
 
 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

11.03.2021                                         м. Ужгород                                               № 174 

 

 

Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації 

від 15.01.2020 № 21 „Про госпітальну раду при облдержадміністрації” 

 

 

Відповідно до статей 6 і 39 Закону України „Про місцеві державні  

адміністрації”, частин третьої, четвертої статті 16 Закону України „Основи 

законодавства України про охорону здоров’я”, постанови Кабінету Міністрів 

України від 27 листопада 2019 року № 1074 „Деякі питання створення 

госпітальних округів” (зі змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету 

Міністрів України від 19 червня 2020 року № 589), наказу Міністерства 

охорони здоров’я України від 28.10.2020 № 2439 „Про затвердження Типового 

положення про госпітальну раду”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 09 грудня 2020 року за № 1227/35510, з метою забезпечення реалізації 

належного механізму створення, управління та функціонування госпітального 

округу, впорядкування складу госпітальної ради: 

 

1. Внести зміни до розпорядження голови облдержадміністрації                        

від 15.01.2020 № 21 „Про госпітальну раду при облдержадміністраціїˮ, 

виклавши додаток та Положення про госпітальну раду у новій редакції, що 

додаються. 

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови 

облдержадміністрації від 28.07.2020 № 409 „Про склад госпітальної ради при 

облдержадміністрації”. 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 

заступника голови державної адміністрації Білецького М. З. 

 

 

 

 

Голова державної адміністрації                                      Анатолій ПОЛОСКОВ 

 



 Додаток  

до розпорядження 

15.01.2020 № 21 

(у редакції розпорядження 

11.03.2021 № 174 ) 
 

СКЛАД 

госпітальної ради при облдержадміністрації 

 

Голова госпітальної ради  

 

БІЛЕЦЬКИЙ 

Мирослав Золтанович 

перший заступник голови обласної державної 

адміністрації 

 

Заступники голови госпітальної ради: 

 

ГУШТАН 

Іван Іванович 

 

заступник директора – начальник управління 

реформ та стратегічного розвитку, економіч-

ного планування, фінансово-бухгалтерського 

обліку та ресурсного забезпечення департа-

менту охорони здоров’я облдержадміністрації 

 

ПШЕНИЧНИЙ 

Анатолій Олександрович 

 

директор департаменту охорони здоров’я 

облдержадміністрації 

 

 

Секретар госпітальної ради 

 

ЧОПИК 

Світлана Михайлівна  

 

головний спеціаліст відділу лікувально-

профілактичної роботи, моніторингу якості 

медичної допомоги, управління лікувально-

профілактичної роботи, моніторингу якості 

медичної допомоги, правової та організаційної 

роботи, роботи зі звернення громадян департа-

менту охорони здоров’я облдержадміністрації 

 

Члени госпітальної ради: 

 

БАЛЬЦІЙ 

Руслан Михайлович 

 

директор комунального некомерційного 

підприємства „Лікувально-профілактична 

установа Міжгірська районна лікарня 

Міжгірської районної ради Закарпатської 

області” (за згодою) 

 

БІЛАК-ЛУКЯНЧУК 

Вікторія Йосипівна 

директор комунального некомерційного 

підприємства „Закарпатський обласний центр 

громадського здоров’я” Закарпатської 

обласної ради (за згодою) 
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БІЛИНЕЦЬ 

Фома Васильович 

 

директор комунального некомерційного 

підприємства „Закарпатський терито-ріальний 

центр екстреної медичної допомоги” 

Закарпатської обласної ради (за згодою) 

 

БІРОВ 

Єлизавета Іванівна 

член постійної комісії з питань охорони 

здоров’я Закарпатської обласної ради                          

(за згодою) 

 

БУЛЕЗА 

Оксана Іванівна 

 

головний лікар комунального некомерційного 

підприємства „Іршавський центр первинної 

медичної допомоги” Іршавської районної ради 

(за згодою) 

 

ГЛАГОЛИЧ 

Слава Юріївна        

 

член громадської ради при Закарпатській 

обласній державній адміністрації, представник 

громадської організації „Закарпатська обласна 

науково-практична асоціація неврологів, 

психиатрів та наркологівˮ (за згодою) 

 

ГУЗИНЕЦЬ 

Юрій Іванович 

керуючий справами виконавчого апарату 

обласної ради (за згодою) 

 

КОЗАК 

Тетяна Юріївна  

  

 

член громадської ради при Закарпатській 

обласній державній адміністрації, голова                        

обласного осередку громадської організації 

„Українська ліга розвитку паліативної та 

хоспісної допомогиˮ, головний лікар 

комунального некомерційного підприємства 

„Ужгородський міський центр первинної 

медико-санітарної допомогиˮ (за згодою) 

 

КУРАХ 

Іван Ілліч 

директор комунального некомерційного 

підприємства „Центральна міська клінічна 

лікарня” Ужгородської міської ради                        

(за згодою) 

 

МАЛЕШ 

Іван Володимирович 

 

генеральний директор комунального 

некомерційного підприємства „Берегівська 

центральна районна лікарня імені Бертолона 

Ліннера Берегівської районної ради 

Закарпатської області” (за згодою) 
 

МЕШКО 

Євген Васильович 

директор комунального некомерційного 

підприємства „Мукачівська центральна 

районна лікарня” (за згодою) 

https://zakarpat-rada.gov.ua/oblasna-rada/postijni-komisiji/z-pytan-ohorony-zdorovya/
https://zakarpat-rada.gov.ua/oblasna-rada/postijni-komisiji/z-pytan-ohorony-zdorovya/
https://zakarpat-rada.gov.ua/oblasna-rada/postijni-komisiji/z-pytan-ohorony-zdorovya/
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ОЛЕКСИК 

Ольга Томівна 

голова постійної комісії з питань охорони 

здоров’я Закарпатської обласної ради                 

(за згодою) 

 

ПАЛАМАРЧУК 

Ольга Семенівна  

 

член президії, голова первинної профспілкової 

організації комунального некомерційного 

підприємства „Обласна дитяча лікарня” 

Закарпатської обласної ради (за згодою)  

 

СТРИЖАК 

Василь Васильович 

 

 

медичний директор комунального 

некомерційного підприємства „Закарпатська 

обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака” 

Закарпатської обласної ради, головний 

позаштатний спеціаліст-експерт департа-

менту охорони здоров’я облдержадміні-

страції з експертизи якості лікувально-

діагностичного процесу та стандартизації у 

медичній сфері (за згодою) 

 

ТУРОК 

Володимир Михайлович  

 

голова Закарпатської обласної організації 

профспілки працівників охорони здоров’я 

України (за згодою) 

 

ЧЕМЕТ 

Ольга Антонівна 

 

заступник директора департаменту охорони 

здоров’я, начальник управління лікувально-

профілактичної роботи, моніторингу якості 

медичної допомоги, правової та організаційної 

роботи, роботи зі звернення громадян 

департаменту охорони здоров’я облдерж-

адміністрації  

 

ШТЕФУЦА 

Наталія Богданівна 

секретар постійної комісії з питань охорони 

здоров’я Закарпатської обласної ради                

(за згодою) 

 

 

 

 

Директор департаменту охорони 

здоров’я облдержадміністрації 

 

Анатолій ПШЕНИЧНИЙ 

https://zakarpat-rada.gov.ua/oblasna-rada/postijni-komisiji/z-pytan-ohorony-zdorovya/
https://zakarpat-rada.gov.ua/oblasna-rada/postijni-komisiji/z-pytan-ohorony-zdorovya/
https://zakarpat-rada.gov.ua/oblasna-rada/postijni-komisiji/z-pytan-ohorony-zdorovya/
https://zakarpat-rada.gov.ua/oblasna-rada/postijni-komisiji/z-pytan-ohorony-zdorovya/
https://zakarpat-rada.gov.ua/oblasna-rada/postijni-komisiji/z-pytan-ohorony-zdorovya/
https://zakarpat-rada.gov.ua/oblasna-rada/postijni-komisiji/z-pytan-ohorony-zdorovya/


 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови  

державної адміністрації 

15.01.2020 № 21 

(у редакції розпорядження 

11.03.2021 № 174) 
 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про госпітальну раду 

 

1. Госпітальна рада утворюється головою Закарпатської обласної 

державної адміністрації як консультативно-дорадчий орган при облдерж-

адміністрації для розроблення пропозицій та рекомендацій щодо реалізації на 

рівні госпітального округу державної політики у сфері охорони здоров’я та 

організації надання медичної допомоги в госпітальному окрузі. 

2. Положення про госпітальну раду, її персональний склад затверджуються 

головою облдержадміністрації. 

3. Основними принципами діяльності госпітальної ради є: 

колегіальність та відкритість у прийнятті рішень; 

прозорість діяльності; 

рівноправність її членів. 

4. До завдань госпітальної ради належать розроблення пропозицій та 

рекомендацій щодо: 

визначення спроможної мережі госпітального округу; 

плану розвитку госпітального округу; 

реорганізації і перепрофілювання закладів охорони здоров’я, що 

забезпечують надання вторинної (спеціалізованої) та госпітального етапу 

екстреної медичної допомоги у межах госпітального округу; 

переліку опорних закладів охорони здоров’я у госпітальному окрузі; 

інших питань, які належать до компетенції учасників госпітального округу 

щодо забезпечення надання в ньому медичної допомоги. 

5. До складу госпітальної ради входять представники: 

облдержадміністрації – не менше трьох осіб; 

Закарпатської обласної ради – не менше двох осіб; 

закладів охорони здоров’я або фізичних осіб – підприємців, які 

зареєстровані в установленому законом порядку та одержали ліцензію на право 

провадження господарської діяльності з медичної практики, що надають 

первинну медичну допомогу, – не менше двох осіб; 

закладів охорони здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану) та/або 

третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, – не менше п’яти осіб; 

закладів громадського здоров’я – одна особа або більше; 

охорони здоров’я, що надають екстрену медичну допомогу, – одна особа 

або більше; 

профспілок працівників охорони здоров’я – одна і більше особа; 

громадських об’єднань, які представляють інтереси пацієнтів, – не менше 

двох осіб; 
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Представником закладу охорони здоров’я у госпітальній раді може 

виступати його керівник, заступник або для закладів охорони здоров’я 

комунальної форми власності – особа, уповноважена власником (уповно-

важеним органом управління) закладу охорони здоров’я. 

Склад госпітальної ради визначається або змінюється обласною 

державною адміністрацією з урахуванням положень цього пункту. 

Склад госпітальної ради не може перевищувати 21 особу. 

Члени госпітальної ради у діяльності, пов’язаній з роботою госпітальної 

ради та госпітального округу, вживають заходів для запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів відповідно до вимог Закону України „Про 

запобігання корупції”. 

6. Госпітальна рада затверджує окремим рішенням та проводить щороку 

аналіз виконання плану розвитку госпітального округу та звітує про це голові 

облдержадміністрації. 

7. За результатами аналізу виконання плану розвитку госпітального округу 

госпітальна рада вносить до нього зміни. Внесення змін до очікуваних 

показників результативності допускається не частіше ніж один раз на три роки. 

8. З метою аналітичної та технічної підтримки розроблення пропозицій, 

рекомендацій госпітальна рада може залучати до своєї діяльності відповідних 

фахівців, науковців та представників громадськості. Залучення таких фахівців 

здійснюється безоплатно на громадських засадах.  

9. Госпітальну раду очолює голова, який за посадою є заступником голови 

облдержадміністрації, до функціональних обов’язків якого належить сфера 

охорони здоров’я. 

За поданням голови госпітальної ради з числа її членів обираються один 

або два заступники голови та секретар госпітальної ради. 

10. Організаційна діяльність госпітальної ради забезпечується її головою. 

Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності 

госпітальної ради здійснює облдержадміністрація. 

11. Формою роботи госпітальної ради є засідання, що проводиться не 

рідше ніж один раз на квартал, відповідно до графіка, затвердженого 

госпітальною радою. Позачергове засідання може бути проведене за 

ініціативою третини членів госпітальної ради, голови госпітальної ради або 

структурного підрозділу з питань охорони здоров’я облдержадміністрації.            

У засіданнях можуть брати участь з правом дорадчого голосу представники  

МОЗ, НСЗУ, ДУ „Центр громадського здоров’я МОЗ України”. 

12. Госпітальна рада на своїх засіданнях ухвалює пропозиції та 

рекомендації. З питань організації своєї діяльності, що не врегульовані цим 

Положенням, госпітальна рада приймає окреме рішення. 

13. Засідання госпітальної ради веде її голова, а за його відсутності –

заступник або інший призначений ним (нею) член госпітальної  ради. Протокол 

засідання підписує голова, а за його відсутності – заступник або інший 

призначений ним (нею) член госпітальної ради. 

Засідання госпітальної ради вважається правоможним, якщо на ньому 

присутні більше половини складу госпітальної ради. Перше засідання 
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госпітальної ради проводиться не пізніше ніж протягом двох тижнів із моменту 

затвердження персонального складу госпітальної ради. Засідання госпітальної 

ради проводяться у відкритому або закритому режимі. Рішення про проведення 

засідання у закритому режимі приймається не менш як двома третинами від 

кількості членів госпітальної ради. 

14. Пропозиції, рекомендації та організаційні рішення госпітальної ради 

вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більше половини 

присутніх на її засіданні членів госпітальної ради. У разі рівного розподілу 

голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. 

Член госпітальної ради, який не підтримує пропозиції, рекомендації та 

організаційні рішення, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, 

що додається до протоколу засідання. 

Пропозиції, рекомендації та організаційні рішення фіксуються у протоколі 

засідання, який підписується головуючим та секретарем госпітальної ради не 

пізніше ніж протягом трьох робочих днів після проведення засідання 

госпітальної ради. 

У протоколі повинно бути зазначено: 

дата, місце та час проведення засідання; 

прізвище, ім’я та по батькові присутніх; 

порядок денний і результати обговорення питань порядку денного; 

питання, винесені на голосування, і підсумки голосування із зазначених 

питань; 

пропозиції, рекомендації та організаційні рішення, ухвалені госпітальною 

радою. 

15. Повноваження членів госпітальної ради закінчуються за власною 

ініціативою члена госпітальної ради чи його відкликанням органом, який його 

делегував. 

16. Голова госпітальної ради: 

організовує діяльність госпітальної ради; 

визначає функціональні обов’язки заступників голови, секретаря і членів 

госпітальної ради; 

скликає і веде засідання госпітальної ради, виносить на розгляд 

госпітальної ради пропозиції щодо порядку денного засідання, підписує 

протокол засідання госпітальної ради (у разі його присутності на засіданні); 

підписує листи та інші документи госпітальної ради; 

представляє госпітальну раду у взаємовідносинах із органами державної 

влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, 

організаціями; 

здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності госпітальної 

ради, у межах її завдань. 

17. Секретар госпітальної ради: 

готує проект плану роботи та графік засідань госпітальної ради з 

урахуванням пропозицій її членів; 

забезпечує подання членам госпітальної ради не пізніше ніж за п’ять 

робочих днів до планового засідання відповідні інформаційні матеріали; 
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забезпечує підготовку проектів документів до її засідань; 

веде і зберігає протоколи засідань госпітальної ради та іншу документацію 

у порядку, визначеному госпітальною радою; 

веде облік присутності членів госпітальної ради на її засіданнях; 

забезпечує інформування громадськості про діяльність госпітальної ради; 

здійснює інші повноваження і виконує доручення голови госпітальної 

ради, пов’язані з організацією її діяльності. 

18. Члени госпітальної ради мають право: 

брати участь у засіданнях госпітальної ради; 

ініціювати розгляд питань на чергових та позачергових засіданнях 

госпітальної ради шляхом внесення їх до порядку денного; 

брати участь у розгляді питань госпітальною радою та подавати пропозиції 

до проектів рішень госпітальної ради. 

 


