
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови обласної державної адміністрації

/а О'/АОоіо

Про створення госпітального округу 
Житомирської області

№ ІЬ

Відповідно до статей 6, 13, 41 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації» та статті 35 Закону України «Основи законодавства України про 
охорону здоров'я», постанови Кабінету Міністрів України від 27 листопада 
2019 року № 1074 «Деякі питання створення госпітальних округів»

1. Утворити госпітальний округ Житомирської області відповідно до 
Порядку створення госпітальних округів, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 27 листопада 2019 року № 1074.

2. Утворити госпітальну раду в госпітальному окрузі та затвердити її 
склад (додається).

3. Управлінню охорони здоров'я облдержадміністрації:
1) затвердити спроможну мережу багатопрофільних лікарень 

інтенсивного лікування першого або другого рівня, що забезпечують надання 
вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги та госпітального етапу 
екстреної медичної допомоги в умовах цілодобового стаціонару, з 
обов’язковою наявністю відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги 
відповідно до об’єму надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, 
що повинен забезпечуватися багатопрофільними лікарнями інтенсивного 
лікування першого та другого рівня;

2) забезпечити діяльність госпітальної ради відповідно до Типового 
положення про госпітальну раду, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 27 листопада 2019 року № 1074;

3) інформувати обласну державну адміністрації про хід виконання 
розпорядження до 31 січня 2020 року.

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови 
облдержадміністрації від 11.05.2017 № 163 «Про створення госпітальних 
округів в області».

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
голови облдержадміністрації Остапченко Н.В.

Віталій БУНЕЧКО



Додаток
до розпорядження голови 
облдержадміністрації

М М Л Ш С  № Ї5~

Склад
госпітальної ради

ОСТАПЧЕНКО 
Наталія Віталіївна

заступник голови облдержадміністрації, 
голова госпітальної ради

СУСЛИК 
Микола Петрович

начальник Управління охорони здоров'я 
облдержадміністрації, заступник голови 
госпітальної ради

ШКАП
Ірина Анатоліївна

виконуючий обов’язки начальника Управління 
охорони здоров'я Житомирської міської ради, 
секретар госпітальної ради (за згодою)

Члени госпітальної ради:

БАБІКОВА 
Лариса Миколаївна

директор комунального некомерційного 
підприємства Бердичівська міська лікарня 
Бердичівської міської ради (за згодою)

БАБЧЕНКО 
Вікторія Леонідівна

начальник відділу економіки та бухгалтерського 
обліку -  головний бухгалтер Управління охорони 
здоров'я облдержадміністрації

БОРИС
Василь Миколайович

головний лікар комунального некомерційного 
підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне 
територіальне медичне об'єднання» (за згодою)

БОРЩІВСЬКИЙ 
Віктор Михайлович

заступник медичного директора з розвитку та 
інновацій медичного центру ТОВ «Медібор» 
(за згодою)

ВОЛИНЕЦЬ 
Наталя Іванівна

голова громадської ради при Житомирській 
облдержадміністрації (за згодою)
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Г АЛІНСЬКИИ 
Євгеній Юрійович

директор ТОВ «Науково-лікувальний 
реабілітаційний центр «Асклепій» (за згодою)

ДЕМИДЧУК 
Ірина Володимирівна

начальник юридичного управління апарату 
облдержадміністрації

ДОВГОПОЛИЙ 
Юрій Дмитрович

директор комунального некомерційного 
підприємства «Житомирська обласна дитяча 
клінічна лікарня» Житомирської обласної ради 
(за згодою)

ДОНЕЦЬ
Валентина Євгенівна

керівник групи експертів Управління охорони 
здоров'я Житомирської облдержадміністрації 
за напрямом «Акушерство і гінекологія»

ЖАВОРОНКОВА 
Світлана Євгеніївна

голова комісії громадської ради
при Житомирській облдержадміністрації
(за згодою)

ЗАДНІПРЯНЕЦЬ
Руслан Петрович

голова первинної профспілкової організації 
комунального некомерційного підприємства 
«Обласна клінічна лікарня 
ім. 0 . Ф. Гербачевського» Житомирської обласної 

ради (за згодою)

ЗАРИЦЬКИЙ 
Олександр Миколайович

директор комунального некомерційного 
підприємства «Обласний центр громадського 
здоров’я» Житомирської обласної ради 
(за згодою)

ІЛЬЧИШИНА
Олена Василівна

керівник групи експертів та координаторів 
Управління охорони здоров'я Житомирської 
облдержадміністрації за напрямом «Терапія»;

КАЗЮК
Олег Васильович

головний лікар комунального некомерційного 
підприємства «Олевська центральна лікарня» 
Олевської міської ради (за згодою)

КИРИЧЕНКО 
Наталія Андріївна

заступник директора Департаменту фінансів 
облдержадміністрації - начальник управління 
фінансів виробничої та невиробничої сфери
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ЛЕСЬКІВ 
Богдан Богданович

генеральний директор комунального 
некомерційного підприємства «Обласна клінічна 
лікарня ім. 0 . Ф. Гербачевського» Житомирської 
обласної ради (за згодою)

ЛУК’ЯНЕНКО 
Оксана Вікторівна

керівник групи експертів та координаторів 
Управління охорони здоров'я Житомирської 
облдержадміністрації за напрямом «Педіатрія»;

ЛУЧКІВ 
Віктор Іванович

заступник начальника Управління охорони 
здоров'я облдержадміністрації

МОРДЮК
Володимир Вікторович

директор комунального підприємства «Лікарня 
№ 1» Житомирської міської ради (за згодою)

МОШКІВСЬКА 
Світлана Андріївна

виконуючий обов’язки директора 
комунального некомерційного підприємства 
«Центр екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф» Житомирської обласної ради 
(за згодою)

ПЕРЕПЕЛИЦЯ
Віктор Петрович

керівник групи експертів та координаторів 
Управління охорони здоров'я Житомирської 
облдержадміністрації за напрямом «Хірургія»

СОБКО
Тарас Дмитрович

головний лікар комунального некомерційного 
підприємства «Центральна районна лікарня» 
Житомирської районної ради (за згодою)

СУПРЯЕА 
Алла Федорівна

голова Житомирської обласної організації 
профспілки працівників охорони здоров’я 
України (за згодою)

ХОДАКІВСЬКИЙ 
Микола Миколайович

генеральний директор комунального 
некомерційного підприємства «Коростенська 
центральна міська лікарня Коростенської міської 
ради» (за згодою)
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ШУБАН директор комунального некомерційного
Валентина Григорівна підприємства «Овруцька міська лікарня»

Овруцької міської ради (за згодою)

продовження додатка

Начальник Управління охорони 
здоров'я облдержадміністрації Микола СУСЛИК


