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ВСТУП

З листопада 2017 року по січень 2018 року Центр «Ейдос» здійснив моніторинг стану процесу утворен-
ня госпітальних округів та формування госпітальних рад, який відбувається відповідно до  Основ зако-
нодавства України про охорону здоров’я; постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 року № 
932 «Про затвердження Порядку створення госпітальних округів»; розпорядження Кабінету Міністрів 
України 30.11. 2016 року № 1013-р «Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охо-
рони здоров’я України»; розпорядження Кабінету Міністрів України від 1.04.2014 року № 333-р «Про 
затвердження Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади 
в Україні».

Збір інформації здійснювався:

1) шляхом направлення запитів на отримання публічної інформації щодо надання:

- копії документів, що містять пропозиції обласної державної адміністрації щодо переліку та скла-
ду госпітальних округів, які подавались до Міністерства охорони здоров’я;

- загальної кількості жителів в кожному госпітальному окрузі, кількості  жителів в кожній з адміні-
стративно-територіальних одиниць (районі, місті, ОТГ), які входять в склад госпітальних округів, 
встановленої для розрахунків міжбюджетних трансфертів з державного бюджету;  переліку бага-
топрофільних лікарень інтенсивного лікування першого та/або другого рівня у межах кожного 
госпітального округу (назва лікарні, рівень лікарні).

- копії протоколів засідань Госпітальної ради;

2) шляхом аналізу інформації, опублікованої на сайті ЦВК.

В звіті описані результати моніторингу процесу госпітальних округів та госпітальних рад за наступною 
структурою:
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1. Аналіз стану формування госпітальних округів 

Порядок створення госпітальних округів затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 30 
листопада 2016 р. № 932 (далі – Порядок). Пропозиції щодо переліку та складу госпітальних округів 
згідно з Порядком розробляються та подаються Міністерству охорони здоров’я обласними державни-
ми адміністраціями. Міністерство охорони здоров’я на підставі поданих пропозицій розробляє і подає 
Кабінетові Міністрів України проект нормативно-правового акту щодо затвердження переліку та складу 
госпітальних округів.

Станом на 01.03.2018 року  Кабінетом Міністрів України затвердження перелік та склад госпітальних 
округів 19 областей та м. Києва.

Чернігівська область
Розпорядженням Кабінету Міністрів від 22 березня 2017 р. № 205-р затверджено перелік та склад 
госпітальних округів Чернігівської області.
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Чернівецька область
Розпорядженням Кабінету Міністрів від 29 березня 2017 р. № 211-р затверджено перелік та склад 
госпітальних округів Чернівецької області.

Кіровоградська область
Розпорядженням Кабінету Міністрів від 12 липня 2017 р. № 472-р затверджено перелік та склад гос-
пітальних округів Кіровоградської області.
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Хмельницька область
Розпорядженням Кабінету Міністрів від 22 березня 2017 р. № 199-р за-
тверджено перелік та склад госпітальних округів Хмельницької області.

Київська область
Розпорядженням Кабінету Міністрів від  22 березня 2017 р. № 194-р 
затверджено перелік та склад госпітальних округів Київської області.
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Полтавська область
Розпорядженням Кабінету Міністрів від 22 березня 2017 
р. № 198-р затверджено перелік та склад госпітальних 
округів Полтавської області.

Рівненська область
Розпорядженням Кабінету Міністрів від 22 березня 2017 
р. № 200-р затверджено перелік та склад госпітальних 
округів Рівненської області.
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Волинська область
Розпорядженням Кабінету Міністрів від 13 
вересня 2017 р. № 631-р затверджено пере-
лік та склад госпітальних округів Волинської 
області.

Вінницька область
Розпорядженням Кабінету Міністрів від 20 грудня 2017 р. № 953-р затверджено перелік та склад гос-
пітальних округів Вінницької області.
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Херсонська область
Розпорядженням Кабінету Міністрів від 
22 березня 2017 р. № 197-р затверджено 
перелік та склад госпітальних округів Хер-
сонської області.

Запорізька область
Розпорядженням Кабінету Міністрів від 22 березня 2017 р. № 201-р затверджено перелік та склад 
госпітальних округів Запорізької області.
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Житомирська область
Розпорядженням Кабінету Міністрів від 22 березня 2017 р. № 196-р затверджено перелік та склад 
госпітальних округів Житомирської області.

Найменування
госпітального округу

Склад госпітального округу

Житомирський 
госпітальний округ

всі заклади охорони здоров’я, що забезпечують надання вторин-
ної (спеціалізованої) медичної допомоги (далі — заклади), розмі-
щені на території: 
м. Житомира
Андрушівського району (крім Червоненської селищної територі-
альної громади)
Брусилівського району  
Житомирського району  
Ємільчинського району (Барашівської сільської ради)
Коростишівського району 
Попільнянського району 
Пулинського району  
Радомишльського району  
Романівського району  
Хорошівського району (крім Іршанської селищної територіаль-
ної громади)
Черняхівського району  

Коростенський 
госпітальний округ

заклади, розміщені на території:
м. Коростеня
м. Малина
Коростенського району
Лугинського району
Малинського району
Народицького району
Овруцького району
Олевського району
Хорошівського району (Іршанської селищної територіальної 
громади)

Новоград-Волинський
госпітальний округ

заклади, розміщені на території:
м. Новограда-Волинського
Баранівського району  
Ємільчинського району (крім Барашівської сільської ради)
Новоград-Волинського району

Бердичівський 
госпітальний округ

заклади, розміщені на території:
м. Бердичева 
Андрушівського району (Червоненської селищної територіаль-
ної громади)
Бердичівського району
Любарського району  
Ружинського району 
Чуднівського району
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Черкаська область
Розпорядженням Кабінету Міністрів від 12 липня 2017 р. № 471-р затверджено перелік та склад гос-
пітальних округів Черкаської області.

Найменування
госпітального округу

Склад госпітального округу

Черкаський 
госпітальний округ

всі заклади охорони здоров’я, що забезпечують надання 
вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню 
(далі — заклади), розміщені на території:
м. Черкас
м. Канева
Канівського району
Черкаського району
Чигиринського району

Лівобережний 
госпітальний округ

заклади, розміщені на території:
м. Золотоноші
Золотоніського району
Чорнобаївського району
Драбівського району

Шевченківський 
госпітальний округ

заклади, розміщені на території:
м. Сміли
Смілянського району
Кам’янського району
Корсунь-Шевченківського району
Городищенського району 

Центральний 
госпітальний округ

заклади, розміщені на території:
м. Ватутіного
Звенигородського району
Шполянського району
Катеринопільського району
Лисянського району

Західний 
госпітальний округ

заклади, розміщені на території:
м. Умані
Уманського району
Тальнівського району
Маньківського району
Жашківського району
Христинівського району
Монастирищенського району
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Івано-Франківська область
Розпорядженням Кабінету Міністрів від 12 липня 2017 р. № 473-р затверджено перелік та склад гос-
пітальних округів Івано-Франківської області.

Найменування
госпітального округу

Склад госпітального округу

Івано-Франківський 
госпітальний округ

всі заклади охорони здоров’я, що забезпечують надання вторин-
ної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню на території:
м. Івано-Франківська 
м. Бурштина 
Тисменицького району 
Галицького району 
Тлумацького району 
Рогатинського району 

Коломийський
госпітальний округ

заклади, розміщені на території:
м. Коломиї 
Городенківського району 
Коломийського району 
Снятинського району 

Калуський 
госпітальний округ

заклади, розміщені на території:
м. Калуша 
м. Болехова 
Калуського району 
Рожнятівського району 
Долинського району 

Надвірнянський 
госпітальний округ

заклади, розміщені на території:
м. Яремчого 
Надвірнянського району 
Богородчанського району

Косівський 
госпітальний округ

заклади, розміщені на території:
Косівського району 
Верховинського району

м. Київ
Розпорядженням Кабінету Міністрів від 22 березня 2017 р. № 202-р затверджено перелік та склад 
госпітального округу м. Києва 

Найменування
госпітального округу

Склад госпітального округу

Госпітальний округ 
м. Києва

всі заклади охорони здоров’я, що забезпечують надання вторин-
ної (спеціалізованої) медичної допомоги, розміщені на території:
Голосіївського району
Дарницького району
Деснянського району
Дніпровського району
Оболонського району
Печерського району
Подільського району
Святошинського району
Солом’янського району
Шевченківського району
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Донецька область 

Розпорядженням Кабінету Міністрів від 27 грудня 2017 р. № 995-р затверджено перелік та склад гос-
пітальних округів Донецької області.

Найменування
госпітального округу

Склад госпітального округу

Слов’янський 
госпітальний округ

всі заклади охорони здоров’я, що забезпечують надання вторин-
ної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню (далі — за-
клади), розміщені на території:
м. Слов’янська (у тому числі м. Святогірська) Слов’янського ра-
йону 
Лиманської об’єднаної територіальної громади  

Бахмутський 
госпітальний округ

заклади, розміщені на території:
м. Бахмута 
Бахмутського району

Краматорський 
госпітальний округ

заклади, розміщені на території:
м. Краматорська
м. Дружківки
м. Торецька
м. Костянтинівки
Костянтинівського району 
Олександрівського району
Шахівської об’єднаної територіальної громади (Добропільсько-
го району)
Андріївської об’єднаної територіальної громади (Слов’янського 
району)

Покровський 
госпітальний округ

заклади, розміщені на території:
м. Покровська
м. Мирнограда
м. Селидового
м. Добропілля
м. Новоградівки
м. Авдіївки
Покровського району
Мар’їнського району
Ясинуватського району 
Добропільського району

Волноваський 
госпітальний округ

заклади, розміщені на території:
м. Вугледара
Волноваського району
Великоновосілківського району

Маріупольський 
госпітальний округ

заклади, розміщені на території:
м. Маріуполя
Мангушського району 
Нікольського району 
Бойківського району, де органи державної влади здійснюють 
свої повноваження
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Дніпропетровська область
Розпорядженням Кабінету Міністрів від 22 березня 2017 р. № 203-р затверджено перелік та склад гос-
пітальних округів Дніпропетровської області. 

Найменування
госпітального округу

Склад госпітального округу

Павлоградський 
госпітальний округ

всі заклади охорони здоров’я, що забезпечують надання вторин-
ної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню (далі — за-
клади), розміщені на території:
м. Павлограда
м. Першотравенська
м. Тернівки
Васильківського району
Межівського району
Павлоградського району
Петропавлівського району
Покровського району
Юр’ївського району

Нікопольський 
госпітальний округ

заклади, розміщені на території:
м. Нікополя
м. Марганця
м. Покрова
Нікопольського району
Томаківського району
Солонянського району (Іверської сільської ради, Олександро-
пільської сільської ради, Новопокровської селищної ради)

Кам’янський 
госпітальний округ

заклади, розміщені на території:
м. Кам’янського
м. Вільногірська
Верхньодніпровського району
Криничанського району
Петриківського району
П’ятихатського району (П’ятихатської міської ради, Виногра-
дівської сільської ради, Зорянської сільської ради, Івашинівської 
сільської ради, Комісарівської сільської ради, Пальмирівської сіль-
ської ради, Саївської сільської ради, Саксаганської сільської ради, 
Грушуватської сільської ради, Лихівської селищної ради, Білен-
щинської сільської ради, Вишнівської селищної ради, Лозуват-
ської сільської ради, Байдаківської сільської ради, Троїцької 

Криворізький 
госпітальний округ

заклади, розміщені на території:
м. Кривого Рогу
м. Жовтих Вод
Апостолівського району
Криворізького району
П’ятихатського району (Зорянської сільської ради, Мар’янівської 
сільської ради, Саврівської сільської ради, Богдано-Надеждівської 
сільської ради, Жовтянської сільської ради)
Софіївського району
Широківського району
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Дніпровський 
госпітальний округ

заклади, розміщені на території:
м. Дніпра
м. Новомосковська
м. Синельникового
Дніпровського району
Магдалинівського району
Новомосковського району
Синельниківського району
Солонянського району (Солонянської селищної ради, Військо-
вої сільської ради, Башмачанської сільської ради, Микільської 
сільської ради, Святовасилівської сільської ради, Сурсько-Михай-
лівської сільської ради, Березнуватівської сільської ради, Привіль-
ненської сільської ради, Письмечівської сільської ради)

Луганська область
Розпорядженням Кабінету Міністрів від 22 березня 2017 р. № 195-р затверджено перелік та склад гос-
пітальних округів Луганської області.

Найменування
госпітального округу

Склад госпітального округу

Північний 
госпітальний округ

всі заклади охорони здоров’я, що забезпечують надання вто-
ринної (спеціалізованої) медичної допомоги (далі — заклади), 
розміщені на території:
Біловодського району
Білокуракинського району
Старобільського району
Марківського району
Міловського району
Новопсковського району
Сватівського району
Троїцького району

Сєвєродонецький 
госпітальний округ

заклади, розміщені на території:
м. Сєвєродонецька
м. Рубіжного
Кремінського району
Новоайдарського району
Станично-Луганського району 

Лисичанський
госпітальний округ

заклади, розміщені на території:
м. Лисичанська
Попаснянського району
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Тернопільська область

Розпорядженням Кабінету Міністрів від 22 березня 2017 р. № 204-р затверджено перелік та склад госпі-
тальних округів Тернопільської області

Найменування
госпітального округу

Склад госпітального округу

Тернопільський 
госпітальний округ

всі заклади охорони здоров’я, що забезпечують надання вторинної 
(спеціалізованої) медичної допомоги населенню (далі — заклади), 
розміщені на території:
м. Тернополя 
Тернопільського району
Підволочиського району
Теребовлянського району (крім Золотниківської сільської територі-
альної громади, Великоговилівської сільської ради)
Збаразького району (крім Вишнівецької селищної територіальної 
громади, Бутинської, Старовишнівецької, Великовікнинської, Вели-
кокунинецької, Дзвинячанської, Залісецької, Коханівської, Лозівської, 
Раковецької сільських рад)
Гусятинського району (Гримайлівська селищна територіальна гро-
мада, Вікнянська, Глібівська, Зеленівська, Калагарівська, Красненська, 
Малобірківська, Малолуцька, Пізнанська, Раштовецька, Саджівецька, 
Товстенська сільські ради)
Зборівського району (Куровецька, Малашовецька, Чернихівська сіль-
ські ради)

Бережанський 
госпітальний округ

заклади, розміщені на території: 
м. Бережан
Бережанського району
Козівського району
Монастириського району
Підгаєцького району
Зборівського району (крім Залозецької селищної територіальної гро-
мади, Гає-Розтоцької, Городищенської, Загір’янської, Кобзарівської, 
Мильнівської, Мшанецької, Панасівської, Ренівської, Куровецької, Ма-
лашовецької, Чернихівської  сільських рад)
Теребовлянського району (Золотниківська сільська територіальна 
громада)

Кременецький 
госпітальний округ

заклади, розміщені на території:
м. Кременця
Кременецького району
Лановецького району
Шумського району
Зборівського району (Залозецька селищна територіальна громада, 
Гає-Розтоцька, Городищенська, Загір’янська, Кобзарівська, Мильнів-
ська, Мшанецька, Панасівська, Ренівська сільські ради)
Збаразького району (Вишнівецька селищна територіальна громада, 
Бутинська, Старовишнівецька, Великовікнинська, Великокунинецька, 
Дзвинячанська, Залісецька, Коханівська, Лозівська, Раковецька сільські 
ради)
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Чортківський госпітальний 
округ

заклади, розміщені на території:
м. Чорткова
Чортківського району
Борщівського району
Бучацького району
Заліщицького району
Гусятинського району (крім Гримайлівської селищної територіальної 
громади, Вікнянської, Глібівської, Зеленівської, Калагарівської, Крас-
ненської, Малобірківської, Малолуцької, Пізнанської, Раштовецької, 
Саджівецької, Товстенської сільських рад)
Теребовлянського району (Великоговилівська сільська рада)

Одеська область 
Розпорядженням Кабінету Міністрів від 27 грудня 2017 р. № 1010-р затверджено перелік та склад гос-
пітальних округів Одеської області.

Найменування
госпітального округу

Склад госпітального округу

Госпітальний округ 
№ 1

всі заклади охорони здоров’я, що забезпечують надання вторинної 
(спеціалізованої) медичної допомоги населенню (далі — заклади), 
розміщені на території:
м. Одеси
м. Чорноморська
м. Южного

Госпітальний округ 
№ 2

заклади, розміщені на території:
м. Теплодара
Біляївського району
Білгород-Дністровського району (Удобненська сільська рада)
Овідіопольського району

Госпітальний округ 
№ 3

заклади, розміщені на території:
Березівського району
Лиманського району
Миколаївського району
Іванівського району (Петрівська, Великобуялицька, Бузинівська, Пав-
линська сільські ради, Коноплянська сільська об’єднана територіальна 
громада)

Госпітальний округ 
№ 4

заклади, розміщені на території:
Роздільнянського району
Великомихайлівського району
Захарівського району (Захарівська, Войничівська, Павлівська, Росіянів-
ська сільські ради)
Ширяївського району
Іванівського району (Іванівська, Баранівська, Білчанська, Северинівська 
сільські ради, Знам’янська сільська об’єднана територіальна громада)
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Госпітальний округ 
№ 5

заклади, розміщені на території:
м. Подільська
Ананіївського району
Захарівського району (Василівська, Йосипівська, Карабанівська, Мар’я-
нівська, Новозаріцька, Онилівська, Перехрестівська сільські ради, За-
тишанська селищна об’єднана територіальна громада)
Окнянського району
Подільського району

Госпітальний округ 
№ 6

заклади, розміщені на території:
м. Балти
Балтського району
Кодимського району
Любашівського району
Савранського району

Госпітальний округ 
№ 7

заклади, розміщені на території:
м. Білгорода-Дністровського
Білгород-Дністровського району (Адамівська, Володимирівська, Кар-
наліївська, Краснокосянська, Миколаївська, Монашівська, Новоцари-
чанська, Підгірненська, Приморська, Руськоіванівська, Семенівська, 
Староцаричанська сільські ради, Старокозацька сільська об’єднана 
територіальна громада, Маразліївська сільська об’єднана територіаль-
на громада, Шабівська сільська об’єднана територіальна громада, Мо-
логівська сільська об’єднана територіальна громада)
Саратського району (Кривобалківська сільська рада)
Татарбунарського району (Базар’янська сільська рада, Тузлівська сіль-
ська об’єднана територіальна громада)

Госпітальний округ 
№ 8

заклади, розміщені на території:
Арцизького району
Саратського району (Саратська селищна рада, Введенська, Долинська, 
Забарівська, Зорянська, Кулевчанська, Миколаївсько-Новоросійська, 
Мирнопільська, Михайлівська, Міняйлівська, Надеждинська, Новосе-
лівська, Петропавлівська, Плахтіївська, Розівська, Ройлянська, Світ-
лодолинська, Сергіївська, Старосільська, Успенівська, Фараонівська, 
Ярославська сільські ради)
Татарбунарського району (Татарбунарська міська рада, Баштанська, 
Білоліська, Борисівська, Вишнівська, Глибоківська, Дивізійська, Дми-
трівська, Жовтоярська, Кочкуватська, Нерушайська, Приморська, Ри-
бальська, Струмківська сільські ради, Лиманська сільська об’єднана 
територіальна громада)
Тарутинського району

Госпітальний округ 
№ 9

заклади, розміщені на території:
м. Ізмаїла
Болградського району
Ізмаїльського району
Кілійського району
Ренійського району
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Львівська область

07.11.2017 р. Міністерством охорони здоров’я України для публічного обговорення оприлюднено 
проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження складу госпітального округу 
Львівської області». Проектом пропонується утворення єдиного госпітального округу.

Найменування
госпітального округу

Склад госпітального округу

Львівський 
госпітальний округ

всі заклади охорони здоров’я, що забезпечують надання вторинної 
(спеціалізованої) медичної допомоги населенню (далі — заклади), роз-
міщені на території:
м. Львова
м. Червонограда
Сокальського району
Радехівського району
Бродівського району
Кам’янко-Бузького району
Буського району
Золочівського району
Перемишлянського району
Пустомитівського району
Жовківського району
Яворівського району
Мостиського району
Городоцького району
м. Самбора
Самбірського району
Старосамбірського району
м. Дрогобича
м. Борислава
м. Трускавця
Дрогобицького району
м. Нового Роздолу
Миколаївського району
Жидачівського району
м. Стрия
м. Моршина
Стрийського району
Сколівського району
Турківського району

Миколаївська область
Станом на 01.03.2018 року Кабінет Міністрів України не затвердив перелік та склад госпітальних округів 
Миколаївської області.

Відповідно до Пояснювальної записки, яку Миколаївська обласна державна адміністрація направляла до 
Міністерства охорони здоров’я від 04.09.2017, в області віпрацьовано питання щодо створення гос-
пітальних округів. Розроблено проект створення госпітальних округів на базі центральних районних 
лікарень та міських лікарень з урахуванням щільності населення, стану автошляхів, матеріально-технічної 
бази закладів охорони здоров’я, наявності спеціалістів.

Пропонується створити 4 госпітальні округи, а саме: 

- Первомайський госпітальний округ (кількість населення в окрузі – 164,5 тис.). До госпітального 

Admin
Выделение

Admin
Выделение



~20~

округу пропонується включити м. Первомайськ, Врадіївський район, Доманівський район, Кривоозер-
ський район, Первомайський район;

- Вознесенський госпітальний округ (кількість населення в окрузі – 183,2 тис.). До госпітального ок-
ругу пропонується включити м. Вознесенськ, Вознесенський район, м. Южноукраїнськ, Арбузинський 
район, Братський район, Веселинівський район, Єланецький район;

- Миколаївський госпітальний округ (кількість населення в окрузі – 693,4 тис.). До госпітального 
округу пропонується включити м. Миколаїв, Березанський район, Вітовський район, Миколаївський 
район, Новоодеський район, Скачівський район, Снігурівський район;

- Баштансько-Новобузький госпітальний округ (кількість населення в окрузі – 108,3 тис.). До госпі-
тального округу пропонується включити м. Баштанку, Баштанський район, Березнегуватський район, 
Казанківський район, м. Новий Буг, Новобузький район.

Сумська область

09.08.2017 року Сумською обласною державною адміністрацією було направлено на розгляд МОЗ про-
позиції щодо формування госпітальних округів у Сумській області.

Станом на 01.03.2018  року склад та межі госпітальних округів Сумської області не  затверджено.

Сумською обласною державною адміністрацією зазначалось, що Сумська область займає територію 
23,8 тис. кв. км, з півночі на південь – 330 км, з заходу на схід – 130 км, тобто протяжність області є од-
нією з найбільших у державі; має державні кордони з Брянською, Курською, Бєлгородською областями 
Російської Федерації, довжина якого складає  562,5 км.

Щільність населення – 46 осіб на кв. км – майже в 2 рази менше, ніж в Україні (Україна 2014р. – 75), від-
даленість населених пунктів від центральних районних лікарень  стали основою формування проекту 
створення госпітальних округів в області.

При формуванні плану госпітальних округів пріоритет надавався забезпеченню гарантованого своєчас-
ного доступу населення кожного госпітального округу до послуг вторинної (спеціалізованої) медичної 
допомоги належної якості.

Розроблено план-схему створення 6 госпітальних округів, межі яких відповідають межам сформованих 
адміністративних районів:

1) з центром в м. Суми;

2) Глухівський;

3) Конотопський;

4) Охтирський;

5) Роменський;

6) Шосткинський.

При дотриманні критеріїв щодо кількості обслуговування населення (200 тисяч осіб – для лікарень 
інтенсивного лікування другого рівня та 120 тисяч осіб – першого рівня) за умови створення чоти-
рьох госпітальних округів (без Глухівського та Роменського) неможливе забезпечення своєчасною до-
ступною медичною допомогою (радіус зони обслуговування – 60 км, термін доїзду – 60 хв.)  жителів 
Липоводолинського (19,0 тис. осіб), Роменського (73,4 тис. осіб), Путивльського (27,9 тис. осіб) та Не-
дригайлівського (24,7 тис. осіб) районів, де відстань до лікарні інтенсивного лікування другого рівня від 
найвіддаленішого населеного пункту цих районів складає більше 100 км, що неможливо буде подолати 
за 60 хвилин.

Харківська область 

Станом на 01.03.2018 року Урядом не затверджено перелік та склад госпітальних округів Харківської 
області.

На запит від 21.12.2017 року отримано рішення Харківської обласної ради від 31.08.2017 року Про 
формування госпітальних округів Харківської області. Згідно з документом Харківська обласна рада ви-
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рішила підтримати  пропозиції робочої групи, утвореної спільним розпорядженням голови Харківської 
обласної державної адміністрації та голови Харківської обласної ради від 23.03.2017 року №106/49 (зі 
змінами) щодо формування госпітальних округів Харківської області. Харківською обласною державною 
адміністрацією направлено на затвердження до Кабінету Міністрів України 6 госпітальних округів. Про-
те відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 року № 932 Про затвердження 
Порядку створення госпітальних округів,  обласні державні адміністрації повинні подавати пропозиції 
щодо переліку та складу госпітальних округів Міністерству охорони здоров’я, а Міністерство охорони 
здоров’я, в свою чергу, має розробити і подати Кабінетові Міністрів України проект нормативно-пра-
вового акту щодо затвердження переліку та складу госпітальних округів. Тому, в даному випадку, зі сто-
рони обласної державної адміністрації наявне порушення процедури створення госпітальних округів.

Закарпатська область

Станом на 01.03.2018 року Урядом не затверджено перелік та склад госпітальних округів Закарпатської 
області.

На наш запит від 20.12.2017 року отримано копії листів, які були направлені Закарпатською обласною 
державною адміністрацією до Міністерства охорони здоров’я щодо переліку та складу госпітальних 
округів Закарпатської області.

У даних документах державна адміністрація пояснює відсутність початку процесу формування госпі-
тальних округів тим, що відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 року  №932 
«Про затвердження Порядку створення госпітальних округів» та від 30.11.2016 року №1013-р «Про 
схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я» не встановлено жорстких ча-
сових вимог щодо подання на затвердження Кабінету Міністрів України складу госпітальних округів. 
Також зазначається, що робота над створенням госпітальних округів в області має певні складності, 
що першочергово пов’язано з особливостями регіону, зокрема: природніми факторами (2/3 території 
гористі та високогірні, 51% території листі), що зумовлює руслово-долинне (видовжене) розташування 
поселень,  близьким розташуванням великих сіл, селищ і малих міст, та багатонаціональним складом 
населення області. Саме це утруднює процес стандартизованого підходу до формування госпітальних 
округів та потребує виваженого підходу щодо прийняття управлінських рішень. Тому наразі Закарпат-
ська обласна державна адміністрація утримується від подання на затвердження Кабінету Міністрів Укра-
їни плану створення в області госпітальних округів та не визначає багатопрофільні лікарні інтенсивного 
лікування ІІ рівня.

Зважаючи на вищезазначені відповіді  Закарпатської обласної  державної адміністрації, можна робити 
висновки про затягування процесу реформування галузі охорони здоров’я в Закарпатській області.
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2. Аналіз стану формування госпітальних рад

Примірним положенням про госпітальний округ  передбачається, що в кожному окрузі повинна бути 
створена госпітальна рада, в яку увійдуть представники міст обласного значення, районів, ОТГ, делего-
вані відповідними рішеннями відповідних місцевих рад. Кількість представників кожної територіальної 
одиниці, розраховується за формулою, передбаченою Примірним положенням та залежить від кількості 
адміністративно територіальних одиниць, що входять до госпітального округу,  кількості жилетів в гос-
пітальному окрузі та в кожній окремій адміністративно територіальній одиниці.

Станом на 01.02.2018 р. відповідно до інформації отриманої від структурних підрозділів обласних дер-
жавних адміністрацій в 20 регіонах та місті Києві затверджено межі та склад 81 госпітального округу,  в  
31 з яких сформовано Госпітальні ради.

Аналіз кількісного складу сформованих госпітальних рад свідчить про те, що не всі члени госпітальних 
округів дотримались встановленого Примірним положенням про госпітальну раду порядку розрахунку 
кількості делегатів.  В окремих госпітальних округах делегування більшої, ніж розрахункова, кількості 
представників до складу Госпітальної ради стало причиною гальмування утворення госпітальної ради, а 
деякі госпітальні ради створені, не зважаючи на перевищення розрахункової кількості її членів.  

Так,  Хмельницькою міською радою, яка є членом Хмельницького госпітального округу були надані про-
позиції з перевищенням  квоти. За рішенням від 13.05.2017 р. № 16 «Про делегування осіб для роботи у  
склад Госпітальної ради Хмельницького госпітального округу»  кількість делегатів  становить 14 замість 
10.  Департаментом охорони здоров’я Хмельницької ОДА було запропоновано міській раді перегляну-
ти це рішення, в зв’язку з чим формування госпітальної ради відтерміновано.

Разом з тим, в Госпітальну раду госпітальних округів Тернопільської області сформовано з суттєвим 
перевищенням розрахункової кількості їх членів. Кременецький госпітальний округ - фактична кількість 
членів госпітальної ради відповідно до протоколу - 25 чол. Згідно з формулою розрахунку, затвердже-
ною Наказом МОЗ від 18.12.2017 року №1621 «Про внесення змін до Примірного положення про 
госпітальний округ» кількість членів мала б становити - 12 чол.

Чортківський госпітальний округ - фактична кількість членів госпітальної ради відповідно до протоколу 
- 28 чол. Згідно з формулою розрахунку кількість членів мала б становити - 14 чол.

Бережанський госпітальний округ - фактична кількість членів госпітальної ради відповідно до протоколу 
- 12 чол. Згідно з формулою розрахунку кількість членів мала б становити - 9 чол.

Наказом МОЗ від 18.12.2017 року №1621 затверджено Примірне положення про Госпітальний округ. 
Аналіз протоколів засідань Госпітальних рад свідчить про те, що члени Госпітальних рад різних регіонів 
не мають  чіткого розуміння: чи  це положення є документом, яким вони повинні керуватися, чи вони 
мають право, використовуючи його як основу, напрацювати власне Положення. Так, Госпітальні ради 
Херсонської, Рівненської, Київської областей створили робочі групи для підготовки Положень про Гос-
пітальну раду. Госпітальними радами Білоцерківського та Дубенського госпітальних округів станом на 
01.02.2018 р. затверджені доопрацьовані Положення.

Відповідно до п. 9 Розділу III  примірного положення, Госпітальну раду очолює голова, який обирається з 
числа членів ради на її першому засіданні. Засідання Госпітальної ради веде її голова, а за його відсутності 
– заступник або інший призначений ним (нею) член Госпітальної ради. Пропозиції та внутрішні організа-
ційні рішення Госпітальної ради вважаються схваленими, якщо за них проголосувала більш як половина 
присутніх на її засіданні членів Госпітальної ради. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос 
головуючого на засіданні.

Разом з тим, Госпітальна раді Дубенського госпітального округу доопрацювавши Положення про Госпі-
тальну раду, передбачила можливість замість голови обирати п’ять співголів.

В Таблиці1 наведена інформація, зібрана за результатами аналізу відповідей на запити про надання пу-
блічної інформації

Admin
Выделение

Admin
Записка
замінити на 03

Admin
Выделение

Admin
Записка
замінити на 03
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Область Госпітальний округ
Чи сформова-
на госпітальна 

рада?

Чи затвердже-
но положення?

Чи розроблено 
план розвитку 
госпітального 

округу?

Ів
ан

о-
Ф

ра
нк

ів
сь

ка
 

об
ла

ст
ь

Івано-Франківський госпітальний округ ні ні ні

Коломийський госпітальний округ ні ні ні

Калуський госпітальний округ ні ні ні

Надвірнянський госпітальний округ ні ні ні

Косівський госпітальний округ ні ні ні

Д
ні

пр
оп

ет
ро

вс
ьк

а 
об

ла
ст

ь

Павлоградський госпітальний округ ні ні ні

Нікопольський госпітальний округ ні ні ні

Кам’янський госпітальний округ ні ні ні

Криворізький госпітальний округ ні ні ні

Дніпровський госпітальний округ так ні ні

Во
ли

нс
ьк

а 
об

ла
ст

ь Луцький госпітальний округ ні ні ні

Ковельський госпітальний округ ні ні ні

Нововолинський госпітальний округ ні ні ні

Х
м

ел
ьн

иц
ьк

а 
об

ла
ст

ь

Хмельницький госпітальний округ ні ні ні

Кам'янець-Подільський госпітальний округ ні ні ні

Шепетівський госпітальний округ ні ні ні

Ч
ер

ка
сь

ка
 

об
ла

ст
ь

Черкаський госпітальний округ ні ні ні

Лівобережний госпітальний округ ні ні ні

Шевченківський госпітальний округ ні ні ні

Центральний госпітальний округ ні ні ні

Західний госпітальний округ ні ні ні

К
ір

ов
ог

ра
д-

сь
ка

 о
бл

ас
ть Західний госпітальний округ так ні ні

Кропивницький госпітальний округ так ні ні

Олександрійський госпітальний округ так ні ні

Ч
ер

ні
ве

ць
ка

 
об

ла
ст

ь Західний госпітальний округ ні ні ні

Центральний госпітальний округ ні ні ні

Східний госпітальний округ ні ні ні

К
иї

вс
ьк

а
об

ла
ст

ь

Білоцерківський госпітальний округ так так ні

Васильківський госпітальний округ ні ні ні

Лівобережний госпітальний округ ні ні ні

Бородянський госпітальний округ ні ні ні

Таблиця 1
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Область Госпітальний округ
Чи сформова-
на госпітальна 

рада?

Чи затвердже-
но положення?

Чи розроблено 
план розвитку 
госпітального 

округу?

Рі
вн

ен
сь

ка
 

об
ла

ст
ь Рівненський госпітальний округ так ні ні

Сарненський госпітальний округ так ні ні

Дубенський госпітальний округ так так ні

П
ол

та
вс

ьк
а 

об
ла

ст
ь

Східний госпітальний округ так ні ні

Південний госпітальний округ так ні ні

Західний госпітальний округ так ні ні

Північний госпітальний округ так ні ні

Х
ер

со
нс

ьк
а 

об
ла

ст
ь

Херсонський госпітальний округ Ні ні ні

Таврійський госпітальний округ так ні ні

Бериславський госпітальний округ так ні ні

Генічеський госпітальний округ так ні ні

Ж
ит

ом
ир

сь
ка

 
об

ла
ст

ь

Житомирський госпітальний округ так ні ні

Коростенський госпітальний округ так ні ні

Новоград-Волинський госпітальний округ так ні ні

Бердичівський госпітальний округ так ні ні

Ч
ер

ні
гі

вс
ьк

а 
об

ла
ст

ь

Чернігівський госпітальний округ ні ні ні

Північний госпітальний округ ні ні ні

Ніжинський госпітальний округ ні ні ні

Прилуцький госпітальний округ ні ні ні

Л
уг

ан
сь

ка
 

об
ла

ст
ь Північний госпітальний округ так ні ні

Сєвєродонецький госпітальний округ ні ні ні

Лисичанський госпітальний округ так ні ні

За
по

рі
зь

ка
 о

бл
ас

ть

Запорізький госпітальний округ так ні ні

Пологівський госпітальний округ так ні ні

Бердянський госпітальний округ так ні ні

Мелітопольський госпітальний округ так ні ні

Василівський госпітальний округ так ні ні

Т
ер

но
пі

ль
сь

ка
 

об
ла

ст
ь

Тернопільський госпітальний округ так ні ні

Бережанський госпітальний округ так ні ні

Кременецький госпітальний округ так ні ні

Чортківський госпітальний округ так ні ні
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Область Госпітальний округ
Чи сформова-
на госпітальна 

рада?

Чи затвердже-
но положення?

Чи розроблено 
план розвитку 
госпітального 

округу?

м
. 

К
иї

в

Госпітальний округ м. Києва ні ні ні

О
де

сь
ка

 о
бл

ас
ть

Госпітальний округ №1 ні ні ні

Госпітальний округ №2 ні ні ні

Госпітальний округ №3 ні ні ні

Госпітальний округ №4 ні ні ні

Госпітальний округ №5 ні ні ні

Госпітальний округ №6 ні ні ні

Госпітальний округ №7 ні ні ні

Госпітальний округ №8 ні ні ні

Госпітальний округ №9 ні ні ні

Д
он

ец
ьк

а 
об

ла
ст

ь

Слов’янський госпітальний округ ні ні ні

Бахмутський госпітальний округ ні ні ні

Краматорський госпітальний округ ні ні ні

Покровський госпітальний округ ні ні ні

Волноваський госпітальний округ ні ні ні

Маріупольський госпітальний округ ні ні ні

Ві
нн

иц
ьк

а 
об

ла
ст

ь Північний госпітальний округ так ні ні

Західний госпітальний округ ні ні ні

Південний госпітальний округ ні ні ні

Східний госпітальний округ ні ні ні
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3. Аналіз складу госпітальних рад

Аналіз складу госпітальних рад здійснювався шляхом вивчення копій протоколів засідань Госпітальних 
рад, на який було затверджено їх склад. Відповідно до п. 13 Примірного положення про Госпітальний 
округ, пропозиції та внутрішні організаційні рішення фіксуються у протоколі засідання, який підписуєть-
ся головуючим та секретарем Госпітальної ради у двох примірниках, один з яких надсилається струк-
турного підрозділу з питань охорони здоров’я обласної державної адміністрацій.           Загалом до 16 
структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних державних адміністрацій та КМДА, де на 
момент початку здійснення моніторингу було затверджено перелік та склад госпітальних округів, було 
направлено запити  про надання копій протоколів засідань Госпітальних рад.

З 10 структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних державних адміністрацій регіонів, де 
на момент отримання запиту, в Госпітальних округах вже були сформовані Госпітальні ради, копії про-
токолів засідань Госпітальних рад були надані:

- Департаментом охорони здоров’я ОДА Тернопільської області

- Департаментом охорони здоров’я ОДА Херсонської області – 3 госпітальні ради

- Управлінням охорони здоров’я ОДА Рівненської області

- Департаментом охорони здоров’я ОДА Київської – 1 госпітальна рада

- Управлінням охорони здоров’я ОДА Житомирської 

- Департаментом охорони здоров’я ОДА Кіровоградської – 1 госпітальна рада

- Департаментом охорони здоров’я ОДА Луганської – 1 госпітальна рада

- Про відсутність запитуваної інформації відповідь надали:

- Департамент охорони здоров’я ОДА Дніпропетровської області

- Департамент охорони здоров’я ОДА Запорізької області 

- Департамент охорони здоров’я ОДА Полтавської області

На звернення з аналогічним запитом безпосередньо до Госпітальних рад копія протоколу була надана 
Дніпровською Госпітальною радою.

Відповідно до п. 13 Примірного положення про Госпітальний округ, у протоколі засідання Госпітальної 
ради має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім’я, по батькові присутніх.

З наданих у відповідь на запити протоколів з дотриманням цієї вимоги було оформлено протоколи:

Госпітальних рад госпітальних округів Рівненської області, Херсонської області, Тернопільської області,  
Житомирської області та Дніпровської Госпітальної ради.

Аналіз складу Госпітальних рад здійснено з урахуванням повноти інформації, наданої у відповідь на за-
пити про надання публічної інформації.

Положення про госпітальний  округ не містить вимог до осіб, яких міські ради повинні делегувати в чле-
ни госпітальної ради. Позиція представників МОЗ полягає в тому, що це повинні бути експерти, медики 
та представники пацієнтських організацій. Обґрунтована вона тим, що саме експерти та лікарі наділені 
компетенціями, необхідними для виконання завдань, які стоять перед госпітальною радою, серед яких 
розробка пропозицій щодо:

- трансфертів між бюджетами учасників госпітального округу для фінансування програм вторинної 
(спеціалізованої) та екстреної медичної допомоги;

- багаторічного плану розвитку госпітального округу;
(такий план складається на 3-5 років та повинен містити аналіз поточної ситуації у сфері діяль-
ності госпітального округу, плани розвитку закладів охорони здоров’я, пропоновані підходи та заходи 
щодо реорганізації, в тому числі перепрофілювання, закладів охорони здоров’я оцінку обсягів коштів, що 
можуть бути спрямовані на фінансування викладених в Плані розвитку заходів та механізми моніто-
рингу та звітування закладами охорони здоров’я про хід процесу розвитку та поліпшення послуг перед 
учасниками госпітального округу та населенням)
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- реорганізації і перепрофілювання закладів, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомо-
гу в межах госпітального округу; визначення закладів охорони здоров’я, функціональні потужності 
яких будуть підвищені до рівня функціональних потужностей БЛІЛ першого чи другого рівня; 
призначення та звільнення керівників закладів охорони здоров’я комунальної власності, що знахо-
дяться в межах госпітального округу; 

- інших питань, визначених рішеннями учасників госпітального округу, які належать до компетенції 
органів місцевого самоврядування щодо забезпечення надання медичної допомоги в госпітально-
му окрузі.

Аналіз складу госпітальних рад свідчить про те, що такий підхід з включення до складу Госпітальної 
ради представників медичної спільноти застосовано частково. В середньому 56 % членів госпітальних 
рад є лікарями. Крім них переважну частину складу госпітальних рад складають депутати місцевих рад, 
представники районних рад та районних державних адміністрацій. З огляду на те, що Примірним поло-
женням про Госпітальний округ передбачено затвердження пропозицій напрацьованих госпітальною 
радою, включення до складу госпітальних рад осіб, які є суб’єктами подання проектів рішень на розгляд 
міських, районних  рад, рад ОТГ (депутатів, представників виконавчих органів місцевих рад тощо)  є 
доцільним.

Разом з тим, до складу деяких Госпітальних рад делеговані особи, які не є ані експертами/представника-
ми медичної спільноти, ані суб’єктами подання проектів рішень на розгляд місцевих рад.

Так, до складу Новоград-Волинського госпітального округу (Житомирська область) включено директора 
ДП «Новоград-Волинського досвідного лісомисливського господарства» Нусбаума Степана Антонови-
ча (голова)  та  директора  ДП «Ємільчинське лісове господарство» Дідуса Олега Яковича (член). До 
складу членів Бережанського госпітального округу (Тернопільська область) включено керівника самоо-
борони Козівщини - Миць Романа Богдановича.

В Таблиці 2 наведено інформацію щодо осіб, яких обрано головами, заступниками голів та секретарями 
Госпітальних округів, їх політичної належності, а також відсотку експертів та лікарів в складі госпітальної 
ради. 

Таблиця 2

О
бл

ас
ть

Го
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ПІП голови/
заступника/се-

кретаря ГО
Депутатський мандат Посада / вид діяльності

%  
експер-
тів та 
лікарів 
в складі 

ГР

Рі
вн

ен
сь

ка

Рі
вн

ен
сь

ки
й 

го
сп

іт
ал

ьн
ий

 о
кр

уг

Талащук Віктор 
Флорович 
(голова)

Українська Народна Пар-
тія, депутат Костопільської 

районної ради

депутат Костопільської район-
ної ради, заступник сільського 
голови з питань діяльності Ма-
лолюбашської сільської ради

76%
Сивий Руслан 

Петрович 
(заступник)

ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА "СОЛІДАР-
НІСТЬ", депутат Корецької 

райради

депутат Корецької районної 
ради

Іськів Віктор 
Ігорович 

(секретар)
Немає

начальник управління охорони 
здоров'я виконавчого комітету 

Рівненської міської ради

С
ар

не
нс

ьк
ий

го
сп

іт
ал

ьн
ий

 о
кр

уг

Серпенінов 
Руслан Петрович 

(голова)

Всеукраїнське об’єднання 
"Батьківщина", депутат Сар-

ненської райради

голова Сарненської районної 
ради 80%
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ПІП голови/за-
ступника/секре-

таря ГО
Депутатський мандат Посада / вид діяльності

%  
експер-
тів та 
лікарів 
в складі 

ГР

Рі
вн

ен
сь

ка

С
ар

не
нс

ьк
ий

го
сп

іт
ал

ьн
ий

 о
кр

уг Караїмчук Іван 
Васильович (за-

ступник)

політична партія Всеукра-
їнське об’єднання "Батьків-
щина", депутат Рівненської 

облради

головний лікар КЗ "Володими-
рецька ЦРЛ" Володимирецької 

районної ради
80%

Параниця Ната-
лія Миколаївна 

(секретар)
Немає

заступник Голови Сарненської 
РДА

Д
уб

ен
сь

ки
й 

го
сп

іт
ал

ьн
ий

 о
кр

уг

Парфенюк Юрій 
Васильович 
(співголова)

ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА "СОЛІДАР-
НІСТЬ", депутат Дубенської 

райради

голова Дубенської РДА

57%

Андрощук 
Ростислав 

Васильович 
(співголова)

Немає
головний лікар КЗ "Пологовий 
будинок" Дубенської міської 

ради

Домбровський 
Анатолій

 Сергійович 
(співголова)

Немає
головний лікар КЗ "Демидівська 

ЦРЛ"

Ковальов 
Віктор

Андрійович 
(співголова)

Немає головний лікар Млинівської ЦРЛ

Стецюк Василь 
Григорович 
(співголова)

Політична партія "КОН-
КРЕТНИХ СПРАВ", депутат 
Рівненської обласної ради

депутат Рівненської обласної 
ради

П
ол

та
вс

ьк
а

С
хі

дн
ий

го
сп

іт
ал

ь-
ни

й 
ок

ру
г

Ждан Вячеслав 
Миколайович 

(голова)
Немає ректор ВДНЗУ "УМСА"

Н
е 

на
да

но
 к

оп
ії 

пр
от

ок
ол

ів

П
ів

де
нн

ий
го

сп
іт

ал
ьн

ий
 

ок
ру

г Ігнатчук Марія 
Володимирівна 

(голова)
Немає

головний лікар Кременчуцької 
ЦРЛ

За
хі

дн
ий

го
сп

іт
ал

ьн
ий

 
ок

ру
г Виноград 
Михайло 

Васильович 
(голова)

Немає
головний лікар Хорольської 

ЦРЛ

П
ів

ні
чн

ий
го

сп
іт

ал
ьн

ий
 

ок
ру

г Гавловський 
Леонід 

Олександрович 
(голова)

Немає
головний лікар Великобагачан-

ської ЦРЛ

Admin
Выделение

Admin
Записка
якщо можливо, перенести одну строку перенести
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ступника/секре-

таря ГО
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%  
експер-
тів та 
лікарів 
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ГР

Х
ер

со
нс

ьк
а

Т
ав

рі
йс

ьк
ий

го
сп

іт
ал

ьн
ий

 о
кр

уг

Тертична Тетяна 
Станіславівна 

(голова)

Політична Партія "Опозиці-
йний блок", депутат Кахов-

ської районної ради

голова Каховської районної 
ради

Н
ем

ає
 п

ов
но

го
 п

ер
ел

ік
у 

чл
ен

ів
 Г

ос
пі

та
ль

но
ї р

ад
и

Бериславський 
Володимир 

Миколайович 
(заступник)

Політична Партія "Опозиці-
йний блок", депутат Чаплин-

ської районної ради

Чаплинська районна рада Хер-
сонської області, голова район-

ної ради

Карпеченко Сер-
гій Григорович 

(секретар)

ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА "СОЛІДАР-

НІСТЬ"

Горностаївська районна рада 
Херсонської області, голова

Б
ер

ис
ла

вс
ьк

ий
го

сп
іт

ал
ьн

ий
 о

кр
уг

Кардава Север'ян 
Север'янович 

(голова)

ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА "СОЛІДАР-
НІСТЬ", депутат Херсон-

ської обласної ради

головний лікар КУ "Берислав-
ської ЦРЛ"

54%
Мігай Лідія 
Миколаївна 
(заступник)

Немає
головний лікар Великоолексан-

дрівської ЦРЛ

Кордік Алла 
Олексіївна 
(секретар)

Політична партія "Наш 
край", депутат Херсонської 

обласної ради

завідувач Лиманецької лабора-
торії

Ге
ні

че
сь

ки
й

го
сп

іт
ал

ьн
ий

 о
кр

уг

Сидорченко Ві-
ктор Антонович 

(голова)

Партія "Справедливість", 
депутат Генічеської район-

ної ради

заступник головного лікаря з 
експертизи тимчасової непра-
цездатності КЗ Генічеська ЦРЛ

38%
Ракша Наталя 
Миколаївна 
(заступник)

Немає
головний лікар Новотроїцької 

ЦРЛ

Трегуб Людмила 
Олексіївна 
(секретар)

Партія "Відродження", 
депутат Іванівської районної 

ради

депутат Іванівської районної 
ради

Ж
ит

ом
ир

сь
ка

Ж
ит

ом
ир

сь
ки

й
го

сп
іт

ал
ьн

ий
 о

кр
уг

Павлусенко 
Віктор Петрович 

(голова)
Немає

головний лікар КУ ЦМЛ №2 м. 
Житомир

Н
ем

ає
 п

ов
но

го
 п

ер
ел

ік
у 

чл
е-

ні
в 

Го
сп

іт
ал

ьн
ої

 р
ад

и

Собко Тарас 
Дмитрович 
(заступник)

політична партія Всеукраїн-
ське об’єднання "Свобода", 

депутат Житомирської 
облради

головний лікар КУ "Центральна 
районна лікарня Житомирської 

МР"

Березіна Лідія 
Федорівна 
(секретар)

ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА "СОЛІДАР-
НІСТЬ", депутат Попільнян-

ської районної ради

головний лікар Попільнянської 
ЦРЛ

К
ор

ос
те

нс
ьк

ий

Гордійчук Віктор 
Петрович 
(голова)

Немає
головний лікар Коростенської 

ЦМЛ

56%
Васьківська На-
таля Григорівна 

(секретар)

політична партія Всеукраїн-
ське об’єднання "Батьківщи-
на", депутат Коростенської 

районної ради

депутат Коростенської районної 
ради
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ий
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іт
ал

ьн
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Нусбаум Сте-

пан Антонович 
(голова)

Немає
директор ДП "Новоград-Волин-
ського досвідного лісомислив-

ського господарства"

35%
Борис Василь 
Миколайович 
(заступник)

Немає
головний лікар Новоград-Волин-

ського ТМО

Брановицька 
Наталія Іванівна 

(секретар)
Немає

заступник головного лікаря з 
експертизи тимчасової непра-

цездатності Ємільчинської ЦРЛ

Б
ер

ди
чі

вс
ьк

ий
го

сп
іт

ал
ьн

ий
 о

кр
уг

Бабікова Лари-
са Миколаївна 

(голова)
Немає

головний лікар Бердичівської 
ЦМЛ

50%
Сабадаш 

Ігор Іванович 
(заступник)

ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА "СОЛІДАР-
НІСТЬ", депутат Житомир-

ської облради

головний лікар Любарської ЦРЛ

Зозуля Микола 
Петрович 
(секретар)

ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА "СОЛІДАР-
НІСТЬ", депутат Житомир-

ської обласної ради

головний лікар Ружинської ЦРЛ

Л
уг

ан
сь

ка

Л
ис

ич
ан

сь
ки

й 
го

сп
іт

ал
ьн

ий
 о

кр
уг

Головньов Мак-
сим Сергійович 

(голова)
Немає

заступник Лисичанського місь-
кого голови

67%

Ковальчук 
Олександр 

Володимирович 
(заступник)

Немає
головний лікар Попаснянської 

ЦРЛ

Коверга Наталія 
Степанівна 
(секретар)

Немає
заступник головного лікаря 

ЦМЛ ім. Титова з медичного 
обслуговування населення
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ль
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ка
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но
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ий
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уг

Богайчук 
Володимир 
Григорович 

(голова)

немає
начальник Управління охорони 
здоров’я Тернопільської облас-

ної державної адміністрації

50%

Дзудзило 
Володимир 

Миколайович 
(заступник)

ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА "СОЛІДАР-
НІСТЬ", депутат Тернопіль-

ської районної ради

Депутат Тернопільської ра-
йонної ради, голова постійної 
комісії з питань соціально-еко-
номічного розвитку, фінансів 
і бюджету та міжбюджетних 

відносин. Керівник секретаріату 
Обласної організації "БЛОК 

ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІ-
ДАРНІСТЬ"

Левицький 
Петро 

Ростиславович 
(секретар)

Немає

комунальне підприємство 
"Тернопільський міський ліку-
вально-діагностичний центр" 
Тернопільської міської ради, 

директор-головний лікар
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ПІП голови/за-
ступника/секре-

таря ГО
Депутатський мандат Посада / вид діяльності

%  
експер-
тів та 
лікарів 
в складі 
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Тріщук Іван Дми-
трович (голова)

Немає
Коропецька дільнична лікарня, 

Головний лікар

58%

Маркевич Богдан 
Григорович 
(заступник)

Немає
Козівська центральна районна 
комунальна лікарня, Головний 

лікар

Вридник Василь 
Романович 
(секретар)

Немає
Бережанська ЦРКЛ, Головний 

лікар

К
ре

м
ен
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ий
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сп
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Іванюшко Руслан 
Васильович 

(голова)

ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА "СОЛІДАР-
НІСТЬ", депутат Кременець-

кої міської ради

Кременецька районна комуналь-
на лікарня, хірург

52%
Корець Тарас 
Феодосійович 

(заступник)

ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА "СОЛІДАР-

НІСТЬ"
Голова Шумської районної ради

Паламарчук Ірина 
Джонівна 
(секретар)

Немає
Фінансове управління Лано-

вецької РДА, начальник

Ч
ор

тк
ів

сь
ки

й 
го

сп
іт
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ьн

ий
 о

кр
уг

Білик Любомир 
Степанович 

(голова)

ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА "СОЛІДАР-
НІСТЬ", депутат Тернопіль-

ської обласної ради

Чортківський державний медич-
ний коледж, директор

54%
Батіг Віталій 
Степанович 
(заступник)

Немає Голова Гусятинської РДА

Чортківський 
Роман 

Володимирович 
(секретар)

ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА "СОЛІДАР-
НІСТЬ", депутат Чортків-

ської районної ради

Чортківська центральна кому-
нальна районна лікарня, Голов-

ний лікар 
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Макарук Оксана 
Олександрівна 

(голова)
Немає

Начальник управління охорони 
здоров'я Кропивницької міської 

ради

Н
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ає
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и

Семенюк Лариса 
Віталіївна 

(заступник)
Немає

Головний лікар Бобринецької 
ЦРЛ
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4. Проблемні питання нормативного врегулювання 
організаційних та процедурних засад  діяльності 
Госпітальних рад   

1. Неузгодженість Примірного положення про госпітальний округ (далі - Положення)з Постановою 
Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1094 «Про затвердження Порядку проведення кон-
курсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я».

До повноважень Госпітальної ради, відповідно до п. 2 Розділу III Положення, належать вироблення про-
позицій для їх затвердження учасниками госпітального округу, зокрема,  щодо призначення та звільнен-
ня керівників закладів охорони здоров’я комунальної власності, що знаходяться в межах госпітального 
округу. Місцевим радам учасників госпітального округу рекомендується розглянути пропозиції госпі-
тальної ради протягом двох тижнів після їх прийняття.

Разом з тим, Постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1094 «Про затвердження 
Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охо-
рони здоров’я» передбачено, що підставою для прийняття рішення про призначення керівника дер-
жавного, комунального закладу охорони здоров’я є подання, яке за результатами проведення конкурсу 
готується конкурсною комісією керівникові органу управління, що здійснює призначення переможця 
конкурсу на посаду керівника закладу. При цьому порядок не передбачає залученні членів госпітальної 
ради до організації та проведення конкурсу.

Таким чином, існує неузгодженість між Положенням та Постановою Кабінету Міністрів України від 27 
грудня 2017 р. № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника 
державного, комунального закладу охорони здоров’я», яка потребує врегулювання.

2. Неузгодженість Примірного положення про Госпітальний округ з Законом України «Про доступ до 
публічної інформації», Законом «Про місцеве самоврядування» та Регламентами місцевих рад.

У п. 14 розділу ІІІ Положення зазначено, що копії протоколів засідань госпітальної ради, що містять 
пропозиції до затвердження місцевими радами учасниками госпітального округу, надаються кожному 
члену госпітальної ради. Члени Госпітальної ради надають копії відповідних рішень на розгляд місцевій 
раді, делегатом якої вони виступають. Місцевим радам учасників госпітального округу рекомендується 
розглянути рішення госпітальної ради протягом двох тижнів після їх прийняття.

Відповідно до ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування», рада в межах своїх повноважень 
приймає нормативні та інші акти у формі рішень. Згідно із ч. 3 ст. 15 Закону «Про доступ до інформації», 
проекти нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування, розроблені відповідни-
ми розпорядниками, оприлюднюються ними не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою 
прийняття. 

Крім того, регламенти місцевих рад передбачають обов’язковий розгляд проектів рішень постійними 
комісіями ради та/або погодження відділом правового забезпечення в встановлений регламентом строк.

Таким чином, в рекомендований Положенням двотижневий строк зареєструвати, погодити,  оприлюд-
нити та розглянути  проект рішення у встановленому законодавством порядку та строки неможливо. В 
цій частині Положення потребує внесення змін.

3. Неузгодженість Положення з Законом України «Про доступ до публічної інформації» в аспекті опри-
люднення інформації про кандидатури делегатів до складу Госпітальної ради.

Членами Госпітальної ради є представники міст обласного значення, районів, ОТГ, делеговані для робо-
ти у складі Госпітальної ради рішенням відповідних місцевих рад. Інформація про кандидатури делегатів 
до Госпітальної ради публікується на сайті місцевої ради, яка їх обирає, не пізніше ніж за 7 днів до дати 
розгляду питання про їх делегування від відповідної місцевої ради.

Згідно із ч. 3 ст. 15 Закону «Про доступ до інформації», проекти нормативно-правових актів, рішень ор-
ганів місцевого самоврядування, розроблені відповідними розпорядниками, оприлюднюються ними не 
пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.
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Таким чином, проект рішення про делегування кандидатів до складу Госпітальної ради підлягає опри-
людненню не пізніш як за 20 робочих днів до дати його розгляду з метою прийняття. З огляду на це, 
недоцільною є вимога щодо необхідності не пізніше ніж за 7 днів до дати розгляду питання публікувати 
( фактично дублювати ) на сайті місцевої ради інформацію про кандидатури делегатів.

4. Неможливість застосування формули з розрахунку кількості членів Госпітальної ради для Київського 
госпітального округу.

Кількість членів Госпітальної ради визначається по кожній адміністративно територіальній одиниці, що 
входить до складу госпітального округу. Розраховується вона за формулою, передбаченою Примірним 
положенням та залежить від кількості адміністративно територіальних одиниць, що входять до госпі-
тального округу,  кількості жилетів в госпітальному окрузі та в кожній окремій адміністративно терито-
ріальній одиниці. Оскільки до складу Київського госпітального округу входить тільки м. Київ, застосувати 
цю формулу для розрахунку кількості члена Госпітальної ради Київського госпітального округу немож-
ливо.

Це питання потребує доопрацювання та внесення відповідних змін до Положення.

5. Недостатня врегульованість порядку оновлення кількісного складу членів Госпітальної ради

Відповідно до пункту 8 Розділу ІІІ  Положення, у разі створення в межах госпітального округу нової ОТГ, 
рада такої ОТГ набуває статусу учасника госпітального округу. У цьому разі склад Госпітальної ради 
відповідного госпітального округу протягом одного місяця переглядається за формулою наведеною у 
пункті 7 Розділу ІІІ цього Положення з метою врахування змін у кількості адміністративно-територіаль-
них одиниць госпітального округу та розподілу населення між ними. Секретар Госпітальної ради онов-
лює список членів Госпітальної ради відповідно до рішень місцевих рад адміністративних територій, 
кількість жителів яких змінилася у результаті створення в межах госпітального округу нової ОТГ або з 
інших причин. 

При цьому Положенням не передбачено з якою періодичністю потрібно буде переглядати склад де-
легатів від адміністративно-територіальних одиниць, кількість населення яких буде змінюватись у разі 
створення нової ОТГ. Крім того, не передбачений Положенням порядок дій у випадку, коли в одну ОТГ 
об’єднуються селищні ради, віднесені до складу різних госпітальних округів. 

Це питання потребує доопрацювання та внесення відповідних змін до Положення.

6. Неврегульованість питання взаємодії Госпітальної ради з  місцевими радами в частині механізму за-
твердження радами пропозицій Госпітальної ради 

У п. 14 розділу ІІІ Примірного положення зазначено, що копії протоколів засідань госпітальної ради, 
що містять пропозиції до затвердження місцевими радами учасниками госпітального округу, надаються 
кожному члену госпітальної ради. Члени Госпітальної ради надають копії відповідних рішень на розгляд 
місцевій раді, делегатом якої вони виступають.

Відповідно до ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування», рада в межах своїх повнова-
жень приймає нормативні та інші акти у формі рішень. Суб’єктами подання проектів рішень виступають 
міський голова, депутати місцевої ради, постійні комісії місцевої ради, виконавчий орган місцевої ради, 
загальні збори громадян в порядку, визначеному законодавством та Регламентом ради, а також члени те-
риторіальної громади в порядку місцевої ініціативи відповідно до вимог, передбачених законодавством 
та Регламентом місцевої ради.

Положенням не врегульовано питання щодо підготовки проекту рішення ради на підставі пропозицій, 
напрацьованих госпітальною радою. Адже існують певні вимоги щодо оформлення проектів рішень.

Положенням також не врегульовано механізм  подання проекту рішень місцевій раді, у випадку, якщо 
члени госпітальної ради не є суб’єктами подання проектів рішень згідно із Законом «Про місцеве само-
врядування» та Регламентом відповідної  ради. 
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5. Висновки та рекомендації

1. Відповідно до Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я в 2017 році відбувався 
підготовчий етап  впровадження реформи на якому в аспекті реорганізації мережі закладів охорони 
здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу було заплановано:

- утворення госпітальних округів, які об’єднують постачальників вторинної (спеціалізованої) медичної 
допомоги всіх рівнів;

- розроблення перспективних планів розвитку мережі стаціонарних закладів у межах госпітальних 
округів на основі локальних протоколів медичної допомоги та маршрутів пацієнтів, а також визна-
чення перспективних закладів охорони здоров’я, потужності яких потребують розвитку;

- запровадження програми підтримки перспективних закладів охорони здоров’я, а також процесу 
перепрофілювання інших закладів охорони здоров’я у межах госпітальних округів за рішенням від-
повідних громад.

Фактично станом на 01.03.2018 року частково виконаним є компонент з утворення госпітальних округів, 
визначено склад та межі госпітальних округів 19 областях та міста Києва (загалом 82 госпітальні округи).  
В 31 госпітальному окрузі з 82 сформовано госпітальні ради. 

Жодним з госпітальних округів не розроблено перспективного плану розвитку, відповідно не запро-
вадженні програми підтримки перспективних закладів охорони здоров’я та процес перепрофілювання 
закладів охорони здоров’я у межах госпітальних округів.

2. Аналіз Примірного положення свідчить про неузгодженість окремих його пунктів з  Постановою 
Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1094 «Про затвердження Порядку проведення 
конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», Законом 
України «Про доступ до публічної інформації», Законом України  «Про місцеве самоврядування» та 
Регламентами місцевих рад.

Недостатньо врегульованим є питання взаємодії Госпітальної ради з місцевими радами в аспекті поряд-
ку розробки проекту рішення на підставі пропозицій, напрацьованих Госпітальною радою та внесення 
його на розгляд місцевої ради. В зв’язку з цим існує ризик, що після розробки Госпітальними радами Пла-
нів перспективного розвитку  або пропозицій в межах компетенції, їх затвердження місцевими радами 
буде гальмуватися та/або зустріне спротив.

3. Примірним положенням про Госпітальний округ передбачено, що Учасники госпітального округу у 
своїй діяльності (діяльності госпітального округу) керуються, зокрема, Законом України «Про співробіт-
ництво територіальних громад». При цьому жодних роз’яснень, рекомендації Госпітальним радам щодо 
застосування цього закону не надано.

4. В 2018 році Міністерству охорони здоров’я потрібно зосередитись на наступному: 

- підсилити компонент з надання методологічної підтримки госпітальним радам  щодо організації 
їх діяльності (дотримання порядку розрахунку та оновлення кількісного складу членів Госпітальної 
ради, можливості доопрацьовувати Примірне положення про Госпітальний округ, оформлення про-
токолів засідань,  необхідності дотримання Госпітальною радою принципу підзвітності та прозоро-
сті) та підготовки планів розвитку госпітальних округів;

- розробити формулу для розрахунку кількості членів Госпітальної ради Київського госпітального 
округу;

- більш детально врегулювати питання взаємодії Госпітальної ради з місцевими радами в аспекті за-
твердження пропозицій, напрацьованих Госпітальною радою;

- узгодити Примірне положення про Госпітальний округ з діючим законодавством.
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