
 
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П Р О Т О К О Л 

 

L сесія    Позачергова               VІІ скликання 

 

        від 13.02.2020 року 

Приміщення актового залу 

 

Усього обрано депутатів – 34 

Зареєстрованих  на сесії депутатів – 24 /список додається/ 

 

Запрошені: депутати обласної ради Казюк О.В., Ніколайчук О.В., голова 

районної державної адімністрації Хоречко Л.В., народний депутат України 

Арешонок В.Ю., помічник народного депутата України Позійчука А.В. 

Грабовська Л.В., заступник керівника Коростенської місцевої  прокуратури 

Терновий І.І., начальник відділення національної поліції Григоришин І.В., 

заступники міського голови: Ніколайчук О.В., Осипчук Я.М., керуючий 

справами виконавчого комітету Русин Ю.Г., члени виконавчого комітету, 

начальники управлінь та відділів міської ради. 

 

Засоби масової інформації. 

 

Позачергову п’ятдесяту сесію Олевської  міської ради VІІ скликання 

відкрив міський голова Омельчук Олег Васильович 

 

СЛУХАЛИ:  Про обрання робочої групи. 

 

Пропозицію вніс депутат міської ради Ковальчук Олег Борисович 

 

ВИРІШИЛИ:  Обрати робочу групу в складі трьох осіб: 

 

Ковальчук Володимир Миколайович          – депутат міської ради 

Гілюк Євгеній Володимирович                  – депутат міської ради 

Горпиніч Оксана Іванівна         – депутат міської ради 

 

/одноголосно/ 

 

На порядок денний позачергової п’ятдесятої сесії Олевської міської 

ради VІІ скликання виносяться наступні питання 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 



1. Про звернення до Президента України, Прем’єр-міністра України, 

Міністра охорони здоров’я, голови комітету Верховної Ради України з 

питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, 

Народного депутата України В. Арешонкова, Народного депутата України А. 

Пушкаренка, голови Житомирської обласної державної адміністрації, голови 

Житомирської обласної ради, Всеукраїнської асоціації органів місцевого 

самоврядування «АМУ», Всеукраїнської Асоціації об’єднаних 

територіальних громад. 

 

2. Різне. 

 

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний позачергової п’ятдесятої  сесії 

Олевської міської ради VІІ скликання. 

 

1. /1516. Про звернення до Президента України, Прем’єр-міністра України, 

Міністра охорони здоров’я, голови комітету Верховної Ради України з 

питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, 

Народного депутата України В. Арешонкова, Народного депутата України А. 

Пушкаренка, голови Житомирської обласної державної адміністрації, голови 

Житомирської обласної ради, Всеукраїнської асоціації органів місцевого 

самоврядування «АМУ», Всеукраїнської Асоціації об’єднаних 

територіальних громад. 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про звернення до Президента України, Прем’єр-міністра 

України, Міністра охорони здоров’я, голови комітету Верховної Ради 

України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного 

страхування, Народного депутата України В. Арешонкова, Народного 

депутата України А. Пушкаренка, голови Житомирської обласної державної 

адміністрації, голови Житомирської обласної ради, Всеукраїнської асоціації 

органів місцевого самоврядування «АМУ», Всеукраїнської Асоціації 

об’єднаних територіальних громад. 

 Інформує: Омельчук О.В. – міський голова. 

 

ВИСТУПИЛИ: Казюк О.В. – депутат обласної ради, головний лікар КНА                                            

«Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: Ковальчук О.С. – заступник голови районної ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: Арешонков В.Ю. – народний депутат України. 

 

ВИСТУПИЛИ: Фіц З.Р. – депутат міської ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: Рабош В. – депутат районної ради. 

 

                  (тексти виступів додаються) 



 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення та надіслати звернення до Президента 

України, Прем’єр-міністра України, Міністра охорони здоров’я, голови 

комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги 

та медичного страхування, Народного депутата України В. Арешонкова, 

Народного депутата України А. Пушкаренка, голови Житомирської обласної 

державної адміністрації, голови Житомирської обласної ради, Всеукраїнської 

асоціації органів місцевого самоврядування «АМУ», Всеукраїнської 

Асоціації об’єднаних територіальних громад. 

        

 Голосували: «За»       - 25 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1516 додається/ 

 

 

 

Міський голова        Олег ОМЕЛЬЧУК 

  



                                            
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я № 1516 

 

 L сесія                                                VІІ скликання  

 

від 13.02.2020 року 

 

Про звернення до Президента України, Прем’єр-міністра  

України, Міністра охорони здоров’я, голови комітету Верховної 

Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та 

медичного страхування, Народного депутата України В. Арешонкова, 

Народного депутата України А. Пушкаренка, голови Житомирської обласної 

державної адміністрації, голови Житомирської обласної ради, 

Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «АМУ», 

Всеукраїнської Асоціації об’єднаних територіальних громад 

 

Керуючись Конституцією України, ст. 26 Закону України  «Про місцеве 

самоврядування в Україні», з метою забезпечення конституційних прав і 

свобод людини і громадянина, забезпечення державних гарантій щодо 

доступності ефективного і якісного медичного обслуговування населення, 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Схвалити текст звернення депутатів міської ради до Президента України, 

Прем’єр-міністра України, Міністра охорони здоров’я, голови комітету 

Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та 

медичного страхування, Народного депутата України В. Арешонкова, 

Народного депутата України А. Пушкаренка, голови Житомирської обласної 

державної адміністрації, голови Житомирської обласної ради, голови 

Всеукраїнської Асоціації органів місцевого самоврядування «АМУ», голови  

Всеукраїнської Асоціації об’єднаних територіальних громад (додається). 

2. Надіслати текст звернення до Президента України, Прем’єр-міністра 

України, Міністра охорони здоров’я, голови комітету Верховної Ради 

України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного 

страхування, Народного депутата України В. Арешонкова, Народного 

депутата України  

А. Пушкаренка, голови Житомирської обласної державної адміністрації, 

голови Житомирської обласної ради, голови Всеукраїнської Асоціації органів 



місцевого самоврядування «АМУ», голови Всеукраїнської Асоціації 

об’єднаних територіальних громад. 

3. Доручити  міському голові Олегу Омельчуку підписати дане звернення. 

4. Прийняти участь у робочій групі по реалізації спільних позицій громад 

району щодо подальшого розвитку КНП «Олевська центральна лікарня» 

Олевської міської ради. 

 

 

Міський голова        Олег ОМЕЛЬЧУК  



 
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
вул. Володимирська, 2, м. Олевськ,  Житомирська область,11001,тел./факс (041-35)2-11-52; 

e-mail: olevsk_miskrada@ukr.net 

 

  Президенту України 

                                                               В. ЗЕЛЕНСЬКОМУ 
 

 

                                                               Прем’єр-міністру України  

                                                               О. ГОНЧАРУКУ 

 

                                                               Міністру охорони здоров’я 

                                                               З. СКАЛЕЦЬКІЙ 

 

                                                               Голові комітету Верховної Ради  

                                                               України з питань здоров’я нації,  

                                                               медичної допомоги та медичного  

                                                               страхування 

                                                               М. РАДУЦЬКОМУ 

 
 

                                                               Народному депутату України  

                                                               В. АРЕШОНКОВУ 

                                                          
 

         Народному депутату України 

   А. ПУШКАРЕНКУ 

 
 

                                                               Голові Житомирської обласної                          

                                                               державної адміністрації 

                                                               В. БУНЕЧКУ 

 
 

                                                               Голові Житомирської обласної  

                                                               ради 

                                                               В. ШИРМІ 

Голові Всеукраїнської Асоціації 

органів місцевого самоврядування 

«АМУ» 

В. КЛИЧКУ 

 

mailto:olevsk_miskrada@ukr.net


Голові Всеукраїнської Асоціації 

об’єднаних територіальних громад 

О. КОРІННОМУ 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Олевської міської ради VІІ скликання Житомирської області 

до Президента України, Прем’єр-міністра України, Міністра охорони 

здоров’я, голови комітету Верховної Ради України з питань здоров’я 

нації, медичної допомоги та медичного страхування, Народного депутата 

України В. Арешонкова, Народного депутата України А. Пушкаренка, 

голови Житомирської обласної державної адміністрації, голови 

Житомирської обласної ради, голови Всеукраїнської Асоціації органів 

місцевого самоврядування «АМУ», голови Всеукраїнської Асоціації 

об’єднаних територіальних громад 

 

Ми, депутати Олевської міської ради Житомирської області, 

звертаємося до Вас з глибокою стурбованістю та обуренням стосовно рішень 

влади щодо майбутньої долі КНП «Олевська центральна лікарня» Олевської 

міської ради та долі всіх жителів Олевщини. 

Так, своїм розпорядженням від 15 січня 2020 року № 23-р Кабінет 

міністрів України затвердив перелік опорних закладів охорони здоров’я у 

госпітальних округах на період до 2023 року. На Житомирщині до переліку 

опорних закладів увійшли 7 лікарень: лікарня № 1 м. Житомир та 

Житомирська центральна районна лікарня, Бердичівська, Коростенська  та 

Овруцька міські лікарні, Новоград-Волинське міськрайонне територіальне 

медичне об’єднання та центральна районна лікарня ім. Д. І. Потєхіна  

м. Коростишів. 

Вказаний перелік опорних закладів, за словами чиновників, визначений 

на основі відповідної Методики формування мережі. Працювала над цим 

робоча група, сформована Міністерство охорони здоров’я  за участю 

представників Національної служби здоров’я України, Міністерства 

регіонального розвитку, представників проєкту USAID «Підтримка реформи 

охорони здоров’я» та обласних державних адміністрацій.  

Визначним чинником при прийнятті даного рішення мала бути 

доступність закладів охорони здоров’я для пацієнтів. Шлях до лікарні з 

сучасними оснащеними, приймальними відділеннями та відповідним 

набором медичних послуг не повинен перевищувати 1 годину.  

КНП «Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради до 

вказаного переліку опорних лікарень не включене. 

Дане урядове рішення є хибним і неприйнятним, оскільки ним не 

враховано особливостей Олевського району та утворених ОТГ, а також не 

дотримано основної вимоги медичної реформи щодо доступності до опорних 

лікарень. 

Віддаленість населених пунктів Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади до найближчої планової опорної лікарні складає 

понад 60 км., а для 75 % населених пунктів понад - 90 км, що, враховуючи 



відсутність доріг з твердим покриттям до 40% населених пунктів, 

унеможливлює отримання якісних і, головне, своєчасних медичних послуг 

для переважної більшості жителів. 

Крім того, територією району проходять такі потенційно аварійно-

небезпечні об’єкти, як: автомобільні дороги загального користування 

державного значення М-07 «Київ-Ковель» та територіальна Т 06-05 «Пункт 

пропуску Майдан-Копищанський – Олевськ-Ємільчине - /Р-49/», північна 

гілка Південно-західної залізниці. 

Ще одним важливим фактором, який необхідно врахувати є те, що 

територія Олевської міської об’єднаної територіальної громади відноситься 

до зони враження внаслідок Чорнобильської катастрофи, що спричинило 

велику кількість онкологічних та інших, викликаних впливом радіації, 

захворювань. 

Обурює й той факт, що рішення про будь-яку зміну статусу, 

реорганізацію чи втрату потенційних можливостей головного медичного 

закладу приймаються без участі жителів Олевщини, без врахування позиції 

керівництва району та відповідних медичних фахівців. 

Разом з тим, дбаючи про майбутнє, впродовж 2017-2019 р.р. усіма 

територіальними громадами району було здійснено фінансування придбання 

частини необхідного медичного обладнання та проведення капітальних 

ремонтів приміщень відділень лікарні на суму близько 15 млн.грн. 

Більше того, рішення, прийняте Кабінетом Міністрів України прямо 

порушує вимоги ст.49 Конституції України, а саме щодо обов’язку держави 

створити умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного 

обслуговування. 

Житомирська область займає 5 місце за площею серед областей 

України, а затверджена кількість опорних закладів охорони здоров’я 

знаходиться на рівні областей, які на 18-57% менші за площею. Середня 

площа території обслуговування одного закладу – найбільша в Україні! 

Зважаючи на думку понад 34 тис. жителів Олевської об’єднаної 

територіальної громади, з метою запобігання виникненню соціальної напруги 

та забезпечення  населення доступними та сучасними медичними послугами, 

наполягаємо на терміновому внесенні змін до вказаного урядового рішення 

та включенні до переліку опорних лікарень Житомирського госпітального 

округу КНП «Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради.       

  Звернення прийнято на позачерговій п'ятдесятій  сесії Олевської 

міської ради VІІ скликання 13.02.2020 р. 

  За дорученням депутатів міської ради. 

 

 

 

Міський голова        Олег ОМЕЛЬЧУК 
 


