
Додаток 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 24.09.2020 № 721/2020-р 

 
 

 
І Н Ф О Р М А Ц І Я 

про розвиток мережі закладів охорони здоров’я області 
 

Реформа державної системи охорони здоров’я є дуже чутливою як для 
медиків, так і для населення. Заходи з реформування закладів охорони здо-
ров’я (далі – ЗОЗ) області проводяться поетапно у чіткій відповідності до 
державної політики та діючих вимог законодавства. 

Відповідно до Закону України “Про державні фінансові гарантії медич-
ного обслуговування населення” в Україні з цього року запроваджено про-
граму медичних гарантій для всіх видів медичної допомоги. Законодавством 
України визначено такі види медичної допомоги як екстрена, первинна, вто-
ринна (спеціалізована), третинна (високоспеціалізована), паліативна та медич-
на реабілітація. 

У межах бюджетної програми медичних гарантій визначено обсяг ме-
дичних послуг, за які ЗОЗ отримують фінансування з державного бюджету 
відповідно до договорів із Національною службою здоров’я України (далі – 
НСЗУ). 

Заклади первинної медичної допомоги три роки поспіль фінансуються 
через НСЗУ. Їх мережу в області представлено 32 центрами первинної медико-
санітарної допомоги (далі – ПМСД), з них 20 районних, 6 міських, 5 селищних, 
1 сільський. Структурними підрозділами всіх центрів ПМСД є 248 амбулато-
рій загальної практики/сімейної медицини, з них 155 функціонують у сільській 
місцевості. Але у 23 лікарських амбулаторіях відсутній основний працівник: 
найбільше в Ізяславському – 4, Городоцькому – 3, по 2 – у Білогірському та 
Старокостянтинівському центрах ПМСД. 

У рамках програми “Медична реформа для сільської місцевості” про-
водиться будівництво нових амбулаторій. З кінця 2018 року розпочато будів-
ництво 30 амбулаторій, за цей час введено в експлуатацію 21, з них у по-
точному році – 9: у селах Війтівці Волочиського, Зяньківці Деражнянського, 
Чернелівка Красилівського, Глібів Новоушицького, Велика Березна Полонського, 
Корчик, Судилків Шепетівського, Гвардійське Хмельницького, Перегінка 
Ярмолинецького районів. 

Завершено будівельні роботи у 7 амбулаторіях (Дунаєвецький, Ізяслав-
ський, Полонський, Старокостянтинівський, Хмельницький, Чемеровецький 
райони) та проводяться внутрішні роботи – у 2 (Чемеровецький та Славут-
ський райони). 
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Декларації з лікарями заключили 1 056 861 мешканець або 84,5% насе-
лення області. Найбільше – з обслуговування дітей, найменше – населення у 
віці 18-39 років, у тому числі із сімейними лікарями – 785 662, лікарями тера-
певтами – 140 273 та педіатрами – 130 926. Якщо в обласному центрі цей 
показник 93,7%, то у Летичівському районі 69,5, Кам’янець-Подільському – 
73,1, Хмельницькому та Чемеровецькому – 73,9, Старосинявському – 77,3, 
Ізяславському – 78,2 відсотка. 

Активно реалізується програма реімбурсації “Доступні ліки”, особливо 
для хворих на гіпертонічну хворобу. 

Важливим питанням є оптимізація мережі фельдшерсько-акушерських 
пунктів, яких у структурі амбулаторій функціонує 767  або 14,3 на 10 тис. 
сільського населення. Більше 19 цей показник у Красилівському, Новоушиць-
кому, Теофіпольському районах, 18 – Волочиському та Ярмолинецькому.  

Найнижчі показники у Віньковецькому (9,6) та Хмельницькому (10,6) 
районах. Утримання фельдшерсько-акушерських пунктів понад норматив має 
проводитися за кошти місцевих громад. 

Усього в області функціонує 92 ЗОЗ, з них 38 – вторинної (спе-
ціалізованої) медичної допомоги: це 7 Хмельницьких та 4 Кам’янець-Поділь-
ських міських закладів, спеціалізована медико-санітарна частина (далі – 
СМСЧ) м. Нетішин, 20 центральних районних лікарень (далі – ЦРЛ), 4 районні 
лікарні (далі – РЛ) – Староушицька та Орининська Кам’янець-Подільського, 
Чорноострівська Хмельницького, Грицівська Шепетівського районів, Полон-
ський клініко-діагностичний центр та Шепетівська вузлова лікарня. Триває 
процес ліквідації Полонського клініко-діагностичного центру. Власником 
остаточно не вирішено питання щодо функціонування Староушицької та 
Орининської РЛ, які мають договори з НСЗУ на амбулаторну допомогу, проте 
з персоналу у цих закладах лише керівники та бухгалтери. 

Госпітальною радою Хмельницького госпітального округу затверджено 
План розвитку округу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 
27.11.2019 р. № 1074 “Деякі питання створення госпітальних округів”. 
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.01.2020 р. № 23-р затверджено 
перелік опорних ЗОЗ у госпітальних округах на період до 2023 року. В області це 
10 опорних лікарень: багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування (далі – 
БЛІЛ) ІІ рівня – КНП “Хмельницька обласна лікарня” Хмельницької обласної 
ради та 9 БЛІЛ І рівня (2 міських та 7 ЦРЛ). Ще 2 заклади (КНП НМР “СМСЧ 
м. Нетішин” та КП “Хмельницька міська дитяча лікарня”) визнано такими, 
функціональні спроможності яких може бути підвищено до БЛІЛ. 

Проводиться робота з реалізації пілотного проєкту щодо осучаснення 
приймальних відділень опорних лікарень. 

На початок року функціонувало 27 обласних ЗОЗ, з них 18 закладів з 
надання третинної (високоспеціалізованої) та часткововторинної (спеціалізо-
ваної) медичної допомоги. Решта мають специфічні функції і фінансуються за 
кошти медичної субвенції або обласного бюджету – це обласні центр гро-
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мадського здоров’я, медико-соціальна експертна комісія, бюро судово-медич-
ної експертизи, база спеціального медичного постачання, 4 дитячих санаторії, 
патологоанатомічний центр. 

Тривають процедури завершення реорганізації шляхом: 

приєднання Яблунівського обласного закладу з надання психіатричної 
допомоги до Хмельницького обласного закладу з надання психіатричної до-
помоги у статусі 2 відділень, у тому числі 70 психіатричних та 30 нарколо-
гічних; 

приєднання Славутської обласної туберкульозної лікарні до Хмельниць-
кого обласного протитуберкульозного диспансеру у статусі відділення; 

приєднання Кам’янець-Подільської станції переливання крові до Хмель-
ницького обласного центру служби крові у статусі відділення; 

ліквідації Хмельницького обласного наркологічного диспансеру; 

перетворення (автономізації) Голозубинецької обласної протитуберку-
льозної лікарні з подальшим приєднанням до Хмельницького обласного 
протитуберкульозного диспансеру. 

Ці заходи дають можливість завершити формування в області єдиних 
спеціалізованих закладів – протитуберкульозного та з надання психіатричної 
допомоги.  

Третинний рівень надання медичної допомоги в області представля-
тимуть 14 ЗОЗ: обласні – лікарня, дитяча лікарня, протипухлинний центр, 
серцево-судинний центр, заклад з надання психіатричної допомоги, медичний 
центр психічного здоров’я, госпіталь ветеранів війни, протитуберкульозний 
диспансер, шкірно-венерологічний диспансер, центр профілактики та бороть-
би зі СНІДом, стоматологічна поліклініка, центр служби крові, спеціалізова-
ний будинок дитини, центр екстреної медичної допомоги та медицини ка-
тастроф. 

Загалом в області функціонують 52 ЗОЗ вторинної (спеціалізованої) та 
третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, 32 з яких є госпіталь-
ними (стаціонарними) закладами – 20 ЦРЛ, Хмельницькі міські – лікарня, дитяча 
лікарня, інфекційна лікарня, перинатальний центр; Кам’янець-Подільські 
міські – лікарня і перинатальний центр, СМСЧ м. Нетішин, Шепетівська 
вузлова лікарня, Хмельницька обласна лікарня, Хмельницька обласна дитяча 
лікарня, Чорноострівська і Грицівська РЛ. Двадцять вісім з цих закладів є 
багатопрофільними, за винятком 2 перинатальних центрів (Хмельницького та 
Кам’янець-Подільського), Хмельницької інфекційної лікарні та Грицівської РЛ 
(функціонує лише терапевтичне відділення). 

96 надавачів медичних послуг області заключили 111 договорів з НСЗУ, 
з них 80 комунальних ЗОЗ (усі підлягаючі), 6 приватних та 10 ФОП. За 
контрактами з НСЗУ укладено 383 пакети на загальну суму майже 2,2 млрд 
гривень. Серед приватних 6 медичних закладів: ПП “Сіліцея” (м. Шепетівка), 
НП “Центр ПМСД “Соціалмедика” ГО “Шепетівська регіональна організація 
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миротворців”, ПП “Віваклінік” (м. Славута), ТОВ “Приватна поліклініка 
“Профімед”, “Алм-Поділля”, “Бомед” (м. Хмельницький). 

Максимальну кількість пакетів контрактовано по Хмельницькій обласній 
лікарні та СМСЧ м. Нетішин (14), по 13 – у Шепетівській, Старокостянтинів-
ській, Дунаєвецькій, Городоцькій ЦРЛ. Сума передбачених коштів за контрак-
том на заклад коливається від майже 221,0 млн грн для Хмельницької обласної 
лікарні (увійшла в ТОП-5 по Україні) до 600,0 тис. грн для Орининської та 
Староушицької районних лікарень. 

Також ЗОЗ уклали договори про медичне обслуговування населення 
області за програмою медичних гарантій щодо надання медичної допомоги 
пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою 
коронавірусом. Це обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф, 42 заклади, які організували 55 мобільних бригад (21 у ЦРЛ, 28 у 
центрах ПМСД, 6 у міських закладах), 3 стаціонарні заклади І хвилі (інфек-
ційна лікарня, Дунаєвецька і Славутська ЦРЛ) та 3 лікарні, які працювали у 
квітні (Шепетівська, Хмельницька та Чемеровецька ЦРЛ). 

Для забезпечення функціонування спроможної мережі закладів з ураху-
ванням коштів програми медичних гарантій вжито заходів щодо прийняття 
місцевих програм розвитку і підтримки комунальних ЗОЗ, у тому числі за 
кошти обласного бюджету. 

Орієнтовний загальний дефіцит по ЗОЗ області, що підписали договори з 
НСЗУ, з урахуванням коштів місцевих програм розвитку та підтримки на 
9 місяців 2020 року, становив майже 264,0 млн грн, з них: 

в обласному центрі – 26,0 млн грн: найбільший дефіцит – у міському 
лікувально-діагностичному центрі – 9,3, інфекційній лікарні – 7,9, міській 
дитячій лікарні – 2,7; 

у  м. Кам’янець-Подільський – 19,1 млн грн: у лікувальному діагнос-
тично-консультативному центрі – 7,8, перинатальному центрі – 5,9, дитячому 
медичному центрі – 5,4; 

у 24 районних лікарнях – 79,9 млн грн: Славутська ЦРЛ – 7,7, Горо-
доцька – 7,5, Старокостянтинівська – 6,6, Чемеровецька – 7, Хмельницька – 6,6. 

Найбільш проблемними стали 9 закладів, що надають третинну високо-
спеціалізовану допомогу – комунальні некомерційні підприємства Хмель-
ницької обласної ради (далі – КНП ХОР), які мали загальний дефіцит коштів у 
сумі 138,6 млн гривень. Це обласні центр екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф (31,3 млн грн), заклад з надання психіатричної допомоги 
(29,6), протитуберкульозний диспансер (25,3), дитяча лікарня (17,1), госпіталь 
ветеранів війни (9), стоматологічна поліклініка (7,8), центр СНІДу (3,4), 
дерматовенерологічний центр (2,2), медичний центр психічного здоров’я (1,1). 

ЗОЗ, які за фінансування НСЗУ мають дефіцит коштів, мали можливість 
укласти угоди про перехідне фінансове забезпечення за постановою Уряду від 
19.06.2020 р. № 513 “Про внесення змін до Порядку реалізації програми 
державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році”. Усі 
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такі КНП ХОР надали необхідні документи до НСЗУ і очікують підписання 
договорів. За умови додаткового перехідного фінансування залишиться дефі-
цит по обласному закладу з надання психіатричної допомоги у сумі 15,7 млн 
грн, госпіталю ветеранів війни – 7,4, протитуберкульозному диспансеру – 2,3, 
обласній дитячій лікарні – 2,0 млн. гривень. 

За кошти медичної субвенції з державного бюджету отримуються КНП 
ХОР – обласний центр служби крові, спеціалізований будинок дитини, об-
ласна медико-соціальна експертна комісія, бюро судово-медичної експертизи, 
патологоанатомічний центр. 

На виконання обласної програми розвитку та підтримки комунальних 
ЗОЗ ХОР на 2020 рік за рішенням сесії обласної ради від 08.05.2020 р. №15-32/2020 
“Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2020 рік” 
передбачено додаткові кошти для обласних закладів, які фінансуються з об-
ласного бюджету, що забезпечить їх функціонування до кінця поточного року: 
Голозубинецькій обласній тублікарні (5 383,0 тис грн), обласним дитячим 
спеціалізованим санаторіям – “Світанок” с. Маліївці (3 959,1), Великожван-
чицькому пульмонологічному (3493,47), Кам’янець-Подільському – (1677,43), 
Староушицькому “Дністер” (7487,0 тис. грн). 

Відповідно до фінансових реалій у ЗОЗ області вживаються заходи щодо 
оптимізації їх структури та штату. 

Серед проблем галузі охорони здоров’я області гострою є кадрова, яка 
полягає з одного боку, у проведенні оптимізації штату закладів у відповідність 
із фактичним обсягом фінансування, а з іншого – у наявному дефіциті кадрів 
через низький рівень оплати їх праці. 

Проблемою є фінансування виплат і доставки пільгових пенсій особам, 
які працюють у медичних закладах області відповідно до п. 2 Прикінцевих 
положень Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування”. Обрахована потреба в коштах становить 6,5 млн. гривень. 

Жодним джерелом не передбачено фінансування консультативних бри-
гад невідкладної допомоги та інтенсивної терапії, які функціонують на базі 
обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (для 
дорослих) та обласної дитячої лікарні (для дітей і новонароджених). Зокрема, 
у 2019 році для надання допомоги дітям здійснено 984 виїзди, дорослим – 650. 
Витрати на утримання бригад обласної дитячої лікарні за 2019 рік становили 
4,3 млн грн та бригад обласного центру екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф – 3,2 млн гривень. 

Не відповідають потребам населення умови для надання паліативної, 
хоспісної допомоги та медичної реабілітації на всіх рівнях надання медичної 
допомоги. 

Для сільських ЗОЗ актуальні питання нестабільної роботи Інтернет-
провайдерів в окремих районах, якості доріг і постійного автобусного сполу-
чення сіл з райцентрами та сільськими лікарськими амбулаторіями. 
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Стратегічним питанням для області є створення обласного серцево-
судинного центру, регіонального перинатального центру ІІ рівня на базі 
Шепетівської ЦРЛ та повнопрофільної обласної дитячої лікарні шляхом 
реконструкції та добудови корпусів. 

 
 
Заступник керівника  
апарату адміністрації       Зоряна ДАВИДЧУК 
 


