ПРОЄКТ

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ
Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради
до Президента України та Кабінету Міністрів України щодо належного соціального
забезпечення медичних працівників та зриву вакцинації в Полтавській області

Керуючись частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», частиною 2 статті 2, пунктом 5 частини 2 статті 19 Закону України «Про статус
депутатів місцевих рад», з метою дотримання конституційних прав громадян та зняття
соціальної напруги серед населення,
ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Прийняти Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Президента України
та Кабінету Міністрів України щодо належного соціального забезпечення медичних
працівників та зриву вакцинації в Полтавській області, що додається на 2 аркушах.
2. Надіслати Звернення на адресу Президента України та Кабінету Міністрів України.

ГОЛОВА
ОБЛАСНОЇ РАДИ

О. БІЛЕНЬКИЙ

Звернення
депутатів Полтавської обласної ради
до Президента України та Кабінету Міністрів України
щодо належного соціального забезпечення медичних працівників та
зриву вакцинації в Полтавській області
Влада програє боротьбу з пандемією внаслідок грубих помилок:
розбазарювання «ковідного» фонду на «велике крадівництво», не
забезпечення лікарень устаткуванням, а лікарів – захистом. Наразі на наших
очах провалюється вакцинація. Міністерство охорони здоров’я України
завезло лише 500 000 таких вакцин, що вистачить для 0,6% українців, коли
потрібні мільйони.
Нині в Україні наростає третя хвиля пандемії, до якої влада знову
виявилася не готовою. У Європі зростання захворюваності стримується
розгортанням вакцинації. Станом на 18.03.21 у світі вже щеплено 400 млн. У
Росії вакциновано 5,5 млн, а в Польщі - понад 2,9 млн людей. Україна в
цьому питанні далеко відстала і стала 95-ою країною в світі, де почалася
вакцинація. Станом на 18.03.21 за даними Центру громадського здоров’я в
Україні перше щеплення отримали тільки 81 755 осіб.
Це – провал, результат дилетантизму та непрофесійності нинішньої
влади, які вже коштували життя понад тридцяти тисячам українців.
Кількість хворих на коронавірус зростає, але той факт, що кожен третій
хворий на коронавірус в Україні госпіталізується, свідчить про неправдивість
ковідної статистики Міністерства охорони здоров’я України.
Наприклад, 18.03.2021 зафіксовано понад 15 тисяч випадків зараження,
а госпіталізовано 4376 людей. Тобто майже 30% від інфікованих потребують
стаціонарної допомоги - надзвичайно високий відсоток. При цьому понад 70
відсотків госпіталізованих потрапляють до лікарень у тяжкому стані. Такого
немає в жодній країні.
У більшості країн світу, де розпочалася своєчасна вакцинація, темпи
розповсюдження хвороби значно впали.
Крім того, процес обладнання киснем ліжок в лікарнях на сьогодні дефакто зупинився. Виникають збої з поставками медичного кисню до тих
лікарень, де такі ліжка створені.
Відбуваються затримки з боку Національної служби здоров’я України
виплат лікарням за лікування пацієнтів з COVID-19. За лютий такі виплати
ще не надходили, а через невчасну виплату заробітної плати може мати місце
масове звільнення висококваліфікованих медичних працівників.
В той же час Уряд всю відповідальність за поширення пандемії та
вкрай низькі темпи вакцинації намагається перекласти на місцеву владу, хоча
Європарламент в своїй резолюції закликає Україну негайно подолати
корупцію, яка продовжує існувати у сфері охорони здоров’я, особливо в
Міністерстві охорони здоров’я України та ефективно розслідувати всі факти
корупції, зокрема, при закупівлі медичного обладнання і вакцин
для COVID-19.
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Фактичне ігнорування приписів законодавства щодо належного
соціального забезпечення медичних працівників, залучених до ліквідації
епідемії та лікуванні хворих на COVID-19 лише загострюють соціальну
напругу в суспільстві, а медики залишаються незахищеними та соціально
вразливими. Усе це негативно позначається на спроможності медичної галузі
ефективно протидіяти поширенню пандемії, підриває авторитет державної
влади, поширює зневіру в суспільстві.
Реакція Уряду на ці проблеми має бути невідкладна.
Нині країна потребує об’єднання зусиль на всіх рівнях влади для того,
щоб захистити людей. Опозиція готова допомогти, щоб врятувати країну.
Враховуючи вищесказане, критичну ситуацію з вакцинацією, стрімкий
розвиток пандемії, критичні проблеми із забезпеченням киснем лікарень,
фактичним ігноруванням приписів законодавства щодо належного
соціального забезпечення медичних працівників, залучених до ліквідації
епідемії та лікуванні хворих на COVID-19 та намаганням з боку центральної
влади перекласти відповідальність за свої безпорадні дії на опозицію та
органи місцевого самоврядування.
Ми, депутати Полтавської обласної ради, готові взяти участь в
ухваленні рішень, які примусять центральну владу звернути увагу на
забезпеченість лікарень, належне соціальне забезпечення медичних
працівників, залучених до ліквідації епідемії та лікування хворих
на COVID-19, прискорити вакцинацію і реально допомогти Полтавському
регіону.

Прийнято на другому
пленарному засіданні
четвертої сесії Полтавської
обласної ради восьмого
скликання 01 грудня
05 квітня 2021 року

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту рішення «Про Звернення депутатів Полтавської обласної
ради до Президента України та Кабінету Міністрів України щодо
належного соціального забезпечення медичних працівників та зриву
вакцинації в Полтавській області»
Розробник проєкту рішення: депутат Полтавської обласної ради І. Процай.
Мета: дотримання конституційних прав громадян та зняття соціальної напруги
серед населення.
1. Підстава розроблення проєкту рішення
Проєкт рішення розроблено за власною ініціативою депутата обласної
ради І. Процая.
2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення
Прийняття даного проєкту рішення обумовлюється необхідністю
врегулювання питання належного соціального забезпечення медичних
працівників та зриву вакцинації в Полтавській області.
3. Суть проєкту рішення
Проєктом рішення передбачається прийняття та направлення звернення
депутатів Полтавської обласної ради на адресу Президента України та
Кабінету Міністрів України.
4. Правові аспекти
Проєкт рішення розроблено відповідно до Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та Закону України «Про статус депутатів місцевих
рад».
5. Фінансово-економічне обґрунтування
Прийняття і виконання цього рішення не потребує фінансових витрат
з обласного бюджету.
6. Позиція заінтересованих осіб/органів/сторін
Проєкт рішення не потребує погодження заінтересованими органами.
7. Громадське обговорення
Проєкт рішення не потребує проведення громадського обговорення.
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8. Запобігання корупції
У проєкті рішення відсутні процедури, які можуть містити ризики
вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з
корупцією.
9. Прогноз результатів
Прийняття рішення дасть можливість ініціювати питання інформування
та підготовки до вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 населення
Полтавської області.

Депутат Полтавської обласної ради,
голова Фракції «Європейська Солідарність»

І. ПРОЦАЙ

