
 
УКРАЇНА 

Бібрська міська рада 

Перемишлянського району Львівської області 

ХІІ-а позачергова сесія VII скликання  

Р І Ш Е Н Н Я 

03 лютого 2020 року         № 1555 

м. Бібрка 

 

Про підтримку звернення трудового колективу Бібрської районної лікарні та мешканців 

Бібрської об’єднаної територіальної громади до Офісу Президента України, Президента 

України В. Зеленського, Депутатів Верховної Ради України, Голови Верховної Ради 

України Д. Разумкова, Народного депутата України Т. Батенка, Т.в.о. Голови 

Національної Служби Здоров’я України О. Мовчан, Голови Львівської обласної ради О. 

Ганущина, т.в.о. Голови Львівської ОДА В. Лозинського, голови Перемишлянської 

районної ради Р. Андрусишина та головного лікаря Перемишлянської центральної 

районної лікарні Б. Лівого щодо збереження Бібрської районної лікарні 
У зв’язку з критичною ситуацією, яка склалась у Бібрській районній лікарні через 

скорочення персоналу та закриття відділень лікарні, спираючись на ст. 49 Конституції України, 

рішення Конституційного Суду України № 10-рп/2002 від 29.05.2002 р., керуючись ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бібрська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Підтримати звернення трудового колективу Бібрської районної лікарні та мешканців 

Бібрської об’єднаної територіальної громади до Президента України В. Зеленського, Офісу 

Президента України, Депутатів Верховної Ради України, Голови Верховної Ради України Д. 

Разумкова, Народного депутата України Т. Батенка, Т.в.о. Голови Національної Служби 

Здоров’я України О. Мовчан, Голови Львівської обласної ради О. Ганущина, Голови Львівської 

ОДА В. Лозинського, голови Перемишлянської районної ради Р. Андрусишина та головного 

лікаря Перемишлянської центральної районної лікарні Б. Лівого щодо збереження Бібрської 

районної лікарні (додається). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Бібрської міської ради. 

 

 

Бібрський міський голова _____________________________ Гринус Р.Я. 

  



Додаток 

до рішення Бібрської міської ради 

№ 1555 від 03.02.2020 р. 

 

В Офіс Президента України, 

Президенту України, В. Зеленському 

Голові Верховної Ради України Д. Разумкову 

Депутатам Верховної Ради України 

Народному депутату України по 123 в/о Т. Батенку 

Т.в.о. Голови Національної Служби Здоров’я України О. Мовчан  

Голові Львівської обласної ради О.Ганущину 

Т.в.о. Голови Львівської обласної державної адміністрації В. Лозинському 

Т.в.о директора департаменту охорони здоров’я А. Ваську 

Копії: Голові Перемишлянської районної ради Р. Андрусишину 

Головному лікарю Перемишлянської ЦРЛ Б. Лівому 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

Конституція України кожному гарантує право на охорону здоров'я, медичну допомогу, 

що «забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-

санітарних і оздоровчо-профілактичних програм. Держава створює умови для ефективного і 

доступного для всіх громадян медичного обслуговування, а медична допомога надається 

безоплатно (стаття 49). Ці засадничі положення не враховані в системі реформування медичної 

галузі стосовно закладів охорони здоров’я на периферії. Централізація медичної допомоги в 

обласних закладах позбавляє мешканців сіл, селищ, малих міст доступної і своєчасної медичної 

допомоги. Цією ж статтею Конституції України передбачено, що «у державних і комунальних 

закладах охорони здоров'я існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена». Це 

підтверджено і Конституційним Судом України (рішення N 10-рп/2002 від 29.05 2002 р.). 

На сьогоднішньому етапі «реформи» гряде тотальне скорочення відділень, ліквідація 

лікарень у невеликих містах, де успішно надавали й надають кваліфіковану медичну допомогу 

різних профілів, працює кваліфікований персонал. Це стосується і Бібрської районної лікарні 

Перемишлянського району Львівської області. З приводу такої ситуації в м. Бібрка 02 лютого 

2020 р. відбулася акція протесту мешканців об’єднаної територіальної громади та трудового 

колективу, прийнято відповідне звернення. 

Бібрська лікарня – чи не найновіша типова лікарня Львівщини, здана в експлуатацію в 

1986 р. і була розрахована на 200 ліжкомісць, надавала (і надає) медичну допомогу не лише 

мешканцям міста і прилеглих сіл, але й сусідніх районів. В останні роки адміністрацією 

Перемишлянської ЦРЛ вже будо «обрізано» понад 100 ліжок і, відповідно, посади медичного 

персоналу. Тепер пропонується залишити лише три, в т. ч. поліклінічне, з донедавна 

функціонуючих 9-и відділень. Аргумент: за вимогами реформи – недостатнє фінансування. 

Таким чином, реформа оголошена, проводиться, а фінансування не передбачено! Така реформа 

надто жорстока по відношенню до хворих і до медичних працівників – це реальне знищення 

медичної галузі. Завищені вимого Національної служби здоров’я не враховують реального 

стану речей щодо лікарень в малих містах та районах. Невиконання таких вимог стане 

підставою у відмові фінансування, отже – припинення існування медичних закладів і їх 

колективів. Чи візьме на себе відповідальність НСЗУ за непролікованих, а то й померлих 

хворих, за працевлаштування викинутого на вулицю медичного персоналу? 

Бібрська міська рада прийняла рішення про збереження лікарні в м. Бібрка як 

комунального підприємства міської ради. Це буде можливим за умови співфінансування з 

державного бюджету, лібералізації на цьому етапі вимог до лікарняних відділень і умов їх 

функціонування.  

Вважаємо, що викладене у зверненні є спільним і актуальним для абсолютної більшості 

мешканців і районних закладів охорони здоров’я, зокрема в ОТГ. Вимагаємо термінового 

вирішення цієї болючої для України та для Бібрської ОТГ проблеми у відповідності до 

Основного Закону держави Україна, а саме: відтермінування та перегляду медичної реформи, 

зниження рівня вимог НСЗУ щодо умов підписання договорів про медичне обслуговування 

населення за Програмою медичних гарантій для вторинної медичної допомоги. 



1. Переглянути Законодавчі акти України про медичну реформу з метою розподілу 

фінансування на вторинну медичну допомогу для міст та сіл України згідно ст. 95 Конституції 

України, яка закріплює засади справедливого і неупередженого розподілу суспільного 

багатства між громадянами і територіальними громадами при побудові бюджетної системи. 

2. Встановити перехідний період про впровадженню медичної реформи (вторинний рівень 

медицини) та встановити кінцевий термін до 01.01.2021 р. 

3. Забезпечити повне фінансування витрат з державного бюджету на новий перехідний період (з 

01.04.2020 р. до 01.01.2021 р.) впровадження реформи по наданню медичної допомоги на 

вторинному рівні. 

Учасники акції протесту залишають за собою право на безстроковий протест, якщо не 

буде розумного вирішення проблеми і надання гарантій як для пацієнтів, так і для медичного 

персоналу. 


