ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від березня 2020 року №27/___
м. Володимир-Волинський
Про звернення депутатів Володимир-Волинської
районної ради до Верховної Ради України,
Кабінету Міністрів України щодо недоцільності
передачі функцій епідеміологічного нагляду за
рахунок фінансування місцевих бюджетних
коштів
Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні” розглянувши клопотання Володимир – Волинського міськрайонного
відділу ДУ “Волинський обласний лабораторний центр міністерства охорони
здоровя України” та враховуючи рішення постійної комісії районної ради з
питань освіти, культури, духовності, охорони здоров’я, материнства і в справах
молоді та соціального захисту населення від __.__.2020 року, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Ухвалити Звернення депутатів Володимир - Волинської районної ради до
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, щодо недоцільності
передачі функцій епідеміологічного нагляду за рахунок фінансуваннямісцевих
бюджетних коштів(додається).
2. Надіслати це Звернення до Голови Верховної Ради України Разумкова Д.О.,
Прем'єр - міністра України Гончарука О.В..

Заступник голови районної ради
Онищук В.М. 0975856880

А.Мельник

Додаток
рішення
Володимир-Волинської
районної ради
від __.03.2020 р. № ____
ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Володимир-Волинської районної ради до Верховної Ради України,
Кабінету Міністрів України щодо недоцільності передачі функцій
епідеміологічного нагляду за рахунок фінансування місцевих бюджетних
коштів
Зважаючи на суспільний резонанс, ми, депутати Володимир – Волинської
районної ради, глибоко стурбовані ситуацією, що складається у сфері
громадського здоров’я, зокрема в частині передачі функцій епідеміологічного
нагляду на місцевий бюджет. Депутатський корпус підтримує занепокоєння
колективу медичних працівників Володимир – Волинського міжрайонного
відділу ДУ “Волинський обласний лабораторний центр Міністерства охорони
здоров’я” щодо недоцільності передачі установи та функцій епідеміологічного
нагляду на місцевий бюджет та, водночас, стурбований оприлюдненим для
громадського обговорення проектом постанови Кабінету Міністрів України
“Деякі питання реалізації перехідного періоду децентралізації окремих функцій
у сфері громадського здоров’я”
Проектом постанови КМУ “Деякі питання реалізації перехідного періоду
децентралізації окремих функцій у сфері громадського здоров'я”, передбачено
фінансування функцій здійснення епідеміологічного нагляду (спостереження),
моніторингу та утримання цілісних майнових комплексів обласних
лабораторних центрів МОЗ України з державного бюджету на бюджети
обласних рад до кінця 2020року.
Таке рішення призведе до неконтрольованої епідситуації в державі та масового
звільнення працівників, оскільки в місцевих бюджетах відсутні кошти на
утримання майнових комплексів лабораторних центрів та забезпечення їх
діяльності.
Щорічно в державі, області та районі зростає кількість спалахів інфекційних
захворювань. Так, у 2018-2019роках у Волинській області зареєстровано 146
спалахів кору. В 2019 році від захворюваності на кір постраждало 2177осіб. В
2018році зареєстровано випадки захворювань дифтерії у чотирьох областях
України. На сьогодні ВООЗ оголосила міжнародну надзвичайну ситуацію у
сфері охорони здоров’я через глобальний спалах коронавірусу 2019-nCoV. З
таким викликом можна боротися лише при збереженій чіткій державній
вертикалі епіднагляду. Епідемічні ускладнення такого рівня виникають
регулярно, щораз з більшою інтенсивністю поширення та складністю
стримування епідемічного процесу. Без фінансування з державного бюджету
забезпечити швидкі протиепідемічні заходи реагування неможливо.
Наразі на регіональному рівні державні установи
лабораторні центри
Міністерства охорони здоров'я України є єдиними установами в регіонах, які
здійснюють епідеміологічний нагляд за інфекційними хворобами, проводять
епідеміологічні розслідування з лабораторними дослідженнями, забезпечують
реагування на надзвичайні ситуації у сфері епідемічного благополуччя

населення.
З оприлюдненої інформації відомо, що готується для подання на розгляд
чергової сесії Верховної Ради України законопроект «Про громадське
здоров’я», яким передбачена передача функцій епіднагляду на фінансування з
місцевих бюджетів. Вважаємо за необхідне ініціювати першочерговий розгляд
законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
(щодо системи суспільної охорони здоров’я та епідеміологічного нагляду за
хворобами)», котрий напрацьований робочою групою Міністерства охорони
здоров’я з залученням провідних фахівців, науковців профілактичної медицини.
Ключовими принципами цього законопроекту є розбудова системи епіднагляду
на базі наявних лабораторних центрів МОЗ України шляхом їх перетворення у
центри контролю та профілактики хвороб зі збереженням механізму їх
фінансування з державного бюджету.
Передача функцій епіднагляду на місцеві бюджети на сьогодні є передчасною.
Просимо підтримати вищевказаний законопроект робочої групи Міністерства
та ініціювати його розгляд як невідкладний, апроект постанови Кабінету
Міністрів України «Деякі питання реалізації перехідного періоду
децентралізації окремих функцій у сфері громадського здоров’я» - відхилити.
УХВАЛЕНО
рішенням районної ради
__.03.202 року №27/__

