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Директорат стратегічного планування та координації МОЗ України 

розглянув запит на доступ до публічної інформацію від 16.03.2021 щодо 

створених госпітальних округів в Україні та повідомляє. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. 

№ 1074 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 червня 2020 

№ 589), визначено Порядок створення госпітальних округів  (далі – 

Порядок). 

Відповідно попередня постанова Кабінету Міністрів України від             

30 листопада 2016 р. № 932 «Про затвердження Порядку створення 

госпітальних округів» втратила чинність. 

Затвердження переліку та складу госпітальних округів здійснювалося у 

період до 2019 року розпорядженнями Кабінету Міністрів України 

відповідно до чинної на той момент постанови КМУ № 932. 

Зазначені розпорядження КМУ по кожній області розміщені на 

офіційному Урядовому порталі.  

Також пунктом 7 Порядку передбачено: «Рада міністрів Автономної 

Республіки Крим, обласні, Київська чи Севастопольська міські 

держадміністрації для визначення проблемних питань, координації дій, 

розроблення пропозицій та рекомендацій щодо реалізації на рівні 

госпітального округу державної політики у сфері охорони здоров’я, а також 

щодо організації надання медичної допомоги в госпітальному окрузі 

утворюють госпітальну раду як консультативно-дорадчий орган при Раді 

міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській чи 

Севастопольській міській держадміністрації».  

Відповідно до пунктів 9, 10 Порядку Рада міністрів Автономної 

Республіки Крим, обласна, Київська чи Севастопольська міська 

держадміністрація з урахуванням пропозицій госпітальної ради розробляють 

план розвитку госпітального округу на період від трьох до п’яти років, 

обов’язковим розділом якого є перелік опорних закладів охорони здоров’я. 
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/932-2016-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/932-2016-%D0%BF


Розпорядженням КМУ від 15.01.2020 «Про затвердження переліку 

опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах на період до 2023 

року» затверджено перелік опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних 

округах на період до 2023 року. Дане розпорядження розміщено на офіційному 

Урядовому порталі. 

 

Генеральний директор Директорату  

стратегічного планування та координації                Марина ГОРОБЕЙКО 
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