
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про Звернення депутатів Миколаївської 
обласної ради  до Кабінету Міністрів України, 
Міністерства охорони здоров’я України щодо 
визначення опорною Новобузьку центральну 
районну лікарню 
 

Тридцять друга 
позачергова сесія  
сьомого скликання 

 
 

На підставі статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» та з метою забезпечення рівного доступу населення до якісних 
доступних медичних послуг обласна рада  

 
  

ВИРІШИЛА: 
  
 
1. Прийняти Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до 

Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я України щодо 
визначення опорною Новобузьку центральну районну лікарню (додається). 

  
2. Надіслати текст цього Звернення Кабінету Міністрів України, 

Міністерству охорони здоров’я України. 
 

  
 
 
Голова обласної ради                                                         Вікторія МОСКАЛЕНКО 

nau://ukr/280/97-ВР
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З В Е Р Н Е Н Н Я 
депутатів Миколаївської обласної ради  до Кабінету Міністрів України, 

Міністерства охорони здоров’я України щодо визначення опорною 
Новобузьку центральну районну лікарню 

 
Основною метою реформи галузі охорони здоров’я є створення системи 

охорони здоров’я, орієнтованої на пацієнта та спроможної забезпечити медичне 
обслуговування всіх громадян України на рівні розвинутих європейський 
держав. 

Триває реформування вторинної ланки медичної допомоги. На цьому етапі 
основна роль покладається на громади. Саме вони приймають рішення, яка 
лікарня буде інтенсивного лікування ІІ рівня, яка – інтенсивного лікування І 
рівня, тощо. З метою уникнення суб’єктивізму при прийнятті рішення експерти 
Проєкту USAID «Підтримка реформи охорони здоров’я» розробили нові 
підходи та критерії оцінки лікувального закладу. І направлені вони на 
забезпечення якісного виконання державних гарантій щодо медичних 
допомоги, де в центрі уваги є пацієнт. 

Депутатський корпус Миколаївської обласної ради висловлює 
стурбованість з приводу необ’єктивного підходу до визначення опорних 
закладів охорони здоров’я в Миколаївській області, затвердженого 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 січня 2020 року №23-р. 
Адже комунальне некомерційне підприємство «Новобузька центральна районна 
лікарня» Новобузької районної ради Миколаївської області має вагомі переваги 
за результатами аналізу показників, визначених експертами Проєкту USAID. 
Разом з цим, у 2017 році даним некомерційним підприємством забезпечено 
надання своєчасної невідкладної та екстреної медичної допомоги шляхом 
реалізації проекту «Створення єдиних регіональних оперативно-
диспетчерських служб із використанням сучасних GPS - технологій для 
зменшення часу прибуття бригад швидкої медичної допомоги до пацієнта» та 
введено в дію єдину оперативно-диспетчерську службу. На базі лікарні 
створено Миколаївський обласний центр екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф Новобузька станція швидкої медичної допомоги пункт 
постійного базування в м. Новий Буг. Оснащеність оперативно-диспечерської 
служби дає можливість обслуговувати виклики в Новобузькому районі та 
прилеглих Казанківського та Баштанського районів. Особлива увага 
приділяється покращенню матеріально-технічної бази лікарні. Збережено 
міжрайонне відділення судово-медичної експертизи та міжрайонне відділення 
Миколаївського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицина 
катастроф на базі Новобузької ЦРЛ. 

На сьогодні КНП «Новобузька центральна районна лікарня» – сучасний, 
автономізований, повністю забезпечений кадрами та сучасним обладнанням 
заклад, що обслуговує до 70 тис. населення Новобузького, Казанківського та 
прилягаючих територій Єланецького та Устинівського районів. Лікарня має 
оптимальне географічне положення по відношенню до інших територіальних 
одиниць в межах госпітального округу та суміжних госпітальних округів інших 
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районів, областей.  

Мешканці ряду віддалених сіл Новобузького, а особливо – Казанківського 
району, розташовані на відстані більшій ніж 100 км від рівнозначних закладів 
охорони здоров’я і таким чином можуть бути позбавлені якісної і своєчасної 
медичної допомоги. Особливо гострою проблемою в умовах сьогодення є 
територіальна доступність послуг для населення. Адже дороги для під’їзду 
швидких наразі перебувають у вкрай незадовільному стані. До того ж, відсутні 
маршрути транспорту, який би із сіл та містечок довозив людей безпосередньо 
до лікарень. Такий стан справ завдає шкоди, перш за все, найбільш соціально 
вразливим та незахищеним групам населення. Громади позбавлені права 
часової доступності необхідної медичної допомоги. 

Згідно нормативних вимог головним завданням опорних закладів охорони 
здоров’я є надання цілодобової стаціонарної інтенсивної допомоги як в 
екстрених, так і у планових випадках. У таких лікарнях мають бути відділення 
екстреної допомоги, травматологія, хірургія, пологове відділення, максимальні 
діагностичні можливості. Новобузька центральна районна лікарня повністю 
відповідає заявленим критеріям. 

Подання пропозицій про створення госпітальних округів належить до 
сфери відповідальності місцевої влади. Депутати Миколаївської обласної ради 
ради закликають Вас зважити на вище викладену ситуацію та подбати про 
здоров’я та життя мешканців Миколаївщини. Наполягаємо на повторному 
розгляді питання про визначення опорних закладів у Миколаївській області. 
Пропонуємо визначити опорним закладом комунальне некомерційне 
підприємство «Новобузька центральна районна лікарня». Дане підприємство 
забезпечене високваліфікованими фахівцями, що мають життєво необхідні для 
пацієнтів практичні навики. Відповідає вимогами, визначеним експертами 
Проєкту USAID. Має такі межі, що здатне забезпечити дотримання нормативів 
часової доступності необхідної медичної допомоги та оптимальні маршрути 
пацієнтів до закладів охорони здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану) 
та екстрену медичну допомогу. 
              

 
 

 
 
Прийнято на тридцять другій позачерговій 
сесії обласної ради сьомого скликання  
05 березня 2020 року 
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