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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 

                                    Шановний Костянтине Івановичу! 
 

За майже два роки перебування Шишки І.В. на керуючій посаді 

головними здобутками лікарні стали низка кримінальних проваджень, трудові 

спори у судах та сенсаційні викриття корупційних схем, що запровадженні у 

закладі. 

На теперішній час Національним антикорупційним бюро України та 

прокуратурою Запорізької області здійснюється досудове розслідування за 

чотирма кримінальними провадженнями щодо обставин придбання КУ 

«ЗОКЛ» ЗОР медичного обладнання та витратних матеріалів у 2012, 2015, 

2016 роках. На теперішній час загальновідомим (неодноразово 

обговорювалось у ЗМІ) є той факт, що загальна сума збитків завданих державі, 

незаконними діями посадових осіб КУ "ЗОКЛ" ЗОР, вираховується десятками 

мільйонів бюджетних коштів. 

Вказані кримінальні справи мають широкий суспільний резонанс та 

активно обговорюються в колі медичних працівників не тільки області, а і всієї 

України. Не є секретом, що у 2014 році працівники КУ «ЗОКЛ» ЗОР активно 

виступали проти призначення Шишки І.В. на посаду головного лікаря, і тому 

ситуація, що склалася на сьогодні, не може не викликати обурення.  



Також, неможливо залишити поза увагою нещодавно оприлюднений 

звіт Антикорупційної комісії при Запорізькій ОДА, яким викрито зухвалі 

факти корупційних діянь у закладі. Такі масштаби використання 

комунального майна, ліків, витратних матеріалів, придбаних за бюджетні 

кошти для власного збагачення невстановлених осіб, неможливі без 

заохочення з боку керівника установи, а можливо є ним організованою 

системою. 

        Фактично, жителі нашої області не можуть отримати медичну допомогу 

в комунальному закладі охорони здоров'я, не сплативши власні кошти за 

ліки, обстеження, процедури, та необхідні витратні  матеріали, що вже були 

придбані за кошти бюджету і мають надаватись безкоштовно. 

Таким чином, конституційне право громадян на охорону здоров'я і 

безоплатну медичну допомогу, внаслідок вчинення системних та грубих 

зловживань з боку головного лікаря та інших посадових осіб, фактично не 

реалізується. 

Викладені факти свідчать що, Шишка І.В. остаточно дискредитував 

себе, як керівник установи та подальше його перебування на посаді є не 

доцільним, а можливо і руйнівним та таким, що може спричинити необоротні 

негативні наслідки. 

В часи неоголошеної війни та активних бойових дій на сході нашої 

країни такий стан справ у прифронтовій області є недопустимим, а зволікання 

органів державної влади у висвітлених питаннях - взагалі злочинним. 

Відповідно до ст.13,22 Закону України "Про місцеві державні 

адміністрації" до відання місцевих державних адміністрацій у межах і формах, 

визначених Конституцією і законами України належить вирішення питань 

забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, 

питання науки, освіти, культури, охорони здоров'я. Визначено, що місцева 

державна адміністрація реалізовує державну політику в галузі охорони 

здоров'я та здійснює загальне керівництво закладами охорони здоров'я. 



Пунктом 20 ст.43 ЗУ «Про місцеве самоврядування» передбачено, що 

вирішення в установленому законом порядку питань щодо управління 

об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів 

у містах, що перебувають в управлінні районних і обласних рад; призначення 

і звільнення їх керівників відноситься до компетенції обласної ради та 

розглядається на пленарних засіданнях ради. 

Відповідно до положень Регламенту роботи Запорізької обласної ради 

сьомого скликання, затвердженого Рішенням обласної ради №41 від 

17.03.2016 року пропозиції щодо питань на розгляд ради можуть вноситися 

головою обласної ради, постійними комісіями ради, депутатами, головою 

Запорізької обласної державної адміністрації, загальними зборами громадян. 

Законом, Конституцією України та особисто Президентом, як їх 

гарантом, на Вас, Костянтине Івановичу покладено обов’язок забезпечення 

законності та охорони прав громадян. 

Як казав Президент України Петро Олексійович Порошенко у промові 

до українського народу: "Меркантильна, так би мовити, безідейна, корупція - 

куди сильніший внутрішній союзник нашого зовнішнього ворога, ніж його 

ідеологічно вмотивована п’ята колона". 

У зв’язку з викладеним вище та керуючись Законом України «Про статус 

народного депутата України», «Про місцеве самоврядування», Регламентом 

Запорізької обласної державної адміністрації, Регламентом Запорізької 

обласної ради просимо: 

          розглянути питання про відсторонення Шишки І.В. від займаної 

посади та виконання обов’язків головного лікаря комунальної установи 

"Запорізька обласна клінічна лікарня" Запорізької обласної ради. 

 

   

      З повагою 

народні депутати України                                                   
 

 


