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Стратегія розвитку Дрогобицької громади до 2030 року:
«Центр інноваційної економіки та медицини орієнтований на людину»

▪ Відповідність Цілям Сталого Розвитку;

▪ Людиноцентричність;

▪ Інноваційність;

▪ Рушійна сила – Дрогобич Smart City.

Напрямами для громади  Дрогобича є: 

• Розумні рішення для міського життєвого простору 21 століття. 

• Дрогобич – метрополія здоров’я. 

• Дрогобицька діджиталізація. 

• Смарт спеціалізація регіонального центру. 

• Місто відоме у світі. 

• Дрогобич – культурна, творча і освітня метрополія.



Трансформація управління стратегічним розвитком громади 
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• Впровадження в об’єднаній громаді управління на основі цінностей.

• Залучення органів самоорганізації населення до управління громадою.

• Створення і реалізація інноваційної стратегії міста орієнтованої на людину.

• Розробка і впровадження галузевих стратегій в місті.

• Реформування освіти та медицини міста на основі управління на основі даних.

• Управління на основі даних.

• Оптимізація непродуктивних  видатків на освіту та охорону здоров’я.

• Розумна громада Дрогобича. (Краща практика 2018 року).

• Прозорість та партисипативність.

• Smart City Дрогобич. (Краща практика 2017 року).

• Відкриті дані.

Все розпочалось  з  впровадження Смарт Сіті



Розвиток медицини  - основа стратегії 
Дрогобицької громади

Цілі:

▪ Доступна для всіх медицина.

▪ Розвиток системи інтенсивного лікування найбільш поширених та 
загрозливих для життя та здоров’я хворіб (інсульту та інфаркту) на 
базі медичного хабу Дрогобича.

▪ Розробка та запровадження Стратегії Розумної Спеціалізації 
півдня Львівської області (профілактика, інтенсивне лікування, 
рекреація, медичний туризм, тощо).

Стратегія розвитку Дрогобицької громади до 2030 року:

«Центр інноваційної економіки та медицини орієнтований на людину»



Результати практики

Короткострокові:

▪ Покращено доступність до послуг лікування інфаркту міокарда та 
інсульту, отримання діагностики та лікування в межах 1 години для  
жителів регіону.

▪ Запроваджено інноваційні методи лікування - стентування при 
інфаркті та тромболізис з лікуванням в спеціальному інсультному
центрі. 



Результати практики

Довгострокові:

▪ Зниження смертності від інсульту та інфаркту на 15% та 
інвалідності на 10%.

▪ Створено базу для подальшого розвитку медицини в регіоні та 
поширення цього досвіду серед інших громад.



Опис діяльності

Створення відділення з лікування інфаркту міокарда 
(інтервенційної кардіології та реперфузійної терапії) -
співпраця з Міністерством охорони здоров’я України та 
втілення в життя Урядової ініціативи "Рятуємо серця 
України".

Створення інсультного центру - механізм 
міжмуніципальної співпраці з м. Борислав та 
навколишніми селами. 

Інші проєкти реалізовані за державні кошти та кошти 
міжнародних партнерів із залученням співфінансування з 
бюджету Дрогобицької міської ради. 



Бюджет практики та проблеми

Бюджет практики:

Кошти місцевого бюджету 15 млн. грн

Кошти обласного бюджету 5 млн. грн

Кошти державного бюджету 70 млн. грн

Інші кошти, не заборонені 

законодавством 1,5млн.грн.

Проблемі питання, які виникли у ході 

впровадження практики:

Проблеми з фінансовими операціями 

при отриманні коштів від міжнародних 

партнерів через неузгодженість 

фінансових механізмів та 

законодавства України з країнами ЄС. 



#ВСЕ_БУДЕ_ДРОГОБИЧ



Міський голова Тарас Кучма

Дякую за увагу 
та запрошую 
до Дрогобича!
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