
№1
^55^ Проект

УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ

2020 р. сесія 7 скликання

Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до 
Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради 
України щодо збільшення фінансування галузі охорони здоров’я

України

Відповідно до частини другої статті 43 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні”, ініціативи голови постійної комісії обласної Ради 
7 скликання з питань охорони здоров’я, соціального захисту та зайнятості 
населення, депутата обласної Ради Хребтія Я.В., враховуючи висновок 
постійної комісії з питань охорони здоров’я, соціального захисту та 
зайнятості населення обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Схвалити звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання 
до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України 
щодо збільшення фінансування галузі охорони здоров’я України (звернення 
додається).

2. Надіслати це рішення до Президента України, Кабінету Міністрів 
України, Верховної Ради України.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань охорони здоров'я, соціального захисту та зайнятості 
населення (Хребтій Я.В.)

Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК
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Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання 
до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради 

України щодо збільшення фінансування галузі охорони здоров’я
України

Сьогодні Україна зіткнулася з безпрецедентною загрозою світового 
рівня. Пандемія коронавірусу стала викликом для всього людства.

На першій лінії стримування цієї страшної недуги стали медичні 
працівники. Саме вони входять до групи ризику щодо інфікування 
коронавірусом, саме вони - одні з перших контактують з інфікованими та 
хворими людьми. На жаль, не втішає світова статистика щодо медичних 
працівників, які загинули від коронавірусу.

Страшна епідемія показала суспільству, що пріоритетною галуззю в 
державі має стати охорона здоров’я так як життя і здоров’я співвітчизників є 
найбільшою цінністю будь-якого цивілізованого суспільства. Тому, сьогодні 
усі громадяни з надією дивляться на медиків.

До теперішнього часу галузь охорони здоров’я в нашій країні була 
хронічно недофінансованою, позначку у 5% від ВВП на охорону здоров’я 
досягнуто так і не було. Це відображалось і у заробітній платні медичних 
працівників.

Враховуючи вищезазначене, депутати Вінницької обласної Ради 
7 скликання звертаються до Президента України, Кабінету Міністрів 
України, Верховної Ради України з тим, щоб визначити одним із пріоритетів 
державної політики галузь охорони здоров’я та забезпечити фінансування у 
розмірі 5% від ВВП, що дасть змогу медикам отримувати достатню заробітну 
плату і покаже турботу держави про своїх співвітчизників.

На завершення хочемо ще раз наголосити, що життя та здоров’я 
населення є найвищою цінністю будь-якої цивілізованої держави.

Схвалено депутатами Вінницької 
обласної Ради 7 скликання


