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Міністру охорони здоров’я України 
Віктору ЛЯШКУ 

 
 

Шановний Вікторе Кириловичу! 

Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Всеукраїнська 
асоціація громад» (далі ВАГ) висловлює Вам свою щиру повагу та звертається до Вас, 
розраховуючи на Ваш дієвий вплив на розвиток медичної галузі в Україні!  

Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Всеукраїнська 
асоціація громад», реалізуючи мету своєї діяльності, постійно працює з органами 
місцевого самоврядування громад всіх регіонів задля забезпечення представництва 
інтересів територіальних громад на державному рівні та захисту прав їх мешканців.  

Після онлайн-презентації 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, яка відбулась 21 грудня 2022 року, представники органів місцевого 
самоврядування через ВАГ висловлюють свою стурбованість  загрозою закриття значної 
кількості вже існуючих закладів охорони здоров’я в малих містах.  За попередніми 
підрахунками 35% закладів охорони здоров’я, які мають охоплення населення від 10 до 
40 тисяч і обслуговують орієнтовно понад 12 млн. громадян України, не увійдуть у 
спроможну мережу закладів охорони здоров’я, оскільки відповідно до проекту Постанови 
кількість населення, яке обслуговується  загальним закладом охорони здоров’я має 
становити не менше ніж 40 тисяч осіб. Це призведе до того, що територіальні громади, з 
кількістю населення менше ніж 40 тисяч жителів, вимушені будуть закривати, вже існуючі 
заклади охорони здоров’я, що 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 
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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. 

Враховуючи вищезазначене, з метою уникнення соціальної напруги та 
недопущення погіршення якості медичного обслуговування населення, Всеукраїнська 
асоціація органів місцевого самоврядування «Всеукраїнська асоціація громад» 
наполягає врахувати думку органів місцевого самоврядування, які здійснюють заходи з 
розвитку медицини  в громадах відповідно до своїх Стратегій та прийняти до уваги 
пропозиції, висвітлені в УЗАГАЛЬНЕНОМУ ВИСНОВКУ на проект Постанови Кабінету 
Міністрів України «Деякі питання організації спроможної мережі закладів охорони 
здоров'я», який був напрацьований експертами ВАГ та схвалений в повному обсязі 
членами Комітету ВАГ з питань медицини і членами Правління ВАГ, а саме: 

1. Зменшити удвічі, показник, який використовуватиметься при формуванні 
спроможної мережі закладів охорони здоров'я, який має становити не менше ніж 
20 тисяч осіб замість запропонованих 40. 

2. Надати можливість органам місцевого самоврядування, відповідно до їхніх 
Стратегій розвитку, приймати 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. 
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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 показники 
якості та ефективності діяльності, підбір кадрів, стан матеріально-технічної бази, 
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, а 
не лише розміщення його в адміністративному центрі району. 

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. 

 

Додаток: УЗАГАЛЬНЕНИЙ ВИСНОВОК на проект Постанови Кабінету Міністрів України 
«Деякі питання організації спроможної мережі закладів охорони здоров'я». 

 

З повагою 

Виконавчий директор  

Всеукраїнської асоціації громад                                                         Іван СЛОБОДЯНИК 

 

 

 

 

Вик. Н.Слюсарчик, тел: 0973237589 


