
                                                                                   До Президента України  

                                      До Голови Верховної  

                                                                ради України 

 

 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Деражнянської міської ради до Президента 

України та  Голови Верховної ради України щодо 

недопущення закриття стаціонарних поштових 

відділень «УКРПОШТИ» 

Сьогодні  відбувається черговий етап владної кампанії по знищенню села 

та селян. Не полишаючи ідею з розпродажем землі, методично та 

цілеспрямовано знищується існуюча інфраструктура села. До закриття шкіл 

та фельдшерських пунктів  додалась ще одна проблема у вигляді 

«оптимізації» роботи «Укрпошти». Зокрема, Уряд ухвалив постанову від 

29.03.2021 № 277 «Про додаткові заходи щодо організації виплати і доставки 

пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів 

у межах України», відповідно до якої пенсіонерів, які отримують пенсії через 

«Укрпошту», переведуть на обслуговування в банках. Тобто в селах, де 

мешкає менше двох тисяч осіб, планують закрити поштові відділення. 

Листонош замінять на «мобільні пошти», які будуть приїжджати кілька разів 

на місяць. 

Насправді ця чергова реформа означає ніщо інше, як закриття поштових 

відділень та масове скорочення їх працівників. В результаті такої чергової 

недолугої «реформи», враховуючи стан українських доріг, по яких мають 

їздити пересувні поштові пункти, люди можуть залишитись без доступу до 

друкованих ЗМІ, які для багатьох селян є єдиним джерелом інформації. Після 

«оптимізації» послуг поштового зв’язку та масового звільнення листонош 

більшість  селян залишаться без пенсій, вони не матимуть змогу надіслати 

листа, одержати грошовий переказ від родичів, отримати газету чи журнал за 

передплатою. Жителі віддалених і малочисельних населених пунктів – це, 

переважно, люди віком понад 60 років. Багато з них мають проблеми зі 

здоров’ям, не можуть самостійно пересуватися або не мають можливості 

дістатися до автівки «Укрпошти», котра приїжджатиме в село на кілька годин. 

Крім того, поза увагою так званих реформаторів залишається питання сплати 

за житлово-комунальні послуги, що також у сільській місцевості  

здійснюється з використанням системи «Поштовий переказ». 

Вимагаємо  мораторій на закриття та реорганізацію відділень національного 

оператора поштового зв’язку та звільнення працівників поштових відділень, 

який включає заборону ліквідації, реорганізації, зміни умов роботи поштових 

відділень, скорочення кількості працівників, впровадження інших змін, що 



2 

 

призводять до погіршення умов доступності послуг поштового зв’язку для 

населення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прийнято на 23 сесії 

Деражнянської міської ради 

Хмельницького району 

Хмельницької області 

23 грудня  2021 року 

 

 


