
                                                         УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА  МІСЬКА РАДА 

СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ 
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХIV СЕСІЯ, VIII ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 11  листопада 2021 р.                  м. Стрий                           № 671

Про звернення депутатів Стрийської 
міської ради Стрийського району 
Львівської області VIІI скликання до
Президента України, Верховної Ради 
України, Кабінету Міністрів України 
з приводу належного фінансового 
забезпечення сфери охорони здоров’я

Розглянувши звернення депутатів фракції ПП «Європейська 
Солідарність» у Стрийській міській радіз приводу належного фінансового 
забезпечення сфери охорони здоров’я, керуючись  Конституцією України, 
статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону 
України «Про статус депутатів місцевих рад» та Регламентом Стрийської 
міської ради Стрийського району Львівської області VIІI скликання, 
Стрийська міська рада вирішила:
1.Підтримати звернення депутатів фракції ПП «Європейська Солідарність» у 
Стрийській міській раді до Президента України, Верховної Ради України, 
Кабінету Міністрів України з приводу належного фінансового забезпечення 
сфери охорони здоров’я(додається).
2.Звернення депутатів направити до Президента України, Верховної Ради 
України, Кабінету Міністрів України.
3.Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря Стрийської міської 
радиМ.Берника.

Міський голова                               Олег КАНІВЕЦЬ



Додаток до рішення ХІV 
сесії Стрийської міської ради

VІІІ демократичного скликання
 №671 від 11 листопада 2021 р.

Звернення
Депутатів Стрийської міської ради Стрийського району Львівської

області VIІI скликання доПрезидента України, Верховної Ради 
України, Кабінету Міністрів України з приводу належного фінансового 

забезпечення сфери охорони здоров’я

Ми, депутати Стрийської міської ради Стрийського району Львівської 
області звертаємося до Президента України, Верховної Ради України, 
Кабінету Міністрів України 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. 

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 в системі охорони здоров’я працює на 130 тис. медиків більше, ніж 
розраховано Урядом в бюджеті на 2022 рік. Це означатиме неминуче 
скорочення медичних працівників. Скорочення видатків на охорону здоров’я, 
особливо в умовах боротьби з пандемією – це удар як по медках, так і по 
пацієнтах. 

Окрім цього, за даними Держстату, станом на 1 серпня 2021 року в 
системі охорони здоров’я зросла заборгованість по зарплатах. Сьогодні 
місцеві бюджети порожні. Вони не здатні дотувати ті сфери, які 
недофінансовуються з Державного бюджету. 

У 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.

Підтримано рішенням ХІVсесії
VIІI демократичного скликання

Стрийської міської ради
Стрийського району 

від  11 листопада 2021 № 671.


