
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету Верховної Ради України  

 з питань охорони здоров'я  

 

 

5 квітня 2017 року 

 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги! Дозвольте розпочати  чергове 

засідання Комітету з питань охорони здоров'я. У залі наразі присутні 9 членів 

Комітету з питань охорони здоров'я. Кворум є. І ми розпочинаємо наше 

засідання. Проект порядку денного засідання був попередньо розісланий усім 

вам в п'ятницю. Чи є у вас інші пропозиції чи доповнення до 

запропонованого порядку денного?  

 

ІЗ ЗАЛУ. Немає.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги! Я хотіла би внести пропозицію, 

щоб ми ще обговорили з вами тактику поведінки завтра щодо 2309, для того 

щоб ми могли визначитися, як будемо в залі підтримувати цей законопроект. 

Після розгляду питань. Якщо не заперечуєте.  

 

ІЗ ЗАЛУ. Тільки не в питаннях порядку денного.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Ні, ні. О'кей. 

Так, секретаріат просить перенести розгляд останнього питання 

порядку денного – про проведення парламентських слухань з питань 

розвитку фармацевтичної галузі в Україні та розглянути його наприкінці 6 

сесії у зв'язку з відсутністю можливості зареєструвати відповідний проект 

постанови Верховної Ради України через положення частини другої статті 

107 Регламенту Верховної Ради. Пропоную розглянути це питання у липні та 

зареєструвати проект відповідної постанови у міжсесійний період. Немає 

заперечень?  

Пропоную затвердити порядок денний засідання з урахуванням цих 

змін і доповнень. Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? 

Ви за? Одностайно. Хто утримався? Ви утримались, проти? Тобто не за 

порядок денний? Якщо є зауваження, пропозиції, будь ласка. Мікрофончик, 

кнопочку.  

 

МЕЛЬНИЧУК С.П.  У мене є зауваження по закону 2309-д, так як його 

має представляти сам законодавець, законотворець, а не помічник. Не 

помічник має його представляти. 

 

(Загальна дискусія).  
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БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Все. Я зрозуміла.  Пані Тетяна Донець розіслала 

напередодні всім народним депутатам застереження і попередження не 

голосувати, не підтримувати законопроект 2309 у зв'язку з тим, що не були 

враховані її зауваження. Я вчора з нею розмовляла по телефону, вона сама 

хворіє, але вона прислала сюди свого помічника. І я думала, що ми з вами ще 

розглянемо це питання. Я запропонувала пані Тетяні,  для того щоб нам, 

власне, не втрачати можливість голосів "Народного фронту", що якщо ми не 

дійдемо консенсусу, то її застереження винести на голосування в парламенті, 

просто для того, щоб не було блокування "Народним фронтом". Бо пані 

Тетяна повідомила, що вона двічі розмовляла з їх лідером, щоб "Народний 

фронт" не підтримував цей законопроект. Щоб у нас не виносити цей ризик 

до залу. 

 Власне, її застереження  були наступними. Це те, що ми не внесли, не 

врахували її застереження, що "не більше ніж 20 відсотків платних послуг, 

які може надавати лікарня". Але ми не можемо це внести з юридичної точки 

зору, тому що ми взагалі про платні послуги нічого там не прописуємо. 

Тобто 20 відсотків обмеження на платні послуги ми не можемо в цей закон 

врахувати з юридичної точки зору.  

І друге її застереження, знову-таки, щодо оренди. Вона хоче, щоб була 

поставлена цифра, що орендувати не більше, ніж 20% загально. Але ми 

обмежили це, ні в медичній, ні в соціальній, а в соціальній і медичній, ми з 

вами не обмежували оренду. Тому обидва питання, вони не принципові. 

Знову-таки, ще раз наголошую, що з політичної точки зору, щоб не було 

конфлікту з "Народним фронтом" і тими депутатами, які мають, то я 

запропонувала винести ці питання, якщо потрібно буде, розглянути їх в залі. 

Іншого шляху як зняти цю напругу я не знайшла.  

Це відповідь на ваше застереження. Тобто закон 2309, тільки пані 

Тетяна, я просила, щоб вона сюди спрямувала свого юриста, який би міг тут 

обґрунтувати її позицію. Вона сказала, що вона зараз хворіє.  

 

ШУРМА І.М. Питання: з лідером "Народного фронту" – це лідер 

фракції чи лідер партії?  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Лідер партії. З Арсенієм Петровичем Яценюком.  

Шановні колеги, я як голова комітету вам пояснюю мою позицію. Для 

мене важливо, щоб був консенсус в залі. Інакше Голова Верховної Ради, 

власне, це від Голови парламенту було питання. Ми хочемо, щоб був 

консенсус, щоб закон не розвалився. Тому я провела такі переговори. І, 

власне, чому я сьогодні ходила і з'ясовувала питання щодо того, які політичні 

сили будуть підтримувати законопроект, щоб ми мали розуміння. Тому що 

провал завтра – він буде катастрофічним. Тому тут потрібно мати спільну 

позицію.  
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Також, якщо ми вже по цьому законопроекту говоримо, є правки ваші. 

У нас переважна кількість правок до цього закону, це правки членів Комітету 

з питань охорони здоров'я. Є правки, які не враховані. Тобто прохання, якщо 

правка не врахована, ми все тут проговорили, просто щоб не піднімати в залі, 

і казати: "Так, погоджуюся з тим, що вона не врахована".  

Зауваження є до мене?  

 

ШИПКО А.Ф. Давайте двигаться по регламенту. 

 

МУСІЙ О.С. По порядку денному.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Я поставила питання, чому не підтриманий був 

порядок денний. Як голова комітету я маю право поставити запитання 

шановному колезі, бо у нас порядок денний переважно всі підтримують, тому 

що всі побажання ми враховуємо. Тобто якщо є побажання, щоб ми щось 

розглянули, кажіть і ми будемо це розглядати. Все. Дякую.  

Пропонуємо розглянути питання щодо парламентських слухань у липні 

та зареєструвати проект відповідної постанови у міжсесійний період.  

Порядок денний засідання комітету затверджено.  

На початку засідання прошу визначитися з приводу відображення в 

протоколі засідання поіменних результатів голосування членів комітету. 

Прошу голосувати. Хто за? Всі одностайно за. Дякую. 

Хто утримався? Пане Сергію, я не встигла побачити. Всі за.  

Крім того, інформую всіх присутніх, що на засіданні ведеться 

звукозапис.  

У засіданні комітету також беруть участь запрошені нами експерти та 

заступники Міністра охорони здоров'я України пан Роман Ілик, пан 

Олександр Лінчевський і пан Павло Ковтонюк. Також присутній директор 

Інституту, головний позаштатний фахівець МОЗ України за спеціальністю 

"Психіатрія. Наркологія" пані Ірина Пінчук і заступник директора інституту 

Сергій Шум.  

З Міністерства економічного розвитку і торгівлі є? Немає.  

Міністерство соціальної політики є? Немає.  

Державне управління справами є? Керівник управління охорони 

здоров'я та санаторно-курортних закладів пан Піщиков.  

Я, з вашого дозволу, не буду зачитувати, немає заперечень, шановні 

колеги народні депутати, я не буду весь список гостей запрошених 

зачитувати.  

Переходимо до розгляду питань порядку денного з врахуванням 

внесених змін. 

Про результати закупівель лікарських засобів, імунобіологічних 

препаратів та медичних виробів, проведених через спеціалізовані міжнародні 
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організації за кошти Державного бюджету України 2016 року. Пан Роман, 

будь ласка, вам слово. 

 

ІЛИК Р.Р. Шановна Ольга Вадимівна, шановні народні депутати, 

шановні присутні! Стан закупівель спеціалізованими організаціями 

лікарських засобів та медичних виробів за кошти Держбюджету 2016 року 

станом на 4 квітня 2017 року виглядає наступним чином: із загальної суми 

міжнародних закупівель на 3 мільярди 944 мільйони 079 тисяч 200 Дитячий 

фонд Організації Об’єднаних Націй  (ЮНІСЕФ)  закупив лікарських засобів 

на суму загальну 843 мільйони 284 тисячі 600, що складає відповідно 22 

відсотки і ці лікарські засоби поставлено було на ДП МОЗ і відповідно 

розвезено і поставлено в регіони 21 відсоток цих лікарських засобів. 

"Crown" із загального фонду 1 мільярд 66 мільйонів 778 тисяч 700  в 

закуплі  поставив нуль. Відповідно організація ПРООН із планового завдання 

на 2 мільярди 34 мільйони 15 тисяч 900 поставили лікарські засоби на ДП  18 

відсотків і відповідно поставлено в регіони тих лікарських засобів 15 

відсотків. Всі інші лікарські засоби загалом продовжують поставлятись в 

регіони з нашого ДП Міністерства охорони здоров’я. І протягом найближчих 

чотирьох днів будуть розвезені залишки у всі інші регіони. 

Таким чином, міжнародні закупівлі виглядають наступним чином: з 3 

мільярдів 944 мільйони 079 200 загального плану фінансування на 2016 рік 

поставлено на ДП 14 відсотків, тобто на 557 мільйонів 881 тисячу 639 і 

розвезено і поставлено в регіони відповідно 12 відсотків. 

Це інформація станом на 4 квітня. Цю інформацію ми подали до 

комітету і продовжуємо працювати. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Дякую, пане Романе. Я би хотіла попросити  вас 

надавати комітету, крім цієї інформації, яку ви стабільно надаєте, ще по тих 

медикаментах, які прийшли в поставку, терміни їх придатності. 

 

ІЛИК Р.Р. Прийнято. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Дякую. Шановні колеги, чи є у вас запитання? 

Будь ласка. 

 

ШУРМА І.М. Я би хотів наголосити увагу всіх присутніх в 

наступному. За 2016 рік, вдумайтесь, на сьогоднішній день в Україну з 4 

мільярдів поставлено 14 відсотків від потреби. Людям, які знаходяться на 

лікуванні у стаціонарі, все одно, що поставлено в Україну, вони хочуть  мати 

ці ліки безпосередньо там, де вони лікуються. Там є їх лише 12 відсотків від 

потреби. Але не це є найстрашніше на сьогоднішній день. 

Я вчора з великим здивуванням познайомився з інформацією 

Міністерства охорони здоров’я про надійність партнерів міжнародних 
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організацій, які поставляють нам ліки. Я хочу вам сказати, що десятки тисяч 

упаковок медикаментів по онкології і онкогематології для дітей на 

сьогоднішній день повернені міжнародній організації "Краун" через те, що 

вони є протерміновані. У мене є запитання: хто буде утилізувати ті ліки 

протерміновані – раз. Їх ніхто забирати не буде через кордон. За чиї кошти 

буде проведена утилізація? І яким чином організація, яка поставляє на 

сьогоднішній день протерміновані ліки, яка в цьому році взагалі не поставила 

жодного медикаменту за 2016, знову є серед організацій 2017 року, яка буде 

поставляти ліки?  

У мене є запитання до Міністерства охорони здоров'я. Ви підписуєте 

угоди. Ви ті угоди не даєте нам до ознайомлення.  Скажіть, будь ласка, з 

вашої точки зору, хто буде нести персонально відповідальність за 

протерміновані ліки? Хто буде нести відповідальність за кошти 

держбюджету, які будуть скеровані на утилізацію? І в який час "Краун" 

проведе заміну? Тому що на це потрібен час. Дякую.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Пане Романе, будь ласка, вам слово. 

 

ІЛИК Р.Р. Так, пане Ігорю, дякую за запитання. Відповідно з 

договірними зобов'язаннями з відповідною міжнародною організацією чітко 

досягнута домовленість щодо заміни лікарських засобів тих, у яких 

закінчується термін придатності. Всі питання, які пов'язані з утилізацією, всі 

питання, які пов'язані з відповідною заміною лікарських засобів, це є 

площина повної, стовідсоткової відповідальності міжнародної організації, 

яка взяла на себе такі зобов'язання відповідно до підписаної угоди.  

 

ШУРМА І.М. Пане Романе, я акцентую увагу: яким чином міністерство 

допустило закупівлю медикаментів з таким терміном придатності? Не треба 

нам пізніше перед міжнародними інституціями розказувати про економію 

коштів. Той, хто коли-небудь займався закупівлею препаратів, той знає: якщо 

термін придатності менший ніж третина, вказана на коробці,  то такі ліки, як 

правило, надаються безоплатно, ще й додається преміум з боку поставника 

повноцінної продукції. 

Як так сталося, ви ж постійно звітуєте: на склади потрапила продукція, 

ну ви ж бачили, що потрапило? Це ж зі складів потрапила продукція в 

лікарні. І сьогодні лікарі вимушені повертати назад! Сьогодні лікарі 

опинилися між молотом і наковальнею, тому що пацієнти потребують ліків, 

міністерство звітує, що ці ліки поставлені безпосередньо в регіон, а лікарі 

мусять казати, що поганий термін придатності. Тим самим це не є недолік 

міністерства, тим самим відповідальні працівники міністерства опускають  

нижче плінтуса державу Україну перед міжнародним співтовариством. Хто 

несе відповідальність за те, що приймаються такі ліки?  
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ІЛИК Р.Р. Я ще раз хочу підкреслити, що коли підписувалися договірні 

зобов'язання, від відповідної міжнародної організації надані всі гарантійні 

листи, які стосуються і утилізації, і заміни лікарських засобів вчасно. Тобто 

до того терміну, допоки лікарський засіб має термін придатності, він повинен  

бути замінений міжнародною організацією без будь-яких обмежень.  

 

ШУРМА І.М. Ну вибачте мені за грубе слово: навіщо "козу" водити по 

нашій країні, знаючи, що їх будуть утилізовувати, їх пропускають через 

кордон і потім направляють відповідно до угоди на утилізацію. Нагадати вам 

історію з "Таміфлю"? Приблизно ті самі люди тим займалися. Літаками 

везли, а пізніше за гроші нашого  бюджету це все утилізовували.  

Я ще раз задаю запитання: чи є у міністерстві відповідальний за 

контроль поставок отих обмежених у терміні ліків чи немає таких? Якщо 

немає, то ви скажіть, що у нас немає таких людей. Нам що привезуть, це 

будете їсти. Дякую.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Тепер виступають пан Мусій, пан Мельничук і 

пан Яриніч.  

 

МУСІЙ О.С. Шановні народні депутати, шановні присутні, хочу 

звернути вашу увагу на ту неправду, яку розповсюджували вчора засоби 

масової інформації, зокрема виступ прем’є-міністра про присутність на 

засіданні комітету в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун.  За державні 

закупівлі, згідно розподілу повноважень, відповідає персонально в.о. міністра  

Уляна Супрун. Вона сьогодні відсутня на засіданні комітету вчергове. 

Тому вважаю, що ми зобов’язані знову звернутись офіційно публічно 

до прем’єр-міністра, що нас не влаштовує така позиція виконуючої  

обов’язки міністра, яка відповідає за закупівлі,  і саме тому інші заступники 

міністра не можуть відповісти на ті питання, які задають народні депутати. 

Окрім того, в мене запитання до Міністерства охорони здоров’я, 

можливо, ви зможете дати відповідь, можливо, ні. У публічних заявах 

виконуюча обов’язки міністра Уляна Супрун неодноразово заявляла, що 

закупівлі 2017 року  будуть здійснені до березня. Зараз квітень. Скажіть, будь 

ласка, чи здійснені міжнародні закупівлі за кошти 2017 року і що 

відбувається з 2017 роком? Дякую. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Пане Романе, будь ласка. 

 

ІЛИК Р.Р. Дякую за запитання. Олег Степанович, я думаю, що ви 

погодитесь зі мною, що і міністр, і виконуючий обов’язки міністра  не завжди 

мають можливість брати участь в засіданні, я маю на увазі профільного 

комітету. Ви також працювали міністром і, напевно, не на всіх засіданнях 

комітету були в нас, коли ми запрошували вас. 
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Тому, виходячи з цього, ми розуміємо, що дуже рідко складається така 

ситуація, що з профільних заступників троє присутні на засіданні комітету. Я 

думаю, що ми абсолютно компетентні, щоб дати в  більшості  відповідей на 

ті питання, які звучать на засіданні комітету. А якщо подивитись взагалі 

інфографіку того, як відвідують комітети  інші профільні по інших, скажемо, 

комітетах Верховної Ради, то я думаю, що Міністерство охорони здоров’я 

виглядає в цьому форматі не найгірше.  

Щодо питань, які стосуються безпосередньо закупівель 2017 року. 

Формується номенклатура, формуються відповідно ті замовлення до 

міжнародних організацій, які ще  не сформовані у вигляді номенклатури, 

узгоджуються цінові пропозиції, погоджуються кошториси. Ви вірно сказали, 

що саме цим розділом роботи якраз опікується безпосередньо сама 

виконуюча обов’язки міністра, вона на себе взяла таку відповідальність, вона 

від неї не відмовляється. І зрозуміло, що ми будемо намагатись наздогнати 

питання закупівлі, яке відстає з річним, скажемо чітко, з річним 

відставанням. Відстає на протязі не першого року, не на протязі тих шести чи 

восьми місяців, поки ми працюємо в міністерстві, а відстає на протязі  трьох 

років з регулярним річним запізненням. Коли ми почали працювати 

фактично з серпня і, скажемо, отримали 50 на 50 закупівлі 2015 року, то 

зрозуміло, що треба було завершувати формування номенклатури 2015 року, 

довести ці закупівлі до логічного завершення, сформувати номенклатуру 

2016, вийти в рамках бюджетних призначень на поставки у 2017 році. І 

зрозуміло, допоки не будуть завершені закупівлі 2016 року, повноцінно не 

можна розпочати процес відповідно до чинного закону закупівель 

паралельно 2017 року. 

 

ШУРМА І.М. Пане Романе, та мова йде, ви вже повинні сформувати 

номенклатуру 2018 року. Вже. Ви ж за 2017 рік говорите. Ви ж говоріть 

людям правду.  

 

ІЛИК Р.Р. Це за умови, дивіться… 

 

ШУРМА І.М. Пане Ілик, ви коли були депутатом, вас не перебивали. 

Тепер ви послухайте. Значить, у 2017 році, ну дайте людям відповідь 

правдиву, поки ви сформуєте замовлення, поки проведете переговори і 

заключите угоду, це буде знову кінець року. В листопаді ви знову переведете 

гроші, так як і цього разу, дякуємо прем'єр-міністру, що змусив міністерство 

сказати, де гроші. А гроші переведені в "Bank of America", а звідти 

перечисляються поставщикам українським, яких звинувачували в 

мафіозності, і вони далі продовжують закуповувати і поставляти нам ті всі 

медикаменти. І це все знову відбудеться на рік зі спізненням. Давайте 

формуйте вже сьогодні. Що вам заважає формувати список потрібних 
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медикаментів на 2018 рік? Ви говорите за 2017. Та договори будете 

заключати по процедурі.   Ніхто не заперечує. Ну ви так ніколи не доженете.  

 

ІЛИК Р.Р. Саме цим ми й займаємося. Саме так працюють 

номенклатурні групи і формують відповідний список. Дякую.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Пане Сергій, будь ласка. Пан Костянтин потім. 

Якщо можна, я дуже вас прошу, у нас сьогодні надважливі питання, закони 

наші комітетські, які  нам потрібно пройти по  всіх правках. Я би дуже  

хотіла, щоб у нас обов'язково був кворум, щоб ми завершили розгляд усіх 

питань.  

Пане Сергію, будь ласка. 

 

МЕЛЬНИЧУК С.П. Я дуже коротко стосовно цього питання.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Я прошу пробачення, що вас перебиваю. Скажіть, 

будь ласка, камера у нас з якого каналу була? 

 

ІЗ ЗАЛУ. "Рада". 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Дякую.  

 

МЕЛЬНИЧУК С.П. Мною ще на початку року було також помічено 

корупційні дії, на мій погляд, у даній ситуації. Мною було направлено до 

НАБУ відповідне звернення, щоб розслідували, тому що, як ми бачимо, 

доганяти – це не означає закуповувати старі ліки, яким виходить термін 

придатності, і їх привозити в Україну і тут утилізовувати. Потрібно 

закуповувати ліки, які могли  хоча б до кінця року бути. 

    І планування. Це біда нашого кожного міністерства і відомства, 

планування. Тобто майбутній бюджет має бути сформований до певного 

періоду. І це бич, який не можуть перейти наші відомчі чиновники. Тому 

плануйте своєчасно, а не займайтеся корупцією і не заробляйте на людях, 

тому що на даний момент фактично сьогодні в цей місяць  уже ті ліки, які 

були закуплені, вони - вже термін придатності вийшов, а нових у вас уже 

немає. І це людські життя. Не ризикуйте. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Пане Костянтин, будь ласка.  

 

ЯРИНІЧ К.В. Коротке запитання до Міністерства охорони здоров'я, 

враховуючи те, що ми не бачили угод, на жаль, скажіть, будь ласка,  чи 

існують в цих угодах у нас терміни поставок на Україну на 2016 рік? Ну, 

давайте і по 2017 року. Але ж якщо ми кажемо про те, що ми не можемо на 

2017 рік розпочати, поки ми не поставимо все, то це, я вважаю, буде сильним 
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поштовхом, якщо ми будемо розуміти, що, наприклад, до червня всі 

міжнародні організації повинні поставити. І таким чином контролювати і 

розуміти депутатському корпусу, коли ми розпочнемо насправді вже мріяти 

за 2017 рік. Дякую.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Пане Романе, будь ласка.  

 

ІЛИК Р.Р. Якщо взяти до уваги всю номенклатуру і весь перелік 

лікарських засобів, які є в програмах, то, безумовно, вони мають різні умови, 

які визначені угодою. Я зараз не готовий про них сказати, оскільки я 

фактично і не бачив цього документа. Тому, якщо у вас є більш конкретні 

питання по окремих напрямках, то прошу у формі звернення до нас надати, 

ми дамо абсолютно компетентну відповідь по всіх тих термінах, які вас 

цікавлять. 

 

ЯРИНІЧ К.В. Чи я правильно зрозумів, якщо якийсь препарат в угоді 

прописаний у нас тільки до кінця  2016 року буде поставлений, ми ж раніше 

не розпочнемо поставку за 2017-й, так?  

 

ІЛИК Р.Р. Саме так.  

 

ЯРИНІЧ К.В. Це жахливо.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Пане Олексію, будь ласка.  

 

МУСІЙ О.С. Вибачте. Ця інформація не відповідає дійсності.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги, прошу вас надавати ваші 

пропозиції, чіткі запитання.  

 

МУСІЙ О.С. Саме тому я звертаюся в чергове до в.о. міністра, яка 

компетентна особа, вона має відповісти, а не заступники міністра, які не 

володіють цим питанням.  

Можна розпочати поставки за 17-й рік. І, будь ласка, не вводьте в 

оману народних депутатів щодо неможливості почати процедуру поставок 

17-го року і заключення угод. Це дозволено і чинним законодавством, і 

елементарною логікою.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Пане Олексію, будь ласка. 

 

КИРИЧЕНКО О.М. У меня есть замечание. К сожалению, нет человека, 

который персонально за это отвечает. У меня есть замечание к дефектуре, это 

тот процесс, который они называют сбор заявок на закупку следующего года. 
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Я абсолютно четко заявляю, потому что я изучил вопрос. И, например, вы 

говорите о том, что у нас заявка на лечение врожденного иммунодефицита 

выполнена в полном объеме. Ко мне обратились пациенты, которые говорят: 

"Мы не можем получить препаратов". Вы рапортуете о том, что вы заявку 

выполнили в полном объеме.  

Например, у нас есть ситуация с иммунодепрессантами для людей, 

которые перенесли трансплантацию. Вы закупили препараты, которые люди 

брать у вас не хотят. Люди, которые перенесли пересадку почки или сердца, 

они привыкли к какому-то конкретному препарату, они на него 

ориентированы, они отдали целую жизнь для того, чтобы продолжить свою 

жизнь. И они ни в коей мере не будут пользоваться теми заменителями, 

которые им предлагают. Это абсолютно некорректная постановка вопроса.  

То же самое относится, допустим, к препаратам по лечению вирусных 

гепатитов. Вы из комиссии, которая принимает решения, вывели одного из 

ваших главных специалистов, этот человек завкафедрой инфекционных 

болезней Киевского национального медицинского университета, который 

всю жизнь занимается лечением вирусных гепатитов. Я обращался к пану 

Линчевскому с просьбой о том, что введите человека в группу, которая 

принимает решение о необходимости закупки тех или иных препаратов, этот 

человек, оказывается, им не нужен.  

Я обвиняю вас в том, что вы оказываете давление, во-первых, на 

специалистов, которые формируют вашу дефектуру, во-вторых, на людей, 

которые  находятся в регионах и дают вам количество, необходимое для 

закупки. Пожалуйста. 

 

ЛІНЧЕВСЬКИЙ О.В. Дякую за запитання чи за зауваження, за 

коментар.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Так, будь ласка.  

 

ЛІНЧЕВСЬКИЙ О.В. Треба розтлумачити той факт, що всі ті скарги, 

які на сьогодні надходять до вас як до народного депутата, вони стосуються 

номенклатури, сформованої ще за 2015 рік. Як ми щойно доповідали, 

номенклатура, яка має до нас бодай якесь відношення, поставлена лише на  

14 відсотків. Нові групи експертів, нові фахівці, в тому числі і з 

трансплантації,  котрі добре знають про проблему, вами порушену, вони 

формують номенклатуру на 2017 рік, котра ще не поставлялася. Абсолютно 

згоден з вами, з тими проблемами, котрі ви піднімаєте. І саме для того, щоб 

їх не було, нові групи експертів формують  нову номенклатуру.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Пане Олексію, якщо у вас є інформація про тиск і 

про недолучення професіоналів, ви маєте написати заяву. 

 



11 

 

КИРИЧЕНКО О.М. Я вже написав...  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Ні, ні. Не скаргу. Ви маєте написати заяву про 

злочин. Якщо такі факти у вас є, і ці факти є обґрунтованими, то немає сенсу, 

тобто ви таким чином нічого не отримаєте. Ви маєте зафіксувати і написати  

у відповідні органи, у правоохоронні органи заяву про злочин. Це є вихід із 

ситуації. Дякую.  

 

ШИПКО А.Ф.  Шановні колеги! Шановні присутні! По-перше, хочу 

подякувати вам, Романе Романовичу, за такі відповіді. Ви, дійсно, фахівець. І 

те, що ви зробили, що з 1 квітня запрацювала система реімбурсації в Україні, 

це велике діло для людей. І те, що будуть здешевлені ліки, це дуже гарно.  

Але до міжнародних закупівель. Всім все ясно. За 2016 рік поставлено 

тільки на 14 відсотків, закуплено. А гроші вже рік там. Ми з вами на комітеті 

приймали рішення стосовно незадовільної  роботи міністерства по закупівлях 

міжнародних. Так? Ми з вами говорили, і ті питання, які задавав наш 

шановний колега Ігор Михайлович Шурма стосовно терміну придатності, 

стосовно  тих препаратів, що їх треба буде чи повертати, чи утилізовувати в 

нашій державі. Це все дуже важливі питання.  

Тому, шановні колеги, ми дали вже оцінку міжнародним закупівлям. 

Ми з вами говорили про зміни до Закону "Про міжнародні закупівлі". Такі 

зміни підготовлені. Ми всім розіслали депутатам. Давайте прочитайте, дайте 

свої поради. Та внесемо зміни в закон і будемо вже працювати і примусимо, 

щоб виконавча влада працювала так, як це потрібно народу України. Оце моя 

пропозиція. Зміни до Закону підготовлені. І всі вони у вас є. Ми давайте 

підпишемося комітетом і знімемо ці питання раз і назавжди.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Дякую, пане Андрію. Дякую, шановні колеги. У 

нас пропозиції, власне, які потрібно голосувати, я не почула. Тому ми 

приймаємо до відома  надану інформацію, яка не дуже радісна і зовсім, як би, 

нас не тішить. І, пане Романе, ви ще залишаєтесь тут чи йдете? Бо я буду 

мати ще запитання такі логістичні по цих міжнародних закупівлях, по тому, 

як доставка в регіони відбувається, щоб зараз час не втрачати.  

 

(Загальна дискусія)   

 

БАХТЕЄВА Т.Д. До відома взяти цю інформацію. Це не може бути так. 

Это цинизм, это пиар. Это беспрецедентный вообще случай, когда украинцы 

не получают за свои, оплаченные налогоплательщиками, деньги лекарства.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Пані Тетяно, ми визнали закупівлі 

незадовільними.  
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БАХТЕЄВА Т.Д. И как можно сейчас говорить: "Дайте нам лекарства 

за 2017 год"? А где 2016 год? А где ответственность? Где деньги? В Америке 

лежат и крутятся кому-то в карман? 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Пані Тетяно, є рішення Комітету з питань 

охорони здоров'я  визнати проведення закупівель незадовільними.  

 

БАХТЕЄВА Т.Д. Значит, немедленно дать в Генеральную прокуратуру 

запрос. И пусть она разбирается. Глава СБУ уже сказал, що "ці міжнародні 

закупівлі треба скасувати в країні".  Тому як можна брати до відома, когда 

убиваются люди, жизни людей? 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Давайте вашу пропозицію, я її винесу на 

голосування. 

 

БАХТЕЄВА Т.Д. До Генеральної прокуратури.  

 

ІЗ ЗАЛУ. (Мікрофон не ввімкнено) 

 

БАХТЕЄВА Т.Д.    І снятие всего состава МОЗа.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги! Я готова будь-яку вашу 

пропозицію винести на голосування. 

 

БАХТЕЄВА Т.Д. Вони не працюють, вони не хочуть працювати, вони 

не можуть працювати.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Будь ласка, яку пропозицію виносимо на 

голосування?  

 

МУСІЙ О.С. Зараз. Шановні народні депутати! Я прошу підтримати… 

 

БАХТЕЄВА Т.Д. До Генеральної прокуратури звіт. 

 

МУСІЙ О.С. Я прошу підтримати пропозицію, яка підготовлена мною 

в тому числі, про звернення за наслідками в тому числі і сьогоднішньої 

абсолютно незадовільної, я вважаю, доповіді, яку не тільки до відома не 

можна приймати, а некомпетентної відповіді народним депутатам і 

непрофесійної підготовки у відповіді на державні закупівлі, звернутися за 

наслідками тими, які ми голосували раніше, про визнання незадовільними 

закупівлі в 2015-2016 році, звернутись до Генеральної прокуратури України, 

до Генерального прокурора Луценка із заявою про вчинення кримінального 

злочину відповідальною за це особою  Міністерства охорони здоров'я за 
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статтею 214 Кримінального кодексу України. І прошу поставити на 

голосування цю пропозицію.   

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Так, є пропозиція Олега Степановича. Зараз пана 

Сергія пропозиція. Давайте, прошу пропозиції, будь ласка.  

 

МЕЛЬНИЧУК С.П. (Мікрофон не ввімкнено) Моя пропозиція  завтра 

підняти питання у Верховній Раді. Викликати виконуючого обов'язки 

міністра охорони здоров'я, щоб вона зробила звіт  перед Верховною Радою 

про свою роботу за цей термін.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. О'кей. Друга пропозиція є.  

 

КИРИЧЕНКО О.М. Может, мы тогда обратимся с просьбой объяснить 

законность нахождения на должности… 

 

 (Загальна дискусія).        

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Пане Костянтине, у вас також пропозиція була?  

 

ЯРИНІЧ К.В. Ні. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Так, пані Ірино, будь ласка.  

 

СИСОЄНКО І.В. Я хочу прокоментувати те звернення, яке зараз 

формується Олегом Степановичем. Я хочу наголосити на  тому, що 

повноваження будь-яких органів  державної влади (Генеральної прокуратури, 

Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ), вони 

завершуються в межах тільки повноважень органів державної влади України. 

Тож говорячи про міжнародні закупівлі, якщо кошти передані за межі 

України на підставі договірних відносин, жодна інституція правоохоронної 

діяльності України не має  повноважень, щоб щось робити і розглядати по 

відношенню того, що не контролюється. Тому мова може йти не про 

перевірки державних закупівель, а виключно про діяльність конкретних 

посадових осіб України. 

 

ІЗ ЗАЛУ. Так так і сформовано. 

 

(Загальна дискусія).  

 

СИСОЄНКО І.В. Тоді формуйте, будь ласка, конкретно, щоб наші 

звернення були юридично грамотні, від Комітету охорони здоров'я. Добре, 

Олеже Степановичу?  
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МУСІЙ О.С. Я вам на увазі службових осіб Міністерства охорони 

здоров'я, не персонально Уляни Супрун. 

 

СИСОЄНКО І.В. Ви чітко формуйте, щоб ми не виглядали… 

 

(Загальна дискусія).  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги, наразі у нас є дві пропозиції, які 

ми зараз винесемо на голосування. Перша пропозиція Олега Степановича 

Мусія. Прошу, Олеже Степановичу, під стенограму озвучте вашу 

пропозицію. 

 

МУСІЙ О.С. Звернення. Насправді мова іде про звернення народних 

депутатів. Про звернення. Звісно, вирішувати Генеральній прокуратурі,  що 

робити чи ні. Про звернення від народних депутатів України, членів Комітету 

з питань охорони здоров'я. Хто захоче, той, звісно, "за" проголосує і підпише.  

"Про вчинення  кримінального правопорушення за 214-ю статтею 

Кримінального кодексу України службовими особами Міністерства охорони 

здоров'я України стосовно державних закупівель 2015-го і  2016 років". 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Так, ми зараз голосуємо першу пропозицію. 

Шановні колеги, прошу вас проголосувати, хто… 

Прошу, пане Андрію. 

 

ШИПКО А.Ф. Шановні колеги, не всі знають статтю 214-у.  

 

МУСІЙ О.С. Так. Без назви статті. Добре.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Добре. 

 

БІЛОВОЛ О.М. Почекайте, він правильно говорить.  Статтю хай 

встановлюють правові органи, це не наше питання на сьогоднішній день. Ми 

повинні тільки зафіксувати факт, який є. От ми його тільки що 

обговорювали, що неналежне виконання і так далі.  

 

(Загальна дискусія).  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Так, згодна. Будь ласка. 

 

МУСІЙ О.С. Заява про вчинення  кримінального правопорушення 

службовими особами Міністерства охорони здоров'я України стосовно 

державних закупівель 2015-го і  2016 років. 
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КИРИЧЕНКО О.М. Олег Степанович, вы квалифицируете, а что они 

нарушили? Сформулируйте, что они сделали не так? Что?! 

 

МУСІЙ О.С. "Что они сделали не так", пане Олексію. Дивіться, ми 

минулого… 

 

(Загальна дискусія). 

 

МУСІЙ О.С. На минулому засіданні ми приймали рішення про 

визнання незадовільною роботу Міністерства охорони здоров'я в сфері 

державних закупівель. 

 

_______________. Так, це вже ми проголосували. 

 

МУСІЙ О.С. Ми це вже проголосували. Сьогодні ми почули ту саму 

відповідь, а ще гіршу навіть, ніж минулого  разу. Тому, починаючи від 

термінів придатності, починаючи від зриву поставок, починаючи від 

міжнародних договорів, яких ніхто не бачив, і все інше – для того є 

компетентні правоохоронні органи, Генеральна прокуратура. Хай вона в 

межах своєї компетенції розгляне це питання.  

Це є просто звернення народних депутатів  від комітету. І я не бачу тут 

якихось великих проблем. Якщо ви хочете – підтримайте, не хочете – не 

підтримуйте. От і все. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги, ми завершуємо вже обговорення. 

Прошу вас проголосувати. Заява буде доопрацьована секретаріатом 

відповідно до юридичних зауважень і погоджено її текст, щоб не було ніяких 

юридичних колізій.  

Прошу вас проголосувати, хто за те, щоб підтримати звернення до 

Генеральної прокуратури. Прошу голосувати. Хто за заяву про вчинення 

злочину до Генеральної прокуратури, прошу вас голосувати. Біловол, 

Шурма, Шипко, Кириченко, Мельниченко, Богомолець,  Мусій, Бахтеєва.  

Хто утримався? Березенко, Яриніч, Сисоєнко.  

Хто проти? Немає.  

Виношу на голосування наступну пропозицію щодо заслуховування 

звіту виконуючої обов'язки Міністра охорони здоров'я по проведеній роботі з 

трибуни Верховної Ради. Правильно я озвучила вашу пропозицію, пане 

Сергію?  

Будь ласка, прошу голосувати. Хто за цю пропозицію? Це має буде 

наше звернення до Прем'єр-міністра, правильно я розумію?  

 

МУСІЙ О.С. До Голови Верховної Ради. 
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БОГОМОЛЕЦЬ О.В. До Голови Верховної Ради.  

Одностайно. Всі проголосували за. Дякую. 

Чи ми будемо вказувати термін, коли ми просимо зробити цей звіт з 

трибуни? 

 

МУСІЙ О.С. Якщо набирається 150 народних депутатів, то тоді 

негайно викликається.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Дякую, шановні колеги, за ваші пропозиції.  

Ми зараз переходимо до розгляду наступного питання порядку 

денного. Законопроекти, з опрацювання яких комітет є головним. Шановні 

колеги, я би дуже хотіла, щоб наступні два законопроекти… 

Перепрошую. Секретаріат, а чому ви розбили 4449 і 1242? Для чого ви 

їх розбили? Експерти однакові, ми б людей відпустили.  

Шановні колеги, переходимо до розгляду проекту Закону про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання 

законодавства у сфері застосування запобіжних заходів до особи, стосовно 

якої передбачається застосування примусових заходів медичного характеру 

або вирішується питання про їх застосування, законопроект  № 1242. Автори 

– Левченко, Осуховський, Іллєнко. Цей законопроект було прийнято 

Верховною Радою за основу в першому читанні 15 жовтня 2016 року. Він 

доопрацьований до другого читання. Враховано 5 поправок, враховано 

редакційно 2 поправки, відхилено 5 поправок. 

По відхиленим поправкам пропоную пройтися. Поправка  № 5 

Березюка, Сисоєнко. Пропонувалося статтю 19-у про психіатричну допомогу 

назвати "Запобіжні заходи медичного характеру у психіатричних закладах". 

Поправку відхилено, тому що поправкою  № 4 робочої групи було 

запропоновано іншу назву статті 19.1., яка більшою мірою відповідає 

положенням статті 508 КПК.  

Немає зауважень? 

 

СИСОЄНКО І.В. Я не заперечую. Підтримую рішення робочої групи.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Дякую. 

До секретаріату питання. Нам потрібно голосувати по відхиленим 

правкам?  

 

(Шум у залі). 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Пані Ірино, ще ваша поправка  № 10, Сисоєнко, 

Березюк, якою пропонувалося при застосуванні запобіжного заходу 

врахувати суспільну небезпеку. Поправку відхилено, оскільки обрання типу 
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психіатричного закладу для поміщення хворого згідно із законодавством є 

прерогативою суду. 

 

СИСОЄНКО І.В. У мене немає зауважень до роботи робочої групи, я 

підтримую рішення робочої групи. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. О'кей.  

 

СИСОЄНКО І.В. Тому я пропоную ставити в цілому на голосування 

цей законопроект. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Все.  

 

(Загальна дискусія).  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги, прошу народних депутатів 

України розглянути подану таблицю поправок до законопроекту 1242. Якщо 

немає зауважень, пропоную ухвалити його редакцію в другому читанні для 

подальшої подачі його до Головного юридичного управління Апарату 

Верховної Ради  України. Прошу вас проголосувати, хто за  цю пропозицію. 

Одностайно.  

 

(Загальна дискусія).  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги, я пропонувала би, у нас сьогодні 

розглядається закон ще один – 4449. Ці закони мають бути винесені в 

парламент, ми зараз по ньому пройдемо, разом. Тобто я би пропонувала, ми 

зараз через один пройдемо 4449, щоб ми ці закони винесли разом, 

проголосували з вами їх як невідкладні. Тому що вони реально дозволяють в 

парі змінити майбутнє нашої психіатричної служби. 

І тоді, якщо ви не будете заперечувати, я тоді ці обидва закони готова 

доповісти. 

Так, обидва закони вже підготовлені до другого читання, їх потрібно 

разом винести. Вони ідуть як певне таке доповнення. 

 

ШУРМА І.М. У мене є пропозиція, для ефективності співпраці, щоб у 

нас тут все було дуже актуально. Я вам покажу таку штучку, вона 

називається "телефон". Я закликаю заступників міністра, які розказують, що 

приймають тут активну участь, годину не вилазять з телефонів! Пан 

Лінчевський у нас рекордсмен, він дві години парламентських слухань 

просидів в айфоні.  
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Так я пропоную, раз ви вже сюди прийшли, будь ласка, давайте один 

одного поважати. Тому що ваш погляд, зосереджений на екран, викликає 

певні емоції, наприклад, і у мене в тому числі.  

Тому що, якщо ви прийшли сюди "відбути номер", то не дивуйтесь 

відношенню до себе. Якщо ви прийшли сюди послухати, то, будь ласка,  

відкладіть телефони. Я думаю, що в міжнародних інституціях, де ви 

проходили навчання, вас того не вчили. Дякую.  

І редакційна правка, я пропоную, що для протоколу ми повинні 

говорити не "одностайно", а "одноголосно". 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Є, добре. Дякую.  Я з кожним днем стаю все 

краще і краще.  

Шановні колеги, переходимо до розгляду третього питання. Про проект 

Закону про внесення зміни до статі 9 Закону України "Про лікарські засоби" 

щодо доступу до результатів доклінічного вивчення та клінічних 

випробувань лікарських засобів, 4074, друге читання. 

Прошу вас відкрити таблицю.  

 

(Загальна дискусія).  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги, я дякую вам за підказку. У вас є 

зауваження до цього законопроекту? 

 

ІЗ ЗАЛУ. Немає. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Чи всі ваші правки враховані?  

Пропозиція підтримати доопрацьований до другого читання 

законопроект і прийняти його в цілому як закон. Прошу вас проголосувати, 

хто за цю чудову пропозицію. Одноголосно. 

Шановні колеги,  переходимо до розгляду наступного питання порядку 

денного. Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо надання психіатричної допомоги (№ 4449, друге читання). 

Прошу вас відкрити табличку. Це законопроект у нас комітетський. Ми 

отримали під час розгляду законопроекту, прошу вас буквально три хвилини, 

30 правок від народних депутатів України: Березюк, Бабак, Сисоєнко, 

Тимошенко, Левченко, Третьяков. 72 поправки внесені робочою групою при 

комітеті, яка була утворена рішенням комітету від 22 лютого 2017 року. 

З цих поправок враховано, тобто у нас їх 102, враховано 77, враховано 

частково 5, враховано частково редакційно 2, враховано редакційно 2, 

відхилено 16 поправок.  

Прошу вас проглянути відповідні зауваження. Чи є у вас ще пропозиції, 

зауваження? Немає.  
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Колеги, ви сьогодні просто чудові і неперевершені. Прошу народних 

депутатів України розглянути подану таблицю поправок до законопроекту  

№ 4449, і якщо немає зауважень, пропоную ухвалити його редакцію в 

другому читанні для подальшої його подачі до Головного юридичного 

управління Апарату Верховної Ради України. Прошу вас голосувати, хто за 

цю пропозицію. Одноголосно. Дякую. 

 

ШУРМА І.М. Ольго Вадимівно, ви як голова комітету, зверніть увагу 

на Лінчевського з телефоном, або відправте його ліфтом, хай їде і там 

бавиться. Ну що це таке?  

 

СИСОЄНКО І.В. Ми не в школі знаходимось.  

 

ШУРМА І.М. Послухайте мене, навіщо ми їх сюди тоді просимо? 

Потім людина каже, що фонду зарплати немає. Я розумію, відповісти, але не 

сидіти в телефоні, я ще раз наголошую. Він потім не відповідає на основні 

запитання, бо це не його функції. Школа, хай буде школа. Це просто 

неповага. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги, я дуже люблю парламентські 

слухання. Може ми проведемо парламентські слухання про шкідливий вплив 

мобільних телефонів? Я насправді хочу сказати, що це надзвичайно велика 

проблема, насправді доведено, що мобільні телефони та їх опромінення, яке 

є, це науково обґрунтований факт. Вони заповільнюють дуже сильно рух 

сперматозоїдів. Тому це дуже важливо взагалі і для дітей. 

 

ШУРМА І.М. Я знімаю свою пропозицію. Пан Лінчевський, дивіться 

далі в телефон.  

 

(Шум у залі). 

     

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Так, шановні колеги, після маленької 

гумористичної паузи переходимо до розгляду пункту 5-го. Про проект 

Закону про опіку та  піклування над повнолітніми недієздатними особами та 

особами, цивільна дієздатність яких обмежена. Номер 4606. Поданий 

Кабінетом Міністрів. 

З цього законопроекту комітет не є головним. Тому пані Ірині 

Сисоєнко пропоную слово. Одна хвилина для виступу. Готові, пані Ірино?   

 

СИСОЄНКО І.В. А є представники Міністерства соціальної політики?  

 

ІЗ ЗАЛУ. Ми запрошували. Немає. 

 



20 

 

СИСОЄНКО І.В. Добре. Я буду доповідати цей законопроект. Ну, по-

перше, я хочу сказати щодо цього законопроекту,  яким пропонується внести 

зміни в багато чинних нормативних актів, в тому числі і в кодекси, що багато  

положень вже врегульовані давно нормами діючого законодавства. 

Наприклад, пропонується стаття 11 проекту, що передбачає, що особа, якій 

стало відомо про повнолітніх осіб, які потребують опіки та піклування, 

зобов'язана повідомити про це орган опіки та піклування протягом трьох днів 

з моменту, коли стало про це відомо. В той же час в Цивільному кодексі 

України в статті 57 вже чітко визначено, що особа, якій стало відомо про таку 

особу, зобов'язана повідомити про це орган опіки та піклування негайно.  

Тож весь  законопроект, який пропонується Міністерством соціальної 

політики,   по суті відображає вже  всі ті норми, які знаходяться в різних 

кодексах і в законодавстві в діючій редакції. Окрім того, проектом закону 

пропонується погіршити правове становище певних суспільних відносин у 

порівнянні з чинним законодавством, яке діє зараз. В тому числі чомусь в цей 

законопроект, який не має взагалі предмету регулювання даного, вставлена 

стаття, яка стосується питання стерилізації фізичної особи, що визнана 

недієздатною. В той же час міжнародними актами, які діють у відповідній 

сфері, забороняється стерилізація осіб для лікування психічного 

захворювання. Тобто, окрім того, що повністю дублюються норми вже 

діючого законодавства, так ще і містяться норми, які взагалі порушують 

права людини і норми міжнародних актів, згоду на які надала Україна і тому 

числі. 

Тому в мене єдина пропозиція – повністю відхилити цей законопроект і 

порадити Міністерству соціальної політики уважно читати законодавство як 

України, так і міжнародних договорів, щоб такими законодавчими 

ініціативами не ставити уряд нашої держави в негарне взагалі становище.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Пані Ірино, ваша пропозиція.  

 

СИСОЄНКО І.В. Відхилити цей законопроект.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги! Прошу, чи є інші пропозиції?  

 

БЕРЕЗЕНКО С.І.  (Без мікрофону) Відправити на доопрацювання. Бо 

те, що ми побачили, там….    

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. О'кей. Шановні колеги! У нас є дві   пропозиції. 

 

СИСОЄНКО І.В. Немає предмету регулювання.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Є дві пропозиції: відхилити і відправити на 

доопрацювання.  
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БЕРЕЗЕНКО С.І. Я знімаю свою пропозицію. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. О'кей. Дякую. Одна пропозиція. Прошу вас 

голосувати. Хто за те, щоб підтримати дану пропозицію? Одноголосно. 

Проголосували. Дякую.  

Шановні колеги! Я би ще просила, поки ми не перейшли до наступного 

питання, по законах, які ми проголосували комітетських, мова йде зараз - 

4449, 4074 і 1242. Прошу вас проголосувати за те, щоб ми їх винесли, щоб на 

Погоджувальній раді в понеділок я могла їх винести до зали. Що? А, ми не 

можемо ще? Все, знімаю свою пропозицію.  

Так, переходимо до розгляду наступного питання, шостого, про проект 

Закону про внесення доповнень до статті 170 Податкового кодексу України 

щодо особливостей оподаткування доходів деяких категорій фізичних осіб, 

4986. Народний депутат Гудзенко – автор. Інформує Олег Степанович Мусій.  

 

МУСІЙ О.С. Шановні народні депутати, ця пропозиція стосуються 

доповнень до статті 170-ї Податкового кодексу України щодо особливостей 

оподаткування доходів деяких категорій фізичних осіб, а саме стосується 

(там дуже коротенька пропозиція) працівників охорони здоров'я і не тільки, а 

науково-педагогічних працівників і педагогічних працівників також. 

Пропонується внести цією зміною оподаткування 50 відсотків тільки доходу, 

що дасть можливість при існуючому бюджеті, не збільшуючи його, 

забезпечити невеличке зростання доходу працівників сфери охорони 

здоров'я, які працюють в охороні здоров'я.  

Тому, думаю, ця пропозиція заслуговує на увагу. Єдине зауваження – 

термін введення в дію. Я думаю, до другого читання можна буде там 

поправити, ту дату змінити. Тому пропоную підтримати в першому читанні.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Пане Сергію, будь ласка.   

 

БЕРЕЗЕНКО С.І. Колеги, я хотів би, щоб ми все-таки, не  дивлячись на 

бажання сподобатись, залишалися прагматиками і людьми, які аналізують 

закони. ПДФО – це податок, який наповнює на 80 відсотків бюджети міст. В 

місті Києві навіть з вилученнями – це левова частина. Враховуючи, скільки у 

нас лікарів, ми отримаємо: а) незрозумілі джерела компенсації цих коштів, 

які ідуть в загальний фонд, в тому числі на зарплати тим самим лікарям і 

освітянам. А друга частина, що ми будемо робити в залі. Не тут, в комітеті, 

коли до нас прийдуть освітяни і всі інші, які запитають: чим ми гірші від 

лікарів, - і ми як народні депутати, не члени Комітету охорони здоров'я, не 

зможемо дати на це відповідь.  

Тому давайте перестанемо фінансувати ліжка, почнемо фінансувати 

медичну послугу, дамо можливість за кожну медичну послугу заробляти 

більше, платити чесно свої 18 відсотків. Прийме рішення держава – 
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зменшити всім до 16-и чи до 15-и, зменшимо всім, а не заведемо себе в 

мітинги під Верховною Радою освітян й інших категорій населення. Дякую. 

Я проти.  

 

ШИПКО А.Ф. У мене пропозиція.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Пан Шипко, потім пан Яриніч.  

 

ШИПКО А.Ф. Шановні колеги, на жаль, в такому вигляді ця 

законодавча ініціатива порушує статтю 24 Конституції України, яка чітко 

пише: громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними 

перед законом. Тобто ми не можемо виокремлювати одних чи інших. От як 

сказав пан Березенко. Так що я вважаю, що треба його на доопрацювання 

направити.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Пане Костянтине, будь ласка. І пані Ірина потім.  

 

ЯРИНІЧ К.В. При представленні цього законопроекту прозвучала така 

фраза, що буде трохи збільшена зарплатня. Я абсолютно не розумію, що таке 

"трохи збільшена зарплатня". На сьогоднішній день ми просто плануємо 

дійсно підвищити зарплатню і щоб всі це отримували і відчули. Якщо ми 

збільшуємо на 10, 20, 50 гривень, це не збільшення. А резонансу, ну, це так, 

знаєте, популізм тут є, і, дійсно, начебто і хочеться проголосувати, але 

давайте все-таки повертатися до того, що цей законопроект, він не зовсім 

адекватний. І на сьогоднішній день, і з приводу того, що казав Сергій 

Березенко, те, що я підтримую в цій частині, не голосувати.  

 

СИСОЄНКО І.В. Шановні колеги, моя думка наступна. За нормами 

діючого вже законодавства передбачено ряд норм, які дозволяють в разі 

фінансування державою належним чином збільшити фонд заробітних плат 

медичним працівникам.  

Проблемою нашої держави, особливо цього року, є якраз відсутність 

коштів і по суті виконання зобов'язань урядом та виконання норм діючого 

законодавства, що просто фізично ці кошти не надані. Тому зараз велика 

кількість медичних працівників не може отримати додаткових надбавок за 

стаж роботи, за вислугу років, за особливі умови праці, це стосується 

екстреної медичної допомоги. Тобто все це вже врегульовано нормами 

законодавства. Залишилося саме головне: щоб на моменті прийняття 

державного бюджету прораховувалися уважно потреби в медичній субвенції 

і віддавалися на місця, щоб було фізично чим виплачувати ті заробітні плати.  

Тому в мене є пропозиція цю законодавчу ініціативу відхилити як таку, 

що є недоречною.  
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БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги, я вам дякую. По цьому 

законопроекту ми не є головним комітетом. Ми голосуємо, даємо свою 

пропозицію.  

 

МУСІЙ О.С. У мене була перша пропозиція – прийняти в першому 

читанні. Дозвольте ще буквально одну репліку щодо аргументів. Якщо ми 

Комітетом з питань охорони здоров'я не будемо дбати про наших медичних 

працівників, а буде дбати про нас уряд так, як дбає зараз за них, буде дбати 

зал, як дбає зараз за них, то чого ми варті і що ми робимо у Верховній Раді в 

Комітеті з питань охорони здоров'я?  

Я вважаю, що будь-яку можливість, не залазячи в державний бюджет, 

збільшення заробітної плати медичних працівників, ми повинні це 

використати. 

 

(Шум у залі).  

 

МУСІЙ О.С. Зачекайте. Я прошу поставити на підтримку в першому 

читанні з доопрацюванням, звісно, до другого читання.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Будь ласка. Тільки коротко.  

 

КИРИЧЕНКО О.М. С моей точки зрения, я поддерживаю, что этот 

проект нужно отправить на доработку. Потому что здесь концептуально 

сведены бюджетники и небюджетники. Потому что фармакология у нас не 

является потребителями бюджета. То есть мы, получается, вводим абсолютно 

непонятно почему две категории в закон. Это некорректная постановка 

вопроса вообще.  

 

_________________. При этом нарушая Конституцию и Налоговый 

кодекс.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги, поступили наступні пропозиції. 

Я їх виношу на голосування. Пропозиція – відхилити. Пропозиція – 

підтримати в першому читанні. І пропозиція – відправити на доопрацювання.  

Шановні колеги, пропозиція Олега Степановича Мусія – підтримати в 

першому читанні. Прошу вас голосувати, хто за цю пропозицію. Олег 

Степанович – за.  

Шановні колеги, хто утримався? Тетяно Дмитрівно, ви проти? 

 

БАХТЕЄВА Т.Д. Я за другу пропозицію. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Ні, а по цій пропозиції ви взагалі не голосуєте? 

Чекайте, по цій пропозиції нам потрібно. Один - за.  
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Хто утримався, прошу проголосуйте. Будь ласка, підніміть руки для 

протоколу. Так.  

Хто проти? Березенко проти. Решта - утримались. Для протоколу, під 

стенограму. 

Будь ласка, виношу наступну пропозицію. Хто за те, щоб відправити 

даний закон на доопрацювання? Прошу вас голосувати, авторам, за цю 

пропозицію. Так. Хто утримався? Утримались Біловол, Шурма і Березенко. 

Решта - за. Правильно? Так. 

І наступна пропозиція. 

 

МУСІЙ О.С. Так вже ж прийнято рішення.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. О'кей. Все? Все, більше не голосуємо. 

Шановні колеги, переходимо до пункту сьомого. Про проект Закону 

про внесення змін до статті 2 Закону України "Про публічні закупівлі" щодо 

скасування тендерних процедур для закупівлі медичних засобів, товарів, 

послуг і робіт для здійснення санітарних та протиепідемічних заходів при 

виникненні інфекційних та масових неінфекційних захворювань,  № 4934. 

Поданий народними депутатами Урбанським, Унгуряном. 

Олег Степанович Мусій доповідає. 

 

МУСІЙ О.С. Шановні народні депутати, вказаним законопроектом 

"Про публічні закупівлі" пропонується скасування тендерних процедур для 

закупівлі медичних засобів, товарів, послуг і робіт для здійснення санітарних 

та протиепідемічних заходів при виникненні інфекційних та масових 

неінфекційних захворювань. Ідея справді мала би місце і хороше. Єдине, що  

по тексту законопроекту висловлено зауваження антикорупційного нашого 

комітету, що може призвести прийняття в такому вигляді вказаного 

законопроекту – має корупційні ризики, і до корупції. 

Тому в зв'язку  з цим пропоную відправити його авторам законодавчої 

ініціативи на доопрацювання. Все. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги, є інші пропозиції?  

Шановні колеги, поступила одна пропозиція, відправити даний 

законопроект на доопрацювання.  

Можна запитання до Міністерства охорони здоров'я по цьому 

законопроекту, будь ласка, яка ваша позиція? Чи це потрібно робити, те, що 

пропонується, чи не  потрібно? Чи ви не опрацьовували його? 

 

ІЛИК Р.Р. Опрацьовували. Ми не заперечуємо щодо прийняття проекту 

закону з врахуванням зауважень тих, які ми надали. Ми скерували до 

комітету. І, на нашу думку, ми не вбачаємо перешкод для прийняття цього 

законопроекту. 
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БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Дякую.  

Шановні колеги, прошу вас голосувати, хто за пропозицію відправити 

його на доопрацювання авторам. Прошу вас голосувати. Одноголосно 

проголосували. Дякую, шановні колеги.  

Порядок денний нашого сьогоднішнього засідання вичерпано. Я вам 

всім дякую за ефективну роботу. І я просила би, щоб ми з вами прийняли 

рішення щодо законопроекту… 

 

ІЗ ЗАЛУ. Ще пункт 8-й. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги! Пункт 8-й, ми його перенесли, 

якщо ви пам'ятаєте, на липень місяць. Ми проголосували зі змінами до 

порядку денного – щодо парламентських слухань, які ми зараз не можемо 

розрахувати. Бо я вже перелякалась, що я не додивилась щось. 

 

СИСОЄНКО І.В. А можна я зроблю оголошення? 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги!  Зараз оголошення від пані Ірини 

Сисоєнко. Я ще раз дуже прошу вас завтра, коли буде законопроект 2309, 

будь ласка, коли ви виступаєте, не кажіть, що цей законопроект нікому не 

потрібен, насправді важливіші міжнародні закупівлі. 

 

ШИПКО А.Ф. Це друге читання. Які виступи! Поправка чи не 

поправка. І все. Враховано чи не враховано. Все. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Але якщо буде обговорення, будь ласка… 

 

ІЗ ЗАЛУ. Обговорень не буде.   

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Будь ласка, підтримайте законопроект.  

 

(Загальна дискусія).  

 

МУСІЙ О.С. Шановні народні депутати! Прошу не забувати,  що… 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Пані Ірині слово, а потім вам, Олег Степанович. 

 

МУСІЙ О.С. Вибачте. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Хоч я вже не керую, бо засідання закрила. 

 

СИСОЄНКО І.В. Шановні колеги! З приводу завтрашнього 

голосування, ви знаєте,  завтра, дійсно, буде день, коли саме Комітет з питань 
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охорони здоров'я може показати свій результат. І я би дуже не хотіла, щоб 

завтра саме від членів нашого комітету якась була незрозуміла наша спільна 

позиція. Я хочу наголосити на тому, що цей законопроект не має особливого 

відношення до діючого зараз складу Міністерства охорони здоров'я, тобто я 

хочу, щоб це також інформаційно жодним чином якось там не перетиналось. 

Це наша робота з вами двох років. Це дійсно результат нашого комітету – 

оцей законопроект 2309д. Тому що зараз я чую багато запитань від інших 

народних депутатів, і вони не розуміють з приводу тих пропозицій, які йдуть 

від уряду, з приводу законопроектів по реформі охорони здоров'я, чи це є 

одне і те саме. Тобто завтра ми маємо з вами дуже так активно казати, що це 

наш спільний результат, і це робота виключно Комітету  з питань охорони 

здоров'я. І я особисто дуже вам дякую за те, що ми  її провели і що завтра вже 

цей законопроект буде в парламенті. Це перше. 

А друге. Я хочу зробити оголошення, що  мною підготовлений 

законопроект про захист прав медичних працівників, щоб надати їм 

особливого статусу.          

Шановний пан Шурма, мені здається, що вам буде цікаво те, що я зараз 

кажу.  

 

БАХТЕЄВА Т.Д. Ирина, мы же не в школе!  

 

СИСОЄНКО І.В. Ні, я попросила, щоб він мене почув. 

Мною підготовлений законопроект про захист прав медичних 

працівників, щоб надати їм особливий статус, особливо працівникам 

екстреної медичної допомоги, такий самий статус, яким захищені сьогодні 

поліцейські під час виконання своїх службових обов’язків, журналісти, щоб 

так само підвищити статус і працівників екстреної медичної допомоги під час 

виконання своїх обов’язків з надання медичної допомоги, щоб ми їх 

захистили.  

Я запрошую всіх вас також до співавторства цього законопроекту. Я 

вам надішлю, роздам, щоб ви могли з ним ознайомитись і щоб ми могли на 

наступному парламентському тижні його подати. Це моє звернення до вас у 

вигляді оголошення. Дякую. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Дякую, пані Ірино, підтримую повністю вашу 

пропозицію. Якраз ми сьогодні з секретаріатом комітету саме вирішували як 

правильно це зробити технологічно. Чудово, що ви вже це зробили.  

Пане Романе Ілик, зараз у мене запитання. Хто завтра від Міністерства 

охорони здоров’я буде присутній в залі щодо законопроекту № 2309?  

 

ІЛИК Р.Р. Я думаю, що Уляна Супрун. 
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БОГОМОЛЕЦЬ О.В. О’кей. У нас є зрозуміла позиція Міністерства 

охорони здоров’я по підтримці цього законопроекту. 

 

ІЛИК Р.Р. Так, так.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Дякую.  

 

_______________. … (Без мікрофону). 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Пане Андрію, будь ласка. 

 

ШИПКО А.Ф. Шановні колеги, стосовно 2309-д. По-перше, це наш 

законопроект, який ми з вами випрацьовували, в який ми вносили всі свої 

пропозиції, всі свої поправки.  

По-друге, а мені здається, що це по-перше. Я спілкувався з головними 

лікарями, керівниками медичних закладів у Дніпропетровській області, 

жоден мені не сказав ніяких зауважень, сказали, що приймайте швидше цей 

законопроект. Оце позиція головних лікарів. Я вам кажу, я був в окрузі, 

спілкувався, всі підтримують цей законопроект.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Олег Степанович, будь ласка. 

 

МУСІЙ О.С. Шановні народні депутати, звісно, в кожного є своя 

позиція.  

Я попросив би, пане Шипко, ви робили зауваження іншим депутатам, а 

самі почали розмовляти там. Дякую за те, що ви слухаєте своїх колег.  

Парламент – політичний орган. Я просив би пам'ятати про це, що ми 

прийшли в парламент як політики. І є позиція політичних сил і політичних 

партій. Ми не можемо тиснути на політичні сили і на політичні партії щодо 

політичного рішення по цьому законопроекту. І поставитися до цього з 

розумінням. Тому я вважаю, що таке там вмовляння і так далі… Кожен 

народний депутат, кожна політична сила приймає власні рішення незалежно 

від того, яка є позиція комітету і всього іншого, в тому числі і по процедурі 

слухання цього законопроекту. Прошу це теж врахувати і не тиснути на 

народних депутатів щодо… 

 

ІЗ ЗАЛУ. Тиснути не будемо, але запам'ятаємо кожного.  

 

МУСІЙ О.С. Хороша пропозиція. 

Безумовно, законопроект, він не має ніякого відношення до Кабінету 

Міністрів. Він є наш, народних депутатів, і поданий комітетом. Але кожен 

має право висловлювати свою точку зору. Тому прошу це врахувати.   
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БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Олег Степанович, я дякую вам за ваш виступ. Але 

робота в комітетах саме спрямована на те, щоб кожен висловив свою точку 

зору, вона була обґрунтована і врахована, для того щоб потім кожен своїм 

депутатам міг на своїй фракції пояснити й обґрунтувати свою позицію, бо 

медичні законопроекти є дуже складні. Ми з вами насправді не дурня валяли, 

а опрацьовували його весь цей останній рік, до другого читання готували. 

Тому якщо депутати Комітету охорони здоров'я не донесуть до своєї фракції, 

до своєї політичної сили цього закону… 

Є лист від пані Тетяни Донець на всіх депутатів, вам лист цей 

розданий, вона звертається з проханням не підтримувати цей законопроект. 

Підстава – невнесення 20 відсотків по оплатним медичним послугам. Цей 

пункт не можна внести в цей законопроект фізично, бо він взагалі про платні 

медичні послуги нічого не говорить. Тому я сказала і ще раз наголошую, що 

ми йшли до цього законопроекту, тобто весь час, для того щоб узгодити з 

усіма. Пані Тетяни не було на засіданні комітету, але зараз певна є 

незрозуміла позиція в залі.  

 

ЯРИНІЧ К.В. У мене до цього є питання.  Тут не позиція тільки Тетяни 

Донець, наскільки я зрозумів, а цілої фракції. І хто буде доносити сьогодні чи 

завтра позицію до цілої фракції? Якщо буде прийнято рішення не голосувати, 

то в сесійній залі потім виправляти цю ситуацію буде надто складно. Тому у 

мене є пропозиція: чи ми якось виходимо на керівництво фракції і  

розмовляємо з ними, тому що, ще раз кажу, якщо зараз вже пройшла фракція 

і Тетяна Донець донесла свою позицію, що ми не будемо голосувати, знаючи 

позицію і згуртованість "Народного фронту",  може вийти така ситуація, що 

вони дійсно не будуть розбиратися вже в ситуації в сесійній залі. Це буде 

повний негатив і, можливо, ми зупинимося  десь на межі декількох голосів і 

нам не вистачить. Мені б не хотілось… 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Пане Костянтине! Засідання фракції завтра 

зранку. 

 

ЯРИНІЧ К.В. Це в нас. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Ні, у них. Я спеціально ходила. Просто їх 

керівників нікого не було в залі сьогодні. Я розмовляла з Антоном 

Геращенком, розмовляла ще з іншими депутатами. Вони сказали, що у них 

завтра зранку засідання. І я готова. І якщо ви готові, то пропоную, щоб ми це 

зробили разом. Якщо пан Сергій нам домовиться про це, буде супер.  

 

ЯРИНІЧ К.В. Давайте. Це буде конструктивно. Про це треба казати, 

щоб думка була почута. 
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БОГОМОЛЕЦЬ О.В. У мене контакту з паном Яценюком немає. Тобто 

він антагоністичний.  

 

ІЗ ЗАЛУ. У нас немає антагоністичності. Ми всі просто різні.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Погоджуюсь. Погоджуюсь. Приймаю зауваження 

до відома.  

 

ІЗ ЗАЛУ.  Ольго Вадимівно, все? 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Зараз. Шановні колеги! Ще одне. Завтра у нас 

також дуже важливий день. У нас не тільки законопроект 2309. З ініціативи 

Комітету з питань охорони здоров'я завтра в парламенті вперше проводиться 

"День   меланоми". Меланома – одна з найбільш злоякісних пухлин, яка дуже 

швидко метастазує. І за рахунок проведення "Днів меланоми" за останні п'ять 

років, це найбільш масовий всеукраїнський проект, нам вдалося знизити 

смертність на 15 відсотків реально.  

Тому прошу вас долучитися завтра до оглядів, до підтримки, до 

розповсюдження цієї інформації. Це так співпало, що все разом.    

 

 


