
 
 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
VІІ сесії міської ради VІІІ скликання 

 

25 березня 2021 року № 1 

м. Шепетівка 

 

Про звернення Шепетівської міської ради  

до Прем’єр-міністра України Шмигаля Д.А. 

щодо виділення коштів для закупівлі  

кисневої станції для Шепетівської  

територіальної громади Хмельницької області  

 

В зв’язку з критичною ситуацією забезпечення киснем хворих на Covid-19 в КНП 

«Шепетівська багатопрофільна лікарня» Хмельницької області, відповідно до Конституції 

України, Регламенту Шепетівської міської ради, керуючись статтями 25, 43 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Схвалити звернення Шепетівської міської ради VІІІ скликання до Прем’єр-міністра 

України Шмигаля Д.А. щодо виділення коштів для закупівлі кисневої станції для 

Шепетівської територіальної громади Хмельницької області. 

2. Секретарю міської ради Вознюку Р.П. направити звернення Шепетівської міської ради до 

Прем’єр-міністра України Шмигаля Д.А. щодо виділення коштів для закупівлі кисневої 

станції для Шепетівської територіальної громади Хмельницької області та розмістити на 

офіційному сайті Шепетівської міської ради. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради Вознюка Р.П. та 

постійну комісію з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, законності та 

правопорядку (голова комісії Прохорчук В.П.). 

 

 

Міський голова                                                                                Віталій БУЗИЛЬ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення VІІ сесії міської ради           

VІІІ скликання 

25.03.2021 № 1 
 

ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Шепетівської міської ради VІІІ скликання 

до Прем’єр-міністра України Шмигаля Д.А. щодо виділення коштів для закупівлі кисневої 

станції для Шепетівської територіальної громади Хмельницької області. 

 

 

Ми, депутати Шепетівської міської ради VIII скликання, стурбовані ситуацією 

навколо забезпечення киснем хворих на коронавірусну інфекцію. 

Лікувальний заклад є опорним у боротьбі із Covid-19, який має укладений договір із 

Національною службою здоров'я України на надання медичної допомоги для лікування 

коронавірусної хвороби (COVID-19). Щодня забезпечення кисневозалежних хворих, 

враховуючи актуальне на сьогодні навантаження ліжкомісць, становить близько 1 400 

л/добу. 

Виробник та постачальник кисню не в змозі забезпечити наші потреби, через значну 

динаміку захворюваності у Західній Україні в цілому. Точкове забезпечення місцевими 

постачальниками кисню в балонах не закриває потребу. Більше того саме транспортування 

балонів створює додаткову небезпеку для оточуючих. 

Стаття 49 Конституції України гарантує кожному право на охорону здоров'я, 

медичну допомогу та медичне страхування. У державних і комунальних закладах охорони 

здоров'я медична допомога надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів не може 

бути скорочена. 

З огляду на вищеописане, для уникнення можливих наслідків летальності хворих 

через брак кисню, просимо сприяння у виділенні коштів для закупівлі кисневої станції для 

Шепетівської територіальної громади Хмельницької області відповідно до потреб КНП 

«Шепетівська багатопрофільна лікарня». Своєю чергою готові розглянути можливість 

закупівлі кисневої станції на умовах співфінансування із місцевого бюджету.  

 

 

Схвалено рішенням VII сесії 

міської ради VIII скликання 

25.03.2021 №1 

 


