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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ
Шановна Наталіє Василівно!
Шановна Олено Іванівно!
У зв’язку з проведенням
1 березня 2017 року круглого столу,
організованого Громадською радою при виконавчому органу Київської міської
ради (Київській міській державній адміністрації) за участю заступника Міністра
охорони здоров'я Ковтонюка Павла Анатолійовича, депутатів Київради,
представників Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) та представників
громадськості, постали питання щодо впровадження гарантованого пакету
медичних послуг, перехід до однієї із адаптованих страхових моделей охорони
здоров'я, а також поетапне впровадження Концепції реформування охорони
здоров'я, позитивні результати якого очікуються вже в квітні 2017 року. Для
ефективної роботи та втілення в життя відповідних планів, пропонуємо
організувати та провести оперативні наради щодо висвітлених питань, які були
підняті на круглому столі, на рівні кожного району міста Києва, зокрема

Дарницького.
Звертаю Вашу увагу на те, що 9 лютого 2017 року на пленарному
засіданні сесії Київської міської ради було прийняте рішення «Про
затвердження Положення про конкурсний відбір кандидатур на посади
головних лікарів закладів охорони здоров’я комунального сектору в місті
Києві». Проте, 15 лютого 2017 року на вищевказане рішення Київським
міським головою було накладено вето.
Також доводимо до Вашого відома, що наразі в планах постійної комісії
Київської міської ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту є
підготовка проекту рішення, який стосуватиметься доцільності подальшого
функціонування та існування територіальних медичних об’єднань.
Враховуючи вищенаведене та керуючись ст. 13 Закону України «Про
статус депутатів місцевих рад», ст. 20 Регламенту Київської міської ради,
враховуючи те, що представники районних управлінь охорони здоров’я не
брали участі у вищезазначеному Круглому столі та не мали можливості надати
своїх фахових пропозицій,
ПРОШУ:
1. Надати свої зауваження та пропозиції в письмовому вигляді щодо Вашого

бачення гарантованих медичних послуг для їх подальшого розгляду та
затвердження постійною комісією Київської міської ради з питань
охорони здоров’я та соціального захисту.
2. При можливості, розглянути та висловити думку щодо проекту рішення
«Про затвердження переліку та складу госпітальних округів міста Києва».
Про результати розгляду цього депутатського звернення прошу
інформувати мене у встановлений законодавством строк (адреса: 01044, м.
Київ, вул. Хрещатик, буд. 36).
З повагою,
Депутат Київської міської ради,
член депутатської фракції
«Об’єднання» Самопоміч»
у Київській міській раді
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