
Збір коштів для залучення в громаду лікаря 

Навіщо? 

Кожному з нас хоча б раз в житті є потреба звернутись до лікаря. І не десь в Києві, 

а тут, в наших селах. Це – питання нашого здоров’я та життя. 

Ситуація на сьогодні 

Зараз в нас на два села працює 1 лікар, а треба ще хоча б 2 лікарі (виходячи з 

кількості фактично проживаючих мешканців).  

Лікарі, особливо хороші, зараз в дефіциті.  

Як «полюють» на лікарів сусідні громади? 

Надають лікарю: 

• Службове житло; 

• Комфортне робоче місце с сучасним обладнанням; 

• Фінансову підтримку («підйомні») від 50 000 до 150 000 грн.  

Що може запропонувати лікарю наша громада? 

Ми не маємо ані службового житла, ані сучасної амбулаторії.  

Залишаться – заохотити лікаря «підйомними». Для цього громаді треба зібрати 

мінімум 25 000 грн. на одного лікаря. 

Як можете допомогти? 

Переказавши кошти на виділений під проект «Медицина» рахунок: 

Розрахунковий рахунок:  2600 9052 6814 95 

АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 300711 

Отримувач: ГО "Єдність Громади - заможне село" 

ЕДРПОУ 39334305 

Призначення платежу — "Благодійний внесок на статутну діяльність" 

Важливо 

Члени громади, що зроблять благодійні внески, отримають першочергове право 

на укладення Декларації з лікарем.  

Зі свого боку гарантуємо щомісячну публічну звітність про надходження та рух 

коштів на рахунку. 

Контактна особа 

Конончук Ірина, 098-187-1234, irina.kononchuk@i.ua 

  



Кого ми шукаємо? 

• Сімейного лікаря 

• та/або Терапевта 

• та/або Педіатра 

Ми шукаємо лікаря, який любить свою роботу, спрямований на довгострокове 

партнерство та прагне працювати в нашій громаді. 

Кваліфікаційні вимоги  

Повна вища освіта, спеціалізація за фахом «Загальна практика – сімейна 

медицина» («Терапія», «Педіатрія»).  

Бажано досвід роботи, цілеспрямованість та прагнення до самовдосконалення. 

Знання стандартів та сучасних підходів до лікування. 

Можливості працевлаштування 

В юрівську амбулаторію або працювати приватним лікарем ФОП. 

Переваги роботи в нашій громаді 

• Близьке розташування до м. Києва – 15 км, або 20 хв. від ст. м. Теремки 

• Підтримка з боку місцевої влади 

• Підтримка з боку жителів громади 

Часто виникаючі питання 

Які в нас гарантії, що лікар, який прийде працювати в нашу громаду буде 

достатньо фаховим? 

Для відбору лікарів запровадимо дворівневу систему відбору лікарів. Перший 

рівень - громадський відбір, другий рівень - фаховий відбір за участю медичних 

фахівців, що живуть в нашій громаді.   

Чи є гарантія, що лікар, який прийде до нас працювати не піде з часом? 

Таких гарантій ніхто дати не може. Ми людину не можемо втримати силою. Лікар 

залишиться працювати в нашій громаді в разі, якщо буде розуміти, що: 

• йому фінансово вигідно тут працювати (ми можемо забезпечити йому 

максимальну кількість декларацій в короткий термін); 

• що є активна частина громади, яка говорить з ним «однією мовою», розуміє і 

опікується проблемами, з якими стикаються наші медичні працівники.  

Як будуть використані гроші в разі, якщо люди здадуть більше грошей, ніж 

потрібно 

Рахунок, на який збираються гроші, відкрито в ГО «Єдність громади – заможне 

село» суто під проект «Медицина». Тому у випадку, якщо грошей буде більше, ми 

зможемо використати їх на придбання медичного обладнання в амбулаторію та 

ФАП або на оплату мобільного зв´язку з нашими закладами. 


