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Урядовий портал  найновіші надходження документів КМУ

Останні надходження актів КМУ

Уряд затвердив перелік та склад госпітальних округів Київської області.
Госпітальний округ не буде окремою юридичною особою або окремим рівнем територіальної організації влади,
а відіграватиме роль механізму координації та спільного прийняття рішень представниками місцевих органів
влади, території яких він охоплюватиме. Межі і склад кожного округу запропоновано Київською обласною
державною адміністрацією виходячи з критеріїв формування округу, встановлених Порядком створення
госпітальних округів.
Госпітальні округи створюються як "функціональні об'єднання лікарень, розташованих на визначеній
території". Заклади охорони здоров'я, охоплені госпітальним округом, залишатимуться у власності і
підпорядкуванні місцевих органів влади, що є учасниками госпітального округу.
Наступним кроком удосконалення вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги буде створення госпітальних
рад для координації дій, напрацювання пропозицій щодо організації й функціонування медичної допомоги у
межах кожного госпітального округу та підготовка й затвердження перспективних планів розвитку госпітальних
округів на 5 років (з урахуванням потреби модернізації та необхідних ресурсів).
Для фінансування поступової перебудови закладів охорони здоров'я госпітальних округів пропонується
створення окремої програми Державного бюджету.
Оптимізація мережі через госпітальні округи дозволить вирішити більшість проблем вторинного рівня медичної
допомоги, оскільки збалансовує місцеву автономію та керованість процесу Урядом, а також створить відповідні
фінансові стимули.

Текст документа:“Про затвердження переліку та складу госпітальних
округів Київської області ” № 194р — редакція від 22.03.2017

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р ЯД Ж ЕН Н Я
від 22 березня 2017 р. № 194р
Київ

Про затвердження переліку та складу
госпітальних округів Київської області
Затвердити перелік та склад госпітальних округів Київської області згідно з додатком.

Прем’єрміністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 73
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Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 22 березня 2017 р. № 194р
ПЕРЕЛІК ТА СКЛАД
госпітальних округів Київської області
Найменування
госпітального округу

Склад госпітального округу

Білоцерківський
госпітальний округ

всі заклади охорони здоров’я, що забезпечують
надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги
(далі — заклади), розміщені на території:
м. Білої Церкви
м. Ржищева
Білоцеpківського району
Богуславського району
Володарського району
Кагаpлицького району
Миpонівського району
Рокитнянського району
Сквиpського району
Ставищенського району
Таpащанського району
Тетіївського району

Васильківський
госпітальний округ

заклади, розміщені на території:
м. Боярки
м. Василькова
м. Вишневого
м. Обухова
м. Фастова
м. Українки
Фастівського району
КиєвоСвятошинського району
Обухівського району
Макарівського району
Васильківського району

Лівобережний
госпітальний округ

заклади, розміщені на території:
м. Березані
м. Борисполя
м. Броварів
м. ПереяславаХмельницького
Баришівського району
Бориспільського району
Броварського району
Згурівського району
ПереяславаХмельницького району
Яготинського району

Бородянський
госпітальний округ

заклади, розміщені на території:
м. Бучі
м. Ірпеня
Вишгородського району
Іванківського району
Поліського району
Боpодянського району

_____________________
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