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Чому Козелець не хоче до Бобровиці?

На Чернігівщині починає роботу рекрутинговий центр Націо-
нальної поліції, який уже зараз здійснює відбір кандидатів на по-
сади оперів та слідчих. Про це під час прес-конференції повідомив 
начальник управління кадрового забезпечення ГУНП у Чернігівській 
області, полковник поліції Віктор Шанський.

Проходить відбір слідчих і оперуповноважених, яких в області 
катастрофічно не вистачає. Зокрема, набирають 10 оперативників 
та 30 слідчих. Вимоги до кандидатів будуть досить жорсткі. Прове-
дення тестувань та роботу контрольної комісії фіксуватимуть веб-
камери. Тим, хто пройде цей відбір, обіцяють заробітну плату від 7 
до 9 тисяч гривень у місяць.

«Пройти відбір можуть як ті, хто раніше не служив у поліції, так 
і колишні міліціонери, – повідомив Віктор Шанський. – Перше, що 
необхідно зробити, – заповнити анкету он-лайн, яка розміщена на 
офіційному сайті поліції області. Подавати заявки можуть як ко-
лишні правоохоронці, так і ті, хто ніколи в житті не працював у пра-
воохоронних органах. Вимоги до оперуповноважених – знання 
української, знання законів та вища освіта. Слідчі повинні мати ще 
й вищу юридичну освіту.

Відбір проходитиме у декілька етапів. Спочатку потрібно буде 
написати тести на загальні здібності та знання законів. Аби про-
йти до наступного етапу, конкурсантам треба набрати 50 балів зі 
120 можливих. Після цього на них очікує психологічне тестування, 
здача нормативів із фізпідготовки і співбесіда із членами поліцей-
ської комісії».

Наступний добір до лав поліції, а це понад 100 посад, проходи-
тиме у лютому. Загалом, на Чернігівщині підрозділам поліції не ви-
стачає понад 430 працівників, а це 19% особового складу. 

Марія ПУЧИНЕЦЬ

Людей творчих, захоплених об’єднує спільна риса – небай-
дужість. Та в якій би царині вони не працювали – слова, пензля, 
музики, різця – мабуть, найголовнішим (якщо не головним) свід-
ченням не марності покладених зусиль є для них визнання товари-
шів по ремеслу.

На черговому засіданні клубу в гостинній залі відділу мистецтв 
Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки імені 
В.Г. Короленка «Співдружність муз» друзі тепло привітали з виходом 
нової книги Світлану Новик. Це роман «Звершення», до написання 
якого авторку підштовхнуло знайомство з творами Марка Шагала. 
Проілюструвала книгу донька письменниці Леся. Минулий рік став 
для Світлани особливо пам’ятним. На престижному міжнародному 
конкурсі в ФРН її роман «Прокляття білого лебедя» здобув лауре-
атське звання як одна з кращих російськомовних книг на історичну 
тематику. Головна дійова особа твору також легендарна: це гене-
ральний обозний Запорозького війська В. Дунін-Борковський, відо-
мий як чернігівський Дракула.

Цікавою книгою-дослідженням «Святослав Хрикін – безкорис-
ливе служіння поезії і поетам» порадувала Лариса Григор’єва. 

У грудні відбулась презентація книги «Не зречусь!» історика і кра-
єзнавця Віталія Топчія, присвячена постаті князя Михайла Черні-
гівського. У Чернігівському театрі ляльок з успіхом йде Віталієва 
п’єса «Тигруня», створена за мотивами однойменної дитячої казки 
і поставлена режисером В. Гольцовим.

Гостем клубу був знаний поет і перекладач, лауреат обласної лі-
тературної премії ім. Л. Глібова Микола Лелюк. Він поділився се-
кретами поетичної майстерності.

– Найважливіше у творчості, – вважає Микола Іванович, – це 
праця. Постійна, наполеглива, копітка. А ще – пошук. Свіжих думок, 
яскравих образів, точних слів. Ну а талант – це іскра Божа, яку 
обов’язково слід роздмухувати, не дати їй згаснути. Тоді й ужинки 
плідні будуть.

З новими віршами виступили Маргарита Богданова, Фелікс 
Страшной, Ірина Кулаковська, Ірина Осинцева, Валентина 
Смолиговець, Лариса Дущак.

Галина КУЛЬКОВА, Костянтин МИЛІЧ  

Наприкінці року на Чернігів-
щині відбувся плановий поділ 
на госпітальні округи. Визна-
чено сім регіональних окру-
гів із центрами в Чернігові, 
Ніжині, Прилуках, Корюківці, 
Мені, Бахмачі та Бобровиці. 
Когось таке рішення повністю 
влаштовує, а дехто зовсім не 
погоджується із запропоно-
ваною «різаниною».

На громадські слухання, які 
відбулися 17 січня в Козельці з 
приводу госпітальних округів, зі-

йшлося близько сотні людей. 
Загалом це були представники 
об’єднаних громад, сільські го-
лови, депутати сільських рад, 
медичний персонал. Жоден із за-
прошених гостей вищих рангів: 
ні народний депутат Олег Дми-

тренко, який опікується районом, 
ні слуги народу, котрі лобіюють 
інтереси Козелеччини на рівні об-
ласті, не виявили бажання бути 
присутніми на обговоренні важ-
ливого для козельчан питання.

Не доїхали на важливе зібрання 
й представники з управління охо-
рони здоров’я Чернігівської ОДА 
та обласної ради. Це при тому, 
що рішення про створення «де» і 
«скільки» буде госпітальних окру-
гів, покладено на обласну дер-
жавну адміністрацію. Згідно з цим 
рішенням, Козелецький район 

планують від-
нести до госпі-
тального округу 
з центром у Бо-
бровиці. Біль-
шість присутніх 
на громадських 
слуханнях були 
к а т е г о р и ч н о 
проти таких 
змін.

Двогодинне 
о б г о в о р е н н я 
супроводжува-
лося гучними 
висловами на 
кшталт: «така 
медична ре-
форма – це вес-
лування проти 

течії», «вони не реформують, а 
ампутують...», «реформа спрямо-
вана на вимирання зубожілих гро-
мадян та пенсіонерів»... Висловів 
було багато, як і питань, відповіді 
на які наразі не мають ні Мініс-
терство охорони здоров’я, ні чи-

новники обласного чи районного 
рівнів, ні самі медичні працівники.

Єдине, у чому дійшли згоди, 
– це те, що варто поборотися за 
власний госпітальний округ: мов-
ляв, Козелецький район такий 
розгалужений, що навряд чи хво-
рий із Тужара чи Туманської Гути 
доїде до Бобровицької лікарні, 
яка за статусом матиме право на-
давати більш складні медичні по-
слуги. Якщо ж не вийде відстояти 
власний госпітальний округ, тоді 
козельчани ладні приєднатися до 
Чернігівського. У цьому випадку, 
за переконаннями присутніх не-
байдужих громадян, велику роль 
відіграє транспортне сполучення 
і якість доріг. 

Отож, громадські слухання 
закінчилися збором підписів та 
колективним зверненням до об-
ласної державної адміністрації, 
обласної ради та управління охо-
рони здоров’я Чернігівської ОДА 
з вимогою переглянути рішення 
щодо такого розподілу на регіо-
нальні госпітальні округи. 

Нагадаємо, для мереж ліка-
рень області запропоновано три 
рівні надання стаціонарної допо-
моги: лікарні інтенсивного ліку-
вання першого (базового) рівня 
(переважно планового ліку-
вання), регіональні лікарні інтен-
сивного лікування другого рівня 
(в обраних географічних центрах 
регіональних округів) та обласні 
лікувально-діагностичні центри.

Сніжана БОЖОК, 
фото автора

В Україні розпочато про-
цес створення госпітальних 
округів, які мають запрацю-
вати в 2018 році. На Чернігів-
щині планується створити сім 
таких округів.

30 листопада Кабінет Міністрів 
України ухвалив 10 постанов, з 
яких розпочинається реформу-
вання системи охорони здоров’я. 
Зокрема, було затверджено по-
рядок створення госпітальних 
округів. Відтак обласні державні 
адміністрації мали до кінця 2016 
року надати пропозиції щодо 
складу та меж округів у своєму 
регіоні. Після цього їх перелік Каб-
мін має затвердити окремою по-
становою до 1 лютого 2017 року.

Госпітальний округ планується 
з такими межами і набором за-
кладів, щоб у перспективі на 
його основі можна було створити 
ефективну і сучасну медичну 
мережу. 

До одного округу має входити 
принаймні одна лікарня інтенсив-
ного лікування. Населення округу 
має становити мінімум 200 тисяч 
осіб за наявності лікарні дру-
гого рівня, або 120 тисяч – за 
наявності лікарні тільки 1 рівня. 
Можливість доїзду до лікарні ін-
тенсивного лікування з будь-якої 
точки округу має складати не 
більше 60 хвилин. 

Передбачається, що лікарні ін-
тенсивного лікування першого та 
другого рівня надаватимуть вто-
ринну медичну допомогу у ви-
падках, коли пацієнт потребує 
інтенсивної терапії в умовах ста-

ціонару. На базі ж лікарні другого 
рівня працюватиме екстрена ме-
дична допомога, де надавати-
меться більш широкий спектр 
допомоги.

Водночас існуватиме струк-
тура первинної медичної допо-
моги з лікарів загальної практики, 
терапевтів та педіатрів, з якими 
жителі підписуватимуть дого-
вори на надання медичних послуг. 
Кожен житель в межах госпіталь-
ного округу зможе самостійно 
вибрати свого лікаря, який нада-
ватиме направлення в лікарню 1 
чи 2 рівня, оскільки лікарні інтен-
сивного лікування прийматимуть 
пацієнтів лише за направленнями.

Мережу лікарень Чернігів-
ської області вже поділили на 
сім госпітальних округів. Регіо-
нальний округ №1 у складі ме-
дичних закладів м. Чернігова, 
Городнянського, Куликівського, 
Ріпкинського та Чернігівського 
районів.

Регіональний округ №2 у 
складі медичних закладів Корю-
ківського, Семенівського, Сно-
вського районів.

Регіональний округ №3 у складі 
медичних закладів Менського, 
Коропського, Сосницького та 
Новгород-Сіверського районів.

Регіональний округ №4 у 
складі медичних закладів Бах-
мацького, Борзнянського, Короп-
ського, Талалаївського районів.

Регіональний округ №5 у 
складі медичних закладів м. При-
луки, Варвинського, Ічнянського, 
Прилуцького, Срібнянського 
районів.

Регіональний округ №6 у 
складі медичних закладів м. Ні-
жин, Ніжинського, Ічнянського та 
частини Носівського районів.

Регіональний округ №7 у 
складі медичних закладів Бобро-
вицького, Козелецького та час-
тини Носівського районів.

«Сьогодні створення госпі-
тальних округів є правильним 
рішенням, аби розвивати ме-
дичну галузь, – говорить заступ-
ник начальника відділу охорони 
здоров’я Чернігівської обласної 
адміністрації Володимир Пулін. 
– Це дасть змогу жителям нашої 
області отримувати кваліфіко-
вану медичну допомогу на всіх 
рівнях. Безперечно, напрацю-
вання районних лікарень будуть 
збережені. Поки що адміністра-
ція подала проект по створенню 
7 округів, а скільки затвердить 
Кабмін, ми не знаємо».

Марія ПУЧИНЕЦЬ

На область – п’ять госпітальних округів
РЕФОРМА

Володимир  Пулін

Громадські  слухання

У минулому номері газета «Чернігівщина» писала, що 
в Мені немає анестезіолога, та виявилося, що це неточна 
інформація. У Менській центральній районній лікарні, дій-
сно, не вистачає спеціалістів такого профілю, бо в такому 
закладі має бути п’ять анестезіологів, а працює лише один 
– Оксана Наумова.

Пані Оксана – уродженка Мени, і на цій посаді працює близько 
10 років. У колективі її люблять і поважають, а головний лікар Петро 
Хомрач стверджує, що таких спеціалістів ще пошукати треба.

«За минулий рік Оксана Наумова зробила 117 загальних анес-
тезій, із них 7 дітям, – говорить Петро Петрович. – До того ж, вона 
одна з перших у Чернігівській області освоїла і запровадила спин-
номозкову анестезію. Саме при такій анестезії ми робимо кесарів 
розтин під час пологів».

Марія ПУЧИНЕЦЬ 

Один, але який! МЕДИЦИНА

На Чернігівщині шукають слідчих
ВАКАНСІЇ

Талант – це іскра Божа…
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