
 
 
 
 

Про розвиток мережі закладів охорони 
здоров’я області 

 
 

На підставі статей 6, 22, 39 Закону України “Про місцеві державні адмі-
ністрації”, законів України “Про внесення змін до Основ законодавства 
України про охорону здоров’я щодо удосконалення надання медичної допо-
моги” та “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування насе-
лення”, розпоряджень Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 р. № 1013-р 
“Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я”, 
від 15.11.2017 р. № 821-р “Про затвердження плану заходів з реалізації Кон-
цепції реформи фінансування системи охорони здоров’я на період до 2020 ро-
ку”, з метою забезпечення доступності вторинної спеціалізованої медичної 
допомоги, заслухавши інформацію з цього питання (додається): 

1. Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації, го-
ловам районних державних адміністрацій, рекомендувати міським (міст облас-
ного значення) головам та головам, обраним об’єднаними територіальними 
громадами, забезпечити: 

1) вжиття заходів щодо оптимізації штатних розписів та укомплекту-
вання штатних посад працівників у закладах охорони здоров’я області; 

2) упорядкування структури центрів первинної медико-санітарної допо-
моги; 

3) завершення будівництва нових амбулаторій у рамках програми “Ме-
дична реформа для сільської місцевості”; 

4) вжиття невідкладних заходів у межах повноважень щодо прийняття на 
баланс органами місцевого самоврядування новозбудованих амбулаторій у 
сільській місцевості та висвітлення відповідних відомостей у місцевих засобах 
масової інформації; 

5) наявність медичного обладнання, апаратури, інвентарю, комп’ютерної 
техніки відповідно до Примірних табелів оснащення; 
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6) вжиття заходів щодо своєчасної оплати комунальних послуг та по-
кращення матеріально-технічного стану будівель (проведення ремонтів, будів-
ництв тощо); 

7) покращення стану доріг до територіальних закладів та постійне авто-
бусне сполучення сіл з районними центрами та сільськими амбулаторіями; 

8) сприяння налагодженню стабільної роботи Інтернет-провайдерів; 
9) спільно із власниками територіальних закладів – підготовку та прий-

няття місцевих програм розвитку і підтримки цих закладів на 2021 рік; 
10) спільно із власниками – підготовку, прийняття та реалізацію планів 

розвитку територіальних закладів охорони здоров’я; 
11) виконання рішень госпітальної ради Хмельницького госпітального 

округу у частині компетенції територіальних закладів охорони здоров’я; 
12) реалізацію пілотного проєкту щодо осучаснення приймальних від-

ділень опорних лікарень; 
13) контроль за ефективністю співпраці територіальних закладів охорони 

здоров’я із Національною службою здоров’я України; 
14) посилення контролю за роботою територіальних закладів охорони здо-

ров’я з протидії поширенню гострої коронавірусної хвороби COVID-19, спричи-
неної коронавірусом, особливо в епідсезон грипу та ГРВІ 2020-2021 року; 

15) належну організацію надання паліативної, хоспісної допомоги та 
медичної реабілітації у територіальних закладах охорони здоров’я. 

2. Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації: 

1) сприяти створенню обласного серцево-судинного центру, регіональ-
ного перинатального центру ІІ рівня на базі Шепетівської центральної район-
ної лікарні та повнопрофільної обласної дитячої лікарні шляхом реконструкції 
та добудови корпусів; 

2) вжити заходів щодо укомплектування вакантних посад лікарів амбу-
латорій загальної практики-сімейної медицини, у першу чергу, у новозбудо-
ваних амбулаторіях 

3. Про виконання цього розпорядження інформувати Департамент охо-
рони здоров’я обласної державної адміністрації до 25 грудня 2020 року для 
подальшого узагальнення та інформування обласної державної адміністрації 
до 01 лютого 2021 року. 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Голова адміністрації           Дмитро ГАБІНЕТ 


