
Звіт про громадське обговорення проєкту постанови 

Кабінету Міністрів України «Деякі питання організації спроможної 

мережі закладів охорони здоров’я» 

 

1. Найменування органу виконавчої влади, який проводив 

обговорення  

Міністерство охорони здоров’я України. 

 

2. Зміст питання або назва проєкту акта, що виносилися на 

обговорення 

Метою розроблення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі 

питання організації спроможної мережи закладів охорони здоров’я» (далі – 

проєкт акта) розроблено з метою створення спроможної мережі закладів охорони 

здоров’я, їх розвитку згідно з сучасними підходами до формування госпітальних 

округів для забезпечення населення ефективним і доступним медичним 

обслуговуванням та відбудови зруйнованих закладів охорони здоров’я в 

результаті збройної агресії рф. 

Проєктом акта пропонується затвердити Порядок визначення і 

функціонування госпітальних округів та госпітальних кластерів, встановлення їх 

меж та визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів 

України, від 27 листопада 2019 року № 1074 «Деякі питання створення 

госпітальних округів»  та від 19 червня 2020 року № 589 «Про внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 року № 1074». 

Проєкт акта передбачає створення нових підходів відбудови закладів 

охорони здоров’я, перегляд процедури формування мережі закладів охорони 

здоров’я за визначеними напрямами стаціонарної медичної допомоги, що 

надаються у закладах охорони здоров’я спроможної мережі госпітального округу 

та у межах госпітальних кластерів. Проєктом акта передбачено регіоналізацію 

стаціонарної медичної допомоги, формування меж госпітальних округів та 

відповідно формування мережі загальних, кластерних та надкластерних закладів 

охорони здоров’я. 

Зауваження та пропозиції приймалися протягом 20 днів з дня 

оприлюднення у письмовому або електронному вигляді на адресу: 

01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7; е-mail: v.s.shaposhnyk@moz.gov.ua; 

тел. 253 12 65. 

 

3. Інформація про осіб, які взяли участь в обговоренні: 

Електронні консультації з громадськістю щодо проєкту акта тривали на 

офіційному вебсайті Міністерства охорони здоров’я України з 06 по 26 грудня 

2022 року. 

За цей період надійшло 85 звернень із пропозиціями щодо змісту проєкту 

акта. Зокрема було отримано пропозиції та зауваження від КНП «Хмельницький 

обласний дерматовенерологічний центр» Хмельницької обласної ради, КНП 

«Новобузька багатопрофільна лікарня» Новобузької міської ради Миколаївської 
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області, Української асоціація лікарів дерматовенерологів і косметологів, 

Виконавчого комітету Жовтоводської міської ради (Дніпропетровська область), 

КНП «Львівський обласний шкірно-венерологічний диспансер», Українського 

товариства фахівців з імунології, алергології та імунореабілітації, 

Всеукраїнського об’єднання організацій роботодавців охорони здоров’я, КНП 

«Рівненський обласний шкірно венерологічний диспансер» Рівненської обласної 

ради, Асоціації дитячих алергологів, Асоціації алергологів України, КНП 

«Стрийська центральна міська лікарня» Стрийської міської ради, Дніпровська 

міська організація профспілки працівників охорони здоров’я України, Міська ГО 

«Асоціація лікарів м. Черкаси», КНП «Обласна клінічна лікарня Івано-

Франківської обласної ради», КНП «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги м. Горішні Плавні Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького 

району Полтавської області», КНП Шумської міської ради «Шумська міська 

лікарня», Міжнародна громадська організація "Дерматологи - Дітям" Центр 

"ДЕБРА Україна", Тернопільський обласний місцевий осередок ГО «Українська 

ліга розвитку паліативної та хоспісної допомоги», ініціативна група пацієнтів з 

тяжкими дерматовенерологічними хворобами, д.мед.н., професор Дитятковська 

Євгенія, Київська міська профспілка працівників охорони здоров’я, 

Слобожанська селищна рада Дніпровського району Дніпропетровської області, 

Кам’янець-Подільська міська рада, КНП «Почаївська районна комунальна 

лікарня» Почаївської міської ради, сільський голова Жовтневої сільської ради 

Токмацького району Запорізької області Наталія Антипенко, громадянин 

України Голубінка Мирослав, КНП «Дніпропетровський обласний медичний 

центр соціально значущих хвороб» Дніпропетровської обласної ради, 

завідувачка відділення алергології КНП «Запорізька обласна клінічна лікарня» 

Запорізької обласної ради Каргальська Наталія Іванівна, заступник медичного 

директора з кардіохірургії ММ «Добробут», громадянин Олександр Виноградов, 

громадянка України Наталія Іванченко, КНП «Черкаський обласний центр 

громадського здоров’я» Черкаської обласної ради, лікар-алерголог Борис 

Стремедловський, Професор кафедри дерматовенерології, алергології, клінічної 

та лабораторної імунології НУОЗ України імені П.Л.Шупика, д.мед.н., професор, 

Возіанова Світлана Віталіївна та інших установ, організацій та приватних осіб. 

Директоратом медичних послуг було проведено аналіз пропозицій та 

зауважень, що надійшли. 

 

4. Інформація про пропозиції, що надійшли до Міністерства охорони 

здоров’я України за результатами обговорення: 

За цей час надійшло 85 звернень з пропозиціями та зауваженнями до 

проєкту акта, більшість яких стосується розширення мінімального переліку 
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надаваних послуг (далі – перелік) в закладах загального, кластерного та 

надкластерного типу, а саме: 

- включення до переліку напрямів «Дерматовенерологія»; 

- включення до переліку напрямів «Алергологія» та «Дитяча алергологія»; 

- включення напрямів «Реабілітація», «Акушерство і гінекологія», 

«Педіатрія», «Психіатрія» до переліку загальних закладів. 

 

З інших пропозицій: 

 

- збереження лікарень інфекційного профілю у статусі однопрофільного 

надкластерного закладу; 

- до переліку спеціалізованих закладів , які виконують функцію головного 

закладу (центру) з організації i надання медичної i реабілітаційної 

допомоги за певним профілем у кількості не більше одного на 

госпітальний округ додати – центр паліативної допомоги лікарня «Хоспіс». 

 

5. Інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення: 

Проєкт акта доопрацьовується з урахуванням пропозицій та зауважень, які 

надійшли під час громадського обговорення. 

 

 

Генеральний директор 

Директорату медичних послуг            Олександра МАШКЕВИЧ 


