
Перспективна мережа ЛПЗ 

Чернігівської області 

1 

Чернігівська область займає третє місце по площі (31 865 км кв.) серед 

усіх областей України, щільність населення в області низька (33,25 осіб на 

1 кв. км; Україна – 77), для області характерний хутірський тип розселення 

сільського населення з великою кількістю малочисельних населених 

пунктів, де взагалі відсутні медичні заклади, наявні віддалені від обласного 

центру райони (відстань до яких складає до 250 км). В існуючий мережі 

лікувально-профілактичних закладів є лікарні, часова доступність яких від 

населених пунктів району складає більше 60 хвилин. Враховуючи 

вищезазначене, в області планується створити 4 регіональні медичні 

округи. 

Створення єдиного лікарняного простору в межах визначеного регіону, 

що включає кілька сусідніх районів, надасть змогу забезпечити 

збалансовану кількість ліжок різного профілю, які будуть розташовані в 

місцевих та регіональній лікарнях в залежності від їх матеріально-технічної 

бази, кадрових ресурсів та територіальної розташованості. 

 



Регіональні медичні округи 
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Регіональний округ №1 у складі медичних закладів м.Чернігова, Городнянського, Козелецького, 

Куликівського, Ріпкинського та Чернігівського районів   (загальна чисельність населення  459 736  осіб, 

в тому числі жіночого –  249 585, дитячого – 72 322). 

Наявний ліжковий фонд медичних закладів зазначеного округу передбачається привести у 

відповідність до оптимального показника забезпеченості населення по Україні, як в цілому, так і по 

кожному клінічному  профілю.  

Станом на 01.12.2016 в медичних закладах округу розгорнуто 2 555 стаціонарних ліжок, 

розрахункова потреба – 1 793, до 2020 року планується скорочення 762 ліжок. 
  

Регіональний округ №2 у складі медичних закладів Коропського, Корюківського, Менського,         

Н.-Сіверського, Семенівського, Сосницького Щорського районів (загальна чисельність населення     

174 474 особи, в тому числі жіночого – 94 410, дитячого – 29 095). 

Станом на 01.12.2016 в медичних закладах округу розгорнуто 1 132  стаціонарних ліжка, 

розрахункова потреба - 680, до 2020 року планується скорочення 452 ліжка.  
 

Регіональний округ №3 у складі медичних закладів  Бахмацького, Бобровицького, Борзнянського, 

Носівського, Ніжинського районів та м.Ніжина (загальна чисельність населення  238 031 особа, в тому 

числі жіночого – 131 535, дитячого  –  37 613). 

Станом на 01.12.2016 в медичних закладах округу розгорнуто 1 548 стаціонарних ліжок, 

розрахункова потреба - 928, до 2020 року планується скорочення  780 ліжок.  
 

Регіональний округ №4 у складі медичних закладів  Варвинського, Ічнянського, Прилуцького, 

Срібнянського, Талалаївського районів та м.Прилуки  (загальна чисельність населення 164 192 особи, 

в тому числі жіночого – 90 376, дитячого –25 732). 

Станом на 01.12.2016 в медичних закладах округу розгорнуто 1 170 стаціонарних ліжок, 

розрахункова потреба – 640, до 2020 року планується скорочення 530 ліжок. 
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Регіональний 
медичний округ №1 

459 736 осіб,  
в т.ч. жіночого – 249 585,  
дитячого – 72 322 

Регіональний 
медичний округ №3 

238 031 особа,  
в т.ч. жіночого – 131 535,  
дитячого – 37 613  

Регіональний 
медичний округ №2 

174 474 особи,  
в т.ч. жіночого – 94 410,  
дитячого – 29 095 

Регіональний 
медичний округ №4 

164 192  особи,  
в т.ч. жіночого – 90 376,  
дитячого – 25 732 
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Станом на 01.12.2016 в медичних закладах округу розгорнуто 2 555 стаціонарних 
ліжок, розрахункова потреба – 1 793, до 2020 року планується скорочення 762 ліжок.  
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Наявний ліжковий фонд медичних закладів зазначеного округу передбачається 
привести у відповідність до оптимального показника забезпеченості населення по 
Україні, як в цілому, так і по кожному клінічному  профілю. 

У складі регіонального медичного округу передбачається: 
 

- створення лікарні інтенсивного лікування другого рівня на базі міських лікарень №2, 
3 Чернігівської міської ради та Чернігівської центральної районної лікарні; 
- створення лікарень планового лікування на базі Городнянської,  Козелецької, 
Куликівської та Ріпкинської центральних районних лікарень.  

у складі медичних закладів м.Чернігова, 
Городнянського, Козелецького, 
Куликівського, Ріпкинського та 

Чернігівського районів    

загальна чисельність населення  459 736  осіб,  
в тому числі жіночого –  249 585, 

 дитячого – 72 322 

Склад ліжок регіонального  медичного округу  

Лікувально-
профілактичні 

заклади  

Наявна кількість ліжок в 
медичних закладах  округу  

Очікувана кількість ліжок в медичних 
закладах  округу  

станом на 01.01.2016 
станом на 
01.01.2017 

станом на 
01.01.2018 

станом на 
01.01.2019 

Кількість ліжок 2 862 2 555 2 174 1 793 

Район, місто Площа (км²) 
Всього 

населення 
в т.ч. 
жінки 

діти 0-17 
(включно) 

Городнянський  1 566  28 559 15 709 5 015 

Козелецький 2 660 46 211 25 300 7 182 

Куликівський  944 17 041 9 327 2 578 

Ріпкинський  2 105 27 464 15 072 3 995 

Чернігівський  2 547 52 186 28 322 9 171 

м.Чернігів  79 288 275 155 855 44 381 

Всього по округу: 9 901 459 736 249 585 72 322 

Пн. – 62 км 

Пд. – 70  км 

Сх. – 28 км Зх. – 48 км 

м. Чернігів – смт.Добрянка 
Ріпкинського району 
76 км (1 год.20 хв.) 

м. Чернігів – с.Кладьківка 
Куликівського району 
 67 км (1 год.30 хв.) 

м. Чернігів – с.Мостище 
Козелецького району 
 90 км (1 год.10 хв.) 
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Станом на 01.12.2016 в медичних закладах округу розгорнуто 1 132  стаціонарних 
ліжка, розрахункова потреба - 680, до 2020 року планується скорочення 452 ліжка.  

У складі регіонального медичного округу передбачається: 
 

- створення лікарні інтенсивного лікування другого рівня на базі 

Корюківської центральної районної лікарні; 

- створення лікарень планового лікування на базі  Коропської, Менської, 

Н.-Сіверської, Семенівської, Сосницької  та Щорської  центральних 

районних лікарень. 

у складі медичних закладів Коропського, 

Корюківського, Менського,  

Н.-Сіверського, Семенівського, 

Сосницького Щорського районів     

загальна чисельність населення   174 474 особи,  
в тому числі жіночого – 94 410,  

дитячого – 29 095 

Склад ліжок регіонального  медичного округу  

Лікувально-
профілактичні 

заклади  

Наявна кількість ліжок в 
медичних закладах  округу  

Очікувана кількість ліжок в медичних 
закладах  округу  

станом на 01.01.2016 
станом на 
01.01.2017 

станом на 
01.01.2018 

станом на 
01.01.2019 

Кількість ліжок 1 285 1 132 906 680 

Район, місто Площа (км²) 
Всього 

населення 
в т.ч. 
жінки 

діти 0-17 
(включно) 

Коропський 1 312 23 604 12 921 3 464 

Корюківський  1 424 27 047 14 508 5 114 

Менський 1 376 36 417 19 731 6 090 

Н.-Сіверський 1 804 26 958 14 559 4 366 

Семенівський 1 470 17 938 9 679 3 061 

Сосницький 916 18 681 9 955 2 946 

Щорський 1 283 23 829 13 057 4 054 

Всього по округу: 9 585 174 474 94 410 29 095 

Пн. – 34 км 

Пд. – 42  км 

Сх. – 58 км Зх. – 40 км 

м. Корюківка – с.Хрінівка 
Щорського району 

 148-220 км (2 год.31 хв.) 

м. Корюківка – с.Грем’яч  
Н.-Сіверського району 
 157 км (2 год.18 хв.) 



8 

Станом на 01.12.2016 в медичних закладах округу розгорнуто 1 548 стаціонарних 
ліжок, розрахункова потреба - 928, до 2020 року планується скорочення  780 ліжок.  

У складі регіонального медичного округу передбачається: 
 

- створення лікарні інтенсивного лікування другого рівня на базі Ніжинської 

центральної міської лікарні ім. М.Галицького; 

- створення лікарень планового лікування на базі Бахмацької, Бобровицької, 

Борзнянської, Носівської та Ніжинської центральних районних лікарень. 

у складі медичних закладів  

Бахмацького, Бобровицького, 

Борзнянського, Носівського, 

Ніжинського районів та м.Ніжина 

загальна чисельність населення  238 031 особа,  
в тому числі жіночого – 131 535,  

дитячого  –  37 613 

Склад ліжок регіонального  медичного округу  

Лікувально-
профілактичні 

заклади  

Наявна кількість ліжок в 
медичних закладах  округу  

Очікувана кількість ліжок в медичних 
закладах  округу  

станом на 01.01.2016 
станом на 
01.01.2017 

станом на 
01.01.2018 

станом на 
01.01.2019 

Кількість ліжок 1 760 1 548 1 238 928 

Район, місто Площа (км²) 
Всього 

населення 
в т.ч. 
жінки 

діти 0-17 
(включно) 

Бахмацький 1 487,7 44 500 24 509 6 787 

Бобровицький 1 417,91 33 225 18 535 5 548 

Борзнянський 1 600 31 739 17 456 4 718 

Носівський 1 151 29 363 16 170 5 182 

Ніжинський 1 514 27 883 15 407 3 843 

м.Ніжин 50,5 71 321 39 458 11 535 

Всього по округу: 5 733,41 238 031 131 535 37 613 

м. Ніжин – м.Батурин  
Бахмацького району 
 91 км (1 год.06 хв.) 

Пн. – 22 км 

Пд. – 46  км 

Сх. – 84 км Зх. – 43 км 

м. Ніжин – с.Новая Басань  
Бобровицького району 

 82-115 км (1 год.25 хв.) 

м. Ніжин – смт Дмитрівка  
Бахмацького району 

 93-142 км (1 год.59 хв.) 

м. Ніжин – с.Нові Млини  
Борзнянського району 
 89-93 км (1 год.45 хв.) 
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Станом на 01.12.2016 в медичних закладах округу розгорнуто 1 170 стаціонарних ліжок, 
розрахункова потреба – 640, до 2020 року планується скорочення 530 ліжок.  

У складі регіонального медичного округу передбачається: 
 

- створення лікарні інтенсивного лікування другого рівня на базі 

Прилуцької центральної міської лікарні;  

- створення лікарень планового лікування на базі Варвинської, 

Ічнянської, Прилуцької, Срібнянської та Талалаївської центральних  

районних  лікарень. 

у складі медичних закладів  

Варвинського, Ічнянського, 

Прилуцького, Срібнянського, 

Талалаївського районів та м.Прилуки 

загальна чисельність населення 164 192 особи,  
в тому числі жіночого – 90 376,  

дитячого – 25 732 

Склад ліжок регіонального  медичного округу  

Лікувально-
профілактичні 

заклади  

Наявна кількість ліжок в 
медичних закладах  округу  

Очікувана кількість ліжок в медичних 
закладах  округу  

станом на 01.01.2016 
станом на 
01.01.2017 

станом на 
01.01.2018 

станом на 
01.01.2019 

Кількість ліжок 1 279 1 170 905 640 

Район, місто Площа (км²) 
Всього 

населення 
в т.ч. 
жінки 

діти 0-17 
(включно) 

Варвинський 590 16 308 8 924 2 746 

Ічнянський 1 576 31 479 17 352 4 996 

Прилуцький 1 800 35 669 19 652 5 299 

Срібнянський 579 11 300 6 115 1 780 

Талалаївський 633 13 055 6 997 2 091 

м.Прилуки 42 56 381 31 336 8 820 

Всього по округу: 5 220 164 192 90 376 25 732 

Пн. – 46 км 

Пд. – 20  км 

Сх. – 49 км Зх. – 32 км 

м. Прилуки – с. Красний Колядин 
Талалаївського району 
 76 км (1 год.17 хв.) 

м. Прилуки – с. Івангород 
Ічнянського району 
 57 км (1 год.00 хв.) 



Проблеми, які потребують вирішення 

на державному рівні: 
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1. Створення відповідної нормативної бази  для  оптимізації вторинної (спеціалізованої) 

медичної допомоги шляхом створення госпітальних округів, зокрема прийняття відповідної постанови 

Кабінету Міністрів України, яка   визначатиме порядок створення госпітальних округів, критерії для 

визначення складу та меж госпітальних округів,  та регламентуватиме порядок визначення складу та 

меж госпітальних округів. 

Враховуючи географічні та демографічні показники Чернігівської області, доцільним є дозвіл на 

створення госпітального округу з населенням на обслуговуємій території  150-170 тис. осіб  

2. Внесення відповідних змін до нормативно-правових актів, яке б регулювало розподіл 

фінансування видатків для забезпечення надання населенню первинної медико-санітарної допомоги 

та вторинної медичної допомоги, зокрема, спрямовувати 30% медичної субвенції на фінансування 

видатків для забезпечення надання населенню первинної медико-санітарної допомоги, а 70% - на 

вторинну медичну допомогу. 

3.  На сьогодні,  Законами  України  передбачено створення територіальних громад (ЗУ «Про 

добровільне об'єднання територіальних громад»,  ЗУ «Про співробітництво територіальних громад»), 

при запровадженні  яких виникла певна неузгодженість з положеннями чинного законодавства в 

системі охорони здоров'я.   

З метою покращення якості медичної допомоги, підвищення її доступності до населення, 

максимально ефективного використання бюджетних асигнувань громади, має бути внесення змін та 

доповнень до чинного законодавства у сфері охорони здоров’я, які передбачатимуть: 

 - чітке закріплення за бюджетами об’єднаних територіальних громад повноважень на 

здійснення видатків виключно на первинну медичну допомогу; 

- надання об’єднаним територіальним громадам можливості створення центрів первинної 

медико-санітарної допомоги за умови наявності на території, яка обслуговується, не менше 30 тисяч 

осіб або в межах одного адміністративного району. 


