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Ради трудового колективу Кременецької районної комунальнаї лікарні

Рішенням Ради трудового колективу Кременецької РКЛ від 08 вересня 2016 р.,
було вирішено (Протокол № 3), направити лист-звернення до: 
1. Районної Ради;
2. Районної адміністрації;
3. Начальника відділу охорони здоров’я Кременецької райдержадміністрації,
щодо вирішення проблем недостатнього фінансування Кременецької РКЛ, а саме:

Протягом  декількох  місяців  існує  несвоєчасна  виплата  працівникам
Кременецької  РКЛ  заробітної  плати.  Згідно  Закону  України  «Про  оплату  праці»
(стаття  24,  23)  та  Кодексу  Законів  України  «Про  працю»  заробітна  плата  має
виплачуватись працівникам регулярно не рідше двох разів на місяць, через проміжок
часу, що не перевищує 16 календарних днів.

Кременецька РКЛ претендує на статус «окружної» лікарні, а місцеве керівництво
не виділяє коштів на оновлення матеріально-технічної бази,  а саме: на придбання
медикаментів, медичного обладнання, поточні ремонти та інше необхідне обладнання,
придбання УЗД та рентгенапаратів для потреб лікувального закладу. Хоча при зустрічі
із  колективом,  на  загальнолікарських  зборах,  голова  Кременецької
райдержадміністрації Сімчук С.Р., запевнив, що коштів для вирішення питань в сфері
охорони здоров’я є достатньо.

Наша лікарня неодноразово перевірялася місцевими керівниками району.
На даному єтапі, в Україні існує мараторій, щодо перевірок і проведення обходів

контролюючими органами державних установ, підприємств і організацій, в тому числі
Кременецької РКЛ.

Адміністрація  району без  будь-якого  повідомлення,  попередження керівництва
Кременецької  РКЛ,  проводять  обходи  та  перевірки  лікарні,  які  перешкоджають  і
відволікають працівників від виконання своїх функціональних обов’язків.

В  місцевій  пресі  з’являються  необгрунтовані,  хибні  статті,  в  яких  паплюжать
керівників, лікарів Кременецької РКЛ та сам лікувальний заклад.

Колектив буде боротися за відновлення чесного імені лікаря та медпрацівника і
відновлення довіри до Кременецької РКЛ. В разі відсутності відповідного реагування
вся провина ляже на керівника району, трудовий колектив залишає за собою право
звертатись до вищестоящих органів, пресу та телебачення.

Трудовий колектив вважає, що в період економічних труднощів,  в фактичному
стані війни в країні, проводити дестабілізацію лікувального процесу та розшатування
лікувальної дисципліни - є злочином.
 
Голова ради трудового колективу І.О.Джоджик
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