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№  001       від   30.05.2016 

На №____ від_________________                      Голові  Запорізької обласної ради 

                                                                               Самардак Г.В. 

         Із засобів масової інформації нам стало відомо про пред’явлення підозри у скоєнні  

кримінального злочину головному лікарю КУ Запорізька обласна клінічна лікарня ЗОР Шишці 

Ігорю Васильовичу.  

        У відкритих джерелах з’явилася інформація що в слідчому відділі Управління СБУ в 

Запорізькій області перебувало кримінальне впровадження №  42013080040000048 внесеного до 

ЄРДР 07.11.2013р. за ознаками кримінального  правопорушення  передбачених ч.3 ст27,ч.5 ст191 

КК України та 23.05.2016 року було винесено повідомлення про підозру головному лікарю КУ 

«Запорізької обласна клінічна лікарня» ЗОР Шишці Ігорю Васильовичу у організації заволодіння 

чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого 

за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах. 

         Окрім цього, в кримінальному провадження проходе розслідування закупівлі медичного  

обладнання  «ангіографу» за 24,9 млн грн., фактична вартість якого, за інформацією сайту  «Наші 

гроші» складає – 10,5 млн. грн. 

         Пацієнтські організації та громадськість занепокоєні  тим, що найбільшою лікувальною 

установою в області з найбільшим медичним бюджетом керує особа, яка можливо причетна до 

заволодіння коштами обласного бюджету. 

         Враховуючи вищевикладене та той факт, що особа, якій вручена підозра в скоєнні 

кримінального правопорушення та ведеться слідство в умисному нанесенні матеріальної шкоди 

державі в особливо великих розмірах, не може займати посаду і розпоряджатися бюджетними 

коштами, на якій вона може перешкоджати слідчим діям або продовжувати свою діяльність, 

звертаємося до Вас з проханням внести до порядку денного сесії що відбудеться 31.05.2016 року 

питання про  відсторонення на час слідства Шишку І.В. з займаної ним посади головного лікаря 

КУ «Запорізька обласна клінічна лікарня».  

А  також згідно  ч.14 п.2 ст.19  ЗУ «Про статус депутатів місцевих рад»  та  ст. 2.1.8 Регламенту  

роботи Запорізької обласної ради оголосити  на  сесії Запорізької обласної ради , яка відбудеться 

31.05.2016 року зачитати це наше звернення з питання суспільного значення. 

Голова                                                                        Заболотна Н.О. 
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