
ПРОЕКТ 

 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ  VIІ  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №________ 

 
____________2019  року м. Вижниця 

 

Про підтримання ініціативи 

Вижницької міської ради та 

направлення звернення до  

Кабінету Міністрів України, 

Чернівецької обласної ради  

про перегляд конфігурації 

Західного Госпітального  

Округу Чернівецької області  

та створення нового Західного  

Госпітального Округу  

з центром у м. Вижниця 

 

 

Керуючись ч. 2. ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», розглянувши клопотання Вижницької міської ради від 31.01.2019 

року № 02-14/165 про підтримання ініціативи звернення до  Кабінету 

Міністрів України, Чернівецької обласної ради про перегляд конфігурації 

Західного Госпітального Округу Чернівецької області та створення нового 

Західного Госпітального Округу з центром у м. Вижниця, враховуючи 

рекомендації постійної комісії районної ради з питань освіти, охорони 

здоров’я, культури, молоді та спорту, районна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Підтримати ініціативу Вижницької міської ради та направити 

звернення до  Кабінету Міністрів України, Чернівецької обласної ради про 

перегляд конфігурації Західного Госпітального Округу Чернівецької області 



та створення нового Західного Госпітального Округу з центром у м. Вижниця 

(додається).     

2. Це рішення із текстом звернення направити до Кабінету Міністрів 

України, Чернівецької обласної ради. 

3. Організацію виконання рішення покласти на керуючого справами  

районної  ради  Івоняка Г.С. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

голови районної ради Вірсту С.Д. 

 

  
Голова районної ради                    М. Андрюк 

 

Виконавець:  

Завідувач юридичного відділу   

виконавчого апарату районної ради     К. Голобуцька  

 

Погоджено: 

Заступник голови районної ради     С. Вірста 

 

Керуючий справами районної ради     Г. Івоняк 

 

Завідувач загального відділу районної ради   Ю. Флора 

 

Голова постійної комісії районної ради  

з питань освіти, охорони здоров’я,  

культури, молоді та спорту      О. Сащук 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Кабінету Міністрів 

України 

Чернівецькій обласній раді 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів районної ради VII скликання  

 

Створення в Чернівецькій області Західного госпітального округу з 

центром в м. Сторожинець, у який, крім Сторожинецького, увійшли 

Путильський та Вижницький райони, викликав занепокоєння та сумніви 

місцевих мешканців, щодо гарантованої можливості отримання вчасної, 

якісної, спеціалізованої медичної допомоги, оскільки гірська місцевість, 

погана дорожня мережа, невідповідна якість дорожнього покриття, а 

подекуди його повна відсутність, надмірна відстань (більше 120 км. до 

Західної межі округу) не дасть змоги дотриматися заявленого принципу 

доступності медичних закладів Госпітального Округу 60/60. Таким чином, 

більша частина населення Путильського та великий відсоток Вижницького 

району віддалені від м. Сторожинець на відстань більшу ніж 60 км., а час 

доїзду складає проміжок часу далеко більший, ніж одна година. 

Очікуванням населення територіальної громади було створення 

центру Госпітального Округу в м. Вижниця, оскільки саме це місто 

знаходиться в геометричному центрі створеного Округу і може ефективно 

забезпечити медичним обслуговуванням другого рівня населення двох 

гірських районів. При визначенні конфігурації та центру Західного 

Госпітального округу з центром в м. Сторожинець не були враховані 

особливості саме гірської місцевості, сезонна відсутність доступу до гірських 

населених пунктів через непроїзність шляхів у зв’язку з повенями, 

снігопадами, складними метео та погодними умовами. Крім того, мала 

чисельність населення гірських районів не може конкурувати з 

лісостеповими районами України, а тому виконання вимог «Порядку 



створення госпітальних округів», щодо мінімальної кількості пацієнтів в зоні 

обслуговування однієї багатофункціональної лікарні не представляється 

можливим, що апріорі горян ставить в завідомо невигідні умови. 

На підставі викладеного звертаємося до Вас з клопотанням перегляду 

конфігурації Західного Госпітального Округу Чернівецької області, з 

урахуванням критеріїв абз. 2 п. 15 «Порядку створення Госпітальних 

округів», затвердженого постановою КМ України № 932 від 30.11.2016 р., 

який передбачає, що «Зона обслуговування може бути меншою, за 

відсутності шляхів сполучення чи особливостей рельєфу, які суттєво 

ускладнюють комунікації (ріки без мостів, гори)» та створення нового 

Західного Госпітального округу з центром в м. Вижниця. 

Прийнято на двадцять сьомій сесії 

Вижницької районної ради 

Чернівецької області  

VІІ скликання  

                                                                ______________ 2019 року 

 

 


