
Мета Проєкту USAID «Розбудова стійкої системи громадського здоров’я» (2022-2027 рр.) 
полягає у зміцненні спроможності Уряду України попереджувати, виявляти та реагувати на загрози 
громадському здоров’ю, забезпечити виконання критично важливих функцій громадського здоров’я в 
кризовий період та захистити здоров’я усіх українців, у тому числі вразливих та маргіналізованих груп,   
а також розширювати та забезпечувати послуги з охорони психічного здоров’я для населення, що 
зазнало впливу війни.

Партнери з впровадження 
Проєкт «Розбудова стійкої 
системи громадського здоров’я» 
фінансується американським 
народом через Агентство США з 
міжнародного розвитку (USAID) 
і виконується організацією Пакт 
у партнерстві зі Швейцарським 
інститутом тропічної  медицини 
та громадського здоров’я (Swiss 
TPH), Оверсіз Стратіджик 
Консалтінг (OSC), Європейським 
інститутом політики 
громадського здоров’я (ЄІПГЗ) 
та за участю Шкіл громадського 
здоров’я Університету Темпл, 
Університету Дрексель та 
Федерацї охорони здоров’я 
Філадельфії (Temple/Drexel/
HFP), а також громадської спілки 
«Коаліція за вакцинацію».

Підтримка системних зусиль держави:
 Розбудова системи громадського здоров’я (Закон 4142) 
 Процес євроінтеграції та гармонізація із законодавством Європейського Союзу
 Національний план відновлення системи охорони здоров’я на 2022-2032 роки (пріоритети № 1, 4, 6) 
 Глобальна програма безпеки у сфері охорони здоров’я (Global Health Security Agenda)
 Рекомендації спільного зовнішнього оцінювання ключових спроможностей України у рамках   

 Міжнародних медико-санітарних правил (ММСП), зокрема щодо готовності до та реагування на   
 надзвичайні ситуації, та комунікації щодо ризиків
 Ініціатива Першої Леді щодо Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки
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 ЗАВДАННЯ 1.  Попереджувати, виявляти та реагувати на загрози громадському здоров’ю
 Адресна підтримка Центрам контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ) з метою зміцнення їхньої готовності  

 та відповіді на нові хвилі COVID-19 в контексті війни та перенавантаження системи охорони здоров’я
 Впровадження заходів для покращення стійкості системи громадського здоров’я щодо готовності,    

 реагування та відновлення
 Покращення системи збору та використання даних для прийняття рішень
 Збільшення охоплення вакцинацією від COVID-19
 Покращення комунікації щодо ризиків
 Сприяння безперервності надання базових медичних послуг на первинному рівні  

 ЗАВДАННЯ 2.  Забезпечити надання критично важливих функцій громадського здоров’я у кризовий період
 Зміцнення спроможності ЦКПХ для ефективної роботи та реалізації 10 оперативних функцій громадського  

 здоров’я
 Зміцнення спроможності системи громадського здоров’я у двох пріоритетних напрямках реалізації:

 готовність попереджати, виявляти, реагувати та ефективно відновлюватися від надзвичайних ситуацій;
 посилення комунікації щодо ризиків

 Збільшення охоплення рутинною імунізацією 
 Покращення виявлення захворюваності на первинному рівні

 ЗАВДАННЯ 3.  Посилити стійкість громад до потенційних ризиків громадського здоров’я
 Підвищення обізнаності та залучення територіальних громад до вирішення питань громадського доров’я
 Відпрацювання координаційних та комунікаційних механізмів з іншими партнерами 
 Впровадження заходів на рівні громад, в тому числі комунікаційних, щодо підвищення рівня вакцинації,   

 готовності до та реагування на надзвичайні ситуації, виявлення уразливих груп населення та груп ризику,   
 вчасного звернення за медичною допомогою та зниження бар’єрів з доступу до медичних послуг, зниження  
 стигматизації пацієнтів з психічними розладами  

Створення буклету стало можливим завдяки щирій підтримці американського народу, 
наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Зміст є винятковою 
відповідальністю організації Pact та її партнерiв i не обов’язково відображає погляди 
Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або уряду США.

 ЗАВДАННЯ 4.  Розширити доступ до послуг у сфері психічного здоров’я
 Посилення потенціалу та програм психічного здоров’я та психосоціальної підтримки (ПЗПСП) на    

 національному рівні 
 Імплементація інноваційних рішень з використанням цифрових інструментів та платформ
 Розширення навчання фахівців та нефахівців у сфері психічного здоров’я з метою розширення доступу   

 до послуг ПЗПСП
 Формування та пілотування покрокових моделей надання послуг ПЗПСП, що враховують різні рівні та   

 інтенсивність допомоги, на рівні громад
 Посилення спроможності, координації та інтеграції психічного здоров’я в систему громадського здоров’я   

 на обласному рівні
 Розширення доступу до послуг психічного здоров’я на рівні громади з використанням науково-обґрунтованих  

 моделей ПЗПСП
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