
 

 

 

                                    ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

  ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

                                       ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(сьома сесія восьмого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

08 квітня 2021 року 

Про затвердження тексту 

звернення депутатів Лубенської 

міської ради Лубенського 

району Полтавської області 

 

Відповідно до ст. 74 Регламенту Лубенської міської ради, керуючись 

ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити текст звернення депутатів Лубенської міської ради до 

Президента України, Прем’єр-міністра України, Міністра охорони здоров’я, 

Головного державного санітарного лікаря України (додається). 

2. Звернення депутатів Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області направити до Президента України, прем’єр-міністра 

України, Міністра охорони здоров’я, Головного державного санітарного 

лікаря України. 

3. Організацію виконання даного рішення покласти на начальника 

управління охорони здоров’я виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області Ківу В.В. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

Лубенського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Харченко І.В. та постійну депутатську комісію з охорони здоров’я, 

материнства та дитинства. 

 

 

 

 

Лубенський міський голова    Олександр ГРИЦАЄНКО 

  



 

 

Додаток до Рішення 

Лубенської міської ради 

Лубенського району 

Полтавської області  

від 08 квітня 2021 року  

 

Президенту України, 

прем’єр-міністру України, 

Міністру охорони здоров’я, 

Головному державному 

санітарному лікарю 

України 

 

 

 

Звернення депутатів Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області 
 

 

В Україні наростає третя хвиля пандемії. Кількість хворих на корона 

вірус зростає, але той факт, що кожен третій хворий на коронавірус в Україні 

госпіталізується, свідчить про неправдивість ковідної статистики МОЗу. 

Наприклад, 18.03.2021 зафіксовано 15053 випадки зараження, а 

госпіталізовано 4376 людей. Тобто 29% 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.  

Україна стала 95-ою країною в світі, де почалася вакцинація.  

Водночас МОЗ завезло лише 500 000 вакцин Ковішілд, що вистачить 

для 0,6% українців.  Низькі темпи вакцинації є смертельно небезпечними для 

багатьох людей, які можуть захворіти новими, більш агресивними штамами 

вірусу. За даними Держстату у січні 2021 року смертність перевищила 

смертність рік тому на 7,5%, що може свідчити про прихований розвиток 

пандемії, адже за офіційними даними МОЗ смертність від ковід менша.  

У більшості країн світу, де розпочалася своєчасна вакцинація, темпи 

розповсюдження хвороби значно впали. 

Крім того дуже лякає той факт, що процесс обладнання киснем ліжок у 

лікарнях  на сьогоднішній день де-факто зупинився. Також 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 високо кваліфікованих медичних працівників.  

У той же час Уряд всю відповідальність за поширення пандемії та 

вкрай низькі темпи вакцинації намагається перекласти на місцеву владу, хоча 

Європарламент у своїй резолюції закликає Україну негайно подолати 

корупцію, яка продовжує існувати у сфері охорони здоров’я, особливо в 

Міністерстві охорони здоров’я та ефективно розслідувати всі факти корупції, 

зокрема, при закупівлі медичного обладнання і вакцин для COVID -19.  

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.   

Депутати Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської 

області звертаються до органів центральної влади з закликом 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 Лубенській громаді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар Лубенської міської ради                  Маргарита КОМАРОВА 

  



Пояснювальна записка до проєкту рішення сесії Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області від 08 квітня 2021 року  

«Про затвердження звернення депутатів Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області» 

 
 
 
 

        Розробка цього проєкту рішення обумовлена проблемами, які виникають 

у процесі подолання пандемії. Проєкт рішення направлений на активізацію 

процесів надання допомоги медичним закладам, підвищення рівня підтримки 

лікарів, організації співпраці між різними рівнями влади. 

 

 

 

 

 

Начальник  Управління охорони  здоров’я 

виконавчого комітету Лубенської міської  

ради Лубенського району Полтавської області                   Віктор КІВА 

 

 

 


