
ПРОЄКТ 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до голови Полтавської обласної 
державної адміністрації  щодо готовності Полтавської  області до проведення імунізації 

(вакцинації) населення проти COVID-19 

 

 
Керуючись частиною 1 статті 13, пунктом 5 частини 2, статті 19 Закону України «Про 

статус депутатів місцевих рад», частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», з метою дотримання конституційних прав громадян на охорону 
здоров’я та медичну допомогу і зняття соціальної напруги серед населення області, 

 
ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 

1. Прийняти Звернення до голови Полтавської обласної державної адміністрації  
щодо готовності Полтавської  області до проведення імунізації (вакцинації) населення 
проти COVID-19, що додається на 2 аркушах.  
 

2. Надіслати Звернення на адресу голови Полтавської обласної державної 
адміністрації. 
 

 

 

       ГОЛОВА 
ОБЛАСНОЇ РАДИ   О. БІЛЕНЬКИЙ 



Звернення  

депутатів Полтавської обласної ради  

до голови Полтавської обласної державної адміністрації  щодо 

готовності Полтавської області до проведення імунізації (вакцинації) 

населення проти COVID-19 

Ми, депутати Полтавської обласної ради висловлюємо велику 

стурбованість відсутністю належної підготовки до процесу вакцинації 

населення проти COVID-19 в Полтавській області.  

Пандемія респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2, досягла критичного поширення: із моменту виникнення вірусу 

ним інфікувалося в Полтавській  області понад 43 тисячі  людей, із них 

близько тисячі померли.  

Введені протягом 2020 року протиепідемічні заходи, що не мали 

комплексного характеру, та неефективні напрямки використання 

передбачених у Державному бюджеті України на 2020 рік коштів щодо 

запобігання поширенню на території України гострої коронавірусної хвороби 

COVID-19 призвели до відсутності дієвих результатів боротьби з пандемією. 

Висока вартість діагностики, тестування та в більшості випадків 

лікування гострої респіраторної хвороби COVID-19, лягає на плечі громадян, 

фінансовий стан яких у 2020 році також значно погіршився, тоді як у 

більшості країн Європи такі витрати повністю понесла держава або медичне 

страхування, у тому числі на випадок захворювання на коронавірусну 

хворобу. 

В умовах відсутності специфічного лікування гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 

широкомасштабна вакцинація населення є єдиною можливою опцією 

подолання наслідків пандемії.  

Проте, передбачених у Державному бюджеті на 2021 рік видатків на 

проведення безкоштовної вакцинації населення від гострої респіраторної 

хвороби COVID-19 у розмірі 2,6 млрд грн вистачить лише для 10-15 % 

населення України – решта громадян змушені будуть робити вакцинацію за 

власний рахунок. 

За таких умов неспроможності держави забезпечити безкоштовні 

діагностику, тестування, лікування та вакцинування місцева влада має взяти 

на себе відповідальність за порятунок життя і здоров’я українців. 

В той же час в Полтавській області не розпочата належна підготовка до 

процесу вакцинації населення проти COVID-19.  Не визначено пріоритетні 

групи населення, які підлягають першочерговій вакцинації, не поведено аудит 

наявних та необхідних потужностей для зберігання та транспортування 

вакцин, не визначено перелік місць для вакцинації населення області, та 

кількості медичного персоналу, відсутній єдиний графік постачання вакцин, 

не визначено перелік суб’єктів, що будуть надавати послуги з 

транспортування та зберігання вакцин, місць їх зберігання, закладів охорони 

здоров’я та медичних працівників, залучених до проведення вакцинації; не 
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розпочато проведення тренінгів для персоналу, який залучатиметься до 

проведення вакцинації. 

Тому Полтавська обласна рада, як представницький орган територіальних 

громад, звертається до голови Полтавської обласної державної адміністрації, з 

вимогою поінформувати населення Полтавської області та депутатів ради про 

план заходів щодо організації та проведення імунізації (вакцинації) населення 

проти COVID-19, презентувавши на найближчому засіданні ради відповідний 

регіональний план. В зазначеному плані мають бути відображені: пріоритетні 

групи населення, які підлягають першочерговій вакцинації в Полтавській 

області, із зазначенням чисельності кожної групи; результати аудиту наявних 

та необхідних потужностей для зберігання та транспортування вакцин; перелік 

місць для вакцинації населення області; перелік закладів охорони здоров’я та 

кількість медичного персоналу, що буде залучено до проведення вакцинації; 

перелік суб’єктів, що будуть надавати послуги з транспортування та 

зберігання вакцин, місць їх зберігання; план проведення тренінгів для 

персоналу, який залучатиметься до проведення вакцинації; інші заходи, 

необхідні для  забезпечення належного та рівного доступу до ефективної 

вакцини проти коронавірусної хвороби COVID-19 для всього населення, а 

також для контролю пов’язаних з цим процесів. 

 

Прийнято на пленарному засіданні 

першої сесії Полтавської обласної 

ради восьмого скликання 

01 грудня 2021 року 

 

 



 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення «Про Звернення депутатів Полтавської обласної 

ради до голови Полтавської обласної державної адміністрації щодо 

готовності Полтавської  області до проведення імунізації 

(вакцинації) населення проти COVID-19» 

 

Розробник проєкту рішення: депутат Полтавської обласної ради  І. Процай. 

Проєкт рішення не є нормативно-правовим актом. 
 

Мета: дотримання конституційних прав громадян на охорону здоров’я та 

медичну допомогу і зняття соціальної напруги серед населення області. 
 

1. Підстава розроблення проєкту рішення 
 

Проєкт рішення «Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради 

до голови Полтавської обласної державної адміністрації щодо готовності 

Полтавської області до проведення  імунізації (вакцинації) населення проти 

COVID-19» розроблено за власною ініціативою. 
 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 
 

Прийняття даного проєкту рішення обумовлюється необхідністю 

врегулювання питання щодо забезпечення вакциною від коронавірусної 

хвороби COVID-19 та готовності до проведення імунізації (вакцинації)  

населення Полтавської області.  
 

3. Суть проєкту рішення 
 

Проєктом рішення пропонується прийняти Звернення депутатів 

Полтавської обласної ради до голови Полтавської обласної державної 

адміністрації  щодо готовності Полтавської  області до проведення  імунізації 

(вакцинації) населення проти COVID-19 та направлення його на адресу 

голови Полтавської обласної державної адміністрації.   
 

4. Правові аспекти 
 

- Закон України «Про місцеве  самоврядування в Україні»;  

- Закон України «Про статус депутатів місцевих  рад». 
 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 
 

Прийняття і виконання цього рішення не потребує фінансових витрат з  

обласного бюджету. 
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6. Позиція заінтересованих осіб/органів/сторін 
 

Проєкт рішення не потребує погодження заінтересованими органами. 
 

7. Громадське обговорення 
 

Проєкт рішення не потребує проведення громадського обговорення. 
 

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 імунізації (вакцинації) від  коронавірусної 

хвороби COVID-19  населення Полтавської області.   
 
 
 

Депутат Полтавської обласної ради,  

голова Фракції «Європейська Солідарність»            І. ПРОЦАЙ 

 


