
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я 

 

24 лютого 2017 року 

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Проводимо сьогодні додаткове засідання комітету 

тільки з єдиного питання порядку денного – обговорюємо звіт Кабінету 

Міністрів України за 2016 рік.  

 У нас є кворум: присутні пан Яриніч, пан Шурма, пан Біловол, пані 

Бахтеєва, пані Корчинська, пан Мусій і пан Кириченко. Кворум є. Хто за те, 

щоб вести стенограму офіційно на підтвердження свого публічного 

голосування, прошу голосувати. Одноголосно. Я пропоную проголосувати за 

порядок денний. Єдине питання – це обговорення звіту Кабінету Міністрів 

України за 2016 рік в розрізі системи охорони здоров’я. Хто за? 

Одноголосно.  

У нас є порівняльна таблиця, яку підготував секретаріат,  стосовно 

того, що є на даний момент у звіті і які пропозиції від народних депутатів, 

членів Комітету з питань охорони здоров’я. Скажіть, будь ласка, які у вас 

зауваження є до цієї таблиці по пропозиціям народних депутатів? Пан 

Шурма, будь ласка. 

 

ШУРМА І.М. Я ознайомився з роботою не тільки по таблицях, а 

протягом всього періоду часу. Я висловлюю свою позицію, що  враховуючи 

те, що не прийнята концепція стратегія розвитку системи охорони здоров’я, 

немає чіткого розуміння, куди рухається охорона здоров’я і завалені 

міжнародні закупівлі, визнати роботу Кабінету Міністрів  в частині охорони 

здоров’я незадовільною. 

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Будь ласка, пан Мусій. 
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МУСІЙ О.С. Шановні народні депутати, проаналізувавши порівняльну 

таблицю, пропозиції від народних депутатів і те, що надав звіт нам уряд, а 

також план пріоритетних дій уряду на 2016 рік, які затверджені 

розпорядженням Кабінетом Міністрів, хочу констатувати, що звіт не 

відповідає плану пріоритетних дій. Тому пропоную визнати роботу в розрізі 

охорону здоров’я уряду незадовільною.  

 

БАХТЕЄВА Т.Д. Я теж підтримую те, що сказав пан Шурма і Олег 

Степанович. 

 

ШУРМА І.М. Якщо немає інших думок, тоді голосуємо.   

 

КОРЧИНСЬКА О.А. В даному разі поступила пропозиція 

проголосувати по результатам звіту за 2016 рік, проголосувати за роботу 

уряду в розрізі системи охорони здоров’я незадовільною. Які ще є 

пропозиції? Є  моя пропозиція – прийняти до відому. 

Значить, перша пропозиція пана Шурми. Хто за пропозицію пана 

Шурми, прошу голосувати. Хто за? Пан Шурма, пан Біловол, пані Бахтеєва, 

пан Мусій, пан Кириченко. Хто утримався? Пан Яриніч і пані Корчинська. 

Рішення  прийнято.   

Скажіть, будь ласка, є ще якісь додаткові зауваження до порівняльної 

таблиці, окрім тих, що є. Ми повинні голосувати за порівняльну таблицю? Не 

повинні.   

Всім дякую. Засідання завершено.     


