
Тези виступу 
голови Донецької обласної організації Профспілки працівників охорони

здоров'я України — Доценка В.І. на зустрічі з керівництвом 
Донецької облдержадміністрації

Шановна президія, шановні присутні.
Не  зважаючи  на  складні  часи,  Донецька  обласна  організація

Профспілки  працівників  охорони  здоров’я  України  продовжує  захищати
права і інтереси членів Профспілки, яких на сьогоднішній день налічується
30400 членів.

Проблемних питань, які зачіпають права та інтереси працівників галузі
дійсно  багато:  це  і  реформування  системи  охорони   здоров'я,  створення
госпітальних округів, зміни у Списку № 1 щодо пільгового виходу на пенсію
рентгенолаборантів та інші. 
Зараз, найбільш гострим, з початку року постало питання заробітної плати,
через  масштабну  «зрівнялівку»  в  оплаті  праці  медичних  працівників,
викликану  новаціями  в  законодавстві  (запровадженням  нового  поняття
“мінімальна заробітна плата” та встановлення її з початку року у розмірі 3740
грн.).  а   також  дефіцитом  коштів  фонду  оплати  праці  закладів  охорони
здоров’я для забезпечення диференціації заробітної плати лікарям, медичним
сестрам та працівникам із вищою немедичною освітою.

Профспілка про це попереджала та зверталася до майже усіх владних
інституцій, але всі  ці  звернення щодо вирішення цих проблем залишаються
без належного реагування.

Все  це,  безумовно,  викликає  обурення  несправедливими,
дискримінаційними підходами в оплаті праці, які тягунь за собою обмеження
та скасування виплат доплат і надбавок стимулюючого характеру, збільшення
навантаження  на  медпрацівників  і  обслуговуючий  персонал. Не  може
медична  сестра  отримувати  заробітну  плату  меншу ніж двірник,  а  лікар  -
меншу ніж медична сестра.

Щодо заходів реформування системи охорони здоров'я.
Можна  багато  говорити  про  проблемність  реформи  та  економічну
необгрунтованність,  про  невідповідність  Конституції  України  та
Законодавству України. Реформа не передбачає необхідного фінансування для
забезпечення  конституційного  права  громадян  на  безоплатну,  якісну  та
доступну медичну допомогу, гідних умов та оплати праці працівників галузі.
Але  я  розумію,  що  реформа  буде  втілюватися  в  життя.  Тому  хочеться
максимально захистити  членів Профспілки від порушень їх прав.

У межах стислого часу для виступу, прошу звернути увагу на те, що:
З 6 листопда 2017 року, законодавчі зміни вказують на можливість  двох

організаціно-правових  форм  утворення  комунальних  закладів  охорони
здоров'я:
- як комунальні установи (якими заклади охорони здоров'я переважно є
зараз);
або 



- як  комунальні  некомерційні  підприємства  (статья  16  Основ
законодавства України про охорону здоров'я).

Тобто  потрібно  розуміти,  що  залишення  комунальних  установ
установами  не  суперечить  діючому  законодавству,  а  перетворення  їх  на
комунальні некомерційні підприємства не є панацеєю. 

Під  час  вирішення цих питань  важливо  дотримання вимог  статті  49
Конституції  України,  якою  встановлена  пряма  і  безумовна  конституційна
заборона  скорочення  існуючої  мережі  комунальних  закладів  охорони
здоров'я, які надають безоплатну медичну допомогу населенню. Ця заборона
стосується  ліквідації  або  реорганізації  закладів  охорони  здоров'я,  які
призводять до виключення з  Єдиного державного реєстру юридичних осіб
лікарень, стомат. поліклінік тощо. У липні минулого року, наша організація
спільно  з  Вашим  заступником,  паном  Вилинським  та  представниками
Департаменту охорони здоров'я знайшли вирішення конфліктної ситуації на
практиці та не допустили порушення Основного Закону. І добре, коли є така
можливість  впливати  на  певні  плани  ще  на  початку  зародження  проектів
реформаторських рішень. Тому просимо сприяти дотриманню Конституції та
прав громадян на охорону здоров'я і на працю, тим більш, що за скорочення
мережі  зазначених  закладів  охорони  здоров'я  передбачена  і  кримінальна
відповідальність (частина 2 статті 184 КК України).

На  останнє,  хочу  звернутися  до  керівництва  Департаменту  охорони
здоров’я, очільників закладів охорони здоров'я, не нехтуйте профспілкою. Ми
налаштовані на конструктивний соціальний діалог,  і  бажаю, щоб він і далі
міцнів та продовжувався. Профспілка не націлена на створення перешкод у
проведенні  реформ  в  медичній  галузі.  Закликаємо  разом  вирішувати  усі
проблемні питання галузі, і повірте, це буде набагато плідніше та швидше!

Дякую за увагу!
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