
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про Звернення депутатів Миколаївської  
обласної ради до Кабінету Міністрів України, 
Міністерства охорони здоров’я України  
щодо створення п’ятого госпітального округу 

Двадцять шоста 
позачергова сесія  
сьомого скликання 

 
 

На підставі статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», з метою створення п’ятого госпітального округу на базі 
Миколаївського, Березанського, Очаківського районів та м. Очаків та для 
забезпечення гарантованого своєчасного доступу населення до послуг 
вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги належної якості обласна рада  

 
  

ВИРІШИЛА: 
  
 
1. Прийняти Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до 

Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я України щодо 
створення п’ятого госпітального округу (додається). 

  
2. Надіслати текст цього Звернення Кабінету Міністрів України та 

Міністерству охорони здоров’я України. 
 

  
 
 
Голова обласної ради                                                                   В. МОСКАЛЕНКО 



 
 
 

Додаток 
до рішення обласної ради 

 
 
 

З В Е Р Н Е Н Н Я 
депутатів Миколаївської обласної ради до Кабінету Міністрів України, 

Міністерства охорони здоров’я України щодо створення п’ятого госпітального 
округу 

 
Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада        

2016 року № 932 «Про затвердження Порядку створення госпітальних округів» 
госпітальний округ - це функціональне об’єднання закладів охорони здоров'я, 
розміщених на відповідній території, що забезпечує надання вторинної 
(спеціалізованої) медичної допомоги населенню такої території.  

До складу цих закладів входить багатопрофільна лікарня інтенсивного 
лікування першого рівня, яка обслуговує не менш як 120 тис. осіб та 
багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування другого рівня, яка забезпечує 
надання медичної допомоги не менш як 200 тис. осіб, а також інші заклади 
охорони здоров’я. 

Зона обслуговування госпітального округу визначається своєчасністю 
доїзду до багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування, час якого не 
повинен перевищувати 60 хвилин та бути еквівалентним радіусу зони 
обслуговування - 60 км. 

Головне завдання багатопрофільних лікарень - надавати цілодобову 
стаціонарну інтенсивну допомогу як в екстрених, так і в планових випадках. 
Отже, під час формування округів на перший план висунуто доступність та 
якість надання медичних послуг. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04 липня 2018 року        
№ 465 «Про затвердження переліку та складу госпітальних округів 
Миколаївської області» в Миколаївській області створено чотири госпітальні 
округи, зокрема: 
 Первомайський (охоплюватиме населення, кількість якого становить 
близько 163,2 тис. осіб); 
 Вознесенський (охоплюватиме населення, кількість якого становить 
близько 181,8 тис. осіб); 
 Миколаївський (охоплюватиме населення, кількість якого становить 
близько 648,1 тис. осіб); 
 Східний ( охоплюватиме населення, кількість якого становить близько 
147,3 тис. осіб). 

До складу Миколаївського госпітального округу входять Миколаївський, 
Вітовський, Очаківський, Березанський, Новоодеський райони та м. Миколаїв. 

Рішенням Очаківської районної ради від 26 жовтня 2018 року № 3 та 
рішенням Миколаївської районної ради від 22 грудня 2018 року № 31 
підтримано Звернення депутатів Очаківської та Миколаївської районних рад 
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щодо створення госпітального округу на базі Миколаївського, Березанського, 
Очаківського районів та м. Очаків. 

Відповідно до прийнятих рішень районних рад та у разі входження 
зазначених районів до Миколаївського госпітального округу не буде 
забезпечено доступність та якість надання медичної допомоги жителям 
Очаківського та Миколаївського районів. Крім того, під час формування 
госпітальних округів не було враховано деякі важливі критерії, про які 
наголошували представники Миколаївського, Очаківського районів та 
м.Очаків. Наприклад, відстань від вищезазначених населених пунктів до 
м.Миколаєва перевищує нормативну, а сучасний стан більшості доріг із 
твердим покриттям унеможливлює доставку хворого до багатопрофільної 
лікарні в установлений постановою час. 

Однак найголовнішим є наявність серйозної водної перешкоди (річка 
Південний Буг) між трьома районами і містом Миколаєвом з єдиним у радіусі 
понад 100 кілометрів Варварівським мостом, зданим в експлуатацію 1964 року, 
який нині перебуває в аварійному стані, оскільки за останні понад чверть 
століття він жодного разу капітально не ремонтувався. Розведення мосту 
(планові або під час проходження суден), часті дорожні аварії у зв'язку з 
потужним транспортним потоком призводять до кількагодинного блокування 
проїзду через міст та багатокілометрових заторів. 

Крім того, Варварівський міст визнано аварійним, у зв’язку з чим 
заплановано проведення його ремонту, що потягне за собою перекриття руху 
автомобільного транспорту. 

За статистичними даними загальна кількість населення Миколаївського 
району становить 30382 осіб, Березанського - 23566, Очаківського – 15423 та   
м. Очаків - 14360 осіб. 

Реальна картина значно відрізняється, оскільки Очаківський район,         
м. Очаків та Березанський район щорічно, починаючи з травня до вересеня 
включно, приймають відпочиваючих, кількість яких становить понад        
250 тис. осіб, а деякі оздоровчі заклади працюють цілорічно. 

До того ж не було враховано і той факт, що у м. Очаків визначено 
базування Військово-Морських Сил України, збільшилась кількість родин, 
військовослужбовців, які там мешкають, розташування полігону Широкий Лан, 
бойових частин, які також обслуговуються Миколаївською центральною 
районною лікарнею. 

Є певні додаткові особливості, які полягають у тому, що через вказані 
вище райони проходить траса міжнародного значення, і медичні заклади цих 
районів надають допомогу постраждалим внаслідок дорожньо-транспортних 
пригод. 

Враховуючи вищевикладене, з метою створення п’ятого госпітального 
округу на базі Миколаївського, Березанського, Очаківського районів та        
м. Очаків та для забезпечення гарантованого своєчасного доступу населення до 
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послуг вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги належної якості,  
урахування пропозицій жителів конкретних територій депутати Миколаївської 
обласної ради звертаються до Кабінету Міністрів України, Міністерства 
охорони здоров’я України стосовно внесення змін до розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 04 липня 2018 року № 465-р «Про затвердження переліку 
та складу госпітальних округів Миколаївське області», зокрема, враховуючи 
специфіку районів, створити на базі Миколаївської центральної районної 
лікарні п'ятий госпітальний округ, до складу якого увійдуть Миколаївський, 
Березанський, Очаківський райони та м. Очаків. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прийнято на двадцять шостій позачерговій 
сесії обласної ради сьомого скликання  
__  квітня 2019 року 
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