
Документація Кропивницької госпітальної ради 

ПРОТОКОЛ 

засідання госпітальної ради Кропивницького госпітального округу 

 
 

м. Кропивницький                                                                                     14 лютого 2018 року (з 10:00 до 12:00) 

 

Місце проведення: комунальний заклад «Міській пологовий будинок з функціями 

перинатального центру ІІ рівня» м. Кропивницький, вул. О. Журливої 1. 

 

Присутні: Бондарчук Анна Юріївна, Гончаренко Григорій Кіндратович, Гресь Алла 

Дмитрівна, Дворовенко Віктор Павлович, Заремба Валерій Павлович, Загородня Валентина 

Григорівна, Кривошея Людмила Петрівна, Макарук Оксана Олександрівна, Муравський 

Ігор Борисович, Нагнибіда Анатолій Афанасійович, Нестройний Олексій Іванович, 

Пивоварчук Юрій Петрович, Пойда Сергій Миколайович, Романів Людмила Павлівна., 

Сабліна Наталя Анатолівна, Семенюк Лариса Віталіївна, Сербіненко Світлана 

Олександрівна. 

 

Представники громадськості: Бочаров-Туз Володимир Володимирович, Аурутюнян 

Арсен, Дьяченко Марина. 

 

Головувала: Макарук О.О., голова госпітальної ради Кропивницького госпітального 

округу.  

Спів головувала: Семенюк Л.В., заступник голови госпітальної ради Кропивницького 

госпітального округу. 

Секретар: Бочаров-Туз В.В.  

 

 

 

Порядок денний: 
 

1. Ознайомлення з пропозиціями громадських організацій щодо 

залучення до роботи в госпітальній раді Кропивницького 

госпітального округу представників громадськості. 

 
Доповідач: Макарук О.О. – голова госпітальної ради Кропивницького госпітального 

округу. 

Макарук О.О. повідомила, що в зв’язку із складністю завдань, що мають бути 

вирішені протягом 2018 року, вона звернулась до громадськості з пропозицією щодо 

долучення до роботи у госпітальній раді. Також, голова госпітальної ради, 

ознайомила присутніх із пропозицією Громадської Організації «Асоціація 

Політичних Наук» щодо делегування до роботи в госпітальній раді представників 

громадськості, а саме:  

1. Бочаров-Туз Володимира. 

2. Данильченко Костянтина. 

3. Кашубу Оксану. 

4. Дяченко Марину.  

Також було запропоновано призначити секретарем госпітальної ради 

Кропивницького госпітального округу Бочарова-Туз Володимира. 
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Вирішили:  
 

 Погодити пропозицію громадськості, щодо залучення до роботи в 

госпітальній раді представників громадськості, а саме: Бочаров-Туз 

Володимира, Данильченко Костянтина, Кашуба Оксану та Дяченко Марину.  

Результати голосування: за: 17, проти: 0, утрималось: 0.     

 

 

 Призначити секретарем госпітальної ради Кропивницького госпітального 

округу Бочарова-Туз Володимира.  

Результати голосування: за: 17, проти: 0, утрималось: 0.     

 

 

2. Ознайомлення зі змінами в нормативно-правовому регулюванні 

діяльності госпітальних рад, розгляд структури та порядку 

формування багаторічного плану розвитку госпітального округу. 
 

Доповідач: Макарук О.О. – голова госпітальної ради Кропивницького госпітального 

округу. 

На початку засідання голова госпітальної ради ознайомила присутніх зі змінами в 

нормативно-правовому регулюванні діяльності госпітальних рад. Присутнім було 

презентовано вимоги до змісту, структури та порядку формування багаторічного 

плану розвитку госпітального округу. Окрім того, голова госпітальної ради 

закликала всіх членів ради ознайомитись із нормативно-правовою базою, що 

визначає роботу госпітальної ради. Також присутніх було ознайомлено із 

механізмом щодо забезпечення прозорості роботи ради. А саме розміщення всієї 

документації що є предметом діяльності госпітальної ради в спеціальному розділі 

«Кропивницький госпітальний округ» на офіційному сайті управління охорони 

здоров’я міської ради міста Кропивницького.  

Під час виступу, Макарук О.О, запропонувала протягом наступних двох засідань, 

здійснити аналіз поточної ситуації у сфері діяльності госпітального округу у тому 

числі із наданням вторинної (спеціалізованої) та екстреної медичної допомоги 

населенню по кожному району та місту, що увійшли до складу Кропивницького 

госпітального округу. 

Підсумовуючи доповідь, Макарук О.О, запропонувала погодити форму надання 

статистичних показників для розробки багаторічного плану розвитку 

Кропивницького госпітального округу та зобов’язати представників кожної із 

територій, що є в складі Кропивницького госпітального округу надати заповнену 

форму голові госпітальної ради до 1 червня 2018 року. Завершуючи виступ голова 

госпітальної ради, запевнила присутніх, що всі члени ради отримають кінцевий 

варіант форми надання статистичних показників для розробки багаторічного плану 

розвитку Кропивницького госпітального округу на інтернет скриньки.  

 

Виступили: Семенюк Л.В. запропонувала головним лікарям медичних закладів 

другого рівня надання медичної допомоги наслідувати досвід Бобринецької 

центральної районної лікарні. А саме введення практики відстеження місця 

проживання пацієнтів, які звертаються за отриманням медичної допомоги до 

центральної районної лікарні. Такий підхід дозволяє відстежувати фактичні 

маршрути пацієнтів. Пропозиція була схвально оцінена членами госпітальної ради.  

Окрім того, Семенюк Л.В. запропонувала додати до форми надання статистичних 

показників для розробки багаторічного плану розвитку Кропивницького 
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госпітального округу розділ про джерела та обсяги фінансування. Пропозиція 

отримала одноголосну підтримку членів госпітальної ради.  

Пивоварчук Ю.П. та Нестройний О.І. підняли питання щодо проблем із процесом 

виникнення об’єднаних територіальних громад (далі – ОТГ). На їх думку 

виникнення ОТГ унеможливлює процес планування обсягів надання медичної 

допомоги. Члени госпітальної ради погодились, що процедурні питання, зокрема 

щодо включення представників ОТГ до госпітальної ради та участі ОТГ в 

формуванні системи медичної допомоги в госпітальному окрузі є дещо дискусійним. 

Однак голова госпітальної ради, надала роз’яснення, що в даний час для розробки 

багаторічного плану розвитку Кропивницького госпітального округу ці питання не 

є вирішальними і тому не створюють суттєвих бар’єрів у розробці плану.  

 

Вирішили:  
 

 Зобов’язати членів госпітальної ради Кропивницького госпітального округу 

підготувати інформацію щодо поточної ситуації у сфері діяльності 

госпітального округу в тому числі із наданням вторинної (спеціалізованої) та 

екстреної медичної допомоги населенню в районі чи місті, який вони 

представляють у ГС та надати її голові госпітальної ради до 1 червня 2018 

року у вигляді заповненої форми надання статистичних показників для 

розробки багаторічного плану розвитку Кропивницького госпітального 

округу.  

Результати голосування: за: 17, проти: 0, утрималось: 0.     

 

 

 Затвердити форму надання статистичних показників для розробки 

багаторічного плану розвитку Кропивницького госпітального округу. 

Результати голосування: за: 17, проти: 0, утрималось: 0.     

 

 

 Секретарю госпітальної ради, надіслати форму надання статистичних 

показників для розробки багаторічного плану розвитку Кропивницького 

госпітального округу всім членам госпітальної ради.  

Результати голосування: за: 17, проти: 0, утрималось: 0.     

 

 

 Зобов’язати членів госпітальної ради Кропивницького госпітального округу 

готувати презентацію щодо поточної ситуації у сфері діяльності 

госпітального округу у тому числі із наданням вторинної (спеціалізованої) та 

екстреної медичної допомоги населенню в районі чи місті, який вони 

представляють у ГС відповідно до затвердженої форми надання статистичних 

показників для розробки багаторічного плану розвитку Кропивницького 

госпітального округу.  

Результати голосування: за: 17, проти: 0, утрималось: 0.     

 

 

3. Обговорення та затвердження графіку засідань госпітальної ради 

Кропивницького госпітального округу на 2018 рік.  
 

Доповідач: Макарук О.О. – голова госпітальної ради Кропивницького госпітального 

округу. 
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Членам госпітальної ради Кропивницького госпітального округу було презентовано 

графік засідань госпітальної ради Кропивницького госпітального округу на 2018 рік. 

Члени ради надали пропозиції, після обговорення було сформовано оновлений 

варіант графіку засідань, який було одноголосно підтримано присутніми членами 

госпітальної ради.  

 

Вирішили:  
 

 Затвердити оновлений варіант графіку засідань госпітальної ради 

Кропивницького госпітального округу на 2018 рік.  

Результати голосування: за: 17, проти: 0, утрималось: 0.     

 

 

4. Обговорення та затвердження Положення про госпітальну раду 

Кропивницького госпітального округу.  
 

Доповідач: Макарук О.О. – голова госпітальної ради Кропивницького госпітального 

округу. 

Членам госпітальної ради Кропивницького госпітального округу було презентовано 

Положення про госпітальну раду Кропивницького госпітального округу. 

Виступили: Гончаренко Г.К., запропонував:  

 внести зміни у абзаці 5 пункту 6 Положення, а саме змінити формулювання 

«У цьому разі склад Ради протягом одного місяця переглядається з метою 

врахування у кількості адміністративно–територіальних одиниць 

Кропивницького госпітального округу та розподілу населення між ними» на 

«У цьому разі, після отримання рішення відповідної ради, склад Ради 

переглядається з метою врахування у кількості адміністративно–

територіальних одиниць Кропивницького госпітального округу та розподілу 

населення між ними»; 

 видалити нормативну конструкцію «або з інших причин» із змісту абзацу 6 

пункту 6 Положення; 

 внести зміни у пункті 13 Положення, а саме, змінити формулювання «На 

засіданні Ради можуть бути присутніми з правом одного дорадчого голосу 

представники Кіровоградської обласної державної адміністрації» та 

викласти його у наступній редакції «На засіданні Ради можуть бути 

присутніми з правом одного дорадчого голосу представники обласної та 

інших державних адміністрацій відповідних територій що є у складі 

Кропивницького госпітального округу». 

 внести зміни у абзац 2 пункту 15 Положення, а саме змінити формулювання 

«Пропозиції та внутрішні організаційні рішення Ради вважаються 

схваленими, якщо за них проголосувала більш як половина присутніх на її 

засіданні членів» на «Пропозиції та внутрішні організаційні рішення Ради 

вважаються схваленими, якщо за них проголосувала більш як половина 

членів від загального складу Ради». 

Запропоновані зміни були підтримані членами госпітальної ради, окрім видалення 

нормативної конструкції «або з інших причин» із змісту абзацу 6 пункту 6 

Положення. 

 

Оновлений варіант Положення було винесено на голосування. Перед голосуванням 

присутні погодились, що оновлений варіант Положення буде їм надіслано для 

кінцевого погодження. На кінцеве погодження надається три дні (з дати надсилання 

на інтернет скриньки членів госпітальної ради).  
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Вирішили:  
 

 Затвердити оновлений варіант Положення про госпітальну раду 

Кропивницького госпітального округу. 

Результати голосування: за: 16, проти: 1, утрималось: 0.     

Гончаренко Г.К. під час голосування наголосив, що він голосує за оновлений варіант 

Положення але не погоджується із залишенням нормативної конструкції «або з 

інших причин» в абзаці 6 пункту 6 Положення. 

 

 Секретарю госпітальної ради, надіслати оновлений варіант Положення всім 

членам госпітальної ради.  

Результати голосування: за: 17, проти: 0, утрималось: 0.     

 

 

5. Визначення та затвердження механізмів комунікації між членами 

госпітальної ради Кропивницького госпітального округу. 
 

Доповідач: Бочаров-Туз В. – секретар госпітальної ради Кропивницького 

госпітального округу. 

Членам госпітальної ради було запропоновано механізм комунікації, що передбачає 

використання можливостей інтернет технологій. Окрім того, членам госпітальної 

ради було запропоновано обмінятись контактними даними для організації механізму 

ефективної комунікації.  

 

 

Вирішили:  
 

 Надати актуальну контактну інформацію та забезпечити постійну та 

своєчасну комунікацію із питань, що стосуються роботи госпітальної ради.  

Результати голосування: за: 17, проти: 0, утрималось: 0.     

 

6. Різне. 
 

1) Представникам громадськості було запропоновано вжити заходів щодо організації 

можливого ознайомчого візиту до інших територій, де подібна медична реформа 

була вдало реалізована. Бочаров-Туз В. повідомив, що дана інформація взята до 

відома.  

 

2) Бочаров-Туз В. запросив всіх членів госпітальної ради до участі в конференції 

госпітальних рад Кіровоградської області. Захід відбудеться в приміщенні 

Кіровоградського медичного коледжу ім. Є. Й. Мухіна, 23 лютого 2018 року з 12:00 

до 15:00. На заході будуть присутні члени всіх госпітальних рад Кіровоградської 

області, представники Департаменту охорони здоров’я Кіровоградської ОДА, 

представники громадськості а також міжнародних донорських організацій. Присутні 

погодились на участь в цьому заході.  


