2 139 93 

 
 

86 

 
 

    -8 % 

Як можна побачити з таблиці, норма забезпечення сімейними лікарями по місту 

дотримується у Подільському та Київському районах міста і дещо не виконується у 

Шевченківському районі. 

Із транспортною доступністю закладів первинної медико-санітарної допомоги практично 

проблеми відсутні, адже заклади ЦПМСД № 1, ЦПМСД № 2 та Дитяча стоматологічна 

лікарня знаходяться у зоні обслуговування транспорту кільцевих та суміжних маршрутів. 

Комунальний заклад ЦПМСД № 3, який обслуговує переважно мешканців Подільського 

району, розташований у центрі м-ну Левада, що є найбільш густонаселеним та 

траспортнодоступним мікрорайоном Подільського району. 

 

Центри и первинної медичної допомоги у свою чергу включають у своє підпорядкування 

амбулаторії загальної практики сімейної медицини, які розташовані по територіальному 

принципу у зоні обслуговування відповідного ЦПМСД. Всього в Полтаві розташовано 25 

амбулаторій загальної практики сімейної медицини. 
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Таблиця 2.6.2.1.7 Амбулаторії загальної практики сімейної медицини 

№  Назва закладу Підпорядкування Адреса 

Київський район  

1. 
Амбулаторія загальної практики 

сімейної медицини № 1 

ЦПМСД № 1 
 

Великотирнівська 29/2 

2. 
Амбулаторія загальної практики 

сімейної медицини № 2 
м-н Рибці, вул. Агітаційна 13 

3. 
Амбулаторія загальної практики 

сімейної медицини № 3 

м-н Івонченці, вул. Михайла 
Гаврилка 74 

4. 
Амбулаторія загальної практики 

сімейної медицини № 4 
м-н Яківці, вул. Дунаєвського 

68 

5. 
Амбулаторія загальної практики 

сімейної медицини № 5 
бульвар Нестерова 6 

6. 
Амбулаторія загальної практики 

сімейної медицини № 6 
вул. Курчатова, 11 

7. 
Амбулаторія загальної практики 

сімейної медицини № 7 
вул. Зіньківська 6а 

8. 
Амбулаторія загальної практики 

сімейної медицини № 8 
вул. Маршала Бірюзов 26/1 

9. 
Амбулаторія загальної практики 

сімейної медицини № 9 
вул. Олеся Гончара 27а 

10. 
Амбулаторія загальної практики 

сімейної медицини № 10 
вул. Юрченка 1в 

11. 
Амбулаторія загальної практики 

сімейної медицини № 11 
вул. Юрченка 1в 

Шевченківський район 

12. 
Амбулаторія загальної практики 

сімейної медицини № 1 

ЦПМСД № 2 
 

вул. Європейська 101 

13. 
Амбулаторія загальної практики 

сімейної медицини № 2 
вул. Нікітченка 2 

14. 
Амбулаторія загальної практики 

сімейної медицини № 3 
вул. Станіславського 2/14 

15. 
Амбулаторія загальної практики 

сімейної медицини № 4 
вул. Івана Мазепи 36 

16. 
Амбулаторія загальної практики 

сімейної медицини № 5 
вул. Залізна 17 

17. 
Амбулаторія загальної практики 

сімейної медицини № 6 
вул. Залізна 17 

18. 
Амбулаторія загальної практики 

сімейної медицини № 7 
вул. Нікітченка 2 

Подільський район  

19. 
Амбулаторія загальної практики 

сімейної медицини № 1 

ЦПМСД № 3 
 

пров. Рибальський 10в  

20. 
Амбулаторія загальної практики 

сімейної медицини № 2 
пров. Рибальський 10в  

21. 
Амбулаторія загальної практики 

сімейної медицини № 3 
вул. Монастирська 7а 

22. 
Амбулаторія загальної практики 

сімейної медицини № 4 
вул. Харківська 18в 

23. 
Амбулаторія загальної практики 

сімейної медицини № 5 
вул. Тунельна 27 

24. 
Амбулаторія загальної практики 

сімейної медицини № 6 
вул. Патріотична 45а 

25. 
Амбулаторія загальної практики 

сімейної медицини № 7 
пров. Рибальський 10в  
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Кількість лікарняних закладів міста довгий час залишалась незмінною, а у 2015 році  

кількість лікарняних закладів збільшилася із 6 до 7 у наслідок прийняття на баланс міста 

лікарні Південної залізниці та її перейменування у Полтавську міську лікарню № 3. 

 

Таблиця 2.6.1.2.8   Кількість лікарень, амбулаторно-поліклінічних закладів та динаміки їх зміни 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

м. Полтава  

Кількість 
лікарень, од 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 

Темп зміни,% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,17 

Кількість 
лікарських 
амбулаторно-
поліклінічних 
закладів, од 

2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 

Темп зміни,% 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 

Полтавська обл. 

Кількість 
лікарень, од. 

147 143 135 131 126 118 94 88 72 72 75 

Темп зміни,% 
-2,7 

-5,6 -3,0 -3,8 -6,3 -20,3 -6,4 -18,2 0,0 4,2 
-2,7 

Кількість 
лікарських 
амбулаторно-
поліклінічних 
закладів, од 

358 359 354 435 370 366 345 337 460 467 482 

Темп зміни,%  
0,3 

-1,4 22,9 -14,9 -1,1 -5,7 -2,3 36,5 1,5 3,2 

Україна 

Кількість 
лікарень 
Україна, тис. 
од. 

2,9 2,9 2,8 2,9 2,8 2,8 2,5 2,4 2,2 1,8 1,8 

Темп зміни,% 
0,0 

-3,4 3,6 -3,4 0,0 -10,7 -4,0 -8,3 -18,2 0,0 
0,0 

Кількість 
лікарських 
амбулаторно-
поліклінічних 
закладів, тис. 
од 

7,8 7,9 8 8,8 8,8 9 8,2 8,3 10,8 9,8 10 

Темп зміни,% 
1,3 

1,3 10,0 0,0 2,3 -8,9 1,2 30,1 -9,3 2,0 
1,3 

 

 

Кількість лікарень загалом по Україні та Полтавській області неодмінно падала на протязі 

10 років із 2005 по 2015 рік, натомість кількість амбулаторно-поліклінічних закладів 

зростала. Така тенденція може означати тенденції переходу від стаціонарного лікування 

до амбулаторного Кількість лікарняних закладів по Україні зменшилася на 38 %, кількість 

закладів у Полтавській області зменшилась  майже вдвічі. В першу чергу така тенденція 
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обумовлена масовим закриттям дільничних сільських лікарень, яке відбувалося за браком 

спеціалістів та звернень, та відкриття фельдшерсько акушерських пунктів (ФАПів) замість 

лікарень.  

Кількість амбулаторно-поліклінічних закладів навпаки за останні десять років зростала як 

по Україні в цілому, так і по Полтавській області та м. Полтава  -на 28 %, на 35 % та 100 % 

відповідно.  

Згідно результатів опитування громадської думки мешканців міста щодо кількості 

лікарень, більшість містян (59%) вважає що кількості діючих лікарняних закладів 

достатньо для забезпечення медичних послуг у місті. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.6.1.2.4 Результати опитування громадської думки щодо кількості державних 

лікарень у місті 

 

Приватні лікарні та заклади  

Приватні клініки, у разі успішного впровадження страхової медицини в Україні можуть 

стати суттєвим доповненням державним лікарняним закладам.  

Оскільки до компетенції місцевих органів самоврядування та їх виконавчих органів на 

входить облік приватних закладів медичних практик, а Міністерство охорони здоров’я 

України не веде облік виданим ліцензіям (згідно відповіді на запит) кількість, та адреси 

приватних медичних та стоматологічних кабінетів були визначені методом власного 

дослідження.  

У Полтаві нараховується 35 приватних медичних лікарень та кабінетів, які надають 

широкий спектр послуг, включаючи діагностичні та лікувальні. Найбільш великими за 

складом лікарів та спектру послуг є клініки: «Медіон», «Євромед» та «Медея». Загалом у 

приватному секторі медичних послуг у Полтаві задіяно 168 лікарів.
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Чи вважаєте Ви, що у Полтаві не вистачає 
державних лікарень?

Так, вважаю

Ні, не вважаю
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Рисунок 2.6.1.2.5  Карта розташування приватних клінік та кабінетів 
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Таблиця 2.6.1.2.9  Перелік приватних медичних лікарень та  кабінетів 

Назва Адреса 
Кількість 
лікарів Послуги 

Медіон Сінна, 37 
                    

42 

МРТ, КТ, УЗД, Урофлоуметрія, 
Колькоскопія, ЕКГ, 
Електронейроміографія, Somnochek, 
фіброскопія, гастероскопія, мамографія, 
Терапевт, невропатолог, кардіолог, 
гінеколог, уролог, ЛОР, Ендокринолог, 
педіатр, хірург, дерматовенеролог, 
травматолог, фізіотерапевт, офтальмолог, 
інфекціоніст, проктолог, пульмонолог, 

Євромед Фурманова, 8б 13 

Гінеколог, уролог, ЛОР, стоматолог, 
хірург, проктолог, кардіолог, сімейний 
лікар, алерголог, ендокринолог, невролог, 
дерматолог, педіатр. 

PROзрение 
Великотирнівска, 
34-а 2 Офтальмолог 

Перлина здоров'я Мазепи, 42 9 УЗД, гінеколог, онколог, стоматолог. 

ОН Клінік 
Полтава 

Небесної сотні, 
81 12 

УЗД, проктолог, уролог, дерматолог, 
гінеколог, терапевт 

Центр "Здоров'я" 
Степового 
фронту, 29 12   

Медстиль Соборності, 79 2 
Аналіз крові, гірудотерапія. Стоматолог, 
гінеколог. 

Фоліна Соборності, 66 10 

Рефлексотерапія. Стоматолог, 
косметолог, невропатолог, гінеколог, 
уролог, стоматолог, дерматовенеролог, 
травматолог, . 

Рефлектор ЛОР-
центр 

Європейська, 
102 3 Лор, пластичний хірург, ендоскопіст. 

Медея Куйбишева, 24б 14 

УЗД, Гінеколог, уролог, сімейний лікар, 
лор, офтальмолог, невропатолог, 
дерматовенеролог, міколог (подолог), 
вертебролог, трихолог, косметолог, 
кардіолог, флеболог 

Надія  Сінна, 2/49 1 Травматолог 

Співдружність 
медико-
діагностичний 
центр 

площа 
Незалежності, 24 7 

УЗД, кардіолог, невропатолог, уролог, 
гінеколог, стоматолог, терапевт, 
ендокринолог, дерматолог 

Приватна клініка 
«Безега і К» 

вул. Київське 
шосе, 56 6 ЛОР, сурдолог, гінеколог, хірург 

Дитячий лікар Мазепи, 37 2 Лікар-педіатр 

Лікувально-
діагностичний 
центр Громова Мазепи, 59   

Імунолог-алерголог, терапевт, уролог, 
невролог, лор, гінеколог, офтальмолог, 
електро та ехокардіографія, 
реоенцефалографія. 

Медіс Мазепи, 36 2 

Діагностичний центр. УЗВ усіх систем 
органів, кардіо та гастроентерологічна 
діагностика, аналіз крові,  

Травматологіч-
ний центр Енгельса 21а 1 Травматолог 

http://www.lor-bezega.com.ua/
http://www.lor-bezega.com.ua/
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Діагностична 
клініка МРТ-центр Енгельса 27а   

Діагностичний центр. Магнітно-резонансна 
томографія систем органів, УЗД 
дослідження. Судинний хірург, терапевт, 
травматолог-ортопед, невропатолог. 

Лікувально-
косметологічний 
центр 

пер. 
Кооперативний, 
8а 5 

УЗД - внутрішніх органів. Гінеколог, 
уролог, дерматолог, гастроентеролог, 
косметолог 

Лікувально-
діагностичний 
центр ЛДЦ 

Миколи 
Дмітрієва, 6д  2 МРТ 

Медичний 
дієтологічний 
центр "Ваш 
дієтолог" 

Великотирнівськ
а, 22а 1 Дієтолог 

Медичний центр 
"Латона" 

вул. Шевченка, 
44, оф. 2 9 

Комп'ютерна діагностика, денсинометрія, 
електроенцефалографія, 
електрокардіографія, УЗД, 
фіброгастроскопія, гірудотерапія, 
біорезонансна терапія, плазмоферез, 
фітотерапія.Кардіолог, ревматолог, 
невролог,хірург, нефролог, уролог, 
нейрохірург, ендокринолог, 
гастроентеролог, ЛОР, офтальмолог, 
проктолог, гінеколог, онколог, гематолог, 
педіатр. 

Пульманологіч-
ний кабінет вул. Пушкіна 62 1 Пульманолог 

Лікувально-
діагностичний 
центр "36,6" 

вул. 
Великотирнівськ
а 39а 3   

Клініка 
пластичної та 
косметологічної 
хірургії вул. Гагаріна 12 3 

Пластична та косметологічна хірургія, 
ліпосакція, ліфтинг. 

Кабінет 
кардіолога 
Якимишина 
Лариса 

вул. Сінна 2/49, 
каб. 202 1 Кардіолог 

Врач нарколог 
ФОП 
Пономаренко   1 Нарколог 

Медичний центр 
"Пол-эйс" вул. Коваля 5 2 Гінеколог, уролог, травматолог 

Урологічний 
центр вул. Красіна 63 1 УЗД, уролог. 

Медичний центр 
Надії Бурмаки 

пл. 
Незалежності, 24 2 Нарколог 

Центр оптичної 
реабілітації Октар 

вул. В'ячеслава 
Черновола 19а 1 Офтальмолог 

Врач нарколог 
Власенко 

пер. Матросова 
4, к. 318 1 Нарколог 

Гінекологічний 
кабінет 
"Ярослава" 

вул. Сковороди 
2а 1 Гінеколог 

Медичний центр 
доктора Роєнко 

вул. 
Європейська, 9а 8 

Гірудотерапія, невропатолог, гінеколог, 
кардіолог, ендокринолог,  
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Нажаль інформацію у повному розрізі щодо приватних клінік та кабінетів отримати 

неможливо, оскільки законодавчо вони не зобов’язані звітуватися перед державною та 

міською владою, але у ході проведення експертних інтерв’ю із представниками медичної 

галузі міста та отримувачами медичних  послуг було підтверджено припущення щодо того, 

що пропозиція на приватні медичні послуги на даний час покриває попит. 

Це припущення також повністю підтверджується результатами опитування мешканців 

міста Полтава. Половина опитаних мешканців міста на протязі року хоча б один раз 

зверталися до приватних медичних закладів для надання медичних послуг, а 78 % містян 

вважає що кількості приватних медичних клінік та кабінетів у місті достатньо для 

задоволення попиту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.6.1.2.6 Результати опитування громадської думки щодо користування 

приватними клініками та кабінетами 

 

 

 

 

 

 

 

50%50%

Чи користувались Ви послугами приватних 

лікарень або кабінетів за останній рік?

Так, користався

Ні, не користався
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Рисунок 2.6.1.2.7 Результати опитування громадської думки кількості приватних клінік та 

кабінетів у місті 

 

За результатами опитування якість надання медичних послуг приватних клінік та кабінетів 

значно переважає якість надання медичних послуг державними медичними закладами. 

Повністю задоволені якістю надання послуг у приватній медицині 39 % опитаних, 

натомість на аналогічне питання щодо державних лікарень та амбулаторій позитивно 

відповіли у 2,5 менше разів (15 %) мешканців Полтави. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.6.1.2.7 Результати опитування громадської думки якості надання медичних 

послуг у приватних клініках та кабінетах 

22%

78%

Чи вважаєте Ви, що у Полтаві не вистачає 
приватних лікарень?

Так, вважаю

Ні, не вважаю

39%

31%

20%

10%

Чи влаштовує Вас якість надання медичних послуг 
у полтавських приватних лікарнях?

Так, повністю влаштовує

Скоріше влаштовує, ніж 
не влаштовує

Скоріше не влаштовує, 
ніж влаштовує

Ні, зовсім не влаштовує
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Стоматологічні кабінети 

У Полтаві активно працює 90 приватних стоматологічних кабінетів. Показник кількості 

приватних стоматологічних кабінетів на 1000 населення міста Полтави складає 0,31, що є 

досить високим. Порівнюючи із Херсоном, у якому на 1000 мешканців функціонує 0,09 

приватних стоматологічних кабінети. Високий показник стоматзакладів у Полтаві 

пояснюється наявністю у місті Української медичної стоматологічної академії, яка 

випускає висококваліфіковані кадри для всієї України та Полтави. Можна стверджувати 

що цей фактор є високим потенціалом, який можна вдало використовувати у плануванні 

розвитку міста. 

 

Рисунок 2.6.2.1.5. Порівняння кількості приватних стоматологічних закладів на 1000 

населення (Полтава, Херсон) 2015 р. 

Аналіз розміщення приватних стоматологічних кабінетів показує, що вони розташовуються 

переважно у центрі міста та по кільцевому маршруту. Таке нерівномірне розподілення 

можна пояснити комерційними тенденціями. Відносно нові райони, та райони, що 

динамічно розвиваються (Левада, Браїлки) практично незабезпечені приватними 

стоматологічними кабінетами. Такі ж тенденції розташування мають і приватні медичні 

клініки та кабінети - вони знаходяться переважно у центральній частині міста вздовж руху 

транспорту по кільцевому маршруту. Повний перелік стоматологічних кабінетів міста див. 
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Рисунок 2.6.1.2.8 Карта розташування стоматологічних кабінетів міста Полтави 



 Сердюков Олексій 
Проект «Інтегрований розвиток міст України» 
Номер проекту: 2015.2071.7.001 
Робочий пакет «Соціальна інфраструктура та оздоровлення» 
 
 

 
 

Виконавець: 

574 

2.6.1.3. Потужність та розмір громадських та приватних лікарень 

Лікарняні заклади міста можна кількісно проаналізувати, використовуючи такі кількісні 

параметри: кількість лікарняних ліжок, кількість лікарів усіх спеціальностей, а також 

кількість середнього медичного персоналу  

Нормативно кількість лікарів  регулювалася Наказом МОЗ від 23.02.2000 року №33 «Про 

штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров’я» у залежності від кількості 

ліжок у медичних закладах, але 02.09.2016 року цей наказ втратив чинність. Тому на 

сьогодні кількість лікарів усіх спеціальностей у певних лікарнях регулюються рішенням 

керівництва цих лікарень.  

Таблиця 2.6.1.3.1 Кількість лікарів у державних лікарнях та динаміки їх зміни 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

м. Полтава  

Кількість 
лікарів, од 

1224 1091 1103 1104 1123 1114 1126 1124 994 978 1041 

Темп зміни,%  -10,9 1,1 0,1 1,7 -0,8 1,1 -0,2 -11,6 -1,6 6,4 

Кількість 
середнього 
медперсоналу 

2006 1954 1922 1876 1886 1915 1940 1909 1714 1710 1819 

Темп зміни,%  -2,6 -1,6 -2,4 0,5 1,5 1,3 -1,6 -10,2 -0,2 6,4 

Полтавська обл. 

Кількість 
лікарів, од 

7332 7334 7319 7141 7393 7230 7150 6898 6850 6920 6971 

Темп зміни,%  0,0 -0,2 -2,4 3,5 -2,2 -1,1 -3,5 -0,7 1,0 0,7 

Кількість 
середнього 
медперсоналу 

16756 16576 16339 15279 15288 15164 14925 14246 14341 14152 13890 

Темп зміни,%  -1,1 -1,4 -6,5 0,1 -0,8 -1,6 -4,5 0,7 -1,3 -1,9 

Україна 

Кількість 
лікарів, од 

223823 224942 223294 221603 224925 224876 224123 217152 217287 185945 185300 

Темп зміни,%  0,5 -0,7 -0,8 1,5 0,0 -0,3 -3,1 0,1 -14,4 -0,3 

Кількість 
середнього 
медперсоналу 

496327 493232 487538 464578 466907 466816 459112 441111 440838 378880 372000 

Темп зміни,%  

-0,6 

-1,2 -4,7 0,5 0,0 -1,7 -3,9 -0,1 -14,1 -1,8 

 

Кількість лікарів усіх спеціальностей загалом по Полтаві, Полтавській області та Україні  

за період 2005-2015 років мала коливально-зменшувальний характер. У 2014 році 

порівняно із попереднім роком кількість лікарів по Україні зменшилася на 14,4%, що було 

обумовлено реформою системи охорони здоров’я та трансформацією дільничних 

лікарень у Центри первинної медично-санітарної допомоги. Місто Полтаву така тенденція 

майже не торкнулася. А в 2015 році кількість лікарів усіх спеціальностей та середнього 

медичного персоналу збільшилась за рахунок зростання кількості лікарень.  
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Рисунок 2.6.1.3.1. Динаміка зміни кількості лікарів усіх спеціальностей та середнього 

медичного персоналу по м. Полтава 

Аналіз динаміки, наведеної на рис. 2.6.1.2.2. показує, що за останні 10 років кількість 

лікарів у Полтаві зменшилася на 14,9 % (із 1224 у 2005 році до 1041 у 2015), а кількість 

середнього медичного персоналу  зменшилась на 9,3% (із 2006 у 2005 році до 1819 у 

2015).  Але у той же час слід враховувати, що мешканців міста обслуговують не тільки 

міські лікарні, але і Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфосовського, а також 

велика кількість лікарень диспансерного типу, які знаходяться у місті та обслуговують 

мешканців Полтавської області. Тому однозначно стверджувати, що кількість лікарів у 

місті буде стабільно скорочуватись не є коректним. 

Загалом показник кількості лікарів усіх спеціальностей у місті Полтава складає 3,52 лікаря 

на 1000 мешканців. Для порівняння у м. Херсон показник складає 3,2 лікаря на 1000 

мешканців ( у 2015 році у м. Херсон налічується 957 лікарів усіх спеціальностей), а у місті 

Вінниця – 3,48 лікаря на 1000 мешканців (1287 лікарів у 2015 році у м. Вінниця). 

 

 

Рисунок 2.6.1.3.3 Порівняння кількості лікарів на 1000 мешканців. 

За показником кількості лікарів на 1000 населення Полтава має нижче значення ніж 

середньо українське. Для порівняння із іншими країнами наведено показники кількості 
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лікарів на 1000 мешканців2: Білорусь – 4,55 лікарів, Україна – 4,33 лікарі, Ізраїль – 3,82 

лікаря, Німеччина – 3,37 лікарів, Словакія – 3,18. Із таких досліджень можна зробити 

припущення, що показник кількості лікарів на 1000 населення є абсолютно об’єктивним 

показником, що не відображає якість надання медичних послуг, а збільшення показника 

не гарантує збільшення рівня системи охорони здоров’я в цілому. 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.6.1.3.4 Порівняння кількості лікарів на 1000 мешканців країн Світу 

 

У місті Полтава показник кількості середнього медичного персоналу на 1000 населення 

складає 6,22 од, у Херсоні – 6,42 од, та у Вінниці – 5,7 одиниць, а в середньому по Україні 

– 8,72.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.6.1.5 Порівняння показників середнього медичного персоналу на 1000 

мешканців по Україні 
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Загальна кількість лікарняних ліжок по Полтаві, Полтавській області та загалом по Україні 

представлена нижче в таблиці.  

Таблиця 2.6.1.3.2 Кількість лікарняних ліжок та динаміка їх зміни 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

м. Полтава  
Кількість 
лікарняних 
ліжок, од 

1307 1307 1307 1307 1307 1307 1307 1307 1307 1307 1477 

Темп 
зміни,% 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 

Полтавська обл. 

Кількість 
лікарняних 
ліжок, од 

1378

3 

1372

7 

1362

4 

1371

9 

1354

3 

1340

6 

1302

9 

1285

5 

1262

3 

1236

2 

1231

1 

Темп 
зміни,%  

-0,4 -0,8 0,7 -1,3 -1,0 -2,8 -1,3 -1,8 -2,1 -0,4 

Україна 
Кількість 
лікарняних 
ліжок, од 

444919 444325 439549 437281 431381 428675 411947 404497 398080 335835 332000 

Темп 
зміни,% 

 -0,1 -1,1 -0,5 -1,3 -0,6 -3,9 -1,8 -1,6 -15,6 -1,1 

 

Загальна кількість лікарняних ліжок по місту змінилась тільки в 2015 році за рахунок  

прийняття на баланс міста лікарні Південної залізниці та її перейменування у Полтавську 

міську лікарню № 3. 

Загалом по Україні спостерігається тенденція зміни кількості лікарняних ліжок у сторону 

зменшення, що зумовлено процесами, які були описані у попередніх розділах.  

 

Кількість лікарняних ліжок регламентується за ДБН 360-92** «Містобудування. 

Планування і забудова містобудівних та сільських поселень», який рекомендує при 

плануванні міст розраховувати кількість лікарняних ліжок у обсязі 1,5 лікарняних ліжок на 

1000 населення. Але йому протирічить Наказ МОЗ «Про затвердження Методики щодо 

забезпечення стаціонарними лікарняними ліжками у розрахунку на 10 тис. населення» від 

01.02.2016 № 51, який у свою чергу рекомендує приймати до нормативу 0,6 лікарняних 

ліжок на 1000 населення. На даний момент у лікарнях міського підпорядкування 

нараховується 1477 лікарняних ліжок, або 5 ліжок на 1000 населення. Але однозначно 

стверджувати, що кількість лікарняних ліжок у місті недостатня некоректно, адже крім 

міських лікарень також існує широка розгалуженість лікувальних закладів обласного 

підпорядкування та закладів диспансерного типу. За даними Департаменту охорони 

здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації в 2015 році у лікарнях обласного 

підпорядкування було проліковано більше 26 тисяч мешканців міста Полтави, що складає 

9% відсотків від чисельності населення міста.  

Аналогічний показник у м. Вінниця – 4,97 ліжка/1000 населення, ум. Херсон – 5,25 ліжок на 

1000 населення. 
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Рисунок 2.6.1.3.6 Порівняння кількості лікарняних ліжок на 1000 мешканців 

У 2016 році кількість ліжок на 1000 населення загалом по Полтавській області складає 

майже 9 лікарняних ліжок. Враховуючи той факт, що нормативний мінімальний показник 

для мешканців населених пунктів, які не є обласними або районними центрами складає 

6,9 одиниць, і враховуючи наявність певної кількості лікарняних ліжок у лікувальних 

закладах обласного підпорядкування, які використовують мешканці Полтави, можна 

стверджувати, що кількість лікарняних місць у місті Полтава знаходиться нижче норми не 

більш ніж на 20 %. 

 

2.6.1.4. Інші заклади охорони здоров’я по типу та розташуванню 

У Полтаві функціонує один заклад санаторно-курортного типу: Полтавський обласний 

санаторій для дітей з порушенням опорно-рухового апарату. Інші санаторно-курортні 

заклади розташовані за межами міста.  

 

Таблиця 2.6.1.4.1 Санаторно-курортні і оздоровчі заклади 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Кількість санаторно-курортні і оздоровчих закладів,   на кінець року; од. 

Україна 3245 3164 3110 3073 3041 3011 3012 2897 2829 1928   

Полтавська 

обл. 
45 45 45 44 42 40 40 39     

м. Полтава 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Кількість санаторно-курортних ліжок на кінець року; осіб 

м. Полтава 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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2.6.1.5. Кількість та потужність будинків для літніх людей та інвалідів. 

Місто Полтаву обслуговує один будинок для літніх людей: Горбанівський геріатричний 

пансіонат для ветеранів війни та праці, який надає послуги соціальної допомоги із 

проживанням на 315 місць. Цей заклад розташований за межами міста.  

За нормативами у будинку для літніх людей повинно бути одне місце на 28 людей 

(населення більше 60 років). У Полтаві станом на кінець 2015 року проживає 43382 людей 

віком більше 60 років, за такої кількості у пансіонаті повинно бути 1542 місця. Отже 

кількість місць у будинку для літніх людей недостатня. 

Таблиця 2.6.1.5.1 Будинки-інтернати для громадян похилого віку та інвалідів (дорослих та дітей) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Кількість будинків-інтернатів для громадян похилого віку та інвалідів на кінець року 

Україна 319 320 321 322 325 323 324 324 323 290  

Полтавська 

обл. 
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14  

м. Полтава 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

К-ть місць у будинках-інтернатах для громадян похилого віку та інвалідів (дорослих та дітей) на 

кінець року 

Україна, 

тис.осіб 
57,1  57,9  58,1  58,8  58,6  58,4 58,4 58138 58,4 51,1  

Полтавська 

обл, осіб 
2675 2695 2695 2695 2555 2555 2465 2470 2405 2400 2350 

м. Полтава, 

осіб 

   

315 

315 315 315 315 315 315 315 315 315 
315 

 2.6.1.6. Проблеми, потенціали, можливості та загрози  

Для визначення основних проблем системи медичного обслуговування міста Полтави 

було проведене опитування громадської думки, результати якого можна побачити на 

рисунку 2.6.1.6.1. 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.6.1.6.1. Проблеми галузі охорони здоров’я міста 
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Проблема Причина 1 Причина 2 Взаємозв’язок з іншими 
секторами / Теми 

Низький темп 

впровадження 

інноваційних та 

сучасних підходів і 

систем лікування 

Низька мотивація 

Недостатнє 

фінансування галузі 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вигляд міста, центри 
міста, 

 
доступність та 

мобільність 
 

Економіка 
 

Транспорт 
 

Ринок праці 
 
 
 

 

Поганий застарілий 

стан матеріально-

технічної бази 

Відсутність 

модернізації, 

оновлення, 

комплексного підходу 

Погане транспортне 

сполучення із 1 МКЛ 
 

 

Неякісне міське 

планування Нерівномірне розподіл 

об’єктів 

інфраструктури 

 

Відсутність 

інклюзивного підходу в 

об’єктах 

соц.інфрастуктури 

 Відсутність відповідної 

політики міської влади 

Кількість місць у 
Полтавському 
геріатричному центрі 
менше норми, попит 
перевищує пропозицію 

 Недодержання норм  
ДБН 360-92** 
«Містобудування. 
Планування і забудова 
містобудівних та 
сільських поселень». 

Відсутність центру 
паліативно-хоспісної 
допомоги 

 Відсутність відповідної 
політики місцевої 
влади 

Високий середній вік 
лікарів та середнього 
медичного персоналу 

Відсутність мотивації 
молодих спеціалістів 
до праці у державних 
лікарнях 

Низька оплата праці, 
недофінансування 

Переповненість 
Макухівського 
сміттєзвалища під 
Полтавою 

 
 
 
 
 

Недолуга політика 
міської влади у сфері 

поводження із 
твердими побутовими 

відходами 
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Можливості Наслідок 1 Наслідок 2 Взаємозв’язок з іншими 
секторами / Теми 

Бюджетна 

децентралізація 

Збільшення дохідної 

частини місцевих 

бюджетів 

Можливість у більшій 

мірі розпоряджатися 

коштами місцевих 

бюджетів 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Економіка 
 
 

Дохід та умови життя 
 
 

Вигляд міста, центри 
міста, 

 
доступність та 

мобільність 
 
 
 

Розвиток приватної 
медицини та відкриття 
приватних клінік 

Часткове заміщення 
надавачів послуг із 
державного сектору у 
приватний 

Зростання якості 
надання медичних 
послуг 
 

Наявні передумови 

для розвитку 

приватних страхових 

фондів у медицині 

Покриття вартості 

певних медичних 

послуг за рахунок 

фондів 

Можливість 

повноцінного лікування 

містян 

Вдале географічне 

розташування міста 

Можливість надавати 

більш дешеві медичні 

послуги жителям 

інших міст 

 

 

 

Зростання попиту на 

медичні послуги 

Можливість надавати 

медичні послуги 

мешканцям 

Полтавського регіону 

Потенціально 

широкий ринок збуту 

медичних послуг 

серед мешканців 

інших районів регіону 

 

 

 

 

 

 

 

Потенціал Наслідок 1 Наслідок 2 Взаємозв’язок з іншими 
секторами / Теми 

Велика кількість 
стоматологічних 
приватних кабінетів 

Залучення до надання 
стоматологічних 
послуг жителів інших 
міст 

 

Створення медичного-
стоматологічного 
кластеру 

 
 

Освіта 

 

Туризм 
Наявність ВНЗ, який 
випускає кадри для 
галузі охорони 
здоров’я міста 

Можливість отримати 
кваліфіковані кадри 

Зростання якості 
надання медичних 
послуг 
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Виконавець: 

582 

Загрози Причина 1 Причина 2 Взаємозв’язок з 
іншими секторами / 

Теми 

Відсутність чіткої 

позиції щодо 

напрямку 

реформування 

системи охорони 

здоров’я країни 

 Неефективна політика 

центральних органів 

системи охорони 

здоров’я 

 
 
 
 
 
 
 
 

Економіка 
 

Демографія 
 

Освіта 

 

Наднормативне 
навантаження на 
міську систему 
охорони здоров’я, 
нестача ресурсів 

Збільшення кількості 
вимушено-
переміщених осіб 

Ескалація конфлікту 
на Сході України 

Подальше скорочення 

фінансування системи 

охорони здоров’я 

 Погіршення економіки 

Збільшення недовіри 

до системи охорони 

здоров’я 

Збільшення кількості 

випадків 

недоброчесного 

лікування 

Зниження кваліфікації 

лікарів, корупція серед 

працівників галузі 

Збільшення кількості 

автомобілів 

 

Погіршення екології, 

чистоти 

навколишнього 

повітря, якості питної 

води 

Збільшення 

захворюваності 

населення, 

збільшення 

навантаження на 

систему охорони 

здоров’я, нестача 

ресурсів для 

повноцінного надання 

медичних послуг 

Екологія 
 
Економіка 
 
Дохід та умови життя 
 

Компанії з видобутку 
копалин, нафти, газу 
 
Демографія 

Розвиток аграрної 

галузі у регіоні 

Розвиток видобувної 

галузі у регіоні 

Неякісне регулювання 

ринків лікарських 

засобів 

 Недосконала 

нормативна-правова 

база регулювання 

 

 


