
Мережа галузі охорони здоров’я Житомирської області за 2019 рік 

нараховує 117 закладів та установ (у 2018 році - 115 закладів) - 23 центральні 

районні лікарні, 4 центральні міські лікарні, 1 центральна дитяча міська лікарня, 

1 районна лікарня, 35 Центрів ПМСД, 10 самостійних АЗПСМ, 11 

стоматологічних поліклінік, 14 лікувально-профілактичних закладів обласного 

рівня, 1 центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, 4 санаторії, 

2 будинки дитини, 4 медичних навчальні заклади та 7 інших установ охорони 

здоров’я.  

В ОТГ формується медична інфраструктура: у 45 об’єднаних 

територіальних громадах функціонує 17 Центрів первинної медичної допомоги 

та 10 самостійних АЗПСМ.  

У галузі працюють 4169 лікарів та 10626 молодших спеціалісти з 

медичною освітою.  

Для забезпечення виконання Закону України від 14 листопада 2017 року 

№2206-VIII «Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування 

у сільській місцевості» управлінням охорони здоров’я облдержадміністрації 

розроблена спроможна мережа первинної медичної допомоги області з 

урахуванням кількості населення, економічної доцільності, рівня розвитку 

інфраструктури, доступності надання медичної допомоги.  

Розпорядженням голови Житомирської облдержадміністрації від 

18.05.2018 №200 затверджено план спроможної мережі надання первинної 

медичної допомоги в Житомирській області. 

 Відповідно до наказів Міністерства регіонального розвитку, будівництва 

та житлово-комунального господарства України від 23.08.2018 №224 та від 

07.09.2018 №234 «Про внесення змін до Переліку проектів та заходів, що 

фінансуються у 2018 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони 

здоров’я у сільській місцевості», для залучення фахівців та покращення умов 

надання первинної медичної допомоги в області протягом 2018-2019 років 

будується 22 сучасні амбулаторії на 1-2 лікарів з житлом для сімейного лікаря. 

Для будівництва амбулаторій нового зразка із житлом на 1-2 лікарів та на 

придбання службового транспорту залучені кошти державної субвенції у сумі 

194,6 млн грн. Ще 10% будівництва амбулаторії співфінансують місцеві 

бюджети. Загальна вартість будівництва 1 амбулаторії нового зразка складає 7,2 

млн грн, вартість одиниці транспорту – 498 тис.грн. Амбулаторії будуть 

забезпечені сучасним обладнанням та телекомунікаційною інфраструктурою для 

впровадження телемедичних послуг.  

Усі заплановані до будівництва заклади відповідають спроможній мережі 

надання первинної медичної допомоги. Крім того, новозбудовані амбулаторії 

забезпечені службовим автотранспортом.  



В області працює 543 сімейних лікарів, забезпеченість сімейними лікарями 

на 10 тис. населення 4,45 (по Україні у 2018 році цей показник складав 3,53). 

Сімейні лікарі обслуговують 80% населення області. 

 27 листопада 2019 року КМУ прийняв постанову №1074 «Деякі питання 

створення госпітальних округів», котра затверджує новий порядок їх 

формування. Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 

13.01.2020 року №15 «Про створення госпітального округу Житомирської 

області» створено госпітальну раду Житомирської області. План розвитку 

госпітального округу Житомирської області розроблятиметься і 

впроваджуватиметься у співпраці з USAID відповідно до плану проєкту 

«Підтримка реформи охорони здоров’я». Результатом цього стане визначення 

кількості лікарень інтенсивного лікування в окрузі, планування створення 

відділень невідкладної допомоги, їх кадрове та технологічне дооснащення. 

 За 2019 рік установами та закладами охорони здоров’я області, закуплено 

медичного обладнання та виробів медичного призначення на загальну суму 

78313,46 тис.грн., у т.ч. за кошти обласного бюджету – 19324,04 тис.грн., за 

кошти місцевих бюджетів – 27336,72 тис.грн., інші джерела фінансування – 

31652,70 тис. грн.  

На капітальне будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт закладів 

первинного рівня надання медичної допомоги витрачено – 4480,6 тис. грн.; в 

закладах ОТГ – 731,8 тис.грн.; вторинного рівня надання медичної допомоги – 

25429,9 тис.грн.; третинного рівня надання медичної допомоги – 4703,1 тис.грн.  

3 січня у Романівській ЦРЛ відкрито нове пологове відділення на 12 ліжок, 

яке відповідає сучасним вимогам: є зали для сімейних пологів, у палатах – 

індивідуальні душові та туалети, можливе перебування в палаті всієї сім’ї.  

Кошти на ремонт відділення виділили депутати з районного бюджету, і 

значну частину коштів виділили місцеві підприємці та меценати.  

14 січня в обласну клінічну лікарню ім. О.Ф. Гербачевського за кошти 

обласного бюджету закуплено нові сучасні УЗД апарати. Обладнання стандарт-

класу та експертного класу придбано наприкінці минулого року, їхня загальна 

вартість 3,5 млн грн, ще раніше було закуплено один апарат стандарт-класу 

вартістю 1,7 млн грн.  

21 січня до обласної дитячої клінічної лікарні прибув автомобіль, який 

було доправлено в Україну з Норвегії.  

Автомобіль у хорошому стані і відповідає технічним стандартам 

перевезення хворих, у тому числі й дітей, бо безпосереднє його призначення 

згідно з заводською комплектацією – реанімаційний автомобіль. Автомобіль 

буде доукомплектовано відповідно до Національних стандартів України.  



22 автомобілі «Renault Duster» отримали лікарі Житомирщини, які 

працюють в селах. 

 Авто закупили у рамках програми Президента України «Сільська 

медицина», яка передбачає підвищення якості послуг у сільських медичних 

закладах. Вартість автотранспорту після тендерних процедур склала 10 млн 538 

тис. грн, або 479 тис. грн за одну автівку.  

18 квітня відбулось відкриття відділення комп’ютерної томографії у 

«Центральній районній лікарні» Житомирської районної ради. Загальна вартість 

обладнання та ремонту відділення – 12 млн грн.  

Комп’ютерний томограф Astelion Advance 32-зрізовий TSX–034А/4с 

(виробник CANON MEDICAL SYSTEMS, Японія) придбали за рахунок коштів 

об’єднаних територіальних громад, обласного, районного, сільських та 

селищних бюджетів. Такий апарат – це стандарт сучасної діагностики. Він має 

надзвичайно високу швидкість роботи з максимально високою точністю 

результатів діагностування онкологічних захворювань, захворювань опорно-

рухової, нервової та серцево-судинної системи тощо.  

22 квітня комунальна установа «Центр екстреної медичної допомоги та 

медицини катастроф» отримала гуманітарну допомогу – автомобіль швидкої 

медичної допомоги Volkswagen T5 Ambulance 7HC та комплекти форми для 

працівників ЕМД. Автомобіль надійшов від благодійної організації 

«Благодійний фонд Центр утеплення». 28 травня після капітального ремонту, 

який тривав півтора року, відбулось урочисте відкриття інфекційного відділення 

«Лікарні №1 м.Житомира».  

На ремонт було спрямовано 11,9 млн грн. Це кошти міського бюджету – 

9,4 млн грн та частково кошти субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій, яка була виділена в 2017 році «Лікарні №1» у розмірі 5,0 млн 

грн. 14 червня 2019 року в КУ «Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. 

Гербачевського» Житомирської обласної ради після завершення реконструкції 

приміщень на базі відділення рентген-ендоваскулярної хірургії та інтервенційної 

радіології відбулось офіційне відкриття нової операційної, де встановлено 

ангіографічну систему Infinix-I Sky INFX-8000C (виробництва Японії) нейро-

кардіологічного спрямування, вартістю 25 млн 360 тис.грн.  

Дана система була придбана на умовах співфінансування за державні 

кошти та кошти регіональних бюджетів у результаті проведення відкритих 

конкурсних торгів у грудні 2018 року.  

На Житомирщину 10 липня надійшли 4 автомобілі екстреної медичної 

допомоги за ініціативи Президента України Володимира Зеленського в якості 

допомоги від меценатів. Чотири нові автомобілі екстреної медичної допомоги 

класу В буде розподілено між районами області, де в них є найбільша потреба. 



Автомобілі оснащені необхідною сучасною апаратурою для надання допомоги 

постраждалим на місці та під час перевезення. Зокрема в машинах є апаратура 

для проведення серцево-легеневої реанімації: електрокардіографи, 

дефібрилятори, монітори та ін.  

16 вересня у Житомирській обласній клінічній лікарні ім. О.Ф. 

Гербачевського урочисто відкрили відділення анестезіології та інтенсивної 

терапії №2 та відділення інтенсивної терапії №2 для післяопераційних хворих. 

Даний проект реалізовувався на умовах співфінансування обласним бюджетом 

та Державним фондом регіонального розвитку. Були виділені кошти у розмірі 23 

мільйонів гривень, необхідних для проведення реконструкції відповідних 

приміщень та придбання технологічного обладнання і потрібної медичної 

апаратури.  

16 жовтня у кабінет патології шийки матки КНП «Новоград-Волинське 

міськрайТМО» придбано сучасний радіохвильовий апарат «Opel ST-501» для 

діагностики та лікування патологічних процесів шийки матки. Дане медичне 

обладнання коштує 136300 грн, фінансову підтримку в сумі 55000 грн надали 

депутати міської ради, решта коштів – 81300 грн були виділені з обласного 

бюджету.  

17 жовтня на території комунального підприємства «Лікарня №1» 

відбулось відкриття пункту «Вікно життя», де анонімно можна залишити 

новонароджену дитину. 21 листопада відбулося відкриття після ремонту у 

Малинському ЦПМСД денного стаціонару. Кошти було отримано завдяки 

медичній реформі, що надійшли від НСЗУ.  

19 грудня Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня отримала в 

рамках благодійної допомоги від японського уряду новий 16-зрізовий 

комп’ютерний томограф Canon Medical Systems (Toshiba) вартістю 42 понад 15 

млн грн. 24 грудня у КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Тетерівської сільської ради відкрито кабінет для скринінгового обстеження 

жіночого населення з метою ранньої діагностики пухлинних захворювань 

молочної залози, первинного відбору хворих з групи ризику, контролю розвитку 

хвороби і ефективності лікування. За рахунок коштів місцевого бюджету 

закуплено термограф контактний цифровий.  

3 січня 2020 року в комунальному некомерційному підприємстві «Центр 

екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» обласної ради 

запрацювала сучасна єдина оперативнодиспетчерська служба. Голова обласної 

ради Володимир Ширма та начальник управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації Микола Суслик ознайомилися з роботою новоствореної 

диспетчерської. У диспетчерській облаштовано 15 робочих місць, які повністю 

автоматизовані. На створення сучасної оперативно-диспетчерської служби було 

спрямовано 3,2 млн грн коштів обласного бюджету і понад 10,5 млн грн – це 

цільова державна субвенція. 


