
 

 

УЗАГАЛЬНЕНИЙ ВИСНОВОК 

на проект Постанови Кабінету Міністрів України  

«Деякі питання організації спроможної мережі закладів охорони здоров'я», якою 

затверджується Порядок визначення і функціонування госпітальних округів та 

госпітальних кластерів, встановлення їх меж 

Опис проекту Постанови: 

Проектом Постанови передбачається:  

 Затвердити Порядок визначення і функціонування госпітальних округів та госпітальних 

кластерів, встановлення їх меж та визнати такими, що втратили чинність: Постанову 

Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. № 1074  «Деякі питання створення 

госпітальних округів» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 2, ст. 60); Постанову Кабінету 

Міністрів України від 19 червня 2020 р. № 589 «Про внесення змін до постанови Кабінету 

Міністрів України від 27 листопада 2019 р. №1074» (Офіційний вісник України, 2020 р., 

№ 58, ст. 1839). 

  Внести до пункту 11 Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника 

державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1094 (Офіційний вісник України, 2018 

р., № 8, ст. 302, 2020 р., № 61, ст. 1985), зміну, яка стосується обов’язкового включення 

представника МОЗ АР Крим, структурного підрозділу з питань охорони здоров’я 

обласної, Київської або Севастопольської міської державної адміністрації, відповідно до 

місцезнаходження закладу, до складу конкурсної комісії у разі проведення конкурсу на 

зайняття посади керівника закладу охорони здоров’я комунальної форми власності , який 

включено або планується включити до спроможної мережі закладів охорони здоров’я 

госпітального округу.  

 Доручити: 

  обласним, Київській міській державним (військовим) адміністраціям розробити та 

подати до 1 травня 2023 року для погодження Міністерством охорони здоров’я 

спроможну мережу закладів охорони здоров’я та плани розвитку госпітальних округів.  

 Раді міністрів Автономної Республіки Крим, Луганській, Донецькій, Запорізькій, 

Херсонській обласним та Севастопольській міській державним адміністраціям подати 

пропозиції щодо визначення спроможної мережі закладів охорони здоров’я протягом 

шести місяців після припинення або скасування воєнного стану. 

 Міністерству охорони здоров’я погодити спроможну мережу закладів охорони здоров’я 

протягом двох місяців з дня отримання пропозицій.  

 Національній службі здоров’я починаючи з 2024 року при розробці програми медичних 

гарантій та укладанні договорів за програмою медичних гарантій врахувати 

необхідний обсяг забезпечення населення медичними послугами відповідними 

видами закладів охорони здоров’я, що входять до спроможної мережі госпітального 

округу.  

Проект Постанови «Деякі питання організації спроможної мережі закладів охорони здоров’я» 

розроблено Міністерством охорони здоров’я України  відповідно до Закону України від 1 

липня 2022 року № 2347-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

удосконалення надання медичної допомоги» та Національної економічної стратегії на період 

до 2030 року, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 03 березня 2021 року 

№179. 



Порядок визначення і функціонування госпітальних округів та госпітальних кластерів, 

встановлення їх меж, який буде затверджено даною Постановою передбачає формування 

госпітальних округів та впровадження сучасних підходів до формування мережі медичних 

закладів, які дозволять забезпечити населення якісними медичними послугами. 

Передбачається, що кожна область стане окремим госпітальним округом, який додатково 

поділятиметься на госпітальні кластери, з урахуванням численних факторів, таких як 

географічні особливості регіону, наявність якісних автомобільних доріг, кількість населення 

тощо.  

У складі спроможної мережі закладів охорони здоров’я госпітального округу буде визначено 

надавачів медичних послуг: 

 надкластерні заклади охорони здоров’я; 

 кластерні заклади охорони здоров’я; 

 загальні заклади охорони здоров’я;  

 надавачі медичних послуг, які надають первинну медичну допомогу;  

 центр екстренної медичної допомоги та медицини катастроф із пунктами постійного 

базування бригад екстренної (швидкої) медичної допомоги. 

Надкластерними закладами охорони здоров’я визначаються багатопрофільні лікарні для 

дорослих, багатопрофільні лікарні для дітей та спеціалізовані заклади, які виконують 

функцію головного закладу (центру) з організації і надання медичної і реабілітаційної 

допомоги за певним профілем у кількості не більше одного на госпітальний округ, зокрема 

центри онкологічного, кардіологічного, психіатричного, фтизіопульмонологічного профілів та 

перинатального центрів. 

Кластерні  заклади охорони здоров’я забезпечують задоволення потреб населення 

відповідно до переліку напрямів медичного обслуговування визначених у додатку цього 

Порядку. У госпітальному кластері визначається один кластерний  заклад охорони здоров’я, 

який розташовується  в адміністративному центрі району. Також у госпітальному кластері 

може бути визначено більше ніж один кластерний  заклад охорони здоров’я у розрахунку 

території медичного обслуговування з населенням не менше ніж 150 тисяч осіб на кожний 

кластерний  заклад охорони здоров’я, з урахуванням територіальної доступності населення 

до медичного обслуговування. 

Загальним закладом охорони здоров’я визначається заклад охорони здоров’я, який надає 

медичну та реабілітаційну допомогу населенню територіальної громади або декількох 

територіальних громад у госпітальному кластері за відповідними напрямами:  

 Анастезіологія (інтенсивна терапія в невідкладних станах) 

 Неврологія 

 Інфекційні хвороби  

 Ортопедія і травматологія 

 Терапія 

 Хірургія 

 Медичну та реабілітаційну допомогу такий заклад має надавати за наступними критеріями: 

 задоволення потреб населення відповідно до переліку напрямів медичного 

обслуговування визначеного у додатку до цього Порядку; 

 задоволення потреб населення за напрямами стаціонарного медичного 

обслуговування, що визначається на основі соціально-демографічного складу, 

поточних та прогнозних показників природнього та міграційного руху, показників 

захворюваності та інших статистичних даних щодо населення відповідної території 



планування (оптимальною визначається територія медичного обслуговування 

загальним закладом охорони здоров’я  населенням не менше ніж 40 тисяч осіб); 

 доступність визначається своєчасністю прибуття до загального закладу охорони 

здоров’я, що не повинно перевищувати 60 хвилин, та повинна бути еквівалентна 

радіусу зони обслуговування 60 кілометрів за наявності доріг з твердим покриттям.   

Очікуваний результат реалізації даної Постанови: 

 Покращення управляння закладами охорони здоров’я та організації надання медичної 

допомоги шляхом формування оптимальної мережі загальних кластерних на 

надкластерних закладів охорони здоров’я. 

 Покращення доступності пацієнтів до медичних послуг та якості стаціонарної медичної 

допомоги. 

Позитивні висновки: 

Створення надкластерних та кластерних закладів охорони здоров’я сприятиме:  

 Формуванню закладів охорони здоров’я нового типу, оснащених сучасним 

високовартісним обладнанням та забезпечених висококваліфікованим 

персоналом, що дасть змогу впроваджувати сучасні високоефективні медичні 

технології, найдосконаліші методи діагностики, успішний досвід світової медицини.   

 Покращенню якості обслуговування пацієнтів у цих закладах, оскільки створення 

таких закладів сприятиме оновленню їх матеріально-технічної бази та оснащення 

новим медичним обладнанням, що суттєво  покращить якість надання медичних 

послуг населенню, підвищить ефективність та результативність лікувального 

процесу, дозволить знизити рівень летальних випадків.  

 Впровадженню сучасних управлінських підходів для налагодження чіткої та 

ефективної роботи в межах госпітальних округів, здійсненню контролю якості 

медичної допомоги та ефективності використання коштів.   

 Розвитку кадрової спроможності та підвищенню продуктивності праці працівників 

охорони здоров’я різних спеціальностей, мультидисциплінарних команд в різних 

сферах медичного обслуговування. 

 Забезпеченню якісної медичної та реабілітаційної допомоги населенню в межах 

госпітального округу шляхом ефективного використання ресурсів системи охорони 

здоров’я (матеріальних та кадрових) та інвестицій в надкластерних та кластерних 

закладах охорони здоров’я. 

Негативні висновки: 

1. Показник, який використовуватиметься при формуванні спроможної мережі закладів 

охорони здоров'я, а саме те, що кількість населення, яке обслуговується  загальним 

закладом охорони здоров’я має становити не менше ніж 40 тисяч осіб, є великою 

загрозою закриття значної кількості вже існуючих закладів охорони  здоров’я.  В 

результаті це погіршить для мешканців значної кількості територіальних громад  

доступ до отримання медичних послуг. Громади, з кількістю населення менше ніж 40 

тисяч осіб, вимушені будуть закривати, вже існуючі заклади охорони здоров’я, а це 

призведе до негативних наслідків:  

 Радіус зони обслуговування значно перевищуватиме показник передбачений 

даним Порядком (60 кілометрів). На даний час перевищення уже  становить 30-

50 кілометрів. Після закриття закладів у центрах територіальних громад цей 

показник збільшиться досить  суттєво і може становити 100-120 кілометрів.  

 Доступність, що визначається своєчасністю прибуття до загального закладу 

охорони здоров’я, яка не повинна перевищувати 60 хвилин, з урахуванням 

якості дорожнього покриття зросте до 120-180 хвилин (2-3 годин). Враховуючи 



незадовільний стан доріг у сільській місцевості, погану забезпеченість 

громадським транспортом, а в багатьох випадках і повну його відсутність, 

доступність до закладів охорони здоров’я особливо погіршиться для мешканців 

сільських територій. Крім того, жителі сільської місцевості, через погану якість 

інтернету, не мають можливості долучитися до Програм цифровізації 

медицини, а тому очне звернення до лікаря для них особливо важливе.  

 Суттєве обмеження доступності до якісних медичних послуг для  пенсіонерів, 

які проживають у територіальних громадах з кількістю населення менше 40 

тисяч осіб, а отримання медичних послуг потребують у більшій мірі, ніж інші. Ця 

категорія громадян зможе отримати медичні послуги лише в екстренних 

випадках, у випадку виклику бригади екстренної (швидкої) медичної допомоги. 

В інших випадках більшість пенсіонерів, через погану роботу громадського 

транспорту, а у багатьох випадках взагалі його відсутності, не зможуть 

винаймати для себе машину для поїздки у заклад охорони здоров’я, оскільки  

отримують зовсім мізерні пенсії. 

 Закриття значної кількості вже існуючих закладів охорони  здоров’я призведе 

до часткової ліквідації (знищення) медичного обладнання, яке роками 

накопичувалось в закладах охорони здоров’я, а в результаті — до послаблення 

матеріально-технічної бази галузі в цілому. 

 Відбудуться значні скорочення медичних працівників в територіальних 

громадах, а в результаті втратиться досвід, який  здобувався роками медичної 

практики. У більшості випадків, через багато різних чинників медичні працівники 

не зможуть переїхати в іншу місцевість. Це призведе до послаблення кадрового 

потенціалу в галузі медицини, який і без цього має сумну тенденцію до 

послаблення. Адже багато медичних працівників уже виїхали в країни Європи, 

оскільки там є великий попит на фахових працівників в галузі медицини.  

 Закриття значної кількості вже існуючих закладів охорони  здоров’я у багатьох 

територіальних громадах суттєво збільшить концентрацію пацієнтів у 

кластерних закладах охорони здоров’я, що призведе до неможливості 

пацієнтам вчасно потрапляти на прийом до лікарів та проходити обстеження. 

Така негативна практика уже відома у багатьох країнах Європи, зокрема у 

Польщі, Італії та інших країн, коли пацієнт вимушений записуватись на прийом 

до лікаря за декілька місяців наперед. Але свій стан здоров’я людина не може 

спрогнозувати, а тому змушена, у кращому випадку, скористатись послугами 

приватних лікарів, що не завжди є можливим через матеріальний стан, або ж, 

у гіршому випадку, – відмовитись від медичних послуг і не дбати за своє 

здоров’я та займатися самолікуванням. Це негативно вплине на здоров’я 

української нації, яке і так суттєво послабилось через війну. 

2. У проекті Постанови не враховано особливості територій, які через військову агресію 

російської федерації, відповідно до Наказу Мінреінтеграції від 25.04.2022 р. №75, 

розташовані в районах проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в 

тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні).  У таких територіальних громадах стається 

набагато більше обстрілів, ніж на іншій не окупованій території України, через що 

збільшується кількість людей, які потребують медичної допомоги, а отже і збільшення 

кількості закладів охорони здоров’я, а отже і збільшення кількості закладів охорони 

здоров’я. 

3. У проекті Постанови не враховано те, що багато осіб, які переїхали з районів 

проведення воєнних (бойових) дій або з територій тимчасової окупації, оточення 

(блокування) з різних причин не отримали статус внутрішньо переміщених осіб, але 

разом з тим ці особи потребують отримання медичних послуг на тій території, на якій 

вони проживають, але не зареєстровані. Для закладів охорони здоров’я тих 

територіальних громад, котрі прихистили у себе велику кількість таких осіб, не 



розраховано фінансування на ці особи, але надавати їм медичні послуги заклади 

вимушені не залежно від фінансування.  

4. До напрямів надання медичної та реабілітаційної допомоги населенню загальним 

закладом охорони здоров’я не включено надання паліативної допомоги, якої 

потребують пацієнти з онкологією та найбільш поширеними захворюваннями 

серцево-судинної та дихальної системи, що в свою чергу обмежить можливість таких 

пацієнтів вчасно отримати знеболення. 

5. Вимога обов’язкового розташування  кластерного  закладу охорони здоров’я в 

адміністративному центрі району, в межах госпітального округу, може призвести до 

втрати більш матеріально оснащеного, фінансово спроможного закладу охорони 

здоров’я у територіальній громаді, центр якої не є адміністративним центром району. 

Багато територіальних громад, відповідно до своїх Стратегічних цілей, здійснювали 

великі вкладення у розвиток закладів охорони здоров’я. За кошти власних бюджетів, 

залучаючи донорські кошти, покращили матеріально-технічну базу комунального 

закладу охорони здоров’я, подбали про доступність до нього мешканців 

територіальної громади, системно працювали над підбором кадрів та досягли 

покращення показників та якості надання медичних послуг. Разом з тим,  заклад 

охорони здоров’я, розміщений в адміністративному центрі району, може мати значно 

нижчі показники якості та ефективності діяльності, мати менш потужну матеріально-

технічну базу, бути менш оснащеним медичним обладнанням. 

Пропозиції: 

1. Показник, який використовуватиметься при формуванні спроможної мережі закладів 

охорони здоров'я, має бути зменшений удвічі, і становити не менше ніж 20 тисяч 

осіб замість запропонованих 40. 

2. Органам місцевого самоврядування, відповідно до їхніх Стратегій розвитку, надати 

можливість прийняття рішення щодо функціонування загальних закладів охорони 

здоров’я з урахуванням дофінансування їх з власного бюджету та інших джерел, не 

заборонених законодавством. 

3. При формуванні спроможної мережі закладів охорони здоров’я врахувати особливості 

територій, які через військову агресію російської федерації, відповідно до Наказу 

Мінреінтеграції від 25.04.2022 р. №75, розташовані в районах проведення воєнних 

(бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) та 

збільшити кількість закладів охорони здоров’я на цих територіях. 

4. Врахувати особливості  територіальних громад, які прихистили у себе велику кількість 

осіб, котрі переїхали  з районів проведення воєнних (бойових) дій або з територій 

тимчасової окупації, оточення (блокування) та з різних причин не отримали статус 

внутрішньо переміщених осіб, та збільшити фінансування для закладів охорони 

здоров’я цих громад з розрахунком на даних осіб.  

5. Додати до напрямів надання медичної та реабілітаційної допомоги населенню 

загальним закладом охорони здоров’я напрям «паліативна допомога». 

6. При утворенні кластерного закладу охорони здоров’я брати до уваги не розміщення 

його в адміністративному центрі району, а  показники якості та ефективності 

діяльності, підбір кадрів, стан матеріально-технічної бази та можливість 

територіальної громади, де буде розміщено такий заклад, збільшувати фінансування 

цього закладу  з власного бюджету та інших джерел не заборонених законодавством, 

відповідно до Стратегії розвитку цієї територіальної громади. 

7. Врахувати негативний досвід країн Європи, зокрема Польщі, Італії та інших країн, де 

через недостатню кількість медичних закладів та медичних працівників, пацієнти 

вимушені чекати можливості прийому їх лікарями по декілька місяців. 


