ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
17.01.2020

№

17

Про госпітальну раду госпітального
округу Черкаської області
Відповідно до статті 6, пункту 9 частини першої статті 39, статті 41 Закону
України „Про місцеві державні адміністрації“, постанови Кабінету Міністрів
України від 27.11.2019 № 1074 „Деякі питання створення госпітальних
округів“:
1. Утворити госпітальну раду госпітального округу Черкаської області,
затвердити її склад та положення про неї, що додаються.
2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови
Черкаської обласної державної адміністрації Лесюка Юрія та Управління
охорони здоров’я Черкаської обласної державної адміністрації.

Голова

Роман БОДНАР

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Черкаської обласної
державної адміністрації
17.01.2020 №17

СКЛАД
госпітальної ради госпітального округу Черкаської області
ЛЕСЮК
Юрій Миколайович

– заступник голови Черкаської обласної державної
адміністрації, голова госпітальної ради
Члени госпітальної ради:

БАБІЧЕНКО
Світлана Володимирівна

бюджетного
управління
– начальник
Департаменту фінансів Черкаської обласної
державної адміністрації

БОЙКО
Світлана Анатоліївна

– головний лікар комунального некомерційного
підприємства Драбівської районної ради
„Драбівська центральна районна лікарня“
(за згодою)

БОРЕЦЬКА
Людмила Андріївна

– головний лікар комунального некомерційного
підприємства „Катеринопільська центральна
районна лікарня“ (за згодою)

ВОЛОШИН
Ігор Володимирович

– заступник
Черкаського
міського
голови
з питань діяльності виконавчих органів ради
(за згодою)

ГУСЬКОВ
Микола Володимирович

– головний лікар комунального некомерційного
підприємства „Черкаська центральна районна
лікарня“
Черкаської
районної
ради
(за згодою)

ДІМОВ
Георгій Андрійович

директора
комунального
– заступник
некомерційного підприємства Звенигородська
центральна районна лікарня“ Звенигородської
районної ради (за згодою)

ЖАКІН
Ілля Миколайович

громадської
спілки
„Cоціальне
– фахівець
підприємство „Центр реінтеграції“ (за згодою)
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ЗАБОЛОТНІЙ
Валерій Іванович

– голова Корсунь-Шевченківської районної ради
(за згодою)

ЗИРЯНОВА
Зоя Григорівна

– головний лікар комунального некомерційного
підприємства „Смілянська багатопрофільна
лікарня ім. Софії Бобринської“ Смілянської
районної ради Черкаської області (за згодою)

КАРЯКА
Євгенія Олександрівна

– заступник директора приватного підприємства
„МЕДГАРАНТ“(за згодою)

КИРИЧЕНКО
Наталія Вікторівна

– заступник директора приватного підприємства
„Медичний діагностичний центр „ЛУР“
(за згодою)

КОЗАЧОК
Наталія Володимирівна

– голова первинної профспілкової організації
комунального некомерційного підприємства
„Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної
ради“ (за згодою)

КОШОВА
Лариса Миколаївна

– начальник Управління охорони здоров’я
Черкаської обласної державної адміністрації

КРАВЧЕНКО
Василь Михайлович

– головний лікар комунального некомерційного
підприємства
„Городищенське
районне
територіальне
медичне
об’єднання“
Городищенської районної ради (за згодою)

КРАВЧУК
Віктор Васильович

– головний лікар комунального некомерційного
підприємства
„Христинівська
центральна
районна лікарня“ Христинівської районної ради
Черкаської області (за згодою)

КРИКЛИВА
Таміла Василівна

– головний спеціаліст відділу організації надання
медичної допомоги дорослому населенню,
матерям та дітям Управління охорони здоров’я
Черкаської обласної державної адміністрації

КУЛИК
Юрій Миколайович

комунального
некомерційного
– директор
підприємства „Маньківська центральна районна
лікарня“ Маньківської районної ради Черкаської
області (за згодою)
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ЛЕВЧЕНКО
Юрій Євгенійович

– головний лікар комунального некомерційного
підприємства „Жашківська центральна районна
лікарня“ Жашківської районної ради Черкаської
області (за згодою)

ЛОЗІНСЬКА
Жанна Петрівна

– заступник міського голови Уманської міської
ради (за згодою)

МАТІНОВА
Наталія Андріївна

– заступник міського голови Канівської міської
ради (за згодою)

МОРОЗ
Наталія Іванівна

комунального
некомерційного
– директор
підприємства „Монастирищенська центральна
районна лікарня“ Монастирищенської районної
ради Черкаської області (за згодою)

НЕСВАТ
Наталія Андріївна

– голова правління благодійної організації
„100% ЖИТТЯ ЧЕРКАСИ“ (за згодою)

НІКОЛЮК
Олександр Васильович

– виконуючий обов’язки директора комунального
некомерційного
підприємства
„Лисянська
центральна районна лікарня“ Лисянської
районної ради Черкаської області (за згодою)

НІЩЕНКО
Мар’яна Едуардівна

– заступник міського голови виконавчого комітету
Золотоніської міської ради (за згодою)

НОВАКІВСЬКИЙ
Володимир Валерійович

лікар
медичного
– головний
ТОВ „Фрезеніус Медикал Кер
у м. Черкаси (за згодою)

ОГІРЕНКО
Ігор Григорович

– головний лікар комунального некомерційного
підприємства „Чигиринська багатопрофільна
лікарня“
Чигиринської
районної
ради
(за згодою)

ПАРАМОНОВ
Віктор Володимирович

– депутат обласної ради, голова постійної комісії
Черкаської обласної ради з питань охорони
здоров’я (за згодою)

ПРИМАК
Сергій Васильович

комунального
некомерційного
– директор
підприємства
„Золотоніська
районна
багатопрофільна
лікарня“
Золотоніської
районної ради (за згодою)

центру
Україна“
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СОЛОДЬКО
Олег Володимирович

комунального
некомерційного
– директор
підприємства „Тальнівська центральна районна
лікарня“ Тальнівської районної ради Черкаської
області (за згодою)

СТЕЦЕНКО
Василь Борисович

– в. о. директора Департаменту регіонального
розвитку Черкаської
обласної державної
адміністрації

СТУЖЕНКО
Микола Анатолійович

– начальник відділу охорони здоров’я виконавчого
комітету Смілянської міської ради (за згодою)

СУДАКЕВИЧ
Валентин Григорович

травматологічного
відділення
– завідувач
комунального некомерційного підприємства
„Уманська
центральна
районна
лікарня“
Уманської районної ради, депутат Черкаської
обласної ради (за згодою)

ТАМКО
Костянтин Миколайович

– головний лікар комунального некомерційного
підприємства „Кам’янська центральна районна
лікарня“ Кам’янської районної ради (за згодою)

УМАНЕЦЬ
Василь Петрович

комунального
некомерційного
– директор
підприємства „Шполянська багатопрофільна
лікарня імені братів М. С. і О. С. Коломійченків“
Шполянської районної ради (за згодою)

ФЕДОРОВА
Світлана Євгеніївна

благодійного
дитячого
– директор
„Подаруй дитині світ“(за згодою)

ЧУБА
Сергій Іванович

комунального
некомерційного
– директор
підприємства „Чорнобаївська багатопрофільна
лікарня
Чорнобаївської
районної
ради“
(за згодою)

ШАПОШНИК
Віра Степанівна

– головний лікар комунального некомерційного
підприємства „Канівська центральна районна
лікарня“ Канівської районної ради (за згодою)

ШЕВЧЕНКО
Петро Васильович

– голова Федерації профспілок Черкаської області
(за згодою)

фонду
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ЮРЖЕНКО
Олена Анатоліївна

– заступник головного лікаря з медичної частини
комунального некомерційного підприємства
„Ватутінська міська лікарня“ Ватутінської
міської ради (за згодою)

Начальник Управління охорони здоров’я
Черкаської обласної державної адміністрації

Лариса КОШОВА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Черкаської обласної
державної адміністрації
17.012020 №17

ПОЛОЖЕННЯ
про госпітальну раду госпітального округу Черкаської області
1. Госпітальна
рада
госпітального
округу
Черкаської
області
(далі – госпітальна рада) утворюється головою Черкаської обласної державної
адміністрації (далі – облдержадміністрація) як консультативно-дорадчий орган
при облдержадміністрації для розроблення пропозицій та рекомендацій
щодо реалізації на рівні госпітального округу Черкаської області
(далі – госпітальний округ) державної політики у сфері охорони здоров’я
та організації надання медичної допомоги в госпітальному окрузі.
2. Положення
про
госпітальну
раду
госпітального
округу
Черкаської області (далі – Положення) та персональний склад госпітальної ради
затверджуються головою облдержадміністрації.
3. Основними принципами діяльності госпітальної ради є:
1) колегіальність та відкритість у прийнятті рішень;
2) прозорість діяльності;
3) рівноправність її членів.
4. До завдань госпітальної ради належать розроблення пропозицій
та рекомендацій щодо:
1) плану розвитку госпітального округу;
2) реорганізації і перепрофілювання закладів охорони здоров’я,
що забезпечують надання вторинної (спеціалізованої) та госпітального етапу
екстреної медичної допомоги в межах госпітального округу;
3) переліку опорних закладів охорони здоров’я у госпітальному окрузі;
4) інших питань, які належать до компетенції учасників госпітального
округу щодо забезпечення надання в ньому медичної допомоги.
5. До складу госпітальної ради входять:
1) по одному представнику від кожного з органів, уповноважених
управляти комунальними та державними закладами охорони здоров’я;
2) представники облдержадміністрації – не більше п’яти осіб;
3) представники об’єднань профспілок – не більше трьох осіб (за згодою);
4) представники громадських об’єднань, які представляють інтереси
пацієнтів, – не більше трьох осіб (за згодою);
5) керівники приватних закладів охорони здоров’я, що забезпечують
надання вторинної (спеціалізованої) та госпітального етапу екстреної медичної
допомоги, – не більше трьох осіб.
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Учасники госпітального округу, представники об’єднань профспілок,
громадських організацій, які представляють інтереси пацієнтів, делегують
представника до складу госпітальної ради не пізніше ніж протягом п’яти
календарних
днів
з
моменту
отримання
відповідного
запиту
облдержадміністрації.
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. У разі ненадання органами, уповноваженими управляти комунальними
закладами охорони здоров’я, кандидатур представників до складу госпітальної
ради у строк, визначений пунктом 5 цього Положення, до складу госпітальної
ради включається за посадою заступник керівника відповідного органу,
до функціональних обов’язків якого належить сфера охорони здоров’я.
7. 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.
8. Організаційна діяльність госпітальної ради забезпечується її головою.
9. Формою роботи госпітальної ради є засідання, що проводиться не рідше
ніж один раз на місяць відповідно до графіка, затвердженого госпітальною
радою. Позачергове засідання може бути проведене за ініціативою третини
членів госпітальної ради, голови госпітальної ради або Управління охорони
здоров’я облдержадміністрації.
Засідання госпітальної ради веде її голова, а за його відсутності –
заступник або інший призначений ним член госпітальної ради.
Засідання госпітальної ради вважається правоможним і таким,
що відбулося, якщо на ньому присутні більше половини складу госпітальної
ради.
Перше засідання госпітальної ради проводиться не пізніше ніж протягом
двох тижнів з моменту затвердження персонального складу госпітальної ради.
Засідання госпітальної ради проводяться у відкритому або закритому
режимі.
10. Голова госпітальної ради:
1) організовує діяльність госпітальної ради;
2) визначає функціональні обов’язки заступників голови, секретаря і
членів госпітальної ради;
3) 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);
4) підписує листи та інші документи госпітальної ради;
5) представляє госпітальної раду у взаємовідносинах з органами державної
влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами,
організаціями;
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6) здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності госпітальної
ради, в межах її завдань.
11. Секретар госпітальної ради:
1) готує проект плану роботи та графік засідань госпітальної ради
з урахуванням пропозицій її членів;
2) забезпечує подання членам госпітальної ради не пізніше ніж за п’ять
робочих днів до планового засідання відповідні інформаційні матеріали;
3) забезпечує підготовку проектів документів до її засідань;
4) веде і зберігає протоколи засідань госпітальної ради та іншу
документацію у порядку, визначеному госпітальною радою;
5) веде облік присутності членів госпітальної ради на її засіданнях;
6) забезпечує інформування громадськості про діяльність госпітальної
ради;
7) здійснює інші повноваження і виконує доручення голови госпітальної
ради, пов’язані з організацією її діяльності.
12. Члени госпітальної ради мають право:
1) брати участь у засіданнях госпітальної ради;
2) ініціювати розгляд питань на чергових та позачергових засіданнях
госпітальної ради шляхом внесення їх до порядку денного;
3) брати участь у розгляді питань госпітальною радою та подавати
пропозиції до проектів рішень госпітальної ради.
13. Госпітальна рада ухвалює пропозиції та рекомендації для їх подання
голові облдержадміністрації. З питань організації своєї діяльності,
що не врегульовані цим Положенням, госпітальна рада приймає організаційні
рішення.
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.
14. 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, 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.
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15. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення
діяльності госпітальної ради здійснює облдержадміністрація.
16. Повноваження членів госпітальної ради закінчуються за власною
ініціативою члена госпітальної ради чи його відкликанням органом,
який його делегував.
17. З метою аналітичної та технічної підтримки розроблення пропозицій,
рекомендацій та організаційних рішень госпітальна рада може залучати до своєї
діяльності відповідних фахівців, науковців та представників громадськості.
Залучення таких фахівців здійснюється безоплатно на громадських засадах.
18. Госпітальна рада проводить щороку аналіз виконання плану розвитку
госпітального округу та звітує про це голові облдержадміністрації.
19. За результатами аналізу виконання плану розвитку госпітального
округу госпітальна рада пропонує внесення до нього змін. Внесення змін
до очікуваних показників результативності допускається не частіше ніж один
раз на три роки.
Після закінчення строку дії плану розвитку госпітального округу
госпітальна рада готує і подає на затвердження план розвитку госпітального
округу на наступний період.

Начальник Управління охорони здоров’я
Черкаської обласної державної адміністрації

Лариса КОШОВА

