
 
УКРАЇНА 

ПАСІЧНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Надвірнянського району Івано-Франківської області 

Восьме скликання 

Одинадцята сесія 

 

РІШЕННЯ 

 

від 15.11.2021 №817-11/2021 

с. Пасічна 

 

Про звернення сільської ради  

 

 

Відповідно до ч.2 ст.19 Конституції України, статті 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту Пасічнянської сільської 

ради восьмого скликання, сільська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Схвалити: 

- звернення Пасічнянської сільської ради до Президента України 

Зеленського В. О., Верховної Ради України, Кабінету міністрів України щодо 

належного фінансового забезпечення сфери охорони здоров’я згідно з додатком 

1 до даного рішення; 

- звернення Пасічнянської сільської ради до Президента України 

Зеленського В. О., Верховної Ради України, Генерального Прокурора України з 

приводу розслідування і притягнення до кримінальної відповідальності осіб, 

причетних до злочинного виведення коштів Приватбанку згідно з додатком 2 

до даного рішення 

2. Звернення надіслати Президенту України Зеленському В. О., Верховній 

Раді України, Кабінету міністрів України, Генеральному Прокурору України 

 

 

 

Сільський голова                                                                        Андрій  ГУНДА 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення сільської ради 

від 15.11.2021 №817-11/2021  

«Про звернення сільської ради» 

 

Президенту України 

Володимиру Зеленському 

 

Верховна Рада України 

 

Кабінет Міністрів України 

 

Ми, депутати Пасічнянської сільської ради, звертаємося з вимогою 

прийняття збалансованого Державного бюджету на 2022 рік в частині, що 

стосується забезпечення сфери охорони здоров’я, лікувальних закладів, 

фінансування заробітних плат медичних працівників.  

В Україні склалася катастрофічна ситуація із фінансовим забезпеченням 

сфери охорони здоров’я. 

Задекларовані владою зарплати середнім медичним працівникам у розмірі 

від 13,5 тис грн., а лікарям - від 20 тис грн. у проєкті Державного бюджету 

передбачені лише для 200 тис. осіб середнього медичного персоналу та 90 тис. 

лікарів.  

Однак на кінець 2020 року в системі охорони здоров’я працювало 273 526 

осіб середнього медичного персоналу та 147 361 лікар-фізична особа. Тобто 

фактично в медичних закладах працює лікарів та осіб середнього медичного 

персоналу на 130 тис. більше, ніж Уряд розрахував у проєкті Державного 

бюджету на 2022 рік.  

Це означатиме неминуче скорочення 130 тисяч посад медичних 

працівників. Це безпрецедентно ганебне ставлення до сфери охорони здоров’я, 

приниження медичних працівників, особливо в умовах боротьби з пандемією. 

Скорочення видатків на охорону здоров’я сьогодні – це удар як по медках, так і 

по пацієнтах. 

Процес кадрових скорочень і так масштабний у медичній галузі. Вже на 

початок 2021 року кількість зареєстрованих безробітних у галузі охорони 

здоров’я становила 22,7 тис. осіб, тоді як вакансій було лише 4,3 тис. Але це ще 

не межа, бо заборгованість по зарплаті серед медиків з початку року критично 

зросла з початку року – майже в 4 рази. За даними Держстату, станом на 1 

серпня 2021 року заборгованість по зарплатах в системі охорони здоров’я та 

надання соціальної допомоги становила 108,5 млн. грн. Обсяг коштів 

Державного бюджету України, що спрямовується на реалізацію програми 

медичних гарантій, повинен становити не менше 5% валового внутрішнього 

продукту України.  

Ми попереджаємо: сьогодні місцеві бюджети порожні. Вони не здатні 

дотувати ті сфери, які недофінансовуються з Державного бюджету. Місцеві 

бюджети не зможуть врятувати від скорочення 130 тис. посад медпрацівників.  



У цьому зв’язку з викладеним вище вимагаємо: 

- негайно погасити заборгованість з виплати заробітної плати медичним 

працівникам; 

- вжити невідкладних заходів для недопущення скорочення посад 

медичних працівників; 

- у проєкті Державного бюджету на 2022 рік передбачити фінансування 

сфери охорони здоров’я у повному обсязі. 

 

 

Прийнято на одинадцятій сесії  

Пасічнянської сільської ради  

15 листопада 2021 року 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення сільської ради 

від 15.11.2021 №817-11/2021  

«Про звернення сільської ради» 

 

Верховна Рада України  

 

Президентові України 

Володимиру Зеленському  

 

Генеральному прокурору України 

Ірині Венедіктовій 

 

 

Ми, депутати Пасічнянської сільської ради, стурбовані результатами 

розслідування «Pandora Papers», оприлюдненого Міжнародним консорціумом 

журналістів-розслідувачів, яке виявило участь вищих посадових осіб держави 

та їх оточення – президента Володимира Зеленського, голови СБУ Івана 

Баканова, братів Сергія і Бориса Шефірів, один з яких – перший помічник 

президента Зеленського, міністра Олександра Ткаченка, Андрія Яковлєва – у 

оборудках Ігора Коломойського з виведення 40 млн. дол. з Приватбанку в 

офшорні юрисдикції.   

Це пляма на репутації України як держави, яка з 2014 року веде війну з 

агресором, і одночасно реалізує системні реформи. Ці репутаційні збитки 

кидають тінь і на органи місцевого самоврядування, які активно включені в 

антикорупційний процес, – з впровадження прозорих закупівель за 

муніципальні кошти, з запровадження чесних процедур з приватизації 

комунальної власності тощо.  

Врешті, 40 млн. «відмитих» доларів, - це кошти, які пов’язують вищих 

посадових осіб з злочинним угрупованням Коломойського і які є платою за 

імунітет Коломойського перед кримінальним переслідуванням сьогодні. Проти 

Коломойського введені санкції Держдепартаментом США, проти 

Коломойського всунула звинувачення прокуратура США, у рамках 

провадження в США пройшли обшуки в бізнес-структурах Коломойського. І 

тільки в Україні Коломойський володіє недоторканістю.  

За висновком НБУ, до націоналізації Приватбанку було завдано шкоди 

мінімум на 5,5 млрд. доларів.  На момент націоналізації банку в 2016 році 

приблизно 97% всіх неповернених кредитів для компаній, надані 

Приватбанком, належали бізнесам, якими володіли або які контролювали 

Коломойський та Боголюбов. На докапіталізацію Приватбанку в цілому 

держава витратила понад 155 млрд гривень.  

Це у тому числі наші кошти, кошти громад. Якби ці кошти були передані 

територіальним громадам, місцевим бюджетам, то Україну було б не впізнати. 

Адже у тому ж 2016 році загальна сума всіх трансфертів з Державного бюджету 

місцевим бюджетам склала не набагато більшу суму - 196 млрд. грн. 



Ми вимагаємо негайного вжиття заходів з проведення розслідування і 

притягнення до кримінальної відповідальності осіб, причетних як до 

злочинного виведення коштів Приватбанку, так і тих, хто брав участь у 

відмиванні вкрадених коштів через офшорні компанії. До рішення суду всі 

особи, причетні до оборудок Коломойського, які перебувають на державній 

службі, мають бути відсторонені від виконання обов’язків. 

 

 

 

Прийнято на одинадцятій сесії  

Пасічнянської сільської ради  

15 листопада 2021 року 


