УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

ХХVІ сесія

VІІ скликання

від 22.02.2018 р. № 286
Про звернення до Президента України,
Голови Верховної Ради України, Прем’єрміністра України

Керуючись ст. 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Схвалити тексти звернень депутатів районної ради до Президента
України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України
(додаються).
2. Надіслати тексти звернень до Президента України, Голови Верховної
Ради України, Прем’єр-міністра України.
3. Доручити голові районної ради підписати дані звернення.

Голова ради

В.М.Троц

Президенту України
Порошенку П.О.
Голові Верховної Ради
України
Парубію А.В.
Прем’єр-міністру України
Гройсману В.Б.

ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Олевської районної ради VІІ скликання Житомирської
області до Президента України, Голови Верховної Ради України,
Прем’єр-міністра України
Ми, депутати Олевської районної ради VІІ скликання Житомирської
області, черговий раз звертаємося до вас з проханням нарешті консолідувати
зусилля найвищих органів державної влади задля правового врегулювання
видобутку, зберігання та реалізації бурштину на території України.
Чотири роки ця діяльність проводиться на території Олевщини без
відповідних повноважень у місцевої влади щодо нормативно-правового та
організаційного врегулювання проблеми. Сотні гектарів земель та лісових
насаджень зазнали непоправної руйнації. Сотні мільйонів гривень пішли не
до держаного та місцевого бюджетів, а до карманів кримінальних
авторитетів, тіньового бізнесу.
В той же час, переважна більшість жителів району через відсутність
можливості знайти роботу, згодна працювати у складі старательських
артілей, зі сплатою відповідних податків, та здавати видобутий бурштин
представникам державної біржі.
Законодавчо-нормативна база має бути підготовлена та введена в дію в
максимально стислі терміни і повинна враховувати інтереси як держави, так і
місцевих громад, старательських артілей та окремих старателів, і основне –
рекультивацію порушених земель.
Подальше відтермінування вирішення даної проблеми лише
призводить до зростання соціальної напруги в суспільстві, погіршення
криміногенної ситуації, продовження руйнації земель та лісових масивів, що
може призвести до екологічної катастрофи, колосальних втрат як

державного, так і місцевих бюджетів, неефективного використання сил та
засобів різних структур Національної поліції та Національної гвардії.
Звернення прийнято на двадцять шостій сесії районної ради VІІ
скликання 22.02.2018 року.
За дорученням депутатів районної ради

Голова ради

В.М.Троц

Президенту України
Голові Верховної Ради
України
Прем’єр-міністру України

ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Олевської районної ради VІІ скликання
Житомирської області
Ми, депутати Олевської районної ради Житомирської області, глибоко
стурбовані початком реформи сільської медицини, що розпочалася з 1 січня
2018 року.
Фахівці комунального закладу «Олевський центр первинної медикосанітарної допомоги» Олевської міської ради, що обслуговує жителів усього
району, надали розрахунки нової мережі закладів первинної медицини.
Внаслідок «реформування» з 52 закладів первинної медицини в районі
залишиться лише 15, внаслідок цього 45 населених пунктів з 60 існуючих
залишаться без жодного медичного працівника, який би проживав в селі і
цілодобово надавав медичну допомогу односельчанам.
Скороченню підлягають 137 працівників галузі, у тому числі 82
медичні сестри, на чиї плечі лягало найбільше навантаження по наданню
первинної медичної допомоги.
Разом з медичними працівниками в селах зникне і постійний контроль
за станом здоров’я більшості людей особливих категорій: одиноких людей
похилого віку, людей з обмеженими можливостями, дітей з
неблагополучних сімей, потерпілих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС
тощо.
Запропонована мережа амбулаторій групової та монопрактики, пунктів
здоров’я не охоплює багатьох населених пунктів з малою чисельністю
жителів, не враховує значну віддаленість сіл одне від одного та від центрів
громад чи району, відсутність більше ніж до 40% населених пунктів доріг з
твердим покриттям.
Сільський житель в разі потреби не зможе доїхати до найближчого
пункту здоров’я, оскільки через бездоріжжя рейсові автобуси до таких сіл
ходять лише 1-2 рази на тиждень.
Зважаючи на вище наведе, ми, депутати Олевської районної ради VІІ
скликання Житомирської області звертаємося до вас з вимогою внести

відповідні зміни до Закону України «Про підвищення доступності та якості
лікарських засобів» та Закону України «Про підвищення доступності та
якості медичного обслуговування у сільській місцевості» з врахуванням
особливостей сільської місцевості та збільшенням фінансування галузі для
дійсного покращення доступності та якості надання медичних послуг.
Звернення прийнято на двадцять шостій сесії районної ради VІІ
скликання 22.02.2018 року.
За дорученням депутатів районної ради

Голова ради

В.М.Троц

