
 

                                                

У К Р А Ї Н А 

Г А Й С И Н С Ь К А   М І С Ь К А   Р А Д А 

Гайсинського району     Вінницької області 

 

Р І Ш Е Н Н Я №1 
 

23 січня 2017 р.                                                 19 сесія  7  скликання 
 

 Про звернення до Кабінету міністрів України та Вінницької обласної 

державної адміністрації щодо перегляду меж госпітальних округів та 

визначення центру госпітального округу на базі Гайсинської центральної 

районної лікарні 
 

 Заслухавши інформацію головного лікаря Гайсинської ЦРЛ Кохана І.В.,  

обговоривши з жителями міста питання медичної реформи щодо перегляду меж 

госпітальних округів та визначення центру госпітального округу на базі 

Гайсинської центральної районної лікарні, з метою покращення надання 

медичних послуг, на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,міська рада ВИРІШИЛА: 

1. Підтримати звернення депутатів Гайсинської міської ради 7 скликання до 

Кабінету міністрів України та Вінницької обласної державної адміністрації 

щодо перегляду меж госпітальних округів та визначення центру 

госпітального округу на базі Гайсинської центральної районної лікарні 

(додається). 

 

2. Дане звернення направити Прем’єр – міністру України Гройсману В.Б. та 

голові Вінницької обласної державної адміністрації Коровію В.В. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради Дику О.А. 

 

 

Міський голова                                   А.І. Гук  

 

 

 

 

 

 



 

Додаток до рішення №1 

19 сесії 7 скликання від 23.01.2017року 

 

Звернення депутатів Гайсинської міської ради 7 скликання щодо перегляду меж 

госпітальних округів та визначення центру госпітального округу на базі Гайсинської 

центральної районної лікарні 

 

Жителі міста та депутати Гайсинської міської ради 7 скликання, обговоривши питання 

медичної реформи зі своїми виборцями просять вашого сприяння у питанні перегляду меж 

госпітальних округів та визначення центру госпітального округу на базі Гайсинської 

центральної районної лікарні.  

Порівнявши критерії визначення центрів госпітальних округів, визначені Постановою 

КМУ № 932 від 30.11.2016 р. із відповідним проектом поділу Вінницької області, вважаємо, що 

такий поділ  на госпітальні округи не відповідає затвердженим урядовою постановою нормам. 

Адже адміністративним центром госпітального округу має бути  місто з населенням понад 40 

тисяч осіб,  а саме Гайсин в окрузі, до якого віднесли наш район, є містом із найбільшою 

кількістю населення понад 25 тисяч (а разом із військовослужбовцями 59 аеромобільної 

бригади, що дислокується віднедавна у нашому місті, та членами їхніх родин – понад 30 тис). У 

Тульчині, визначеному центром округу,  проживає майже вдвічі менше - близько 16 тисяч 

чоловік.  

Не відповідає нормам вищеназваної постанови і відстань багатьох населених пунктів 

округу до м. Тульчин, яка значно перевищує необхідні 60 км до центру округу. Зокрема, від с. 

Краснопілка Гайсинського району до Тульчина відстань 81 км,  від смт. Теплик - 95 км, а з  

віддалених сіл Теплицького району відстань до Тульчина перевищує 100 км! Не сприятиме 

доступному і своєчасному медичному обслуговуванню мешканців віддалених від центру 

госпітального округу населених пунктів і незадовільний стан автомобільних шляхів, по яких 

має здійснюватися довіз хворих, а також складність автобусного сполучення. Нагадуємо, що 

місто Гайсин має багато переваг у цьому плані, так як розташоване на автомобільному шляху 

міжнародного значення М 12, через місто проходить багато автобусних маршрутів державного 

та обласного значення, що дає змогу збільшити цільову  аудиторію, яку обслуговує Гайсинська 

ЦРЛ. Уже на сьогодні великим відсотком пацієнтів Гайсинської ЦРЛ є жителі сусідніх районів, 

які звертаються за медичною допомогою до гайсинських лікарів.  

Гайсинська ЦРЛ порівняно з іншими лікарнями  округу має переваги у медичному 

обладнанні, потужному кадровому потенціалі, кількості проведених операцій, пологів – усьому, 

що характеризує якість медичних  послуг. Лише в структурі  Гайсинської ЦРЛ, на відміну від 

інших лікарень округу та й області в цілому,   функціонує  травматологічне відділення, де 

щороку проводиться понад 500 операцій не тільки гайсинчанам, а й жителям сусідніх районів.  

У м. Гайсин успішно функціонує медичний коледж, який наступного року відзначатиме 

своє 90-річчя. Студенти коледжу постійно проходять навчальні практики на базі центральної 

районної лікарні. Якби лікарня  мала статус лікарні інтенсивного лікування ІІ рівня і вийшла на 

новий вищий рівень надання медичних послуг,  зросла б фахова майстерність випускників 

цього закладу.  

Хочемо також підкреслити, що питання медичного забезпечення жителів району є 

пріоритетом діяльності районної влади. Зокрема, минулий 2016 рік був проголошений на 

Гайсинщині   «роком медицини»: з районного бюджету було додатково виділено понад 9 млн. 

грн. на покращення матеріальної бази ЦРЛ, а за рахунок співфінансування з районної, міської 

та сільських рад було закуплено 8 автомобілів швидкої допомоги. Тобто, є економічно 

доцільним зробити центр округу на базі лікарні з більш потужною матеріально-технічною 

базою, якою є Гайсинська ЦРЛ.  

    Депутатський корпус Гайсинської міської ради 7 скликання, актив міста, тисячний 

колектив медичних працівників переконливо просять  вас  з метою   забезпечення мешканців 

району та міста якісними і доступними медичними послугами та збереження суспільного 

спокою у регіоні вжити всіх можливих заходів для збільшення кількості госпітальних округів 

області та визначення центром одного з них місто Гайсин.  

Секретар ради                                                 О.А. Дика 


