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 Протягом років незалежності в Україні були неодноразові спроби 
змін системи охорони психічного здоров’я, які описувалися з різних 
концепціях та обговорювалися на конференціях. Проте, в зв’язку з 
багатьма причинами, серед яких найвагоміша – це відсутність 
фінасування, ніколи не реалізовувалися. Після прийняття Закону про зміни 
принципів фінансування охорони здоров’я критичні прогалини в наданні 
послуг людям, які мають психічні розлади, стали видимі набагато чіткіше.  
Саме тому в Концепції розвитку охорони психічного здоров’я на період до 
2030 року, затвердженої Розпорядженням Кабінету Міністрів № 1018-р від 
27 грудня 2017 р.(надалі – Концепція), була закладена мета - «створення 
цілісної, ефективної системи охорони психічного здоров’я, яка функціонує в 
єдиному міжвідомчому просторі, забезпечує покращення якості життя та 

дотримання прав і свобод людини». 

 План заходів реалізації Концепції формувався та випрацьовувався з 
2018 року до осені 2021 року. Протягом цього часу в Україні поступово 
почали з’являтися ініціативи та проєкти, які у своєму фокусі мали сферу 
психічного здоров’я. Першим з них став україно-швейцарський проєкт 
«Психічне здоров’я для України», який фінансується Швейцарською 
агенцією розвитку та співробітництва (SDC). Проєкт є технічною 
допомогою для уряду України у побудові нової сиситеми охорони 
психічного здоров’я, основи якої закладені у Концепції. Проєкт 
реалізується консорціумом кількох організацій – GFA CONSULTING GROUP 
GMBH (GFA, Німеччина), IMPLEMENTAL WORLDWIDE C.I.C (IMPLEMENTAL, 
Великобританія) та Відділення психіатрії, психотерапії та психосоматики 
Цюріхської університетської психіатричної лікарні (Цюріхський 
Університет, Швейцарія) з Українським католицьким університетом 
(Інститут психічного здоров’я УКУ, Львів).

 У 2019 році представники компанії IMPLEMENTAL відвідали Львівщину, 
де ознайомилися з різними аспектами та рівнями надання допомоги в 
сфері охорони психічного здоров’я (Таблиця 1) та надали свої рекомендації.  

ВСТУП
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Таблиця 1

Розробити організаційні структури, які дозволять людям 
збиратися разом та брати на себе колективну відповідальність 
за планування системи для Львівської області (наприклад, 
місцева команда впровадження) 

РЕКОМЕНДАЦІЯ1

Місцева команда впровадження повинна визначити 
пріоритетні напрямки розвитку відповідно до місцевих потребРЕКОМЕНДАЦІЯ2

Сприяти залученню широкого кола зацікавлених сторін і їх 
активній участі в плануванні системи охорони психічного 
здоров'я у Львівській області

РЕКОМЕНДАЦІЯ3

Розвивати програми розвитку лідерських навичок та 
допомагати лідерам відігравати ключову роль у формуванні 
послуг 

РЕКОМЕНДАЦІЯ4

Забезпечити надавачів послуг навчанням (тренінги), щоб 
підтримати їх у процесі трансформації та в організаційному 
розвитку

РЕКОМЕНДАЦІЯ5

Використовувати можливості впливати на розвиток нових 
моделей послуг у сфері психічного здоров’я, як частини 
впровадження реформи охорони здоров’я

РЕКОМЕНДАЦІЯ6

Розробити місцеві «маршрути пацієнта», з впровадженням 
цілей та ключових елементів надання допомоги, відповідно до 
науково-доказових втручань, мультидисциплінарних протоколів 
та практичних рекомендацій для фахівців  

РЕКОМЕНДАЦІЯ7

Переглянути, реорганізувати та перерозподілити наявні 
ресурси в сфері психічного здоров’я для розвитку послуг в 
громадах та покращення існуючих служб у лікарнях

РЕКОМЕНДАЦІЯ8

Розробити спеціальну програму роботи служби психічного 
здоров’я для дітей та підлітків (CAMHS) у рамках пілотної 
програми для сприяння (промоції) та підтримки психічного 
здоров’я та благополуччя дітей, підлітків і їхніх сімей

РЕКОМЕНДАЦІЯ9

Сприяти навчанню та професійному розвитку персоналу сфери 
охорони психічного здоров’я, а також визначити можливості 
для розвитку місцевого потенціалу 

РЕКОМЕНДАЦІЯ10
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 Однією з ключових рекомендацій звіту IMPLEMENTAL, яка також 
відтворює тенденції, які обговорювалися під час роботи над Планом 
заходів з реалізації Концепції, було створення організаційних структур, які 
дозволяли б людям збиратися разом та брати на себе колективну 
відповідальність за планування системи охорони психічного здоров’я для 
області. Прикладом такої організаційної структури є місцева команда 
впровадження, на кшталт існуючих у Великобританії «LOCAL IMPLEMENTA-
TION TEAMS». Метою Місцевої команди впровадження є визначення 
пріоритетних напрямків розвитку сфери охорони психічного здоров’я 
відповідно до місцевих потреб та ресурсів.  

 Першим містом в Україні, де було створено Місцеву команду 
впровадження проєкту з охорони психічного здоров’я, стало місто 
Червоноград Львівської області. Локальна команда була створена 
рішенням виконавчого комітету  Червоноградської міської ради № 16 від 
30.01.20.

 Того ж року, у вересні, незважаючи на відсутність у цей час 
національного Плану заходів з реалізації Концепції, за сприяння проекту 
«Психічне здоров’я для України» було створено Обласну координаційну 
раду з розвитку охорони психічного здоров’я у Луганській області, а у 
березні 2021 було створено Координаційну раду з питань охорони 
психічного здоров’я населення у Львівській області. 

 Повномасштабне вторгення російської федерації в Україну в лютому 
2022 року викликало гуманітарну кризу та різко збільшило потреби в сфері 
психічного здоров’я. Створені та функціонуючі локальні координаційні 
органи показали свою доречність та ефективність у цих нових умовах 
гуманітарної кризи. У громадах, які мали Локальні команди з 
впровадження та областях з відповідними координаційними механізмами, 
рівень розуміння потреб і сфери психічного здоров’я в цілому був на 
високому рівні, також тут вже існували шляхи перескерування і були 
встановлені процеси взаємодії між різними учасниками надання 
допомоги в сфері психічного здоров’я.  

 Водночас, вторгнення росії і спровоковані ним гуманітарні виклики 
вивели психічне здоров’я у пріоритетні сфери на національному рівні. У 
відповідь на виклики війни, у травні 2022 дружиною Президента України 
Оленою Зеленською була ініційована Національна програма психічного 
здоров’я та психосоціальної підтримки. Така ініціатива на національному 
рівні є важливим кроком для формування національної політики та 
міжсекторальної співпраці. Розвиток цієї програми та місцеві ініціативи 
повинні бути синхронізованими та взаємопідтримуючими, що в 
майбутньому допоможе краще мобілізувати й використовувати ресурси 
для відповідей на існуючі в громадах потреби.

 У цьому звіті відображено основні аспекти та набутий досвід 
діяльності Локальної команди впровадження проекту з охорони 
психічного здоров’я в місті Червоноград за період 2020 – 2022 роки.
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 Місто Червоноград (Червоноградська територіальна громада) 
розташоване у північній частині Львівської області, за 70 км від Львова і є 
центром Червоноградського району. Згідно з публічними даними про 
місто Червоноград від 01.01.2020, площа громади становить 228,2 км², а до її 
складу входять 2 міста – Червоноград і Соснівка, селище міського типу 
Гірник та 11 сіл: Бендюга, Бережне, Борятин, Волсвин, Городище, Добрячин, 
Межиріччя, Острів, Поздимир, Рудка, Сілець. 

 Населення станом на 01.01.2021 р. становило 89 315 осіб. З них дітей - 
17,1 тис, працездатного  населення - 54,5 тис., осіб похилого віку - 11,4 тис., 
людей з інвалідністю -  13,5 тис. У жовтні 2022 року було зареєстровано 7,1 
тис. внутрішньо переміщених осіб (ВПО). 

МІСТО 
ЧЕРВОНОГРАД – 
ЧЕРВОНОГРАДСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

7



 Місто Червоноград є центром Червоноградського району.
 
Чисельність населення району 230 991 осіб. 
Площа території району: 2996.8 км 2. 
До Червоноградського району входять 7 територіальних громад: 
міські: Белзька, Великомостівська, Радехівська,  
Сокальська, Червоноградська;
селищні: Добротвірська, Лопатинська

За специфікою регіон є промисловим, центром вугільної галузі на заході 
України.
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МЕДИЧНІ ЗАКЛАДИ НА ТЕРИТОРІЇ
ЧЕРВОНОГРАДСЬКОЇ ТГ:

□  КП «Центральна міська лікарня
    Червоноградської міської ради» (опорна лікарня)

□  КП «Центр первинної медико-санітарної 
    допомоги м. Червонограда»

□  КП «Червоноградська міська стоматологічна
    поліклініка»

■  КНП "Соснівська міська лікарня
    Червоноградської міської ради"

Медичні заклади у підпорядкуванні громади:

Медичні заклади обласного підпорядкування: 

ОСВІТНІ ЗАКЛАДИ
ЧЕРВОНОГРАДСЬКОЇ ТГ:

УСТАНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ 
ЧЕРВОНОГРАДСЬКОЇ ТГ: 

■  КНП ЛОР "Львівська обласна лікарня
     відновного лікування № 3" м. Соснівка

■  Психіатричне відділення (32 відділення КЗ
     ЛОР Львівська обласна клінічна
     психіатрична лікарня) 

■  Заклади загальної середньої освіти - 17
■  Заклади дошкільної освіти - 15
■  Навчально-виховні комплекси - 4
■  Дитячо-юнацькі спортивні школи - 2
■  Заклади позашкільної освіти - 4
■  Навчально-реабілітаційний центр «Світанок» 
     (обласного підпорядкування)
■  Інклюзивно-ресурсний центр 
■  Гірничо-економічний коледж 
■  Гірничо-будівельний ліцей 
■  Вище професійне училище №11

■  Центр соціальних служб 
■  Територіальний центр соціального обслуговування
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ЛОКАЛЬНА КОМАНДА 
ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЄКТУ 
З ОХОРОНИ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я
 М. ЧЕРВОНОГРАД

 Локальну команду впровадження проєкту з охорони психічного 
здоров’я (ЛКВ) було створено рішенням виконавчого комітету 
Червоноградської міської ради № 16 від 30.01.20. 
 Метою створення ЛКВ було планування, впровадження, контроль та 
покращення послуг у сфері психічного здоров’я та соціальної допомоги 
особам з психічними розладами відповідно до потреб та пріоритетів осіб з 
психічними розладами громади. 

Положенням передбачено, що ЛКВ буде здійснювати:

10

Проведення оцінювання та аналіз потреб у сфері психічного здоров’я в 
громаді.

Визначення пріоритетів, ризиків, здійснення планування та впровадження 
активностей щодо покрщення послуг в сфері психічного здоров’я в громаді.

Проведення зустрічей для привернення уваги та вирішення проблем, 
пов’язаних із плануванням та наданням послуг у сфері охорони психічного 
здоров’я.

Створення  та виконання річних планів діяльності, які спрямовані на втілення 
розробки та надання послуг у сфері психічного здоров’я, ґрунтуючись на 
практиках зібраних у районах, інших громадах, областях та на національному 
рівні, порадах фахівців, а також на конкретних потребах населення, 
пов’язаних із охороною психічного здоров’я;

Заходи спрямовані на розширення застосування кращих практик під час 
планування послуг у сфері психічного здоров’я та надання їх регіональним 
адміністративним органам, постачальниками послуг у сфері охорони 
здоров’я й соціального забезпечення та іншим зацікавленим сторонам.

Забезпечення підтримки й тісної комунікації з Обласною координаційною 
радою з психічного здоров’я, забезпечення обміну інформацією та 
комунікацією з Центром психічного здоров’я Міністерства охорони здоров’я 
України та Національним міжгалузевим органом у сфері психічного здоров’я 
відповідно до  нормативно-правової бази, шляхом оцінювання та 
забезпечення можливостей сфери охорони здоров’я;

Втілення Національної концепції охорони психічного здоров’я. 
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Відповідно до затвердженого Положення, до складу ЛКВ увійшли:

■  Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів   
    влади - Голова ЛКВ;

■  Директор КП «Червоноградськии центр первиннної медико-санітарної   
    допомоги»; 

■  Заступник начальника управлння праці та соціального захисту 
    населення;

■  Головний спеціаліст з питань виховної роботи та позашкільної освіти;

■  Лікар нарколог КНП «Сокальська центральна районна лікарня» (за 
    згодою);

■  Голова Червоноградської міської організації неповносправної молоді 
    «Ніка» (за згодою); 

■  Представник громадськості (за згодою).

Згідно з Положенням до роботи також долучаються інші особи, які 
проявили інтерес та ініціативу до роботи в ЛКВ.

Перша зустріч ЛКВ відбулася 20.02.20, за участі британських партнерів 
проєкту «Психічне здоров’я для України» з компанії IMPLEMENTAL. У цей же 
день було підписано меморандум між Червоноградською міською радою 
та GFA CONSULTING GROUP GMBH про співпрацю з україно-швейцарським 
проєктом «Психічне здоров`я для України» (MH4U).

11
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 Надалі зустрічі ЛКВ відбувалися регулярно в приміщенні 
Червоноградської міської ради, але, у зв’язку з карантинними обмеженнями 
внаслідок пандемії COVID-19, деякі зустрічі були організовані дистанційно.
 
 Протягом 2020 року було проведено 8 зустрічей ЛКВ; у 2021 році – 6 
зустрічей. 

 Слід зауважити, що восени 2020 року було змінено голову ЛКВ.   Замість 
Турко Н.Р., яка очолювала ЛКВ з лютого 2020 року, була призначена 
Земницька Н.М. У грудні 2021 року головою ЛКВ було призначено заступника 
міського голови Коваля В.С. Затверджений склад групи не переглядався, 
незважаючи на те, що дехто з учасників не брав участі у засіданнях.
 
 Серед результатів роботи ЛКВ Червоноградської громади важливо 
вказати проведений ситуаційний аналіз послуг у сфері психічного здоров’я в 
м. Червоноград. Для цього було використано методику ВООЗ «Методика 
MHGAP для проведення ситуаційного аналізу: мінімальний набір даних для 
впровадження MHGAP на рівні первинної медичної допомоги»

У 2020 році було складено план діяльності на 2021 рік. (Таблиця 2). 



Таблиця 2

Напрямки

Робота зі ЗМІ 
Червонограда  для 
проведення
інформаційних 
кампаній про 
психічне здоров’я 

Навчання 
працівників 
державних органів 
(в тому числі поліції, 
служби надзвичайних 
ситуацій) прпсихічне 
здоров’я, 
комунікацію з 
людьми, які мають 
психічні розлади

Формування 
маршрутів для 
людей, які
потребують 
допомоги у сфері 
психічного здоров’я

Зустріч між 
адміністрацією м. 
Червоноград та 
керівництвом КЗ ЛОР 
ЛОКПЛ щодо центру 
денного перебування 
– реабілітаційного 
центру

Створення
переліку 
контактів 
служб. 

Об’єднання 
карт MH4U 
та карти 
м. Червонограда

Перша
чернетка 

Січень Лютий
2021

Березень –
Травень 2021

Червень –
Серпен 2021

Вересень –
Грудень 2021
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 Розпочинаючи обговорення послуг у сфері психічного здоров’я в 
громаді, важливо розуміти різноманітність необхідних послуг, які часто не 
належать до сфери охорони здоров’я (в тому числі психіатричної допомоги). 
ВООЗ, базуючись на кращих світових практиках, оцінках економічної 
складової та епідеміологічних даних, розробила оптимальну комбінацію 
послуг у сфері психічного здоров'я у вигляді піраміди. 

 Ця піраміда є доброю основою для розуміння існуючої системи, 
наявних прогалин, а також для розвитку служб та створення маршрутів 
пацієнтів. Саме з аналізу прогалин відповідно до піраміди і розпочала роботу 
Червоноградська ЛКВ. 

ПІРАМІДА ВООЗ

Малюнок: Всесвітня організація охорони здоров’я. (2021). Удосконалення 
систем охорони здоров’я та послуг у сфері психічного здоров’я. Всесвітня 
організація охорони здоров’я. 

 Основа пірадміди – це послуги та служби, які є найбільш затребувані та 
найдешевші з точки зору їх забезпечення. По мірі підняття на вершину 
піраміди потреба в службах та послугах зменшується, а вартість зростає. На 
вершині піраміди розташовані послуги та служби, які є потрібні меншій 
кількості людей та є високоспеціалізованими і, відповідно, найдорожчими. 

 Послуги та служби поділяються на неформальні та формальні (ті, що 
належать до державних чи місцевих органів та структур) 
Неформальні послуги - це перші 2 рівні піраміди. До них належать: 



 Базовий рівень, у якому є найбільша потреба та який є економічно 
найдешевшим. Тут мова йде про інформування мешканців громади, 
навчання населення та розвиток умінь дбати про власне психічне здоров’я. 

 Активності, які є можливими на цьому рівні – це інформаційні кампанії 
серед широкої громадськостідля для підвищення обізнаності про психічне 
здоров’я та порушення,  кампанії, які скеровані на подолання стигми, 
навчання технікам та навичкам самодопомоги, взаємопідтримки, 
подолання стресу, а також формування знань про те, куди необхідно 
звертатися у разі виникнення проблем чи погіршення стану психічного 
здоров’я. 

 Неформальні послуги на рівні громад – на наступному рівні піраміди 
сконцентровані послуги (організації, служби), які існують у громадах, але які 
не є складовою офіційної системи державних чи місцевих органів охорони 
здоров'я та соціального забезпечення.

 Ці послуги надаються неурядовими/недержавними (громадськими) 
організаціями. Наприклад, проведення недержавними організаціями 
навчань чи надання послуг з першої психологічної допомоги, або 
активності з підвищення обізнаності для родичів людей з психічними 
розладами. Такі послуги можуть надаватися релігійними організаціями, 
асоціаціями користувачів послуг і сімей, а також у вигляді груп 
рівний-рівному, психологічних гуртків, груп театральних практик чи  
волонтерських товариств тощо.  

САМОДОПОМОГА

НЕФОРМАЛЬНІ ПОСЛУГИ 
НА РІВНІ ГРОМАД

Прикладом таких послуг у Червонограді можуть бути такі 
організації:
  
ГО "Спортивна федерація для атлетів з особливостями розумового та 
фізичного розвитку м. Червонограда», ГО Благодійне об’єднання 
неповносправної молоді м. Червонограда "ПРОМІНЬ НАДІЇ",  
Червоноградська міська громадська організація неповносправної 
молоді "НІКА"
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 Формальні послуги - це послуги, які надаються в межах існуючої 
системи державних чи місцевих органів влади (охорони здоров’я, соціальної 
сфери, освіти та інші), що фінансуються державним або місцевими 
бюджетами. Нижче ми детальніше розглянемо послуги в системі охорони 
здоров’я, але для користувачів послугами не менш важливими є послуги в 
соціальній сфері, послуги для дітей та родин в сфері дошкільної і шкільної 
освіти тощо. Адже найчастіше саме фахівці цих сфер, з відповідними 
навиками і знаннями, можуть розпізнати ознаки погіршення стану 
психічного здоров’я у своїх клієнтів та надати першу допомогу чи 
перескерувати людину до фахівця. Для ефективного перескерування, 
потрібна система коректної взаємодії з іншими службами, які працюють в 
громаді, і можуть належати до інших сфер.

 Ці послуги надаються лікарями первинної ланки або іншими 
працівниками. Основні послуги на цьому рівні включають в себе раннє 
виявлення та ведення пацієнтів з поширеними психічними розладами, 
ведення пацієнтів, які мають фізичні та психічні розлади одночасно, 
скерування на інші рівні надання допомоги (у т.ч. на нижчі чи вищі рівні 
піраміди та інші сфери послуг). 

Важливим на цьому рівні також є просвітництво та профілактика в 
сфері психічного здоров'я (у т.ч. навчання самодопомозі). 
В Україні завдяки співпраці між МОЗ, ВООЗ та іншими партнерами, 
за підтримки ініціативи Першої Леді Олени Зеленської 
впроваджується навчання лікарів первинної ланки веденню 
пацієнтів із психічними розладами за Програмою дій із подолання 
прогалин у сфері психічного здоров’я  
(MHGAP INTERVENTION GUIDE 2.0). 

ПОСЛУГИ В СФЕРІ ПСИХІЧНОГО
ЗДОРОВ’Я НА ПЕРВИННОМУ РІВНІ

ФОРМАЛЬНІ ПОСЛУГИ



 Послуги в лікарнях загального профілю (багатопрофільних лікарнях) - 
наступний рівень піраміди. Для важчих (або стійких) розладів можуть бути 
необхідні короткотривалі госпіталізації під час погіршення стану чи 
загострення захворювання. До переваг впровадження послуг з охорони 
психічного здоров’я (психіатричних послуг) в загальних лікарнях належать 
більші можливості діагностики та лікування супутніх розладів фізичного 
здоров'я, кращі можливості диференційної діагностики фізичних розладів, 
які проявляються симптомами, характерними для психічних порушень 
(наприклад зміна поведінки при інсультах, психічні порушення при 
інтоксикаціях), особи з фізичними розладами, у разі необхідності можуть 
отримати допомогу в сфері психічного здоров'я, що значно підвищує доступ 
до допомоги, ці послуги знижують стигму (порівняно з спеціалізованими 
психіатричними закладами). 

 У Червоноградській ТГ функціонує психіатричне відділення, яке 
перебуває в громаді та забезпечує послугами її мешканців. Це відділення до 
січня 2023 року було частиною КЗ ЛОР Львівська обласна клінічна 
психіатрична лікарня. 

ПСИХІАТРИЧНІ ПОСЛУГИ 
В ЛІКАРНЯХ ЗАГАЛЬНОГО ПРОФІЛЮ

 Цей вид допомоги може бути зосереджений як в одному закладі, так і 
в кількох. Це зазвичай спектр послуг, які можуть надаватися різними 
установами, або однією, але яка розташована саме в громаді, максимально 
наближено до місця життя та праці людини. Сюди можуть входити: ведення 
(супровід) випадку, центри денного перебування, реабілітаційні 
служби/центри, програми попередження госпіталізації, мобільні кризові 
служби, заклади проживання гуртожиткового типу, постійний супровід у 
громаді, допомога у веденні домашнього господарства, працевлаштуванні, 
допомога сім'ям та інші послуги з підтримки (зменшення стресу, навчання, 
інформування…). 

 Конфігурація таких послуг визначається саме специфікою громади та 
потребами мешканців.  

ПОСЛУГИ В СФЕРІ ПСИХІЧНОГО 
ЗДОРОВ’Я НА РІВНІ ГРОМАД 
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 Заклади тривалого перебування та спеціалізовані психіатричні 
послуги - це верхівка піраміди. Такі послуги потрібні порівняно невеликій 
кількості людей і є найдорожчими. Це допомога, яка виходить за межі 
можливостей лікарень загального профілю та інших служб, що перебувають 
нижче. Наприклад, люди, які мають стійкі до лікування (резистентні) або 
складні (комплексні) захворювання, та потребують докладнішої діагностики. 
До цього рівня відносять вузькоспеціалізовану допомогу при окремих станах 
(розлади харчової поведінки, самоушкоджуюча поведінка, розлади спектру 
аутизму та інші), судово-психіатричні відділення (примусові заходи 
медичного характеру), лікування залежностей.  Також до цього рівня 
належать заклади тривалого перебування людей зі складними 
порушеннями, які потребують сторонньої допомоги.  

ЗАКЛАДИ ТРИВАЛОГО ПЕРЕБУВАННЯ 
ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ПСИХІАТРИЧНІ ПОСЛУГИ 



 Для виявлення існуючих у Червонорадській ТГ послуг та служб в сфері 
психічного здоров’я було викристано адаптовану для України методику 
ВООЗ «Методика MHGAP для проведення ситуаційного аналізу: мінімальний 
набір даних для впровадження MHGAP на рівні первинної медичної 
допомоги». (Таблиці 3). 

ПОСЛУГИ В 
ЧЕРВОНОГРАДСЬКІЙ ГРОМАДІ 

СПІВВІДНОШЕННЯ НАЯВНИХ У ЧЕРВОНОГРАДІ 
ПОСЛУГ ІЗ ПІРАМІДОЮ ОПТИМАЛЬНИХ ПОСЛУГ ВООЗ

 Дані, зібрані в процесі ситуаційного аналізу, відображені в буклеті 
«Послуги в сфері охорони психічного здоров’я в м. Червоноград» 

Інформація з буклету була інтегрована в карту міста: 

GIS.CHERVONOGRAD-RADA.GOV.UA/ 
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Стаціонарне відділення КНП ЛОР ЛОКПЛ в м. 
Червоноград  (32 відділення КНП ЛОР ЛОКПЛ)

КП «Центральна міська лікарня Червоноградської 
міської ради» 
(наркологічне відділення)

Червоноградський міський територіальний центр 
соціального обслуговування пенсіонерів та 
одиноких непрацездатних громадян 

Червоноградський міський центр 
соціальних служб           

Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр 
Червоноградської міської ради Львівської області»      

НРЦ "Світанок",                                
ВПУ № 11, 
Психологи в закладах освіти 

КП «Червоноградський центр первинної 
медико-санітарної допомоги» 

ГО "Спортивна федерація для атлетів з
особливостями розумового та фізичного розвитку м. 
Червонограда»

Червоноградська міська громадська організація 
неповносправної молоді "НІКА"

ГО Благодійне об’єднання неповносправної 
молоді м. Червонограда "ПРОМІНЬ НАДІЇ"

Підвищення обізнаності в громаді 

Спеціалізовані заклади 
та заклади довготрива-
лого перебування

Психіатричні послуги 
у лікарнях загального 
профілю

Послуги із психічного 
здоров'я на рівні 
громад

Послуги із психічного 
здоров'я на первинній 
ланці охорони здоров'я

Неформальні послуги 
в громаді

Самодопомога

Таблиця 3. Результат виявлення  існуючих послуг  у 2020р. 



 Потягом спільної роботи, ЛКВ у 2020-2021 рр. ідентифікувало прогалини 
та потреби в сфері психічного здоров’я міста для подальшого формування 
планів та активностей для їх заповнення. Ці проглини викладені у Таблиці 5.  

ПОТРЕБИ, ВИЯВЛЕНІ 
В ПРОЦЕСІ РОБОТИ ЛКВ

Рівень надання
допомоги 

Служби Цільова група Проблеми

Спеціалізовані 
послуги та заклади 
довготермінового 
перебування 

Стаціонарне 
відділення КНП ЛОР 
ЛОКПЛ в м. 
Червоноград 
(32 відділення КНП 
ЛОР ЛОКПЛ)

Налагодити зв'язки із 
рештою ланок, навчання 
доказових психологічних 
інтервенцій, підсилення 
лідерської ролі. 
Недостатньо мережевої 
співпраці в зв'язку з 
платними послугами в 
приватному секторі; 
психолог, яка працює в 
закладі, не надає допомоги 
в зв'язку  великим 
навантаженням. 
Фінансування закладу.

Налагодити зв'язки з 
іншими ланками;  Навчання 
фахівців;  Підсилення ролі у 
громаді. 
Робота з особами з 
психічними розладами 
(інвалідністю)

НРЦ "Світанок" 
підпорядковується області. 
Питання дипломів для 
випускників з інвалідністю 
та їх подальше 
працевлаштування. 
Викладачі не навчені 
працювати з людьми з 
інвалідністю. 

Навчання поліцейських / 
надзвичайні ситуації/ 
швидка медична допомога  
роботі з особами з 
психічними порушеннями 
чи особами в стресових 
ситуаціях.

Створення відділень 
психічного здоров'я 
(психіатричного 
відділення/амбулаторна 
та/або стаціонарна послуга)

Люди з психічними 
розладами 
(дорослі та діти)

Психіатричні 
послуги у лікарнях 
загального 
профілю

КП «Центральна  
міська лікарня ЧМР»  

Люди з 
соматичними 
розладами, 
люди з
залежностями

Послуги із 
психічного 
здоров'я на рівні 
громад

Червоноградський 
міський 
територіальний 
центр соціального 
обслуговування 
пенсіонерів та 
одиноких громадян

Червоноградський 
міський центр 
соціальних служб  
Комунальна установа 
«Інклюзивно-ресурсн
ий центр 
Червоноградської 
міської ради 
Львівської області
КЗ ЛОР «НРЦ 
«Світанок»

Люди в складних 
життєвих 
обставинах (СЖО), 
особи похилого віку
діти з інвалідністю, 
люди в СЖО,
дорослі з 
інвалідністю 

Таблиця 5. Прогалини у сфері послуг з психічного здоров’я м. Червоноград, 2020 - 2021рр.
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Рівень надання
допомоги 

Служби Цільова група Проблеми

Послуги із 
психічного 
здоров'я на 
первинній ланці 
охорони здоров'я

КП «Центр первинної 
медико-санітарної 
допомоги м. 
Червонограда»

Навчання MHGAP, 
Налагодити зв'язки з 
рештою ланок. Мати 
координаторів допомоги 
дорослим та дітям у 
ЦПМСД. Навчання 
психологів та вчителів у 
межах дитячо-юнацького 
компоненту проекту. 

Денний догляд, послуги з 
самообслуговування та 
творчого розвитку,
Труднощі: знайти фахівців, 
які б працювали на 
волонтерських засадах. ЦСС 
- можна долучати, але 
потреба в фінансуванні 
статутної діяльності з 
бюджету міста,проєкту 
ЛОДА, реабілітаційне 
обладнання. Залучення 
терцентру, волонтерів 

Широке коло осіб,                
Жінки (вагітні, 
після пологів) 
Діти та підлітки, 
старші люди.
Люди з психічними 
порушеннями, 
залежностями

Неформальні 
послуги у громаді

Громадські 
організації

Люди з 
інвалідністю, 
Люди з психічними 
розладами 

Психоосвіта, підвищення 
обізнаності. 

Самодопомога Загальне населення 



АКТИВНОСТІ

 
 Після проведеного ситуативного аналізу, ЛКВ погодила дослідити 
потреби, розпочати навчання фахівців та інші активності. З березня 2020 
року проєктом MH4U та ГО «Академія сімейної медицини України» було 
розпочато навчання фахівців Центру первинної медико-санітарної 
допомоги, територіального центру, Центру соціальних служб, 
психіатричного відділення КЗ ЛОР ЛОКПЛ в м. Червоноград за програмою 
ВООЗ MHGAP - Програма подолання прогалин в сфері психічного здоров’я. 
Навчання пройшли 42 фахівці, а саме 34 фахівці з Червонограда (серед них 
сімейні лікарі та медичні сестри, 2 психіатри, психолог центру соціальних 
служб, працівники центру соціальних служб), 8 фахівців з Сокаля.

 У 2020 році психолог центру соціальних служб пройшла навчання за 
програмою MENTAL TREK та отримала нагоду реалізувати цю програму в 
громаді Червонограда та області. В цілому 7 людей пройшли навчання 
тренерів за програмою MENTAL TREK, надалі 300 людей пройшли цю 
психоосвітню програму 
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 Організовано зустріч фахівців сфери освіти, психологів 
Червоноградської громади з психотерапевтом клініки «Коло сім’ї».

 У 2021 році в рамках програми малих грантів проєкту MH4U 
Червоноградська міська громадська організація неповносправної молоді 
«НІКА» реалізувала проект «Зрозуміти, навчити, підтримати», де об’єднали 
зусилля працівників ГО та педагогів ВПУ №11.
 
 Двоє учасників ЛКВ пройшли навчання на програмі проєкту MH4U та 
Львівської бізнес-школи УКУ у співпраці з МОЗ України «Лідери для 
психічного здоров'я», яка відбувалась з лютого до липня 2021 року. 

 Протягом лютого – травня 2021 року фахівці стаціонарного відділення 
КНП ЛОР ЛОКПЛ в м. Червоноград  (32 відділення КНП ЛОР ЛОКПЛ) брали 
участь у першому модулі програми «Навчально – менторський проєкт 
формування командної роботи з введенням реабілітаційного підходу у КНП 
ЛОР «Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня». 



 Фахівці стаціонарного відділення КНП ЛОР ЛОКПЛ в 
м. Червоноград  взяли участь у навчанні та пілотному дослідженні 
відповідності діяльності свого закладу до стандартів HEALTH ASSESSMENT 
EUROPE (HAE). 

 7 жовтня 2021 року, до Всесвітнього дня психічного здоров’я, 
Червоноградська міська рада спільно з україно-швейцарським проєктом 
«Психічне здоров’я для України» презентувала результати роботи Локальної 
команди впровадження проєкту з охорони психічного здоров’я 
у Червонограді.

 Було проведено інформаційну кампанію на сторінці Червоноградської 
міської ради у Фейсбуці щодо теми психічного здоров’я для громади 
Червонограда. (таблиця 4)  
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Дата

28.09

01.10

07.10

10.10

13.10

20.10

27.10

03.11

10.11

17.11

24.11

30.11

Знайомство з робочою групою 
з питань ПЗ у Червонограді та її діяльністю 

Пост про посібник з послугами ПЗ

Тема публікації 

Розповідаємо про захід для журналістів до Дня ПЗ 

Тест “Як ваше психічне здоров’я?” – до Дня ПЗ

Пост про MENTAL TREK – до початку канікул 

Як зрозуміти, що з ПЗ не все гаразд?

Депресія – що це, симптоми 

ГТР – що це, симптоми 

Як розпізнати панічну атаку? 

Добрі звички для підтримки ПЗ 

Як сімейний лікар може допомогти в 
питаннях ПЗ?

Програма Амбасадорів психічного здоров’я + 
історія Амбасадора 

 07.10.21 під час Тижня психічного здоров'я у Львівській області, за 
підтримки Департаменту комунікацій та внутрішньої політики Львівської 
ОДА та проєкту «Психічне здоров'я для України», ГО «Дестигма» провела в 
міській бібліотеці міста Червоноград зустріч з зацікавленими мешканцями  
щодо важливості піклування про своє психічне здоров’я. 

Таблиця 4. 



ПОВНОМАСШТАБНЕ
ВТОРГНЕННЯ

 З початку 2022 року планувалося перезатвердити склад Локальної 
команди та напрацювати план на 2022 рік, однак повномасштабне 
вторгнення ворога в Україну викликало хвилю нових викликів у житті 
суспільства. 

 Існування в Червонограді платформи, зосередженої на сфері 
психічного здоров’я, допомагає краще та гнучкіше формувати відповіді на 
виклики, зумовлені новою реальністю. Зокрема, навчені фахівці краще 
розуміють потреби в сфері психічного здоров’я та знають де шукати відповіді 
та ресурси для їх покриття, як для місцевого населення, так і для 
внутрішнього переміщених осіб. 

 З ініціативи Львівської обласної військової адміністрації при кожній 
районній військовій адміністрації було створено 
консультативно-координаційні центри (ККЦ) для внутрішньо переміщених 
осіб.  Розроблений у рамках ЛКВ буклет в Червоноградській громаді є 
корисною інформацією для перескерування людей, які мають потреби в 
сфері психічного здоров’я та звертаються в ККЦ. 

 Протягом 2022 року було проведено 2 робочі зустрічі ЛКВ, присвячені 
темі послуг для ВПО та координації. Одна із зустрічей була проведена для 
представників Червоноградської ТГ та внутрішньо переміщених людей. 
Зустріч була спрямована на налагодження комунікації та взаємодії, а також на 
ознайомлення з принципами роботи в сфері психічного здоров’я та 
психосоціальної підтримки під час гуманітарних ситуацій, які були 
розроблені Міжвідомчим Постійним Комітетом ООН, який є основним 
механізмом та рекомендаціями щодо ухвалення рішень в сфері психічного 
здоров'я та психосоціальної підтримки під час реагування на надзвичайні 
ситуації.
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ВІДГУКИ УЧАСНИКІВ
ЛКВ 
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 У зв’язку з повномасштабним вторгненням регулярність зустрічей ЛКВ 
була порушена, проте учасники ЛКВ відзначили важливість проведеної 
попередньої роботи та задекларували необхідність подальшої спільної 
діяльності.

 Протягом осені 2022 року було зібрано відгуки учасників ЛКВ щодо 
попередньої діяльності із запитанням про доцільність подальшої роботи 
ЛКВ. 

 Опитані учасники підкреслили необхідність створення в громаді 
міжсекторальної групи з психічного здоров’я.  

Щодо позитивних наслідків роботи групи:
■  Група має хороші результати роботи;

■  Можливість міжгалузевої взаємодії у межах Червоноградської громади;

■  Отримання додаткових ресурсів для підвищення кваліфікації педагогів; 

■  Додаткова допомога сім'ям з дітьми з особливими потребами. 

■  Ширше інформування громадськості і влади про потреби дітей з       
    порушеннями інтелектуального розвитку;

■  Згуртованість, та можливість вирішення проблем швидше, ніж було до 
    групи, побудовані маршрути;

■  Громада обізнана, має можливість отримати необхідну інформацію; 

■  Навчання, здобуття нових знань щодо психічного здоров'я, створення   
    мапи, обмін думками, використання здобутої інформації у просвітницьких 
    цілях.

Для покращення роботи групи опитані 
учасники рекомендували:

■  Проводити більше навчання, зустрічей 

■  Впровадити проєктний метод роботи. 

■  Чіткіше визначати очікувані результати роботи в конкретному часовому  
    вимірі. 

■  Проводити очні зустрічі та розбирати проблеми у групі

■  Враховувати час спілкування. Не завжди зручний. 



ВИСНОВКИ ТА 
РЕКОМЕНДАЦІЇ

 Створення та діяльність Локальної команди впровадження проєкту з 
психічного здоров’я в Червоноградській територіальній громаді показало 
велике зацікавлення сферою психічного здоров’я, бажання покращувати 
послуги для  мешканців громади  та формувати довготривалу систему 
підтримки сфери психічного здоров’я в громаді.  Діяльність ЛКВ припала на 
періоди труднощів, які переживала  країна до повномасштабного вторгнення 
24 лютого 2022, серед яких - впровадження 2 етапу трансформації 
фінансування системи охорони здоров’я з 1 квітня 2020 року, пандемія COVID 
– 19, децентралізація.

В результаті діяльності можна зробити такі попередні висновки: 

Місцеві міжсекторальні формалізовані органи, такі як Локальна команда 
впровадження проєкту з охорони психічного здоров’я, є надзвичайно 
важливим елементом комунікації, дослідження потреб та координації 
допомоги в сфері психічного здоров’я на рівні громади. 
 
Постійно діючий майданчик у сфері психічного здоров’я при місцевій 
владі із залученням громадського сектору є важливим місцем, де можна 
почути різні позиції щодо потреб у сфері психічного здоров’я та прийняти 
спільні рішення. Така платформа не тільки сприяє розвитку послуг у сфері 
психічного здоров’я, але й формує громадянське суспільство, здатне 
ефективно взаємодіяти з органами місцевого самоврядування для 
задоволення потреб мешканців громади.

Формалізація групи є важливим кроком щодо лобіювання бюджетування 
необхідних послуг в громаді та/або пошуку фінансування ззовні (гранти, 
обласний, державний бюджети). 

Для діяльності ЛКВ повинен бути долучений супровід фахівців з 
експертизою в сфері психічного здоров’я з метою промоції, підвищення 
обізнаності, психоедукації та пояснення науково-доказових підходів у 
сфері психічного здоров’я для учасників групи. 

1
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Проблемні питання, виявлені під час роботи ЛКВ:

Недостатнє розуміння в громаді політики в сфері психічного 
здоров’я на національному та регіональному рівнях. 

Відсутність міжсекторальної координації у сфері психічного здоров’я 
на національному та обласному рівнях

Нормативне регулювання в різних сферах та його реалізація не 
дозволяє вирішити виклики максимально відповідаючи на потреби 
користувачів послуг та залучених сторін, відсутність гнучкості при 
наданні послуг. 

Недостатність фінансування послуг в сфері психічного здоров’я  на 
різних рівнях. 

Відсутність та/або недостатність локального лідерства в сфері 
психічного здоров’я  

Недостатність ресурсів (людських, матеріальних) 

Рівень стигми та упереджень щодо сфери психічного здоров’я 
перешкоджає розвитку послуг та взаємодії між різними залученими 
сторонами

Повномасштабна війна та її наслідки у різних сферах створили 
гуманітарну катастрофу та викликали зростання потреб в сфері 
психічного здоров’я в умовах обмежених ресурсів та недостатньої 
координації взаємодії між різними рівнями влади та учасниками 
гуманітарного реагування. 
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Рекомендації щодо діяльності Локальних команд 
з охорони психічного здоров’я:
Доцільним є створення Локальних команд на рівні районів області або в 
районному центрі із залученням представників громад відповідного 
району. Таким чином можна сформувати 3-рівневу систему координації в 
сфері психічного здоров’я. 

 1 рівень – Національна міжсекторальна робоча група в сфері психічного здоров’я  
 при Кабінеті Міністрів; 

 2 рівень – Обласна координаційна рада з питань охорони психічного здоров’я   
 населення; 

 3 рівень – Локальні координаційні ради з питань психічного здоров’я районів   
 області.

Учасники ЛКВ на локальному рівні повинні формуватися за посадами, а не 
поіменно, із залученням представників різних відомств (охорона здоров’я, 
соціальна сфера, зайнятість, поліція та ін.) та громадянського суспільства 
(представників релігійних спільнот, громадських організацій, діяльність 
яких пов’язана зі сферою психічного здоров’я).

Група повинна бути відкритою для громадського сектору, особливо для 
людей з досвідом психічних розладів, громадських організацій, які 
представляють людей з психічними розладами та їх родин. 

Залучення користувачів послуг є критично важливим для промоції 
діяльності групи, адвокації задоволення потреб та подолання стигми та 
упереджень. 

Регулярність зустрічей є важливим компонентом рутинної роботи, 
планування та лобіювання. 

Рішення повинні документуватися та формувати позиції з метою впливати 
на бюджет та фінансування заходів.

Лідерство та візія, які базовані на цінностях та принципах, в місцевій 
громаді/районі є ключовим елементом. 

Навчання фахівців різних сфер є ключовим елементом підвищення 
обізнаності, впровадження людиноцентричних та науково-доказових 
практик. 

Бажання вчитися та бути відкритим до інновацій для покращення послуг у 
власній громаді є критично необхідними.  
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Для отримання інформації просимо 
звертатися:

Психічне здоров’я для України (MH4U)
вулиця Іларіона Свєнціцького, 17,
Львів, Львівська область, 79000

кімната 044

OREST.SUVALO@MH4U.IN.UA 
WWW.MH4U.IN.UA




