
 
 

                                     ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

                                              СІМНАДЦЯТА СЕСІЯ 

VІІ СКЛИКАННЯ 

ІІ - пленарне засідання 

РІШЕННЯ 

 

№ 349/17-ІІ/2017                                                     

від 17 лютого 2017 року                                                                   м. Заставна                                                 

 

Про звернення депутатів  

Заставнівської міської ради 

 

  Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні, Заставнівська міська рада – 
 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити текст звернення депутатів Заставнівської міської ради до 

Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, 

Чернівецької обласної ради, Чернівецької обласної державної адміністрації, 

Заставнівської районної ради, Заставнівської районної державної адміністрації 

(додається). 

2. Направити дане звернення до Президента України, Кабінету 

Міністрів України, Верховної Ради України, Чернівецької обласної ради, 

Чернівецької обласної державної адміністрації, Заставнівської районної ради, 

Заставнівської районної державної адміністрації. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на постійну 

комісію міської ради з питань депутатської діяльності, регламенту, етики, 

захисту прав людини, законності, взаємодії з правоохоронними органами, 

засобами масової інформації, оборонної роботи та відзначення нагородами 

(Козаков Д.В.) 

  



Звернення депутатів Заставнівської міської ради до Президента 

України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, 

Чернівецької обласної ради, Чернівецької обласної державної 

адміністрації, Заставнівської районної ради, Заставнівської районної 

державної адміністрації 

 

Ми, депутати Заставнівської міської ради, глибоко стурбовані тим, що 

відповідно до Проекту створення госпітальних округів у Чернівецькій області 

на базі Заставнівської центральної районної лікарні передбачається створення 

лікарні планового лікування з поліклінікою, що позбавить жителів міста та 

району якісних медичних послуг. 

У зв’язку із перепрофілюванням  лікарні жителі змушені будуть їхати за 

70-80 км, щоб отримувати спеціалізовану медичну допомогу, що суперечить 

постанові Кабінету Міністрів від 30.11.2016 №932 «Про порядок створення 

госпітальних округів». Мешканці району будуть позбавлені хірургічного 

профілю медичної допомоги. 

На сьогоднішній день Заставнівська центральна районна лікарня є 

медичним закладом інтенсивного лікування, має модернізований майновий 

комплекс, потужні  відділення з сучасним обладнанням для роботи. 

Перетворення її на лікарню планового лікування з поліклінікою неминуче 

призведе до закриття пологового, хірургічного, реанімаційного відділень, 

скорочення гінекологічного. Така ситуація однозначно буде не на користь 

пацієнтів. Переформатування лікарні передбачає також і значне скорочення 

робочих місць, що в цілому матиме негативний вплив на розвиток міста та 

району. 

Зрозуміло, що прийняттю рішення про віднесення Заставнівського 

району до центрального госпітального округу з центром в м.Чернівці у 

сьогоднішніх умовах мали б передувати економічна доцільність та 

своєчасність доступу до медичної допомоги. І саме тому така 

несправедливість викликає заслужене обурення населення і соціальну 

напругу. 

З метою запобігання погіршення якості медичних послуг, задля підняття 

довіри до державної влади, зняття напруження внаслідок перепрофілювання 

лікарні, упередження протестів громадян, пропонуємо внести зміни до 

Проекту створення госпітальних округів у Чернівецькій області в частині 

залишення Заставнівській центральній районній лікарні статусу лікарні 

інтенсивного лікування першого рівня. 


