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Реєстр. № 228/4/17 
 

1. ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТРУКТУРНА МОДЕЛЬ РЕГІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ 

ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я. 

2. НДР «Наукове забезпечення реалізації Європейської політики ЗДВ-21 в умовах 

оптимізації системи охорони здоров’я України», 0112U002809. 

3. Організація і управління охороною здоров’я. 

4. 2+,С. 

5. Немає. 

6. Не подавалась. 

7. Функції: стратегічне управління ГЗ регіону, епіднагляд за ризиками навколишнього 

середовища, умов праці, навчання та лікування, харчових продуктів, поведінкових 

аспектів здоров’я , управління ризиками, розробка та забезпечення виконання 

регіональних програм з громадського здоров’я по збереженню та зміцненню здоров’я 

населення, профілактика інфекційних та неінфекційних хвороб, виявлення потреб і 

планування дій на основі об’єктивних даних, безперервне підвищення професійної 

майстерності кадрів ГЗ, епіднагляд за здоров’ям населення, комунікація та соціальна 

мобілізація в інтересах здоров’я, сприяння проведенню наукових досліджень. 

Організаційна структура: апарат управління, відділ стратегічного управління ГЗ та 

кадрового забезпечення, відділ організації і фінансування ГЗ, відділ епіднагляду та 

оцінювання стану здоров’я і благополуччя населення, відділ моніторингу та 

реагування на небезпеки для здоров’я і під час надзвичайних ситуацій у ОЗ, відділ 

захисту та зміцнення здоров’я населення, відділ профілактики хвороб, відділ 

комунікацій та соціальної мобілізації в інтересах здоров’я, відділ інформатизації 

системи громадського здоров’я. До складу входять регіональні лабораторії 

епідмоніторингу соціально значимих захворювань (інфекційних та неінфекційних) та 

моніторингу і контролю факторів впливу на здоров’я зовнішнього середовища (умов 

праці та навчання, екологічних, хімічних і т.д.). Міжсекторальна взаємодія: органи 

місцевої влади, навчальні заклади, заклади охорони здоров’я, засоби масової 

комунікації, об’єкти громадського харчування, промислові підприємства, 

підприємства транспорту, громадські організації, держспоживча служба тощо. 

8. Створення регіонального центру громадського здоров’я відповідно до запропонованої 

моделі дозволить забезпечити комплексний та міжсекторальний характер діяльності 

системи громадського здоров’я по виконанню основних задач та функцій 

громадського здоров’я в регіоні. 

9. Необхідні кадрові та матеріально-технічні ресурси для організації роботи 

регіонального центру громадського здоров’я. 

10. Створення системи громадського здоров’я в країні. 

11. Немає. 

12. Не передбачається. 

13. ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України». 02099, м. Київ, 

пров. Волго-Донський, 3. 

14. Вищий державний навчальний заклад України «Ужгородський національний 

університет». 88000, м. Ужгород, вул. Підгорна, 46; Український центр наукової 

медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи. м. Київ, просп. С. Бандери, 19. 

15. Слабкий Г.О. (0501711648), Миронюк І.С., Шафранский В.В., Закрутько Л.І., Качала 

Л.О., Дудник С.В. 
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