
 

 
 

МІСЬКА  РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

від 05 березня 2020 року                                                                   № 3146 

 

Про звернення депутатів Міської ради 

міста Кропивницького до депутатів  

Кіровоградської обласної ради  

щодо відтермінування розгляду  

проєкту рішення  «Про реорганізацію  

закладів охорони здоров’я» 

 

Відповідно до статей 21, 22 Закону України „Про статус депутатів 

місцевих рад”, статті 26, пунктів 7, 8 статті 49 Закону України 

„Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши звернення депутатів 

Міської ради міста Кропивницького від 05.03.2020, Міська рада                           

міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

 1. Підтримати звернення депутатів Міської ради міста Кропивницького 

до депутатів Кіровоградської обласної ради щодо відтермінування розгляду 

проєкту рішення  «Про реорганізацію закладів охорони здоров’я» на засіданні 

тридцятої сесії Кіровоградської обласної ради сьомого скликання 05 березня 

2020 року (додається). 
 

         2. Невідкладно направити голову постійної комісії міської ради з питань  

діяльності ради, депутатської етики, Регламенту міської ради, відзначення 

нагородами, забезпечення законності, релігії, засобів масової інформації, 

регуляторної політики, підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічної 

діяльності М.Линченка для оголошення тексту звернення. 
 

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань діяльності ради, депутатської етики, Регламенту міської 

ради, відзначення нагородами, забезпечення законності, релігії, засобів 

масової інформації, регуляторної політики, підприємництва, інвестицій та 

зовнішньоекономічної діяльності та секретаря міської ради А.Табалова. 

 

 

Міський голова                                                                 Андрій РАЙКОВИЧ 



Звернення депутатів Міської ради міста Кропивницького до 

депутатів Кіровоградської обласної ради сьомого скликання щодо 

відтермінування розгляду проєкту рішення  «Про реорганізацію 

закладів охорони здоров’я» на засіданні 05 березня 2020 року  

 

Ми, депутати Міської ради міста Кропивницького, занепокоєні 

ситуацією, що складається в нашому місті у зв’язку з початком другого етапу 

медичної реформи. 

Сьогодні на своєму засіданні ви, шановні колеги - депутати обласної 

ради, будете розглядати проєкт рішення «Про реорганізацію закладів 

охорони здоров’я». У проєкті рішення пропонується припинити діяльність: 

- комунального некомерційного підприємства "Олександрійський 

наркологічний диспансер Кіровоградської обласної ради" (код згідно з 

ЄДРПОУ 03092540), шляхом приєднання до комунального некомерційного 

підприємства "Обласна клінічна психіатрична лікарня Кіровоградської 

обласної ради" (код згідно з ЄДРПОУ 01995166); 

- комунального некомерційного підприємства "Олександрійська 

психіатрична лікарня Кіровоградської обласної ради" (код згідно з 

ЄДРПОУ 23096089), шляхом приєднання до комунального некомерційного 

підприємства "Обласна клінічна психіатрична лікарня Кіровоградської 

обласної ради" (код згідно з ЄДРПОУ 01995166); 

 - комунального некомерційного підприємства "Кіровоградський 

обласний наркологічний диспансер Кіровоградської обласної ради" (код 

згідно з ЄДРПОУ 03092497), шляхом приєднання до комунального 

некомерційного підприємства "Обласна клінічна психіатрична лікарня 

Кіровоградської обласної ради" (код згідно з ЄДРПОУ 01995166), 

за умови забезпечення продовження дії трудових договорів з працівниками 

даних комунальних некомерційних підприємств, що припиняються. 

Обласна клінічна психіатрична лікарня Кіровоградської обласної 

ради знаходиться на території обласного центру. На сьогодні нам 

невідома інформація про те, чи достатньо потужності закладу для 

прийому на своїй території пацієнтів трьох спеціальних (можна сказати 

специфічних) закладів, два з яких знаходяться взагалі в іншому 

населеному пункті – в іншому місті. 

Відсутня будь-яка інформація щодо послідовних заходів по 

припиненню діяльності зазначених в проєкті рішення закладів охорони 

здоров’я. Чи не приведуть проведені зміни у закладах до відсутності 

можливості відповідно функціонувати? 

 



2 

На нашу думку, питання, які розглядаються в даному рішенні, 

потребують більш виваженого вивчення з обов’язковим проведенням 

консультацій із місцевою владою,  медичними працівниками.  При прийнятті 

таких рішень вкрай необхідно враховувати інтереси мешканців області та 

обласного центру. Ми повинні забезпечити конституційні права наших 

громадян,  як тих, що потребують професійної медичної допомоги, так і тих, 

які є здоровими. А головне –  зняти соціальну напругу. Люди занепокоєні 

стартом чергового етапу медичної реформи з невирішеною кількістю 

проблемних питань, які створюють труднощі для реалізації державних 

гарантій пацієнтів на охорону здоров’я, у тому числі із реформування 

медичних закладів та скорочення їх мережі. Турбує питання небезпечності 

закриття психіатричних лікарень як для пацієнтів, так і для їх рідних та 

соціуму, що може призвести до соціального вибуху у вигляді скоєння 

соціально-загрозливих дій у суспільстві та зростання смертності серед осіб з 

розладами психіки і поведінки.  Крім того, в умовах запровадження медичної 

реформи, скорочення мережі закладів охорони здоров’я позбавляє мешканців   

м.Олександрії самостійно обирати, де їм отримувати спеціальну медичну 

допомогу, що суперечить принципам, закладеним у медичну реформу. 

Ситуація критична. 

Шановні колеги! У тексті вашого звернення до Президента України, 

Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо 

відтермінування впровадження медичної реформи в закладах охорони 

здоров’я області вторинного та третинного рівнів багато слів 

«невідповідність», «відсутність», «неврахування», «незавершеність». 

Разом із вами переконані, що зміни мають бути обґрунтовані, з 

необхідним визначенням усіх ризиків зі знайденими шляхами їх мінімізації у 

відповідних звітах потім будуть прописані слова «відповідність», 

«наявність», «врахування», «завершеність». 

Враховуючи вищезазначене, звертаємось до вас із проханням 

відтермінувати розгляд проєкту рішення  «Про реорганізацію закладів 

охорони здоров’я» на засіданні 05 березня до отримання інформації після 

більш глибокого та виваженого вивчення даного питання. 

 

 

З повагою 

 

Депутати Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання 
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