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  __________________ Ю.Ю. Приварський 

 

Голова групи управління субпроектом, 

Перший заступник голови Рівненської ОДА  

 

28 липня  2016 року 

 

Управління охорони здоров’я Рівненської ОДА 

Проект № 8475-UA 

“Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей” 

Субпроект “Підвищення ефективності лікування та профілактики хвороб системи 

кровообігу в Рівненській області на період з 2015 по 2020 роки“ 

 

 

 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 

на надання консультаційних послуг із 

проведення соцопитувань населення 

(пакет закупівель № 8.3.3) 

Проект «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей» 

Субпроект “Підвищення ефективності лікування та профілактики хвороб системи 

кровообігу в Рівненській області на період з 2015 по 2020 роки“ 

 

I. Опис Проекту 

Уряд України одержав позику Світового банку на фінансування проекту «Поліпшення 

здоров'я на службі у людей» (далі – Проект). Цілями Проекту є покращення якості 

медичних послуг у відібраних областях, із особливим акцентом на первинній і вторинній 

профілактиці серцево-судинних захворювань та поліпшення ефективності системи 

охорони здоров'я. 

 Проект складається з таких частин: 

Частина 1. Удосконалення надання послуг на місцевому рівні; 

Частина 2. Зміцнення урядування Міністерства охорони здоров’я; 

Частина 3. Управління проектом та моніторинг і оцінювання. 

В рамках частини 1 проекту Рівненської області надано фінансування для виконання  

субпроекту, затвердженого Світовим Банком та спрямованого на покращення 

функціонування та взаємодії первинної, вторинної і третинної ланок надання допомоги 

хворим на ХСК (хвороби системи кровообігу) та покращення обізнаності населення щодо 

профілактики хвороб системи кровообігу.  

Частину коштів вищезазначеного Проекту має бути використано на проведення чотирьох 

соціологічних досліджень в рамках Договору, який буде укладено відповідно до цього 

Запрошення між Управлінням охорони здоров’я Рівненської ОДА (далі – Замовник) та 



 

 2 

фірмою, яка буде забезпечувати розробку методології, організацію, проведення опитувань 

та аналіз їх результатів (далі – Консультант). 

II. Мета завдання  

Метою цього завдання є проведення 4 (чотирьох) соціологічних опитувань 

населення Рівненської області для вивчення його обізнаності щодо лікування, 

профілактики хвороб системи кровообігу, рівня довіри населення до системи охорони 

здоров’я області та обізнаності населення щодо цілей та заходів Проекту. 

ІІІ. Обсяг послуг 

Проведення соціологічних досліджень передбачає опитування населення 

Рівненської області щодо питань: 

 обізнаності респондентів щодо процедури лікування та заходів, що забезпечують 

досягнення контрольованого рівня артеріального тиску; 

 ступеня впливу на респондентів медичних працівників первинного / вторинного 

рівня надання медичної допомоги; 

 рівня довіри респондентів до системи охорони здоров’я та медичних працівників 

зокрема; 

 обізнаності населення щодо реалізації в Рівненській області спільного проекту 

Світового Банку та МОЗ України. 

 обізнаності населення щодо принципів ведення здорового способу життя та 

профілактики хвороб системи кровообігу.  

Дослідження має включати: опитування цільової групи респондентів віком 18 років і 

старше відповідно до сформованої репрезентативної вибірки, що здійснюються у 4 етапи 

у 2016, 2017, 2018 та 2019 роках; обробку й аналіз результатів. 

 

Методологія 

Репрезентативне вибіркове опитування населення віком 18 років і старше проводиться на 

основі індивідуальних інтерв’ю «віч-на-віч» відповідно до сформованої вибірки, обсяг 

якої на кожному етапі повинен бути не менше 600 осіб.  

 

Дизайн вибірки 

Консультант повинен розробити репрезентативну вибірку.   Вибірка має бути затверджена 

Замовником. Генеральною сукупністю є  населення Рівненської області у віці 18 років і 

старше.  

 

Інструменти збору даних  

Консультант повинен розробити інструментарій дослідження, що включає анкету та 

інструкцію для інтерв’юера. Проект інструментарію має бути погоджений із Замовником.  

 

Обробка даних та оцінка показників  

Консультант повинен реалізувати процедури обробки даних, забезпечити отримання 

репрезентативних масивів мікроданих та оцінку необхідної системи показників, що має 

бути погоджена із Замовником 
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Протягом виконання етапу І (2016 р.) Консультант повинен: 

 

1. Розробити методологію опитування, в т.ч. дизайн вибірки, інструменти збору 

даних, процедуру обробки даних та оцінювання показників. 

2. Здійснити тестування інструментів збору даних і провести навчання інтерв'юерів. 

3. Провести збір даних відповідно до розробленої методології. 

4. Забезпечити 10%  контроль інформації шляхом інтерв’ю віч-на-віч , отриманої від 

респондентів. 

5. Здійснити введення, арифметичний та логічний контроль даних. 

6. Забезпечити обробку даних. 

7. Здійснити аналіз даних, надати звіт за результатами опитування. 

8. За необхідності уточнити методологію опитування, анкету, зі збереженням 

порівнянності даних 

 

Протягом виконання ІІ етапу (2017 р.), ІІІ етапу (2018 р.) та ІV етапу (2019 р.), 

Консультант повинен: 

1. Провести збір даних відповідно до розробленої методології. 

2. Забезпечити 10% контроль інформації шляхом інтерв’ю віч-на-віч, отриманої від 

респондентів. 

3. Забезпечити введення, арифметичний та логічний контроль даних. 

4. Забезпечити обробку даних. 

5. Здійснити аналіз даних, надати звіт за результатами опитування, що включає 

результати порівняльного аналізу із результатами опитувань попередніх років. 

 

IV. Очікувані результати та звітність 

1. Протягом виконання робіт в межах кожного з етапів Консультант надає Замовнику 

наступні документи: 

Документи (надаються виключно в межах етапу) 
Термін надання документів 

Замовнику 

І етап – 2016 рік 

1. Методологія дослідження, включаючи інструменти 

збору даних, дизайн вибірки 

Протягом 1-го місяця  

 з моменту підписання договору 

із Консультантом 

2. Підсумковий звіт тестування інструментів збору 

даних  

Протягом 2-го місяця  

 з моменту підписання договору 

із Консультантом 

3. Короткий звіт щодо збору даних, репрезентативний 

масив даних 

Протягом 3-го місяця  

 з моменту підписання договору 

із Консультантом 

4. Масив даних у форматі поширеного програмного 

пакету статистичної обробки даних, таблиці 

Протягом 4-го місяця  

 з моменту підписання 
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статистичних показників, аналітичний звіт 

(відповідно до п. 2) за результатами опитування у 

2016 році 

договору із Консультантом 

ІІ етап – 2017 рік 

1. Короткий звіт щодо збору даних, репрезентативний 

масив даних 

Не пізніше 2 місяців до 

закінчення ІІ етапу 

2. Масив даних у форматі поширеного програмного 

пакету статистичної обробки даних, таблиці 

статистичних показників, аналітичний звіт (відповідно 

до п. 2) за результатами опитування у 2017 році, що 

включає результати порівняльного аналізу із 

результатами досліджень 2016 року 

Не пізніше 1,5 місяця до 

закінчення ІІ етапу 

ІІІ етап – 2018 рік 

1. Короткий звіт щодо збору даних, репрезентативний 

масив даних 

Не пізніше 2 місяців до 

закінчення ІІІ етапу 

2. Масив даних у форматі поширеного програмного 

пакету статистичної обробки даних, таблиці 

статистичних показників, аналітичний звіт (відповідно 

до п. 2) за результатами опитування у 2018 році, що 

включає результати порівняльного аналізу із 

результатами досліджень 2016–2017 рр. 

Не пізніше 1,5 місяця до 

закінчення ІІІ етапу 

ІV етап – 2019 рік 

1. Короткий звіт щодо збору даних, репрезентативний 

масив даних 

Не пізніше 2 місяців до 

закінчення ІV етапу 

2. Масив даних у форматі поширеного програмного 

пакету статистичної обробки даних, таблиці 

статистичних показників, аналітичний звіт (відповідно 

до п. 2) за результатами опитування у 2019 році, що 

включає результати порівняльного аналізу із 

результатами досліджень 2016–2018 рр. 

Не пізніше 1,5 місяця до 

закінчення ІV етапу 

 

2. Аналітичний звіт  

Консультант надає Замовнику аналітичний звіт, який має включати наступні розділи: 

І. Стислий виклад результатів дослідження 

ІІ. Загальна інформація щодо дослідження, його завдань, методології, характеристик 

вибірки. Короткий опис характеристик населення Рівненської області, її системи охорони 

здоров’я. 

ІІІ. Основні результати опитування із докладним табличним, графічним матеріалом, 

аналізом ситуації за основними проблемними питаннями дослідження. 

Звіт подається у електронній та паперовій формі українською мовою. Паперовий 

екземпляр звіту має надаватись у двох ідентичних примірниках затверджених підписом та 

печаткою Консультанта.  

V. Тривалість та умови виконання завдання  
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Консультант має провести чотири соціологічні опитування у 2016, 2017, 2018 та 2019 

роках протягом 4 місяців кожного року. 

Консультант працюватиме під керівництвом представника Замовника. 

З Консультантом буде підписаний договір з фіксованою формою оплати (стандартна 

форма договору Світового Банку). Оплата буде здійснюватися після виконання 

Консультантом кожного етапу завдання. 

 Замовник надаватиме Консультанту інформацію, необхідну для виконання його 

завдань. 

 

VI. Кваліфікаційні вимоги 

 

Вимоги до кваліфікації Консультанта 

 

Обов’язкова кваліфікація: 

1.  Юридична особа із підтвердженим досвідом здійснення діяльності у сфері 

проведення соціологічних досліджень не менше  5 (п’яти) років  (надати документи, що 

демонструють дату державної реєстрації та види діяльності за КВЕД) та  

продемонструвати взірці матеріалів  не менше 5 (п’яти)  успішно проведених 

соціологічних досліджень, а також надати  не менше (1) одного листа-відгуків  від 

замовників про їх виконання.  

           2.  Підтверджений досвід розробки методології проведення репрезентативних 

вибіркових обстежень, організації, проведення обстеження, обробки та аналізу даних, в 

тому числі у сфері досліджень охорони здоров'я. 

 

          Бажана кваліфікація: 

 

      1. Підтверджений досвід роботи із міжнародними організаціями, участь у 

міжнародних проектах персоналу Консультанта. 

      2.   Підтверджений досвід проведення досліджень на медичну тематику. 

 

          Вимоги до кваліфікації персоналу Консультанта: 

      1. Консультант має забезпечити персонал із не менш ніж 5-річним досвідом 

проведення соціологічних опитувань (для керівника проекту, ключового аналітика по 

аналізу даних  та фахівця по збору інформації  (надати  відповідні резюме). 

 

 

 


