
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 25.02.2021 р. №464 

м. Вінниця 

 

 

 

Про створення Медичної ради 

 

 

З метою проведення оцінки якості та обсягів надання медичної допомоги та 

медичних послуг в закладах охорони здоров`я комунальної форми власності 

Вінницької міської територіальної громади, захисту прав жителів Вінницької 

міської територіальної громади в сфері охорони здоров’я, розроблення стратегії 

розвитку галузі та визначення основних проблем, розгляду інших питань, 

пов’язаних із якістю надання медичної допомоги, керуючись статтею 32, 

частиною 1 статті 52, частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

В И Р І Ш И В: 

1. Створити Медичну раду при Вінницькому міському голові. 

2. Затвердити Склад Медичної ради згідно із додатком 1 до даного рішення. 

3. Затвердити Положення про Медичну раду згідно із додатком 2 до даного 

рішення. 

4. Визнати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 

22.08.2013р. № 1860 «Про створення медичної ради» (зі змінами). 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Г. Якубович 

 

 

Секретар міської ради     П. Яблонський 

 

 

 

 



Додаток 1  

до рішення виконавчого 

комітету міської ради  

від 25.02.2021 р. №464 

  

СКЛАД  

Медичної ради 

 

1. Черешнюк Галина Семенівна – радник міського голови з питань організації 

охорони здоров'я, Заслужений лікар України, старший викладач кафедри соціальної 

медицини та організації охорони здоров’я Вінницького національного медичного 

університету ім. М.І. Пирогова, лікар вищої категорії– Голова Медичної ради;   

 

2. Стефанкова Світлана Василівна – заступник директора департаменту 

охорони здоров’я Вінницької міської ради, лікар вищої категорії – заступник Голови 

Медичної ради;   

 

3. Гранківський Петро Владиславович – медичний директор комунального 

підприємства «Міський лікувально-діагностичний центр», співзасновник 

Вінницької обласної громадської організації «Вінницька асоціація медиків» – 

Секретар Медичної ради. 

 

4. Яблонський Павло Васильович – Секретар Вінницької міської ради; 

 

5. Погорілий Василь Васильович – доктор медичних наук, професор, 

проректор з науково-педагогічної (лікувальної) роботи Вінницького національного 

медичного університету імені М.І. Пирогова, (за згодою)   

 

6. Мостовий Юрій Михайлович – радник міського голови з питань охорони 

здоров’я, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри пропедевтики 

внутрішньої медицини Вінницького національного медичного університету імені 

М.І. Пирогова, голова Вінницького терапевтичного товариства, голова громадської 

організації «Асоціація лікарів Поділля», Заслужений лікар України (за згодою);   

 

7. Мороз Лариса Василівна – радник міського голови з питань охорони 

здоров’я, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб 

ВНМУ імені М.І. Пирогова, Заслужений лікар України, співзасновник громадської 

організації «Українська асоціація медичних освітніх симуляційних технологій» (за 

згодою);   

 

8. Бровко Олена Олексіївна – завідувач терапевтичним відділенням 

комунального некомерційного підприємства «Вінницька міська клінічна лікарня 

№1», лікар вищої категорії;   

 

9. Власенко Марина Володимирівна – доктор медичних наук, професор, 

завідувач кафедри ендокринології Вінницького національного медичного 

університету імені М. І. Пирогова, співзасновник громадської організації 

«Вінницька обласна асоціація ендокринологів» (за згодою);   



 

10. Дзись Наталя Петрівна – доктор медичних наук, професор кафедри 

акушерства та гінекології №2 Вінницького національного медичного університету 

імені М. І. Пирогова (за згодою);   

 

11. Дяченко Надія Степанівна – лікар-терапевт Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Альтамедика плюс» (за згодою); 

 

12. Катілов Олександр Васильович – кандидат медичних наук, доцент 

кафедри пропедевтики дитячих захворювань та догляду за хворими дітьми 

Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова, експерт 

департаменту охорони здоров’я Вінницької обласної державної адміністрації за 

фахом «Дитяча алергологія і пульмонологія», співголова громадської організації 

«Подільська спілка педіатрів» (за згодою); 

 

13. Кириченко Василь Іванович – кандидат медичних наук, доцент кафедри 

травматології Вінницького національного медичного університету ім.  М.І. 

Пирогова (за згодою);   

 

14. Кобірниченко Анатолій Валерійович – кандидат медичних наук, лікар 

Військо-медичного клінічного центру центрального регіону, викладач кафедри 

клінічної фармакології Вінницького національного медичного університету імені 

М. І. Пирогова (за згодою); 

 

15. Коробчинська Наталія Валеріївна – начальник комунального закладу 

«Інформаційний аналітичний центр медичної статистики», лікар вищої категорії; 

 

16. Козяр Тетяна Вікторівна – медичний директор Медичного центру 

«Онкохелп», лікар першої категорії (за згодою); 

 

17. Макаров Сергій Юрійович, фізична особа - підприємець, лікар загальної 

практики - сімейний лікар, кандидат медичних наук, член правління  громадської 

організації «Подільська спілка педіатрів» (за згодою); 

 

18. Малик Леонід Михайлович, Заслужений лікар України – завідувач 

відділенням гнійно-септичної хірургії комунального некомерційного підприємства 

«Вінницька міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги», позаштатний 

фахівець за напрямком «Хірургія» департаменту охорони здоров’я Вінницької 

міської ради, лікар вищої категорії; 

 

19. Мацера Віктор Вікторович – голова постійно діючої комісії Вінницької 

міської ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення (за 

згодою); 

 

20. Мельник Ігор Петрович – заступник начальника Військово-медичного 

клінічного центру Центрального регіону Міністерства оборони України з медичної 

частини, Заслужений лікар України, кандидат медичних наук (за згодою); 

 



21. Моканюк Олександр Іванович – доцент кафедри патологічної анатомії, 

судової медицини та медичного права ВНМУ імені М.І. Пирогова, судовий експерт 

вищої категорії, член групи експертів департаменту охорони здоров`я Вінницької 

обласної державної адміністрації за напрямом «Патологічна анатомія, судово-

медична експертиза, дитяча патологічна анатомія» (за згодою); 

 

22. Овчарук Марія Валентинівна – кандидат медичних наук, доцент кафедри 

пропедевтики внутрішньої медицини Вінницького національного медичного 

університету імені М.І. Пирогова (за згодою); 

 

23.  Паненко Василь Васильович – директор комунального некомерційного 

підприємства «Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня» Вінницької обласної 

ради (за згодою); 

 

24. Пахно Ігор Петрович – завідувач відділенням анестезіології та реанімації 

комунального некомерційного підприємства «Вінницька міська клінічна лікарня 

№1», позаштатний фахівець за напрямком «Анестезіологія та реанімація» 

департаменту охорони здоров’я Вінницької міської ради, лікар вищої категорії; 

 

25. Сторожук Борис Григорович – доктор медичних наук, професор кафедри 

внутрішньої медицини №3 Вінницького національного медичного університету 

імені М.І. Пирогова (за згодою); 

 

26. Стопінчук Олександр Васильович – кандидат медичних наук, доцент 

кафедри фармації та клінічної фармакології Вінницького національного медичного 

університету імені М.І. Пирогова (за згодою);   

 

27. Холод Любов Павлівна – медичний директор комунального 

некомерційного підприємства «Вінницьке обласне патологоанатомічного бюро» 

Вінницької обласної ради, експерт департаменту охорони здоров’я та реабілітації за 

фахом «Патанатомія та дитяча патанатомія», лікар вищої категорії (за згодою). 

 

 

 

 

В.о. керуючого справами виконкому         С. Чорнолуцький  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2  

до рішення виконавчого 

комітету міської ради  

від 25.02.2021 р. №464 

  

  

Положення  

про Медичну Раду 

  

1. Загальні положення 

 
1.1. Медична рада є громадським консультативно-дорадчим органом, 

створеним при Вінницькому міському голові, з метою здійснення діяльності з 

проведення оцінки якості та обсягів медичної допомоги та медичних послуг, а також  

захисту прав жителів Вінницької міської територіальної громади в сфері охорони 

здоров’я, розгляду інших питань, пов’язаних з якістю надання медичної допомоги в 

закладах охорони здоров’я комунальної форми власності Вінницької міської 

територіальної громади. 

1.2. Медична рада створюється на підставі рішення виконавчого комітету 

Вінницької міської ради, керується в своїй діяльності Конституцією України,  

чинним законодавством України та нормативно-правовими актами Міністерства 

охорони здоров`я України, рішеннями Вінницької міської ради та її виконавчого 

комітету, розпорядженнями Вінницького міського голови. 

1.3. Голова та персональний склад Медичної ради затверджується рішенням 

виконавчого комітету Вінницької міської ради. 

1.4. До складу Медичної ради входять висококваліфіковані фахівці в галузі 

охорони здоров’я: керівники установ і закладів охорони здоров’я комунальної 

форми власності Вінницької міської територіальної громади та їх підрозділів, 

науково-педагогічні працівники Вінницького національного медичного 

університету ім. М.І. Пирогова (за згодою), представники департаменту охорони 

здоров`я Вінницької міської ради, провідні спеціалісти з питань організації 

управління охороною здоров’я, лікарі першої та вищої атестаційної категорії, 

представники громадських медичних організацій, приватних медичних закладів. 

1.5. Головою Медичної ради в разі необхідності у якості експертів можуть 

залучатись фахівці, які не входять до складу Медичної ради, стосовно розгляду 

питань, пов’язаних зі смертністю населення, скаргами та іншими питаннями. 

 

2. Основними завданнями Медичної ради є: 

 
2.1. Вивчення проблемних питань галузі охорони здоров’я Вінницької міської 

територіальної громади, розгляд та надання пропозицій щодо стратегії розвитку 

галузі охорони здоров’я за окремими напрямками та закладів охорони здоров`я. 

2.2. Розгляд питань, пов’язаних із якістю надання медичної допомоги в 

закладах охорони здоров’я комунальної форми власності Вінницької міської 

територіальної громади.  

2.3. Здійснення виїзних перевірок роботи в закладах охорони здоров’я 

комунальної форми власності Вінницької міської територіальної громади стосовно 

якості надання медичної допомоги жителям Вінницької міської територіальної 



громади із наступним заслуховуванням на засіданні Медичної ради (згідно рішень 

Медичної ради). 

2.4. Організація та проведення тематичних зустрічей, навчань медичних 

працівників закладів охорони здоров’я комунальної форми власності Вінницької 

міської територіальної громади, з науково-педагогічними співробітниками 

Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова за 

результатами аналізу якості та своєчасності надання медичної допомоги відповідно 

до пропозицій Медичної ради. 

2.5. Розгляд за дорученням Вінницького міського голови, профільного 

заступника Вінницького міського голови скарг громадян на неналежне надання 

медичної допомоги (в разі необхідності). 

2.6. Проведення моніторингу задоволеності пацієнтів рівнем організації та 

надання медичної допомоги в закладах охорони здоров’я комунальної форми 

власності Вінницької міської територіальної громади. 

2.7. Забезпечення незалежного колегіального розгляду випадків смертності 

під час надання медичної допомоги у закладах охорони здоров’я комунальної 

форми власності Вінницької міської територіальної громади.  

2.8. Вивчення причин смертності жителів Вінницької міської територіальної 

громади.  

2.9. Розгляд питань щодо дотримання професійної етики, деонтології та 

якості комунікації в медичних закладах (незалежно форми власності) з метою 

запобігання виникненню ситуацій, що шкодять престижу та авторитету медичної 

професії. 

2.10. Розгляд інших питань, пов’язаних із наданням медичної допомоги 

жителям Вінницької міської територіальної громади. 

2.11. Медична рада узагальнює основні недоліки надання медичної допомоги 

та надає пропозиції щодо їх усунень.   

  

3. Медична рада для виконання покладених на неї завдань має право: 

 
3.1. Одержувати в установленому порядку від установ, закладів, підприємств, 

департаменту охорони здоров’я Вінницької міської ради необхідні матеріали та 

інформацію згідно із вимогами чинного законодавства.   

3.2. Надавати пропозиції Вінницькому міському голові щодо удосконалення 

надання медичної допомоги населенню в закладах охорони здоров’я комунальної 

форми власності Вінницької міської територіальної громади.  

3.3. Надавати пропозиції директору відповідного закладу охорони здоров’я 

про відповідність займаній посаді медичного працівника чи необхідність 

направлення його на повторні курси підвищення кваліфікації/тематичного 

удосконалення, в разі необхідності – притягнення до дисциплінарної 

відповідальності відповідно до чинного законодавства.   

3.4. Проводити патолого-анатомічні конференції за участю медичних 

працівників закладів охорони здоров’я, а також працівників департаменту охорони 

здоров’я Вінницької міської ради.   

3.5. Налагоджувати та контролювати роботу патолого-анатомічних 

конференцій в закладах охорони здоров’я комунальної форми власності Вінницької 

міської територіальної громади в разі необхідності бути присутніми на них, за 

потребою проводити виїзні засідання Медичної ради у відповідних закладах. 

 



4. Організація роботи: 

 

4.1. Організаційною формою роботи Медичної ради є засідання, які 

проводяться в плановому чи позаплановому порядку.    

4.2. Медична рада є правомочною за умови участі на її засіданні не менше ½ 

її складу.   

4.3. Голова Медичної ради організовує її роботу, відповідає за дотримання 

вимог чинного законодавства, доручень Вінницького міського голови та забезпечує 

діяльність Медичної ради відповідно до вимог цього Положення. 

4.4. У випадку відсутності Голови Медичної ради засідання проводить 

заступник Голови Медичної ради.   

4.5. За результатами роботи Медичної ради складається протокол засідання 

та доповідна записка, які направляються Вінницькому міському голові, директорам 

закладів охорони здоров’я (в тому числі – директору закладу, діяльність якого 

аналізувалась) та директору департаменту охорони здоров’я Вінницької міської 

ради. 

4.6. Місце проведення засідання Медичної ради визначається Головою 

Медичної ради та повідомляється членів Медичної ради та запрошених не пізніше 

ніж за 3 дні до дати проведення засідання Секретарем Медичної ради. В екстрених  

(невідкладних) випадках Секретар Медичної ради інформує про дату та час 

проведення засідання за 3 години до початку засідання. 

4.7. Висновки Медичної ради по порядку денному ухвалюються простою 

більшістю голосів членів Медичної ради. При рівній кількості голосів голос Голови 

ради є вирішальним.   

4.8. Випадок смерті може бути розглянутий на засіданні Медичної ради за 

дорученням Вінницького міського голови, профільного заступника Вінницького 

міського голови, клопотанням департаменту охорони здоров’я Вінницької міської 

ради чи за власною ініціативою Медичної ради. 

4.9. Аналіз причин смертності здійснюється Медичною радою за дорученням 

Голови Медичної ради під час проведення виїзних перевірок закладів охорони 

здоров’я, або невиїзних перевірок, шляхом отримання від закладів охорони здоров’я 

необхідної первинної документації для проведення відповідного аналізу.   

4.10. Директори закладів охорони здоров’я комунальної форми власності 

Вінницької міської територіальної громади зобов’язані у перший день після 

реєстрації випадку смерті подати інформацію згідно встановленої форми Голові 

Медичної ради, заступнику Голови та Секретарю Медичної ради. 

4.11. Контроль за своєчасним поданням інформації про випадки смерті серед 

населення Вінницької міської територіальної громади покладається на заступника 

Голови Медичної ради. 

4.11. Відповідальність за ведення протоколів засідань, зберігання документів, 

запрошення на засідання членів Медичної ради покладається на Секретаря 

Медичної ради.   

4.12. Члени Медичної ради виконують свої обов’язки на громадських засадах. 

 

 

В.о. керуючого справами виконкому        С. Чорнолуцький   

 

 



Департамент охорони здоров’я міської ради                       

Козир Лілія Василівна 

Начальник відділу організаційно-методичної роботи 


