
 
 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

від __________________ 20 __ року                                   № _____________ 

 

 

Про створення госпітальної ради  

 

На виконання Закону України ,,Про місцеві державні адміністраціїˮ, 

постанови Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. № 1074 ,,Деякі 

питання створення госпітальних округівˮ, листа Міністерства охорони здоров’я 

України від 27.12.2019 № 16-18/50016/2-19: 

 

1. Утворити госпітальну раду при Тернопільській обласній державній 

адміністрації у складі згідно з додатком. 

2. Затвердити Положення про госпітальну раду при Тернопільській 

обласній державній адміністрації, що додається. 

 
 
Голова адміністрації                                                                         Ігор СОПЕЛЬ 
  

 

 Ігор Гайдук 

 Віталій Сікіринський 

 Володимир Богайчук 

 Олександра Горбунова 

  Сергій Калиняк  

 Іванна Лицар 

 Ганна Баран 

 Микола Шведов 

 

 

 

 

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

№ 34/01.02-01 від 21.01.2020 
 

Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000002FB2C00E5107B00  

Підписувач Сопель Ігор Михайлович 

Дійсний з 06.11.2019 0:00:00 по 06.11.2021 0:00:00 

 

Н4ВВzВВD.^^8ВКО   
 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови 

обласної державної адміністрації 

______________ № ___________ 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

про госпітальну раду при Тернопільській обласній державній адміністрації 

1. Госпітальна рада утворюється головою Тернопільської обласної 

державної адміністрації як консультативно-дорадчий орган при 

облдержадміністрації для розроблення пропозицій та рекомендацій щодо 

реалізації на рівні госпітального округу державної політики у сфері охорони 

здоров’я та організації надання медичної допомоги в госпітальному окрузі. 

2. Положення про госпітальну раду при Тернопільській обласній 

державній адміністрації (далі-Положення), її персональний склад 

затверджуються головою облдержадміністрації. 

3. Основними принципами діяльності госпітальної ради є: 

колегіальність та відкритість у прийнятті рішень; 

прозорість діяльності; 

рівноправність її членів. 

4. До завдань госпітальної ради належать розроблення пропозицій та 

рекомендацій щодо: 

плану розвитку госпітального округу; 

реорганізації і перепрофілювання закладів охорони здоров’я області, що 

забезпечують надання вторинної (спеціалізованої) та госпітального етапу 

екстреної медичної допомоги в межах госпітального округу; 

переліку опорних закладів охорони здоров’я у госпітальному окрузі; 

інших питань, які належать до компетенції учасників госпітального округу 

щодо забезпечення надання в ньому медичної допомоги. 

5. До складу госпітальної ради входять: 

по одному представнику від кожного з органів, уповноважених управляти 

комунальними та державними закладами охорони здоров’я області ; 

представники облдержадміністрації – не більше п’яти осіб; 

представники Тернопільської обласної організації профспілки працівників 

охорони здоров’я – не більше трьох осіб (за згодою); 

представники громадських об’єднань, які представляють інтереси 

пацієнтів, – не більше трьох осіб (за згодою); 

керівники приватних закладів охорони здоров’я, що забезпечують надання 

вторинної (спеціалізованої) та госпітального етапу екстреної медичної 

допомоги, – не більше трьох осіб. 

Учасники госпітального округу, представники профспілки, 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 (нею) 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: 

організовує діяльність госпітальної ради; 

визначає функціональні обов’язки заступників голови, секретаря і членів 

госпітальної ради; 

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); 

підписує листи та інші документи госпітальної ради; 

представляє госпітальну раду у взаємовідносинах з органами державної 

влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, 

організаціями; 

здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності госпітальної 

ради, в межах її завдань. 

11. Секретар госпітальної ради: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1074-2019-%D0%BF#n84


готує проєкт плану роботи та графік засідань госпітальної ради з 

урахуванням пропозицій її членів; 

забезпечує подання членам госпітальної ради не пізніше ніж за п’ять 

робочих днів до планового засідання відповідні інформаційні матеріали; 

забезпечує підготовку проєктів документів до її засідань; 

веде і зберігає протоколи засідань госпітальної ради та іншу документацію 

у порядку, визначеному госпітальною радою; 

веде облік присутності членів госпітальної ради на її засіданнях; 

забезпечує інформування громадськості про діяльність госпітальної ради; 

здійснює інші повноваження і виконує доручення голови госпітальної 

ради, пов’язані з організацією її діяльності. 

12. Члени госпітальної ради мають право: 

брати участь у засіданнях госпітальної ради; 

ініціювати розгляд питань на чергових та позачергових засіданнях 

госпітальної ради шляхом внесення їх до порядку денного; 

брати участь у розгляді питань госпітальною радою та подавати пропозиції 

до проєктів 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. 

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 

здоровʼя адміністрації                                                    Володимир БОГАЙЧУК        

 
Олександра Горбунова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до розпорядження голови 

обласної державної адміністрації 

______________ № ___________ 

 

СКЛАД 

госпітальної ради при Тернопільській обласній державній адміністрації 

ГАЙДУК  

Ігор Михайлович 
 

– заступник голови обласної державної 

адміністрації, голова госпітальної ради 

БОБРОВСЬКИЙ 

Андрій Євгенович 
– директор комунального некомерційного 

підприємства Шумської районної ради                          

,,Шумська центральна районна лікарняˮ 
 

БОГАЙЧУК  

Володимир Григорович 
– начальник управління охорони здоров’я 

обласної державної адміністрації 
 

БОДНАР  

Світлана Миколаївна 
 

 

– 

 

голова Збаразької районної ради  

БОЙЧУК 

Василь Михайлович 
 

 

– 

 

голова Гусятинської районної ради  
 

БРОВЧУК  

Тетяна Михайлівна 

– директор медичного центру товариство з 

обмеженою відповідальністю ,,Оксфорд 

Медікал Тернопільˮ 
 

ВАРАНИЦЯ 

Мирослав Володимирович 

– головний лікар комунального некомерційного 

підприємства ,,Скала-Подільське 

територіальне медичне об'єднанняˮ Скала-

Подільської селищної ради 
 

ВРИДНИК 

Василь Романович 
– директор комунального некомерційного 

підприємства ,,Бережанська центральна 

районна лікарняˮ Бережанської районної ради 
 

ГЛАДКИЙ 

Віталій Мирославович 

– директор комунального некомерційного 

підприємства ,,Борщівська районна лікарняˮ 

Борщівської районної ради  
 

ГОРБУНОВА  

Олександра Мирославівна 
– головний спеціаліст з питань персоналу 

відділу організаційного забезпечення та 

управління персоналом управління охорони 

здоров’я обласної державної адміністрації 
 

ГУМЕНЮК  

Уляна Ярославівна  
– перший заступник Товстенського селищного 

голови Заліщицького району  



 

 

ДАНЬЧАК 

Василь Ярославович 

 

– 

 

начальник відділу охорони здоров’я та 

медичного забезпечення Тернопільської 

міської ради 
 

ЗЕМБРА  

Богдан Йосипович 

– директор комунального некомерційного 

підприємства ,,Зборівська центральна районна 

лікарняˮ Зборівської районної ради 
 

ЗОТ  

Андрій Михайлович 

– голова громадської організації ,,Ветеранів 

АТО ,,Медична вартаˮ 
 

ІВАНЮШКА 

Руслан Васильович 
– лікар-хірург комунального некомерційного 

підприємства ,,Кременецька районна 

комунальна лікарняˮ Кременецької районної 

ради 
 

КРАВЕЦЬ  

Володимир Васильович 
– Вишнівецький селищний голова Збаразького 

району  
 

КУЗІВ  

Володимир Петрович 
– голова Тернопільської обласної організації 

профспілки працівників охорони здоров’я 
 

КУШНІР  

Ігор Богданович 
– директор комунального некомерційного 

підприємства ,,Підгаєцька центральна районна 

лікарняˮ Підгаєцької районної ради 
 

КУШНІР  

Руслана Миколаївна 
 

– 

 

голова Лановецької районної ради  
 

КУШНІР  

Ярослав Богданович 
– директор комунального некомерційного 

підприємства ,,Козлівська районна лікарняˮ 

Козлівської селищної ради 
 

МАКСИМОВИЧ 

Богдан Іванович 
– директор комунального некомерційного 

підприємства ,,Скалатська комунальна 

районна лікарняˮ Скалатської міської ради 
 

МАРКЕВИЧ  

Богдан Григорович 
– директор комунального некомерційного 

підприємства ,,Козівська районна лікарняˮ 

Козівської районної ради 
 

МАХОВСЬКИЙ  

Петро Іванович 
– директор (головний лікар) комунального 

некомерційного підприємства ,,Підволочиська 

центральна районна лікарняˮ Підволочиської 

районної ради 
 

 

 

 
 



НЕВІСТЮК 

Іван Васильович 

– виконувач обов’язків директора комунального 

некомерційного підприємства ,,Мельнице-

Подільська селищна лікарняˮ Мельнице-

Подільської селищної ради Борщівського 

району 
 

НИКЕРУЙ 

Михайло Степанович 
– директор комунального некомерційного 

підприємства Теребовлянської районної ради 

,,Теребовлянська центральна районна лікарняˮ 
 

ОСКОРІП 

Василь Михайлович 
– директор комунального некомерційного 

підприємства ,,Заліщицька центральна 

районна лікарняˮ Заліщицької районної ради 
 

ПІДГІРНА 

Стефанія Іванівна 
– виконувач обов’язків директора комунального 

некомерційного підприємства 

,,Монастириська центральна районна лікарняˮ 

Монастириської районної ради 
 

ПОЛЬНИЙ  

Андрій Мирославович 

– виконувач обов’язків головного лікаря 

комунального некомерційного підприємства 

,,Озернянська однопрофільна лікарня 

відновного лікуванняˮ Озернянської сільської 

ради Зборівського району 
 

СКАРЛОШ 

Тетяна Ярославівна 
– заступник начальника управління-начальник 

відділу надання медичної допомоги 

населенню управління охорони здоров’я 

обласної державної адміністрації 
 

ТРАЧ  

Іван Михайлович 
– виконувач обов’язків головного лікаря 

комунального некомерційного підприємства 

Тернопільської районної ради ,,Тернопільська 

центральна районна лікарняˮ  
 

ТРІЩУК 

Іван Дмитрович 

– головний лікар комунального закладу 

Коропецької селищної ради ,,Коропецька 

дільнична лікарняˮ 
 

ФАРІЙОН  

Надія Ярославівна 
– голова Тернопільської обласної громадської 

організації ,,Асоціація медичних сестерˮ  
 

ХМІЛЬ  

Стефан Володимирович 
– директор приватного підприємства ,,Клініка 

професора С.Хміляˮ 
 

ЧАЙКОВСЬКА  

Лідія Зіновіївна 
– заступник начальника управління-начальник 

відділу з питань фармації та режимно-

секретної роботи управління охорони здоров’я 

обласної державної адміністрації 

https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/36362224/
https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/36362224/


ШЕПЕТА  

Віктор Михайлович 
 

 

– 

 

голова Чортківської районної ради  
 

ШУСТА  

Михайло Васильович 

– директор комунального некомерційного 

підприємства ,,Залозецька районна лікарняˮ 

Залозецької селищної ради 
 

ЩИГОЛЬ 

Олег Олексійович 
– директор комунального некомерційного 

підприємства ,,Бучацька центральна районна 

лікарняˮ Бучацької районної ради 
 

 

 

Начальник управління охорони 

здоровʼя адміністрації                                                    Володимир БОГАЙЧУК        

 
Олександра Горбунова 
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