
Додаток 3 до листа НСЗУ від ___ № ____ 

РЕЗУЛЬТАТИ 

поточного моніторингу (піврічний) 

проєкту міжнародної технічної допомоги “HealthLink: Посилення зусиль з протидії 

ВІЛ/СНІДу в Україні”  
                                                

Піврічний/річний/заключний (зазначити 

необхідне) 

Річний 

Період звітування 01.01.2020-31.12.2020 

1. Вихідні дані проєкту (програми) 

Партнер з розвитку Уряд США через Агентство США з 

міжнародного розвитку 

Бенефіціар  Міністерство охорони здоров’я України 

Реципієнт Національна служба здоров’я України (код 

ЄДРПОУ 42032422); благодійні 

організації/фонди, які працюють у сфері 

ВІЛ/СНІД, неурядові та неприбуткові 

організації, які працюють у сфері ВІЛ/СНІДу 

та/або у сфері моніторингу державних 

закупівель 

Номер реєстраційної картки проекту 3841-02 

2. Інформація про досягнення очікуваних результатів 

Узагальнені результати впровадження 

проєкту (програми) 

Вжито заходів задля зміцнення електронної 

системи охорони здоров'я, зокрема в частині 

оптимізації системи сховища даних 

електронної системи охорони здоров'я та 

передачі майнових прав інтелектуальної 

власності на окрему частину центральної бази 

даних електронної системи охорони здоров'я. 

 

Також впродовж звітного періоду надавалась 

комплексна інформаційна підтримка 

трансформаційних процесів у сфері охорони 

здоров'я в умовах пандемії COVID-19 

Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено 

інформацію про результати реалізації проєкту 

(програми) та інші матеріали або документи, 

розроблені в рамках проєкту (програми) 

www.nszu.gov.ua 

www.network.org.ua 

 

 

Загальна сума витрачених коштів 

міжнародної технічної допомоги під час 

реалізації проєкту (програми) на кінець 

звітного періоду (за наявності), 

у тому числі за категоріями: 

4 460 800,00 грн 

7 309 040,93 грн 

http://www.nszu.gov.ua/
http://www.network.org.ua/


послуги з організації тренінгів, навчання, 

опитування, інформаційні кампанії 

-  

консультаційні послуги -  

обладнання -  

будівельні, ремонтні роботи, технічний 

нагляд 

-  

адміністративні витрати виконавця -  

3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими 

Кількісні та/або якісні 

критерії результативності 

проєкту (програми) 

Заплановані результати 

на кінець звітного 

періоду 

Фактичні результати на кінець 

звітного періоду 

Подальший розвиток 

запровадження системи, що 

відповідає потребам 

реформи. Покращення 

безпеки системи відповідно 

до рекомендацій після 

другого тестування 

системи, запити на зміну 

від Національної служби 

здоров’я України 

оновлення процесу 

декларування, рішення 

самообслуговування для 

пацієнтів. 

Забезпечено процес 

декларування в 

електронній системі 

охорони здоров'я 

Упродовж звітного періоду 

передано усі майнові права 

інтелектуальної власності на 

комп’ютерну програму, до складу 

якої входять програмні продукти та 

інші твори, а саме адміністративна 

панель для управління правами 

доступу та для оновлення словника, 

що включають в себе детальні 

функції; Менеджера подій системи 

eHealth, направлення повідомлень 

МІС про зміну статусів у системі; 

панель адміністрування порталу 

eHealth; сервіс прийняття рішень 

(Gandalf); розгортання kong gateway 

в кластері Kubernetes; плагін для 

використання авторизаційного 

модулю Mithril; функціонал 

використання паролів користувачів 

у системі eHealth; механізм сервісу 

eHealth; прикладний програмний 

інтерфейс реєстрації режиму 

роботи структурних підрозділів 303 

та відображення на порталі НСЗУ; 

процес реєстрації  Пацієнта \ 

Декларації; програмний інтерфейс 

самообслуговування пацієнтів. 

Медичні записи первинної 

медичної допомоги. 

Розробка програмного 

продукту центральної 

бази даних електронної 

системи охорони здоров'я 

в частині доступу до 

медичних даних для 

лікарів первинної 

медичної допомоги 

Впродовж звітного періоду 

передано всі майнові права 

інтелектуальної власності на 

комп'ютерну програму, до складу 

якої входять програмні продукти та 

інші твори, а саме прикладний 

програмний інтерфейс реєстрації 

Епізоду медичної допомоги, Візиту, 

реєстрації Взаємодії, реєстрації 



Спостереження, реєстрації Стану, 

реєстрації Алергічної реакції \ 

Імунізації, отримання епізоду 

медичної допомоги \ 

Спостереження \ Стану, Update 

епізоду медичної допомоги \ 

Спостереження \ Стану, отримання 

Витягу з медичної картки пацієнта, 

оновлений модуль авторизації в 

частині контролю доступу до 

медичних даних для лікарів 

первинної медичної допомоги, 

реплікацію (окрему базу даних) 

інформації медичних подій в 

репорт БД на СУБД Монго БД, 

Технічну документація до 

Продукту, Програмний модуль 

медичних подій системи ЦБД 

eHealth, загальну інформацію та 

бізнес процеси. 

Експертна підтримка 

розвитку інституційної 

спроможності НСЗУ. 

Послуги з оптимізації 

системи сховища даних 

електронної системи 

охорони здоров'я для 

потреб НСЗУ 

Проведено закупівлю послуг з 

оптимізації системи сховища даних 

електронної системи охорони 

здоров'я для потреб НСЗУ та 

відібрано консультанта, який 

надаватиме послуги з розробки 

архітектури сховища даних, як 

центрального компоненту 

інформаційної системи НСЗУ, та 

його побудови (а саме компоненту,  

що буде отримувати дані із 

центральної бази електронної 

системи охорони здоров'я для 

потреб НСЗУ, із існуючих систем 

бухгалтерського обліку, систем 

управління договорами, 

торгівельної площадки, сайту 

НСЗУ, та інших систем НСЗУ, а 

також із зовнішніх джерел даних, 

до яких відносяться реєстри 

ліцензій на медичну практику, 

ліцензії на використання 

наркотичних засобів, тощо) та ін.  

Інформаційна підтримка 

трансформаційних процесів 

у сфері охорони здоров’я в 

умовах пандемії COVID-19 

Послуги по 

комплексному супроводі 

офіційної сторінки НСЗУ 

у соціальній мережі 

Facebook “НСЗУ для 

пацієнта”, проведення 

інформаційної кампанії 

на платформах Youtube, 

Facebook. 

Створено та затверджено 

щомісячний контент-план, 

розроблено 97 текстів для постів, 

які охоплюють різну тематику: 

COVID-19, програму медичних 

гарантіи,̆ права пацієнтів, інше. 

Підключено рекламнии ̆кабінет, що 

дозволило підвищити рівень 

охоплення та залучення аудиторії. 



Розроблено графічнии ̆дизаин̆ 

інформаціин̆ого матеріалу "Як 

захистити себе від Covid-19 під час 

вагітності?", "Вплив Covid-19 на 

дитину", "Планування подорожей 

під час вагітності і Covid-19". 

Створення анімаційних 

роликів за тематиками 

Забезпечено розробку анімаціин̆ого 

ролика за теми “Пацієнт має 

право”, ”Відео про COVID-19” та 

“Що таке медреформа?”. 

Послуги з перекладу та 

адаптації інформаційних 

матеріалів. 

Забезпечено переклад 

тексту:"Advice for women with 

suspected or confirmed coronavirus 

infection who have recently given 

birth" 

Послуги по створенню 

комунікаційної стратегії 

НСЗУ. 

 

Задля початку роботи над 

створенням комунікаційноі ̈

стратегії НСЗУ впродовж звітного 

періоду забезпечено проведення 

діагностичної сесії. 

Розпочато технічний SEO-аудит 

офіціин̆ого саит̆у НСЗУ, за 

результатами якого буде погоджене 

технічне завдання: на внесення 

правок та збір семантичного ядра. 

4. Проблемні питання та/або пропозиції 

Проблемні питання відсутні. На наступний звітний період пропонується розпочати співпрацю 

у частині юридичної підтримки проєкту з налаштування інформаційного обміну між 

електронною системою охорони здоров’я та системами Центру громадського здоров’я, а також  

продовжити співпрацю у частині отримання експертної та інформаційної підтримки 

трансформаційних процесів в сфері охорони здоров'я в умовах пандемії. 

 

Відповідальна особа  О. Мовчан 

 

Керівник реципієнта  А. Віленський 
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