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Всього делегатів: 

Присутні:

Президенту України В. Зел енському

Прем’єр-міністру України О. Гончаруку

Генеральному прокурору України Р. Рябошапці

Секретарю РНБО О. Данілову

Голові парламентського комітету

з питань здоров’я нації, медичної допомоги 
*•

та медичного страхування М. Радуцькому 

Голові парламентського комітету 

з питань освіти, науки та інновацій С. Бабаку

Від імені багатотисячного колективу Одеського національного 
медичного університету (далі -  ОНМедУ ) до вас звертаються делегати 
Конференції трудового колективу з проханням звернути увагу на порушення 
Законів України керівництвом Міністерства охорони здоров’я, яке, 
незважаючи на Рішення суду від 26.09.2019 р. № 640/8411/19, де прописано 
«зобов’язати МОЗ вчинити дії, а саме -  затвердити Кошторис ОНМедУ на 
2019 р.», продовжує утримувати студентів без стипендій (з 01 лютого 2019 
р.), працівників університетських клінік -  без зарплатні (з 01 травня 2019 р.).

З 17 липня 2018 р. ми пройшли довгий шлях судових позовів, 
протистоянь з МОЗ, з екс-очільницею МОЗ У. Супрун, 5-місячної 
заборгованості по стипендіям та зарплатні, блокування фінансово-



господарчої діяльності університету, боротьби з розповсюдженням 
неправдивої інформації, що підриває престиж 120-річного Вищого 
навчального закладу країни та його колективу, і весь цей час ми працювали: 
навчали майбутніх лікарів, інтернів, слухачів післядипломної освіти, 
лікували, рятували життя українців, проводили наукові дослідження і 
відстоювали свою гідність в судах різних інстанцій України. На жаль, 
з’ясувалося, що Закони України для Міністерства охорони здоров’я та його 
керманичів -  не є обов’язковими до виконання.

Зважаючи на наведене, просимо забезпечити наше конституційне право 
на оплату праці, і забезпечити підписання Кошторису ОНМедУ на 2019 р. і 
виплатити стипендії та зарплатні студентам і працівникам ОНМедУ. Всі наші 
можливості впоратися з неприпустимою ситуацією, що її створило попереднє 
керівництво МОЗ за сприяння минулого Уряду, нами вичерпано.

В іншому випадку, з метою захисту своїх порушених трудових прав, 
економічних і соціальних інтересів, працівники Одеського національного 
медичного університету будуть вимушені скористатися своїм/ґіравом на 
страйк.

Голова Конференції трудового колектив остєв

Секретар Л.М. Ларсон


