
 
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

«25 серпня»  2022 року                   м. Мала Виска                              №1431                              
 

 

Про звернення депутатів Маловисківської  

міської ради восьмого скликання до народного  

депутата України Ігоря  МУРДІЯ, начальника  

Кіровоградської обласної військової 

адміністрації Андрія РАЙКОВИЧА, директора 

департаменту  охорони здоров’я  

Кіровоградської обласної військової 

адміністрації Олега РИБАЛЬЧЕНКА 

 

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою 

забезпечення якісних медичних послуг на території Маловисківської міської 

територіальної громади, міська  рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

Звернутися до народного депутата України Ігоря МУРДІЯ, начальника  

Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрія РАЙКОВИЧА, директора 

департаменту  охорони здоров’я  Кіровоградської обласної військової адміністрації Олега 

РИБАЛЬЧЕНКА щодо збереження КНП «Маловисківська лікарня» і віднесення її  до 

класу «загальна лікарня» (текст звернення додається). 

 

 

 

Секретар ради                                                                                             Леся ПОСТОЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Народному депутату України 

Ігорю МУРДІЮ 

 

Начальнику  Кіровоградської 

обласної військової адміністрації 

Андрію РАЙКОВИЧУ 

 

Директору департаменту  

охорони здоров’я 

Кіровоградської обласної 

військової адміністрації 

Олегу РИБАЛЬЧЕНКУ 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Маловисківської  міської ради восьмого скликання до народного  депутата 

України Ігоря  МУРДІЯ, начальника  Кіровоградської обласної військової 

адміністрації Андрія РАЙКОВИЧА, директору департаменту  охорони здоров’я 

Кіровоградської обласної військової адміністрації Олега РИБАЛЬЧЕНКА 

На початку липня 2022 року Верховна Рада України ухвалила законопроект №2347, 

яким передбачено формування спроможної мережі медичних закладів охорони здоров’я. 

У Кіровоградській області Міністерством охорони здоров’я України попередньо 

визначено 10 лікарень, які увійдуть до спроможної мережі медичних закладів охорони 

здоров’я. 

КНП «Маловисківська лікарня» входить до госпітального округу Кіровоградської 

області і згідно сформованого Міністерством охорони здоров’я України попереднього 

Плану спроможної мережі Кіровоградської області, віднесена до категорії інших лікарень, 

що різко погіршить стан надання медичної допомоги біля 80,0 тис. особам населення. 

КНП «Маловисківська лікарня» обслуговує населення Маловисківської ТГ - 15107 

осіб, Смолінської ТГ – 14884 осіб, Злинської ТГ -5725 осіб, Марянівської ТГ – 5161 осіб, 

та Новомиргородської ТГ - 26749 осіб. Разом в районі обслуговування КНП 

«Маловисківська лікарня» проживає майже 68 000 осіб, а згідно з класифікацією 

Міністерства охорони здоров’я  України, лікарні, які обслуговують населення від 50 до 80 

тис., відносяться до категорії «загальна лікарня». Крім того, на території вищезазначених 

громад проживає більше 5000 внутрішньо переміщених осіб, які потребують постійної 

стаціонарної, амбулаторної та реабілітаційної медичної  допомоги. 

КНП «Маловисківська лікарня» розташована в центрі даних громад із задовільним 

дорожнім покриттям та транспортним сполученням з доставкою хворих до лікарні до 45 

хвилин. 

КНП «Маловисківська лікарня» оснащена всім необхідним обладнанням та 

забезпечена лікарськими кадрами  для надання якісних медичних послуг відповідно до 

галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я. На території лікарні працює станція 

переливання крові, яка є дублером обласної станції переливання крові. 

У 2022 році за програмою медичних гарантій Маловисківською лікарнею укладено 

15 договорів  на медичні послуги з Національною службою здоров’я України, в тому 

числі, по гемодіалізу для надання амбулаторної допомоги хворим з хронічною нирковою 

недостатністю. 

Депутати Маловисківської міської ради клопочуть перед Вами про збереження 

КНП «Маловисківська лікарня» і віднесення її  до класу «загальна лікарня». 

 

Ухвалено рішенням   

Маловисківської міської ради  

від 25 серпня  2022 року № 1431 


