
ЗВІТ 
ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ 

Перспективи  
перепрофілювання  
Строганівської амбулаторії  
загальної практики  
сімейної медицини

автори:
Альона Новікова
Юрій Чумак



Проект співфінансований з програми «Підтримка демократії», 
яка фінансується в межах польської програми співробітництва в цілях розвитку  

Міністерства закордонних справ Республіки Польща у 2017 р.
Проект співфінансується Польсько-Американським Фондом Свободи 

в рамках програми RITA – «Зміни в регіоні», яку реалізує Фонд «Освіта для демократії».

Автори дослідження і звіту: Альона Новікова і Юрій Чумак 

Консультації: Ельжб’єта Свідровська

Редакція: Йоанна Конєчна-Саламатін

Графічне оформлення: #kotNapunkcie

Звіт доступний на підставі ліцензії  
Creative Commons «Attribution - Share Alike 4.0 International» (CC BY-SA 4.0)  

Деякі права заcтережені на користь Йоанни Конєчної-Саламатін, Ельжб’єти Свідровської,  
Ольони Новікової, Юрія Чумака, а також Демократичного Товариства Схід.  

Робота була написана в рамках проекту «Використання евалюації в процесі  
ефективного управління об’єднаною громадою»,  

реалізованого Демократичним Товариством Схід у співпраці з партнерською організацією  
Східноукраїнський центр громадських ініціатив  

з використанням коштів Польсько-Американського Фонду Свободи,  
а також коштів з Програми підтримки демократії Фонду міжнародної солідарності  

з програми Польського співробітництва в цілях розвитку  
Міністерства закордонних справ в 2018 р.  

Дозволяється будь-яке використання контенту – за умови збереження цієї інформацї,  
включаючи інформацію про використану ліцензію, власників прав, а також проект  

«Застосування евалюації в процесі ефективного управління об’єднаною громадою».  
Зміст ліцензії доступний на сайті:  https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl



3

ВСТУП
Даний документ є звітом про дослідження, проведене в Григорівській сільській раді При-

сиваської ОТГ Херсонської області, зокрема, на території села Строганівка. Основною метою 

дослідження була оцінка діяльності Строганівської амбулаторії загальної практики сімейної 

медицини та з’ясування можливості її перепрофілювання на іншу діяльність, яка була б також 

пов’язана з охороною здоров’я. 

Органи місцевого самоврядування ОТГ відповідають за утримання будівель, в яких зна-

ходяться медичні установи, і не отримують на це державної субвенції, тобто фінансують дані 

видатки за рахунок власних надходжень до бюджету. У зв’язку з тим, виникає необхідність 

оптимізації витрат таким чином, щоб, не обмежуючи мешканцям доступу до якісних медичних 

послуг, одночасно мати можливість утримувати будинки в належному стані. 

В рамках реалізації медичної реформи в Україні всі медичні заклади на території об’єдна-

ної громади мають перейти до її підпорядкування, тому виникла необхідність дослідити робо-

ту амбулаторії та виявити можливості її перепрофілювання. У зв’язку з тим, що на території гро-

мади знаходяться лікувальні грязі, розглядалася зокрема ідея перепрофілювання амбулаторії 

на центр лікування грязями.

Дослідницькими питаннями даної евалюації були:

1. Які переваги і недоліки теперішньої діяльності Строганівської амбулаторії? 

2. Які додаткові послуги можливо заснувати – під що можливо перепрофілювати примі-

щення та залучити діючих працівників? 

Евалюація ex-ante (до початку реалізації проекту) мала на меті допомогти владі ОТГ визна-

чити, чи дійсно перепрофілювання амбулаторії необхідне, чи підтримають таку ідею мешканці, 

медичні працівники та депутати. Дослідження мало також принести інформацію про сприйнят-

тя мешканцями якості медичних послуг у Присиваській об’єднаній територіальній громаді, та 

вивчити думку працівників сфери охорони здоров’я.

Такий аналіз може стати додатковим аргументом для органів місцевого самоврядування 

ОТГ а процесі визначення майбутніх напрямків реформування сфери охорони здоров’я.

В рамках даного дослідження було зібрано та проаналізовано наявну інформацію про фі-

нансування та роботу Строганівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Опи-

тано медичних працівників, депутатів, пацієнтів амбулаторії та мешканців.
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ОСНОВНІ ВИСНОВКИ 

 ● На підставі проаналізованих нормативно-правових актів та здійсненого 
дослідження, можна зазначити, що рівень надання медичних послуг на 
території громади відповідає нормам, встановленим законодавством та 
в цілому задовольняє потреби населення, хоча є певні нарікання на стан 
приміщення Строганівської амбулаторії, дефіцит кваліфікованих кадрів та 
занадто короткий прийомний час. 

 ● Строганівська амбулаторія надає невеликий спектр медичних послуг: це 
первинний огляд, консультації та, в разі необхідності, направлення до ра-
йонної лікарні. Для виконання цих функцій штат медичних робітників за-
довільний. Проте в штаті занадто велика кількість допоміжного персоналу 
(сторожи/кочегари, завгосп та водій), що може свідчити про неефективне 
використанням бюджетних коштів.

 ● Приміщення амбулаторії використовується лише частково, більша части-
на не експлуатується, що призводить до її захаращення та псування. В бу-
дівлі амбулаторії є вільні приміщення, які можна використовувати, і які 
можуть приносити доходи. Роботу амбулаторії необхідно адаптувати до 
наявних потреб та можливостей, але при цьому потрібно подбати про те, 
щоб зберегти належний рівень доступу населення до медичної допомоги. 
В селі Строганівка має залишитися пункт першої медичної допомоги, але 
потрібно переглянути розподіл кадрів, час роботи тощо з метою оптимізу-
вати витрати. 

 ● Ідея відкриття грязелікарні в будинку амбулаторії виглядає цілком до-
цільною, адже може призвести до поліпшення економічного стану села 
і притоку фінансів. Однак, оскільки в громаді (як серед жителів, так і серед 
медичних працівників) є розбіжності з приводу лікувальних властивостей 
грязі, а також є сумніви щодо можливих перспектив «зеленого» туризму, 
то впровадження ідеї грязелікарні потребує великих зусиль і роботи з сус-
пільством.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ГРОМАДИ 

Присиваська об’єднана територіальна громада була створена 08 вересня 2016 року. Вона 

об’єднує 4 сільські ради на 5 сіл: село Григорівка (адміністративний центр громади) з населен-

ням 1300 осіб, село Павлівка, в якому проживає 1148 осіб, село Нововолодимирівка – 47 чоло-

вік, село Строганівка – 1068 чоловік та село Іванівка – 937 чоловік. Всього населення громади 

станом на 1 січня 2017 року складає 4500 осіб.

На території громади функціонують:

• загальноосвітні навчальні заклади І-ІІІ ступенів – 3;

• загальноосвітні навчальні заклади І-ІІ ступеня – 1;

• дошкільні навчальні заклади – 4;

• заклади культури – 4;

• музеї – 2;

• центр спорту та дитячо-юнацької творчості – 3;

• фельдшерські пункти – 2;

• амбулаторії – 2;

• станція швидкої допомоги – 1.

У 2017 р. доходи бюджету Григорівської сільської ради Присиваської ОТГ визначені в сумі 

26 448 000 гривень, в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету – 26 102 200 гривень, 

доходи спеціального фонду сільського бюджету – 345 800 гривень. Видатки сільського бюджету 

теж передбачені в сумі 26 448 000 гривень, в тому числі видатки загального фонду сільського бю-

джету – 25 541 178 гривень, видатки спеціального фонду сільського бюджету – 906 822 гривень 

. Отже, заплановано, що бюджет ОТГ буде бездефіцитним.

Присиваська ОТГ передає до районного бюджету медичну субвенцію на діяльність Ча-

плинської районної лікарні, яка надає медичну допомогу вторинного рівня (а саме працюють 

відділення: хірургічне, терапевтичне, неврологічне, гінекологічне, діагностичне, рентгеноло-

гічне, фізіотерапевтичне, дитяче, акушерсько-пологове, реанімації та інтенсивної терапії, зу-

бо-протезний кабінет). На 2017 рік розмір переданої субвенції складав 2 625 560 грн).

Крім того, в районний бюджет передана додаткова дотація з державного бюджету на фі-

нансування видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я в розмірі 247 195 грн.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТУ ДОСЛІДЖЕННЯ
Дослідження стосується діяльності Строганівської амбулаторії загальної практики сімей-

ної медицини. Амбулаторія, на даний момент, знаходиться у підпорядкуванні Чаплинської ра-

йонної лікарні.  Крім неї, на території Григорівської сільської ради працює амбулаторія в с. Гри-

горівка, а також 2 фельдшерських пункти (далі ФП): в с. Павлівка та в с. Іванівка. При цьому ФП 

«приписані» та підпорядковані Строганівській амбулаторії. 

До медичних установ Присиваської ОТГ нале-

жить ще центр екстреної медичної допомоги 

(далі – ЦЕМД), який розташований у с. Гри-

горівка та обслуговує всі 5 сіл, які входять до 

об’єднаної територіальної громади. 

В центрі працюють 4 фельдшери, 2 водії та 2 са-

нітарки. З початку 2017 року до ЦЕМД надійш-

ло 1053 виклики. Для надання невідкладної 

медичної допомоги працівники ЦЕМД доїжджають до сіл Строганівка, Павлівка, Нововолоди-

мирівка – за 13 хв., а до села Іванівка  – за 18-19 хв.

Мешканець с. Строганівка: Коли приїжджає швидка допомога з Григорівки, робить всі про-

цедури безкоштовно, а в лікарнях Чаплинки та Херсону вимагають гроші. Роботою швидкої 

задоволені.

За даними, отриманими від мешканців сіл Григорівка та Строганівка, за останні роки до 

села Григорівки збільшилась кількість туристів, які почали приїздити через лікувальні грязі Си-

вашу. Грязі біля Григорівки пройшли всі необхідні дослідження та є сертифікованими лікуваль-

ними грязями.

Усі заклади медицини фінансуються субвенцією, що виділяється з бюджету України. Проте 

у випадках, коли державної субвенції на утримання медичних закладів не вистачає – дофінан-

совують їх саме органи місцевого самоврядування.

Згідно з даними, отриманими у Григорівській сільській раді та медичних закладах, на фі-

нансування Строганівської амбулаторії у 2016 р. було виділено близько 1 млн грн., а на фінан-

сування Григорівської амбулаторії – близько 550 тис. грн.

Через те, що Строганівська амбулаторія досі підпорядкована Чаплинській районній лікар-

ні, вона не звітує Григорівській сільській раді про освоєні кошти. Інформацією про витрати на 

діяльність Строганівської амбулаторії володіє «Чаплинський районний центр первинної ме-

дико-санітарної допомоги», який не вважав за потрібне надати дослідникам цю інформацію. 

Варто також підкреслити, що Чаплинська районна рада не володіє інформацією про те, скільки 

коштує діяльність Строганівської амбулаторії.
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Ідея перепрофілювання Строганівської амбулаторії виникла після внутрішнього моніто-

рингу, здійсненого працівниками Григорівської сільської ради щодо роботи двох амбулаторій, 

а саме Григорівської та Строганівської. 

За результатами цього моніторингу виявилось, що 

утримання Григорівської амбулаторії обходиться дешевше, 

при тому, що вона працює довше ніж Строганівська. Примі-

щення амбулаторії відремонтоване, замінені вікна та систе-

ма опалення. Кілька кабінетів ще ремонтують. Щоправда, 

у Григорівській амбулаторії немає жодного лікаря, а медич-

ний штат складають 6 чоловік.

В Строганівській амбулаторії лікарський прийом ве-

деться з 8 ранку до 15 години. При цьому з 13 і до 15 години 

лікарі роблять виїзди до хворих. Для цього у них є спеці-

альний легковий автомобіль, який возить лікарів не тільки 

до хворих, а також у Павлівку та Іванівку (сусідні села), та 

бухгалтерію з Чаплинки до Херсону. Автомобіль не використовується, наприклад, для тран-

спортування хворих до лікарні, бо він не для цього призначений.

Багато років тому Строганівська амбулаторія була лі-

карнею із денним стаціонаром та великим штатом робіт-

ників. Там навіть були родильне та хірургічне відділення 

і своя клінічна лабораторія. Згодом лікарня поступово за-

кривала відділення через брак коштів та кадрів. На даний 

момент штат амбулаторії складає: 2 лікарі (вищої категорії), 

фельдшер (1-ї категорії), сімейна (дитяча) медсестра (1-ї 

категорії), 2 санітарки, водій, 3 сторожи. Також до Строга-

нівської амбулаторії кожного тижня приїздить з Чаплинської районної лікарні стоматолог та 

стоматологічна медсестра.

Лікарі Строганівської амбулаторії раз на тиждень роблять виїзні прийоми у приміщеннях 

фельдшерських пунктів. У ці дні вони виписують рецепти на ліки та ведуть прийом. 

За програмою «Доступні ліки» з квітня 2017 р. виписали 2600 рецептів для 3 сіл (Строга-

нівка, Павлівка, Іванівка). Тепер ліки закуповуються у центральній районній аптеці в Чаплинці. 

Планується, що найближчим часом відкриється філія аптеки при Строганівській амбулаторії.

До самої амбулаторії звертаються переважно пенсіонери та люди похилого віку, для яких 

проблематично звернутись до іншого медичного закладу на території громади або району (Ча-

плинської районної лікарні або до лікарень у місті Херсон). 
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Приміщення Строганівської амбулаторії потребує капітального ремонту, що видно на фо-

тографіях.

 В приміщенні амбулаторії на даний момент поміняні вікна, але в поганому стані перебува-

ють системи опалення та водопроводу, загальний стан низки приміщень також незадовільний. 

Частина будівлі, в якій раніше був денний стаціонар на 10 місць, зараз не використовуєть-

ся, а стоїть в «законсервованому» стані. Прийом пацієнтів ведеться в одному крилі (в чотирьох 

кабінетах), яке й опалюється взимку. 

Саме приміщення амбулаторії велике. Розраховане на обслуговування майже 10 тисяч 

осіб (така кількість населення обслуговувалась у 1976 році). Приміщення просторе, з високими 

стелями та великими вікнами. Знаходиться на в’їзді у село Строганівка зі сторони села Павлів-

ка. В кількох кілометрах від Сивашу. На території амбулаторії є невеликий сквер. 

Медпрацівник Строганівської амбулаторії: Стаціонар прибрали роки 2 тому. Обладнан-

ня з амбулаторії забрали тоді ж, залишився глюкометр. Цього року скоротили 2-х медсестер: 

маніпуляційну та дільничну. Вони стоять на обліку в центрі зайнятості. Недостатньо меди-

каментів – останній раз їх видавали ще у квітні. Не вистачає діагностичної амбулаторії. Іноді 

(наприклад, у вихідні) жителі їдуть до Григорівки – але не до амбулаторії, а до швидкої допомо-

ги, адже там є фельдшери.
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Відповідно до норм чинного законодавства, амбулаторія у сільській місцевості створю-

ється для надання первинної медичної допомоги понад 1500 особам населення у місті і понад 

1200 особам у сільській місцевості.

Згідно з даними, наданими лікарями Строганівської амбулаторії, до неї приписані 1300 

чоловік. Таким чином наявна мінімальна кількість населення, необхідного для функціонування 

амбулаторії. А враховуючи кількість населення об’єднаної територіальної громади, на її тере-

нах можуть функціонувати і 2 амбулаторії.

ТЕОРІЯ ПРОЕКТУ
Проектом, який підлягав оцінюванню є ідея перепрофілювання Строганівської амбула-

торії загальної практики сімейної медицини у грязелікувальню. Проблемою в даному проекті 

є неефективна робота амбулаторії, яка вимагає дії у вигляді перепрофілювання. Приблизна те-

орія проекту описується згідно з наступною схемою:

Ресурси:

• Державна субвенція;

• кошти сільського бюджету;

• кошти залучених інвесторів;

• кошти зібрані громадою;

• приміщення;

• працівники, які мають відремонтувати та переобладнати приміщення;

• медичні працівники;

Дії:

• розробка проектно-кошторисної документації, необхідної для створення грязеліку-

вальні;

• збір коштів та залучення інвесторів для реалізації проекту;

• реалізація проекту;

Чинники успіху 

• мешканці підтримають ідею перепрофілювання приміщення Строганівської амбулато-

рії у грязелікувальню;

• бажання місцевого бізнесу інвестувати у громаду;

Проблема

Дії Короткострокові 
ефекти

Довгострокові 
ефекти 
(зміна)

Як вирішити проблему?

Неефективна робота 
амбулаторії, яка вимагає дії 

з боку влади 

Чого потребуєш, 
щоб вирішити проблему?

Чинники успіху
Чинники поразки

Ресурси
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Чинники поразки:

• населення обуриться через закриття Строганівської амбулаторії;

• мешканці не підтримають ідею перепрофілювання приміщення Строганівської амбула-

торії у грязелікувальню;

• відсутність фінансування на реалізацію проекту;

• грязелікувальня не буде користуватися попитом та не вийде на самоокупність;

• брак кваліфікованих кадрів;

• низька якість грязі саме біля Строганівки;

• вичерпність грязі;

Короткострокові ефекти:

• нові робочі місця для мешканців села Строганівка;

• ефективне використання приміщення (не простоює);

• можливість оздоровлення для населення;

Довгострокові ефекти:

• економічне зростання сіл Григорівської громади;

• збільшення бюджету громади;

• збільшення кількості туристів;

• налагодження туристичного бізнесу;

• постійний приток коштів;

• оздоровлення населення;

• збільшена зайнятість населення;

• налагодження транспортної розв’язки із містом Херсон;

• збільшення кількості туристів не тільки у селі Григорівка, а й в інших селах громади, 

зокрема у Строганівці;
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МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

Дослідження проводилося на території Присиваської об’єднаної територіальної громади 

у селах: Григорівка, Павлівка, Строганівка, Іванівка.

Для дослідження було обрано наступні методи. 

• аналіз нормативно-правових актів, які стосуються діяльності амбулаторії в сільській 

місцевості та рішень Григорівської об’єднаної громади, які стосуються Строганівської 

амбулаторії загальної практики сімейної медицини (Досліджено нормативно-правові 

акти, які регулюють діяльність амбулаторій – Положення про амбулаторію, Закон Укра-

їни «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Закон України «Про екстре-

ну медичну допомогу».); 

• спостереження: як виглядає амбулаторія, яке обладнання в наявності, яке приміщення 

(розмір, місцезнаходження), скільки людей чекають прийому;

• індивідуальні поглиблені інтерв’ю з мешканцями с. Строганівка, с. Григорівка (загалом 

10 інтерв’ю з мешканцями), медичними працівниками фельдшерських пунктів та амбу-

латорій (7), депутатами (4);

• колективне інтерв’ю з мешканцями села Строганівка (2)

• інтерв’ю у бізнесмена  сфері грязелікування (1).

Всього опитано 30 осіб з різних сіл Григорівської об’єднаної територіальної громади.

Було проаналізовано інформацію на сайті Григорівської сільської ради Присивашського 

району http://grygorivska-gromada.gov.ua/, а саме: проект «Стратегії місцевого економічно-

го розвитку Присиваської об’єднаної територіальної громади Херсонської області», рішення 

ради та загальну інформацію про громаду.

Також був проведений візуальний огляд будівель Григорівської та Строганівської амбу-

латорій (приміщень, стану ремонту в приміщеннях, кількості пацієнтів обох амбулаторій, кіль-

кість присутніх працівників, наявного обладнання).

Метою проведення інтерв’ю із працівниками було встановлення переваг та недоліків 

у роботі Строганівської амбулаторії та якості надання медичних послуг у громаді з професійної 

точки зору. Також необхідно було встановити їх бачення майбутнього роботи амбулаторії. До 

сценарію інтерв’ю увійшли питання щодо викликів у роботі амбулаторії сьогодні, можливості 

змін у роботу амбулаторії та загалом можливості перепрофілювання її у грязелікувальню.

Проведення інтерв’ю із депутатами мало на меті виявлення переваг і недоліків у сфері 

надання медичних послуг у громаді, з точки зору управління, утримання медичних закладів 

зараз та у подальшому. До сценарію інтерв’ю увійшли питання щодо забезпечення роботи ам-

булаторії сьогодні, залучення жителів до обговорення можливості перепрофілювання амбула-

торії та їх бачення майбутнього грязелікувальні на базі амбулаторії.
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Метою проведення інтерв’ю із мешканцями було встановлення фактичної якості надання 

медичних послуг у громаді та їх бачення подальшої діяльності або можливості перепрофілю-

вання амбулаторії. До сценарію інтерв’ю увійшли питання щодо їх ставлення до роботи Строга-

нівської амбулаторії, пропозиції щодо оптимізації її роботи та можливості перепрофілювання 

у грязелікувальню.

Для отримання більш детальної інформації про фінансування амбулаторій та ФП до Ча-

плинського районного центру первинної медико-санітарної допомоги був направлений запит 

на отримання інформації, але відповіді не отримали.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ
Відповідно з записами працівників Григорівської амбулаторії з 25.09.17 по 02.10.17 до Гри-

горівської амбулаторії звернулося 15 мешканців із села Строганівки, Павлівки та Іванівки (біль-

шість – з Павлівки). 

За даними працівників Строганівської амбулаторії за той же період до Строганівської ам-

булаторії звернулося 138 чоловік. Отже, говорити про те, що на сьогоднішній день більшість 

мешканців Строганівки звертаються до Григорівської амбулаторії, не доводиться.

В той же час, за даними, наданими у ЦЕМД, у 2016 році було приблизно 280 викликів бри-

гади швидкої невідкладної медичної допомоги до мешканців Строганівки, тоді як до мешканців 

села Григорівка – всього 40-50 викликів. Мешканці Строганівки пояснювали причину частих 

викликів «швидкої» незручним графіком роботи Строганівської амбулаторії, яка не працює у 

післяобідній час.

У Строганівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини працюють 2 досвід-

чених лікарі, але вони вже пенсійного віку і жодної заміни на їх місце немає. 

Дефіцит медичних кадрів як у Строганівці, так і в Григорівці викликаний тим, що лікарі із 

досвідом роботи вже мають роботу в районних центрах та в Херсоні, а молоді спеціалісти не 

бажають їхати жити та працювати у село. Також одним із факторів є те, що найближчий заклад 

вищої освіти медиків знаходиться в обласному центрі, і більшість випускників воліють залиша-

тись працювати там.

На думку медичних працівників та мешканців села Строганівка, основними перевагами у 

діяльності Строганівської амбулаторії є:

• можливість мешканців села Строганівка звернутись за консультацією до лікарів за міс-

цем проживання;

• лікарі постійно здійснюють профілактичні візити до людей, що перебувають у них на 

обліку;

• мешканці мають можливість отримати направлення до певного лікаря Чаплинської ра-

йонної лікарні;
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• медичні працівники намагаються підтримувати приміщення амбулаторії у стані, при-

датному для використання;

• лікарі досвідчені і ставлять діагноз дуже швидко;

• лікарі раз на тиждень здійснюють виїзні прийоми у приміщеннях Павлівського та Іва-

нівського ФП.

Основними недоліками у діяльності Строганівської амбулаторії є:

• занадто короткий прийомний час для пацієнтів: з 8-00 ранку до 13-00 дня;

• відсутність необхідного обладнання;

• лікарі пенсійного віку і не слідкують за новими методами лікування;

• приміщення амбулаторії потребує капітального ремонту;

• низький об’єм медичних послуг для населення: із медичної допомоги лікарі надають 

консультації, а медична сестра може поставити укол або систему «капельницю», інші 

медичні послуги в амбулаторії не надаються;

• на утримання Строганівської амбулаторії виділяється вдвічі більше коштів, ніж на 

утримання Григорівської амбулаторії;

• молодь майже не відвідує амбулаторію і переважно звертається лише у районну 

лікарню.

Більша частина опитаних зазначила, що в роботі амбулаторії не вистачає власної лабора-

торії, стаціонарного відділення, ремонту приміщення та молодих спеціалістів. У тому вигляді як 

зараз, амбулаторія фактично працює як ФП і не підтверджує звання амбулаторії.
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Які додаткові послуги можливо заснувати, під що можна перепрофілювати Строганів-

ську амбулаторію та залучити діючих працівників?

Як зазначили депутати Григорівської ОТГ, питання про перепрофілювання Строганівської 

амбулаторії загальної практики сімейної медицини поки не розглядалось повноцінно. Від го-

лови Григорівської сільської ради поступала ініціатива щодо створення на базі амбулаторії 

«центру сестринської допомоги» для людей із особливими потребами та пенсіонерів, але про-

позиція далі не розглядалась. Від населення жодних ідей використання приміщення амбулато-

рії або можливості перепрофілювання амбулаторії не надходило.

Саму ідею перепрофілювання амбулаторії населення підтримує лише за умови збережен-

ня медичного закладу на території села Строганівка. Частина з них навіть мріють про віднов-

лення стаціонару.

Житель с. Строганівка: Хоча людей у Строганівці стало менше, хворих побільшало, адже 

багато людей похилого віку. На медогляд доводиться їхати до Чаплинки, 30-35 км туди й назад 

– це вартує приблизно 80 грн. Потрібно, щоб повернули стаціонар, він зможе «потягнути» всю 

ОТГ.

З іншого боку, значна частина мешканців підтримує ідею оптимізації роботи амбулаторії. 

Тобто, частину великого приміщення амбулаторії можна використати на створення іншого за-

кладу, однак при цьому залишити людям можливість звертатись до місцевого лікаря. 

Враховуючи наявність на території громади сертифікованої лікувальної грязі та розвитку 

туризму, пов’язаного із лікуванням грязями, розглядалась ідея створення грязелікувальні на 

базі приміщення Строганівської амбулаторії. 

Дослідження проводились ТОВ «Вігов» з 2005 року, і за висновками Українського науко-

во-дослідницького інституту медичної реабілітації та курортології на підставі звіту «Прогнозна 

оцінка властивостей грязей затоки Сивашу в районі с. Григорівки Чаплинського району Хер-

сонської області щодо їх застосування у медичній практиці» і «Клінічні дослідження мулової 

сульфідної грязі озера Сиваш (Херсонська область), дану грязь можна використовувати при 

захворюваннях опорно-рухового апарату.

Вказаними вище дослідженнями було встановлено, що грязь із затоки Сиваш зберігає свої 

біологічні властивості протягом 6 місяців, що дає змогу робити запаси грязі для цілорічного 

використання її, припустімо, у грязелікувальні.  

Схожої думки дотримуються і деякі місцеві медики. Медичний працівник: «Якщо перепро-

фільовувати Строганівську амбулаторію, там слід залишити ФП. Щодо грязелікувальні: у Стро-

ганівці Сиваш знаходиться навіть ближче до населеного пункту, ніж у Григорівці. Але дослі-

дження води, солі та грязей саме у Строганівці не проводилося».

Слід зауважити, що є й такі мешканці та медпрацівники, які не бачать доцільності створен-

ня грязелікувальні. Адже підприємство «Титан», розташоване поряд в окупованому Криму, за-

бруднює навколишнє середовище шкідливими викидами, отже, на їх думку, в грязі є не тільки 

корисні речовини, але й отруйні відходи.
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Більшість опитаних жителів сходяться в думці, що для роботи грязелікувальні необхідні 

лікарі, тому, за умови її створення на базі амбулаторії, для місцевого населення збережеться 

можливість отримати медичні послуги. 

Жителька с. Строганівка: Можливо влаштувати на базі Строганівської амбулаторії гря-

зелікувальню плюс ФАП. Попит на грязелікувальню буде. Можна продавати й сіль.

Також мешканці висловлювали сподівання, що грязелікувальня буде сприяти розвитку 

економіки села за рахунок приїжджих пацієнтів, туристів. Навіть згадували, що «при колиш-

ньому сільському голові Строганівки Олександрі Задорожному проводили дослідження, за 

результатами якого з’ясували, що підземні води в Строганівці є цілющими». Однак такі дані по-

требують свого документального підтвердження.



ВИСНОВКИ
 ● У своїй діяльності Строганівська амбулаторія фактично виконує роботу 

«розширеного» фельдшерського пункту (який має в штаті кваліфікованих 
лікарів), тобто здійснює консультативні та профілактичні функції. В разі на-
гальної потреби мешканці звертаються до центру швидкої невідкладної 
допомоги або у районну лікарню.

 ● Вся робота амбулаторії тримається на двох лікарях і в разі, якщо вони за-
лишать цю роботу, то заміни їм немає. 

 ● Приміщення амбулаторії має великий потенціал, оскільки це велике бу-
дівля, яких мало на території ОТГ. Великі приміщення дають перспективу 
приймати багато пацієнтів. У той же час, воно було побудовано ще до 1915 
року і на даний момент в ньому замінені лише вікна та зроблений неве-
ликий косметичний ремонт. На сьогодні немає достатніх даних, аби чітко 
можна було сказати, наскільки будівлю можна пристосувати до грязеліку-
вальні, терапії лікувальною водою та грязями, здійснення інших процедур.

 ● Штаб співробітників Строганівської амбулаторії занадто великий у порів-
нянні зі схожими закладами медицини: майже половину складають не 
працівники медицини, а підсобні працівники. Таким чином на амбулато-
рію витрачаються значні кошти. 

 ● Населення до ідеї створення грязелікувальні на території їх громади ста-
виться переважно позитивно. Однак із зазначенням, що для мешканців 
села Строганівка повинна залишитись можливість отримати на місці ме-
дичну допомогу.

 ● Основними проблемами створення грязелікувальні є:
• недостатня інформація щодо лікувальних властивостей грязей Сиваша саме в ра-

йоні с. Строганівка;

• брак коштів;

• брак відповідних медичних кадрів;

• питання гідного транспортного сполучення між громадою та районним і обласним 

центрами, адже дороги між населеними пунктами на сьогоднішній день низької 

якості.

 ● В разі реалізації даного проекту та за умови належної інформацій-
но-роз’яснювальної політики, проект може знайти підтримку і серед ро-
бітників медицини, і серед населення.

 ● Відкриття грязелікувальні на території громади збільшить потік туристів, 
що призведе до зростання економічного потенціалу громади та розвитку 
її інфраструктури. Тому збільшаться доходи як населення, так і громади в 
цілому.
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РЕКОМЕНДАЦІЇ
 ● Роботу амбулаторії необхідно оптимізувати до потреб громади та можли-

востей її фінансування.
 ● Приміщення амбулаторії потрібно відремонтувати;.
 ● Провести дослідження лікувальних властивостей води, солей та грязі в ра-

йоні с. Строганівка.
 ● Більш детально розглянути питання створення грязелікувальні на базі ам-

булаторії або винести питання перепрофілювання на громадські обгово-
рення.

 ● Лобіювати можливість залучення коштів інвесторів та міжнародної техніч-
ної допомоги для реалізації як ремонту приміщення амбулаторії, так і для 
створення грязелікувальні.

 ● Для залучення нових кваліфікованих медичних кадрів слід організувати 
зустрічі із інтернами, що навчаються на медичних факультетах м. Херсона, 
які будуть шукати роботу в подальшому.

 ● Провести інформаційно-розяснювальну кампанію з місцевими жителями 
щодо перспектив створення грязелікувальні (можливостей користуватися 
її послугами, здавати в оренду свої будинки, заробляти за рахунок інших 
послуг, які надаватимуть туристам).


