
 

 
 

 
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
23 лютого 2017 року № 33 

Миколаїв   
 

 
 

Про Звернення депутатів Миколаївської 
обласної ради до Верховної Ради України,  
Кабінету Міністрів України та обласних рад 
щодо призупинення дії всіх нормативно-
правових актів, які регулюють на сьогодні 
створення госпітальних округів   
 

                     Одинадцята сесія  
                     сьомого скликання 

 
 
На підставі статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Регламенту Миколаївської обласної ради сьомого скликання, 
затвердженого рішенням Миколаївської обласної ради від 18 грудня  2015 року 
№ 1, заслухавши депутатів Миколаївської обласної ради сьомого скликання, 
обласна рада 
 
 
ВИРІШИЛА:  
 
 

1. Підтримати Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до 
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та обласних рад щодо 
призупинення дії всіх нормативно-правових актів, які регулюють на сьогодні 
створення госпітальних округів (додається). 

 
2. Направити текст цього Звернення Верховній Раді України, Кабінетові 

Міністрів України та обласним радам. 
 
 
 
Голова обласної ради                                               В.В. Москаленко 



Додаток 
до рішення обласної ради 
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ЗВЕРНЕННЯ 
депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної Ради України,  

Кабінету Міністрів України та обласних рад щодо призупинення дії всіх 
нормативно-правових актів, які регулюють на сьогодні 

створення госпітальних округів   
 

 Депутати Миколаївської обласної ради стурбовані тим, що питання 
формування проекту створення госпітальних округів у Миколаївській області 
та фінансування медичних закладів у разі створення центрів госпітальних 
округів вирішується без урахування пропозицій органів місцевого 
самоврядування та без узгодження з громадськістю області.  

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України  від 30 листопада      
2016 року № 932 «Про затвердження  Порядку створення госпітальних округів» 
Міністерство охорони здоров’я України у місячний строк повинно було 
затвердити примірне положення про госпітальний округ, розробити і подати 
Кабінетові Міністрів України до 01 лютого 2017 року проект нормативно-
правового акта щодо затвердження переліку та складу госпітальних округів.  

На сьогодні Міністерством охорони здоров'я України не визначено етапи 
та цілі реформування галузі охорони здоров’я, джерела фінансування, 
(виходячи з потреб населення в медичній допомозі), не затверджено примірне 
положення про госпітальний округ та не прийнято відповідні нормативно-
правові акти, тобто структуру госпітальних округів із розподілом закладів 
охорони здоров'я відповідно до рівнів надання медичної допомоги населенню 
не сформовано.  

Незважаючи на це, та всупереч позиції територіальних громад у 
Миколаївській області розроблено проект створення спочатку шести, а потім 
чотирьох госпітальних округів на базі центральних районних лікарень та 
міських лікарень.  

Утворення чотирьох госпітальних округів з урахуванням щільності 
населення, стану автошляхів, матеріально-технічної бази закладів охорони 
здоров'я та наявності спеціалістів є неприйнятним та недостатнім для 
Миколаївської області. Вважаємо неприпустимим розпочати таку важливу 
реформу без чіткого розуміння подальшої долі лікарняних закладів. 

З метою врегулювання проблемних питань галузі охорони здоров’я та 
недопущення соціальної напруги ми, депутати Миколаївської обласної ради 
сьомого скликання, звертаємося до Кабінету Міністрів України та Верховної 
Ради України з пропозиціями щодо: 
 
призупинення дії пунктів 3, 4 Постанови Кабінету Міністрів України від                 
30 листопада 2016 року № 932 «Про затвердження Порядку створення 
госпітальних округів» до відпрацювання Міністерством охорони здоров’я 



2 
 
України повного пакета необхідних нормативно-правових актів стосовно 
формування госпітальних округів та узгодження їх із громадськістю області, 
обласними органами місцевого самоврядування та місцевими органами 
виконавчої влади; 
 
прийняття нормативно-правового акта щодо реформування галузі охорони 
здоров’я, в якому буде чітко визначено етапи та цілі зазначеного процесу та 
джерела фінансування, виходячи з потреб населення в медичній допомозі;  
 
недопущення зменшення обсягів фінансування з державного бюджету 
медичної допомоги населенню (медичної субвенції); 
  
напрацювання відповідної нормативно-правової бази стосовно впровадження 
реформи в галузі охорони здоров’я з реальними строками її поетапної 
реалізації; 
 
прийняття нових Законів України «Про охорону здоров’я в Україні», Закону 
України «Про медичне страхування в Україні», де буде передбачено різні 
форми надання медичних послуг населенню, визначено їх рівень та об’єм 
надання за державні кошти (сектор гарантованого державного забезпечення, 
страхування; страхові кампанії з надання медичних послуг і контролю за 
якістю надання медичних послуг); 
 
впровадження реформи в галузі охорони здоров’я України, якому має 
передувати широкомасштабна інформаційна кампанія та громадські 
обговорення із залученням медичної спільноти, представників громадськості 
області та засобів масової інформації. 

 
 

 
Прийнято на одинадцятій сесії 
Миколаївської обласної ради сьомого 
скликання 23 лютого 2017 року 
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