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ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СКЛИКАННЯ СЕСІЇ
(згідно з частиною сьомою статті 46 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»)

Пандемія респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом
8АК8-СоУ-2, досягла критичного поширення: з моменту виникнення вірусу
ним інфікувалося в Хмельницькій області 44624 людини, із них 802 померли.
Введені протягом 2020 року протиепідемічні заходи, що не мали
комплексного характеру, та неефективні напрямки використання
передбачених у Державному бюджеті України на 2020 рік коштів щодо
запобігання поширенню на території України гострої коронавірусної хвороби
СОУЮ-19 призвели до відсутності дієвих результатів боротьби з пандемією.
Висока вартість діагностики, тестування та в більшості випадків
лікування гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19, лягає на плечі громадян,
фінансовий стан яких у 2020 році також значно погіршився, тоді як у
більшості країн Європи такі витрати повністю понесла держава або медичне
страхування, у тому числі на випадок захворювання на коронавірусну
хворобу.
В умовах відсутності специфічного лікування гострої респіраторної
хвороби
СОУЮ-19,
спричиненої
коронавірусом
8АР.8-СоУ-2,
широкомасштабна вакцинація населення є єдиною можливою опцією
подолання наслідків пандемії.
Проте, передбачених у Державному бюджеті на 2021 рік видатків на
проведення безкоштовної вакцинації населення від гострої респіраторної

хвороби СОУГО-19 у розмірі 2,6 млрд гри вистачить лише для 10-15 %
населення України - решта громадян змушені будуть робити вакцинацію за
власний рахунок.
Більше того, наразі не розпочата належна підготовка до процесу
вакцинації населення України проти СОУГО-19 і в Хмельницькій області,
зокрема. Не визначено усі пріоритетні групи населення, які підлягають
першочерговій вакцинації в Хмельницькій області; не проведено аудит
наявних та необхідних потужностей для зберігання та транспортування
вакцин; не визначено 'перелік місць для вакцинації населення області;
відсутній єдиний графік постачання вакцин; не визначено перелік суб’єктів,
що будуть надавати послуги з транспортування та зберігання вакцин до місць
їх зберігання; не визначено перелік закладів охорони здоров’я та кількість
медичних працівників, залучених до проведення вакцинації; не розпочато
проведення тренінгів для персоналу, який залучатиметься до проведення
вакцинації.
Пропонуємо розглянути та підтримати звернення до Президента України
та Кабінету Міністрів України з вимогою невідкладного інформування
Хмельницької обласної ради про те, якою саме вакциною почнуть робити
щеплення українцям від коронавірусу із зазначенням конкретних термінів
поставки та кількості доз (графік постачання вакцин). Крім того, розглянути
та підтримати звернення до голови Хмельницької ОДА щодо невідкладного
інформування депутатів ради про Регіональний план заходів щодо
організації та проведення імунізації (вакцинації) населення проти
СОУГО-19.
Регіональний план має містити:
пріоритетні групи населення, які підлягають першочерговій
вакцинації в Хмельницькій області, із зазначенням чисельності кожної групи;
результати аудиту наявних та необхідних потужностей для
зберігання та транспортування вакцин;
перелік місць для вакцинації населення області;
перелік закладів охорони здоров’я та кількість медичного
персоналу, що буде залучено до проведення вакцинації;
перелік суб’єктів, що будуть надавати послуги з транспортування
та зберігання вакцин до місць їх зберігання,
план проведення тренінгів для персоналу, який залучатиметься
до проведення вакцинації.
Відповідно до частини четвертої статті 46 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» сесії місцевої ради скликаються головою ради.
Згідно з частиною сьомою статті 46 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», сесія обласної ради повинна бути також скликана

за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу
відповідної ради або голови відповідної місцевої державної адміністрації.
Враховуючи вищевикладене, керуючись статтею 46 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні» та Регламентом Хмельницької
обласної ради вимагаємо скликати у двотижневий строк позачергову сесію
Хмельницької обласної ради, призначити пленарне засідання (з огляду на
невідкладність розгляду порушених питань пропонуємо скликати сесію
на 17 лютого 2021 року, але не пізніше 19 лютого 2021р.), про що
повідомити депутатів Хмельницької обласної ради, та включити до порядку
денного сесії наступні питання:
1.
Про звернення до Президента України та Кабінету Міністрів
України щодо невідкладного інформування населення Хмельницької області
про те, якою вакциною, в якій кількості та в які терміни буде забезпечена
Хмельницька область.
2.
Про звернення до голови Хмельницької обласної державної
адміністрації Гамалія С.В. щодо інформування депутатів обласної ради про
Регіональний план заходів організації та проведення імунізації (вакцинації)
населення проти СОУГО-19 в Хмельницькій області.
Відповідно до частини десятої статті 46 Закону України «Про місцеве
самоврядування
в Україні»,
просимо
проінформувати депутатів
Хмельницької обласної ради та населення не пізніш як за день до сесії із
зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається
внести на розгляд ради.
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ПРОЄКТ РІШЕННЯ
Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Президента
України та Кабінету Міністрів України щодо невідкладного інформування
населення Хмельницької області про те, якою вакциною, в якій кількості
та в які терміни буде забезпечена Хмельницька область.
Відповідно до Конституції Украйни, Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Регламенту Хмельницької обласної ради восьмого
скликання обласна рада вирішила:
1. Підтримати звернення депутатів Хмельницької обласної ради до
Президента України та Кабінету Міністрів України щодо невідкладного
інформування населення Хмельницької області про те, якою вакциною, в якій
кількості та в які терміни буде забезпечена Хмельницька область.
2. Звернення направити до Президента України та Кабінету Міністрів
України.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної
ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики, освіти, науки, культури,
релігії, молоді та спорту.

Голова ради

Віолета ЛАБАЗЮК

Проект
Звернення Хмельницької обласної ради
до Президента України та Кабінету Міністрів України щодо
невідкладного інформування населення Хмельницької області про те,
якою вакциною, в якій кількісті та в які терміни буде забезпечена
Хмельницька область.
Ми, депутати Хмельницької обласної ради, висловлюємо велику
стурбованість відсутністю конкретної інформації щодо того, якою саме
вакциною почнуть робити щеплення українцям від коронавірусу, в які терміни
та у якій кількості така вакцина буде постачатись до Хмельницької області.
Попри гучні заяви влади про постачання вакцини від СОУГО-19, Україна
досі її не має. Водночас майже всі європейські країни уже розпочали масові
щеплення від коронавірусу.
В той же час в умовах відсутності специфічного лікування гострої
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2,
широкомасштабна вакцинація населення є єдиною можливою опцією
подолання наслідків пандемії.
Відсутність інформації про вид вакцини не дозволяє належним чином
підготувати холодовий ланцюг для зберігання вакцин, відсутність інформації
про дати поставки та кількість вакцин, які надійдуть до області не дозволяє
належним чином розпочати підготовку до процесу вакцинації.
Як наслідок, не визначено пріоритетні групи населення, які підлягають
першочерговій вакцинації в Хмельницької області; не проведено аудит наявних
та необхідних потужностей для зберігання та транспортування вакцин; не
визначено перелік місць для вакцинації населення області; відсутній єдиний
графік постачання вакцин; не визначено перелік суб’єктів, що будуть надавати
послуги з транспортування та зберігання вакцин; перелік закладів охорони
здоров’я та кількість медичних працівників, залучених до проведення
вакцинації; не розпочато проведення тренінгів для персоналу, який
залучатиметься до проведення вакцинації.
Тому Хмельницька обласна рада, як представницький орган
територіальних громад, звертається до Президента України В. Зеленського, як
до відповідального політика, який взяв під особистий контроль отримання
Україною вакцини від Соуісі-19, та до Кабінету Міністрів України щодо
забезпечення області вакциною та невідкладного інформування населення
Хмельницької області про те, якою вакциною, в якій кількісті та в які терміни
буде забезпечена Хмельницька область.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ
Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до голови
Хмельницької обласної державної адміністрації Гамалія Сергія
Вячеславовича щодо інформування депутатів обласної ради про
Регіональний план заходів організації та проведення імунізації
(вакцинації) населення проти СОУГО-19 в Хмельницькій області.

Відповідно до Конституції Украйни, Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Регламенту Хмельницької обласної ради восьмого
скликання, обласна рада вирішила:
1. Підтримати звернення депутатів Хмельницької обласної ради до голови
Хмельницької обласної державної адміністрації Гамалія Сергія Вячеславовича
щодо інформування депутатів обласної ради про Регіональний план заходів
організації та проведення імунізації (вакцинації) населення проти СОУГО-19 в
Хмельницькій області.
2. Звернення направити до голови Хмельницької обласної державної
адміністрації С.В.Гамалія.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної
ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики, освіти, науки, культури,
релігії, молоді та спорту.

Голова

Віолета ЛАБАЗЮК

Проект
Звернення депутатів Хмельницької обласної ради до голови
Хмельницької обласної державної адміністрації Гамалія Сергія
Вячеславовича щодо інформування депутатів обласної ради про
Регіональний план заходів організації та проведення імунізації
(вакцинації) населення проти СОУГО-19 в Хмельницькій області.
Ми, депутати Хмельницької обласної
ради, висловлюємо велику
стурбованість відсутністю належної підготовки до процесу вакцинації
населення проти СОУГО-19 в Хмельницькій області.
Пандемія респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом
8АК8-СоУ-2, досягла критичного поширення: із моменту виникнення вірусу
ним інфікувалося в Хмельницькій області 44624 людини, із них 802 померли.
Введені протягом 2020 року протиепідемічні заходи, що не мали
комплексного характеру, та неефективні напрямки використання передбачених
у Державному бюджеті України на 2020 рік коштів щодо запобігання
поширенню на території України гострої коронавірусної хвороби СОУГО-19
призвели до відсутності дієвих результатів боротьби з пандемією.
Висока вартість діагностики, тестування та в більшості випадків
лікування гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, лягає на плечі громадян,
фінансовий стан яких у 2020 році також значно погіршився, тоді як у більшості
країн Європи такі витрати повністю понесла держава або медичне страхування,
у тому числі на випадок захворювання на коронавірусну хворобу.
В умовах відсутності специфічного лікування гострої респіраторної
хвороби
СОУГО-19,
спричиненої
коронавірусом
8АК8-СоУ-2,
широкомасштабна вакцинація населення є єдиною можливою опцією
подолання наслідків пандемії.
Проте, передбачених у Державному бюджеті на 2021 рік видатків на
проведення безкоштовної вакцинації населення від гострої респіраторної
хвороби СОУГО-19 у розмірі 2,6 млрд грн вистачить лише для 10-15 %
населення України - решта громадян змушені будуть робити вакцинацію за
власний рахунок.
Більше того, наразі не розпочата належна підготовка до процесу вакцинації
населення України проти СОУГО-19. Не визначено усі пріоритетні групи
населення, які підлягають першочерговій вакцинації в Хмельницькій області;
не проведено аудит наявних та необхідних потужностей для зберігання та
транспортування вакцин; не визначено перелік місць для вакцинації населення
області; відсутній єдиний графік постачання вакцин; не визначено перелік
суб’єктів, що будуть надавати послуги з транспортування та зберігання вакцин
до місць їх зберігання; не визначено перелік закладів охорони здоров’я та
кількість медичних працівників, залучених до проведення вакцинації; не
розпочато проведення тренінгів для персоналу, який залучатиметься до
проведення вакцинації.

Тому для забезпечення належного та рівного доступу до вакцинації проти
коронавірусної хвороби СОУЮ-19 для всього населення області, а також для
контролю пов’язаних з цим процесів вимагаємо розробити та невідкладно
поінформувати депутатів обласної ради про Регіональний план заходів
організації та проведення імунізації (вакцинації) населення проти СОУГО19 в Хмельницькій області.
Регіональний план має містити:
пріоритетні групи населення, які підлягають першочерговій
вакцинації в Хмельницькій області, із зазначенням чисельності кожної групи;
результати аудиту наявних та необхідних потужностей для
зберігання та транспортування вакцин;
перелік місць для вакцинації населення області;
перелік закладів охорони здоров’я та кількість
медичного
персоналу, що буде залучено до проведення вакцинації;
перелік суб’єктів, що будуть надавати послуги з транспортування
та зберігання вакцин, місць їх зберігання,
план проведення тренінгів для персоналу, який залучатиметься до
проведення вакцинації.
Просимо презентувати відповідний план заходів організації та проведення
імунізації (вакцинації) населення області проти СОУГО-19 на найближчому
засіданні Хмельницької обласної ради.

