
СТЕНОГРАМА 

 

засідання Комітету Верховної Ради України 

 з питань охорони здоров’я 

 

22 червня 2017 року 

 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги, ми сьогодні змушені скликати 

позачергове засідання у зв’язку з тим, що вчора надійшла бюджетна 

резолюція. Вчора ввечері вона вам всім була розіслана і секретаріат 

підготував аналіз цієї бюджетної резолюції. Чи ви мали можливість з нею 

ознайомитись? Я прошу, часу в нас обмаль, прошу переходити до питань 

нашого порядку денного.  

Кворум у нас є, засідання ми розпочали. Будь ласка, пані Ірино. 

 

СИСОЄНКО І.В. Шановні колеги, я категорично не погоджуюсь з 

пропозицією уряду з приводу того, що на медичну субвенцію, яка буде іти на 

зарплату медичних працівників, виділяється всього-навсього 380 мільйонів 

гривень. Тобто з цих 3 мільярдів, якою є потреба, те, що ми… 

 

МУСІЙ О.С. Ми обговорюємо резолюцію чи ми обговорюємо зміни до 

бюджету?  

 

СИСОЄНКО І.В. Ті зміни, які вносяться, вони є каплею в морі по  

відношенню до коштів, які необхідно виплатити. 

 

МУСІЙ О.С. В нас перше питання – бюджетна резолюція, а не зміни до 

бюджету.  

 

СИСОЄНКО І.В. Вибачте. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги, я тоді з вашого дозволу 

повернусь до порядку денного. Сьогодні ми  маємо затвердити порядок 

денний і в нас є необхідність розглянути проект основних напрямів 

бюджетної політики на 2018-2020 роки ( № 6591).  

Комітет з питань бюджету визначив строки подання пропозицій до 1 

липня. З огляду на те, що наступний тиждень це тиждень роботи в округах, 

пропонуємо сьогодні розглянути даний законопроект і сформувати 

пропозиції комітету до нього. Крім того, комітет має надати пропозиції до 

проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний 

бюджет України на 2017 рік" ( № 6600). Тому ці два питання ми маємо зараз 

розглянути. Прошу вас проголосувати і підтримати порядок денний, якщо 

немає інших пропозицій. Прошу голосувати. Хто утримався? Всі 

одноголосно проголосували. Прошу проголосувати за відображення 
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результатів голосування в поіменних протоколах. Прошу проголосувати, хто 

за цю пропозицію. Дякую.  

В засіданні бере участь заступник виконуючої обов’язки міністра 

охорони здоров’я пан Павло Ковтонюк.  

Переходимо до розгляду питань порядку денного. Про проект 

Постанови Верховної Ради України "Про основні напрями бюджетної 

політики на 2018-2020 роки", поданий Кабінетом Міністрів України. 

Запрошую вас до обговорення. Будь ласка, пан Сергій Березенко. 

 

БЕРЕЗЕНКО С.І. Якщо питання друге порядку денного, воно нагальне, 

бо сьогодні потребує на прохання прем’єр-міністра та уряду голосування в 

залі, то стосовно першого питання я не впевнений, що його можна 

швиденько під час перерви обговорити. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В.  Я пропонувала, щоб ми тільки визначили, що ми 

робимо. Ми не встигаємо до 1 липня провести засідання комітету. 

 

БЕРЕЗЕНКО С.І. У мене тоді є пропозиція: направити в бюджетний 

комітет, що до 1 липня нам замало часу, ми маємо це проговорити до 13, щоб 

вивчити ці документи.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В.  Пане Сергію, я повністю з вами погоджуюсь. Нам 

треба знайти шлях. Або кожен сам подає, якщо ми не встигаємо регламентно-

технічно провести засідання до 1 числа, а ми кворум не зберемо. 

 

БЕРЕЗЕНКО С.І. Тоді, напевно, була б слушна пропозиція, щоб в 

секретаріат дати свої зауваження до цього документу. Секретаріат 

узагальнить і всім направить. 

 

МУСІЙ О.С. Всім депутатам на підтвердження в електронному режимі. 

 

БЕРЕЗЕНКО С.І. Це перше. А потім вже направити до бюджетного 

комітету. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Секретаріат підготував основу. 

 

БЕРЕЗЕНКО С.І. І ми всі дамо свої пропозиції, вони їх узагальнять, 

врахують всі пропозиції від народних депутатів. 

 

МУСІЙ О.С. І до першого числа відправлять від комітету. 

 

БЕРЕЗЕНКО С.І. Наша задача яка? Коли буде фінальний документ 

готуватись, щоб ті пропозиції зайшли і ми вже їх захищали на бюджетному 

комітеті. 
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БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Тому пропозиція прийняти за основу, 

підготовлену секретаріатом пропозицію кожному депутату до, наприклад, 

понеділка-вівторка наступного тижня. 

 

БЕРЕЗЕНКО С.І. Давайте до четверга. 

 

СИСОЄНКО І.В. Середа – це вихідний день. 

 

БЕРЕЗЕНКО С.І. Тоді давайте до вечора вівторка. 

 

МУСІЙ О.С. До вівторка пропозиції, день на узагальнення і в п’ятницю 

воно вийде у вигляді листа. Тільки я хотів звернути увагу на те, що бюджетна 

резолюція базується на неіснуючому законодавстві, яке має бути прийняте, 

яке називається реформа фінансування охорони здоров’я. Це той 

законопроект, який ми будемо готувати до другого читання. Без другого 

читання половина цієї бюджетної резолюції не годиться взагалі  нікуди. Як 

узгодити з цим, звісно дуже важко, бо невідомо, яка буде редакція до другого 

читання. Може воно буде зовсім навпаки, ніж оте, що ви написали. Тому 

треба з розумом підійти і не писати якихось ефемерних речей, яких не існує 

ще в законодавстві і невідомо, коли вони взагалі будуть прийняті. 

 

БЕРЕЗЕНКО С.І. Мені здається, якщо ми нічого не дамо, то почнуться 

спекуляції, що комітет не дав взагалі пропозиції. 

 

МУСІЙ О.С. Ні, краще подати на існуючому законодавстві.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги, я ще раз озвучу пропозицію, 

тобто ми беремо за основу напрацьований секретаріатом документ, беремо за 

основу напрацьований документ. До вечора вівторка ви всі спрямовуєте в 

секретаріат свої пропозиції, секретаріат у четвер готує остаточний  варіант. 

Цей остаточний варіант я підписую і в четвер до вечора ми його передаємо 

на бюджетний комітет.   

 

МУСІЙ О.С. Остаточний варіант нам теж розішліть, будь ласка. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Так, остаточний варіант буде вам розіслано. 

Зауважень немає? Ще раз, хто не чув, повторюю, в нас є зміни до бюджету. 

Секретаріат підготував на одну сторінку аналітику. Тобто ми пропонуємо до 

першого числа, власне, до наступної п’ятниці нам потрібно подати на 

бюджетний комітет свої пропозиції. Тобто ми визначили регламент, що до 

вівторка, всі народні депутати до вівторка наступного тижня подають свої 

пропозиції і зауваження. В четвер секретаріат це все узагальнює,  я підписую 

і в четвер секретаріат подає на бюджетний комітет.  
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Зараз нам потрібно проголосувати за порядок, як має так відбутись і за 

основу  прийняти те, що підготовлено, а всіма вашими зауваженнями буде 

доповнена ця резолюція. Прошу голосувати за те, щоб підтримати цю 

пропозицію. Одноголосно всі проголосували. 

Шановні колеги, переходимо до розгляду другого питання нашого 

порядку денного – про Державний бюджет України на 2017 рік ( № 6600). 

Хто  має бажання висловитись?  

 

ЯРИНІЧ К.В. У мене пропозиція щодо лікування хворих за кордоном. 

Зверніть увагу, що виділено 100 мільйонів і наша пропозиція – виділити ще 

76 мільйонів. Наразі за кордоном у нас перебуває на лікуванні 93 особи і 

навіть для цих 93 нам треба 186, тобто сьогодні не вистачає ще 10 мільйонів 

для лікування тих, хто вже лікується. А ще до кінця року в нас будуть 

пацієнти. Тому 176 мільйонів на лікування за кордоном реально не вистачає 

навіть на тих, хто сьогодні лікується.  

Я пропоную зробити якісь пропозиції. Ну, МОЗ пропонує 420, давайте 

будемо підтримувати.  

 

МУСІЙ О.С. Але в проекті закону інша цифра стоїть. 

 

ЯРИНІЧ К.В. А взагалі на 186 вже сьогодні лікують.  

 

МУСІЙ О.С. Тоді від комітету ми маємо вийти з пропозицією 

збільшити цю суму за рахунок чого?  

 

КОРЧИНСЬКА О.А. 76 – це черга на даний момент? 

 

ЯРИНІЧ К.В. Ні, виділено грошей в цьому році. 

 

КОВТОНЮК П.А. У нас 93 людини в черзі знаходяться, а оплачено за 

74, тобто, щоб ще 19 поїхали, треба ще 186 мільйонів. 

 

СИСОЄНКО І.В. Зараз дають 100. 

 

ШУРМА І.М. Шановні колеги, законопроект має цифри, він має 

дохідну частину. З тієї дохідної частини вирахували видатки. Якщо ви на цю 

хвилину зараз кажете, що нам потрібно більшу цифру, це ви можете 

говорити, але покажіть з кого заберете або звідки ви доберете, інакше це не 

прийметься. 

 

СИСОЄНКО І.В. Що ви пропонуєте? Залишити як є? 

 

ЯРИНІЧ К.В. Ми з вами не впливаємо на дохідну частину. Ми 

впливаємо на лікування хворих. 
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МУСІЙ О.С. Ні, ми впливаємо на законопроекти. Дивіться, в 

законопроекті прописано, що це є зайві кошти, оце вони розподілені. Якщо 

ми хочемо розподілити більше, ми маємо з зайвих коштів щось забрати і тоді 

це буде логічно. Проект вже є, ми обговорюємо проект, який сьогодні в залі 

буде голосуватись. 

 

ШИПКО А.Ф. Ми в проект не вносили свої пропозиції? Вносили. От 

зараз ми і формуємо пропозиції – повністю врахувати пропозиції 

Міністерства охорони здоров’я. 

 

МУСІЙ О.С. Так і маємо сказати за рахунок чого, тоді це буде 

конструктивно і правильно.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Будь ласка, пан Олексій. 

 

КИРИЧЕНКО О.М. Я поддерживаю предложение Константина 

Яринича и объясню почему. Потому что то, что нам выдали, то есть были 

учтены определенные пожелания одной и другой стороны и на основании 

этого сбалансировано. Нас не должно волновать у кого забрать, мы говорим о 

том, что безусловно эти деньги должны быть использованы.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги, я думаю, що ми всі підтримуємо 

і я зараз винесу на голосування пропозицію пана Костянтина про збільшення. 

Чи є інші пропозиції? Шановні колеги, прошу вас зараз проголосувати. 

 

ДОНЕЦЬ Т.А. Если мы внесем в зале с голоса, у нас есть шанс, что мы 

сможем это сделать.  

 

ШИПКО А.Ф. Если с голоса это сказать, это проголосуют в зале. 

 

ДОНЕЦЬ Т.А. Если мы выйдем в зал с каким-то пакетом, то шансов 

нет никаких.  

 

КИРИЧЕНКО О.М. Коллеги, в таком случае мы должны определить 

приоритет. Или мы тратим на тех, у кого лечение за границей или, например, 

на то, чтобы потратить эти деньги в Академии наук. Я абсолютно точно 

скажу, что в Академии наук, если мы эти деньги перераспределим на 

пилотный проект, мы вылечим большее количество людей чем за границей. 

Если мы говорим,  что вот этим или этим, то я за то, чтобы направить эти 

деньги в условиях нашей Академии наук. 

Если мы говорим о приоритетах, вы меня извините, не надо ставить 

таким образом вопрос. Я просто считаю некорректным. 
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БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги, прошу вас проголосувати за те, 

щоб підтримати пропозицію Комітету охорони здоров’я про збільшення 

фінансування виділення коштів на лікування за кордоном на 80 мільйонів. 

правильно? Тобто не 100, а 180. 

 

БЕРЕЗЕНКО С.І. Шановні колеги, я вважаю, що будь-яка наша 

пропозиція має бути підтверджена чимось. Тому обов’язково ці кошти треба 

додати, про які говорить Костянтин Яриніч. Є розумне абсолютно джерело 

надходжень, яке називається – гроші, конфісковані у Януковича, 1,4 мільярди 

доларів, які  будуть у вересні розподілятись. Зараз це готується для 

розподілення. Ми можемо зараз прийняти рішення, що і зарплати, де ми 

вирівняємо по лікарям. Ми повинні будемо їх запропонувати туди для того, 

щоб було враховано на вересень. 

Зараз я точно знаю, що змін не відбудеться, ніж те, що запропоновано, 

бо документ збалансований. Тому ми маємо підтримати чи не підтримати  

звернення від комітету, щоб врахувати всі ці речі при розподіленні суми, там 

сума буде близько 50 мільярдів. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Я пропоную зараз, шановні колеги. 

проголосувати, хто за те, щоб підтримати пропозицію пана Костянтина, будь 

ласка, озвучте її. На 180 чи на 80? 

 

ЯРИНІЧ К.В. Всього 186 мільйонів. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. 100 пропонують. 

 

ЯРИНІЧ К.В. Вони виділяють сьогодні 100. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. А ми просимо ще 86. 

 

ЯРИНІЧ К.В. В цьому документі. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. В цьому документі ми просимо збільшити на 86 

мільйонів видатки на лікування дітей за кордоном. Прошу голосувати, хто за 

те, щоб підтримати цю пропозицію. Хто утримався? Пан Мусій і пан Шурма. 

 

МУСІЙ О.С. Звідки ви візьмете кошти? 

 

ШУРМА І.М. Ольга Вадимівна, одну секунду. Я вам пояснюю по 

простому, люди добрі. В сімейному бюджеті є 1000 гривень на харчі і так 

далі, в мене є 100 гривень економії. Я у жінки питаю, що вона хоче, щоб їй 

купили. Вона каже, що мені треба 300 гривень.  
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БЕРЕЗЕНКО С.І. Шановні колеги, одне питання: а як це буде озвучено? 

От сьогодні ми  проголосували, що після обіду цей закон буде розглядатись.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Це означає, що ми з голосу доручаємо вам, пане 

Сергію, від Комітету з охорони здоров’я озвучити цю правку до бюджету.  

 

БЕРЕЗЕНКО С.І. Ні, ми доручаємо вам.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Добре.  Доручіть, будь ласка, мені, я і озвучу. 

 

МУСІЙ О.С. Люди добрі, для того, щоб ми сказали 86 плюс, ми маємо 

сказати, що ці 86 заберіть звідкись, тоді це буде правильно. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги, я вас дуже прошу, в мене до вас 

є важливе питання і прохання. Підписана постанова спільно Міністерством 

здоров’я і Міністерством освіти, яка привела прохідний бал до 150 і 

обмежила вступ до медичних вузів на перший курс. Це приводить до того, 

що діти, які можливо не були відмінниками,  можливо були шибениками, але 

можуть стати в майбутньому нормальними лікарями і це світова практика, 

коли на перший курс беруть вдвічі чи втричі більше абітурієнтів і потім, хто 

не зміг, відраховують з першого, другого курсів. 

Тобто ми обмежуємо доступ дітей, які могли би стати лікарями. По-

друге, це призведе до того, що вузи не зможуть набрати на платне навчання 

навіть тих, хто потім виїде за кордон і приведе до скорочення викладацького 

складу медичних вузів. 

Чи є у вас з цього приводу побажання, пропозиції?  

 

МУСІЙ О.С. Яке це має відношення до бюджету? 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Я підняла це питання. 

 

КИРИЧЕНКО О.М. Во-первых, мы не закончили обсуждение 

предыдущего вопроса. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. А я зрозуміла, що закінчили. 

 

КИРИЧЕНКО О.М. Вы вносите новый вопрос. 

 

МУСІЙ О.С. В мене є пропозиція. Є така  опція – додатково збільшити 

субсидію на оплату ЖКГ на 14 мільярдів 100 мільйонів. Я пропоную 100 

мільйонів  передати з цієї суми, щоб ми вийшли з пропозицією, що із 

субсидії забрати 100 мільйонів і їх дати на лікування дітей і тоді це буде 

конструктивно. Або з Міноборони забрати, або з Служби безпеки забрати 100 



8 

 

мільйонів і додати на лікування дітей. Тоді це буде логічно і зрозуміло, 

звідки ми забираємо і звідки ми додаємо.  

 

КИРИЧЕНКО О.М. Мы здесь не можем оценить весь бюджет. То, что 

говорит пан Шурма, абсолютно правильная фраза. Вот как говорится, у нас 

есть 1000 гривен: на 700 я покупаю мотоцикл, 300 на еду, а 100 гривен тебе 

не хватает на платье. Так вот я за то, чтобы мы не обсуждали покупку 

мотоцикла.   

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Давайте за рахунок бюджету МВС запропонуємо, 

можна за рахунок медичного бюджету МВС. 

 

КИРИЧЕНКО О.М. Давайте так, мы проголосовали за детей и я 

предлагаю увеличить сумму как минимум на 100 миллионов на академию.  

 

МУСІЙ О.С. Послухайте, колеги, стосовно Академії медичних наук. 

Прохання Цимбалюка Віталія Івановича, який бачив оці цифри, які 

прописані, 500 мільйонів гривень, збільшити Академії наук на 500 мільйонів 

гривень, в тому числі для забезпечення діяльності клінічних закладів - 426 і 

на наукову діяльність – 73. Він просить всі 500 віддати на заробітну плату. 

 

КОРЧИНСЬКА О.А. Прохання підтримати зараз пропозицію Олексія,  з 

бюджету МВС. 

 

ДОНЕЦЬ Т.А. Давайте хотя бы что-то сделаем. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Колеги, пропоную підтримати пропозицію пана 

Цимбалюка з тих грошей, які їм вже виділені, 500 мільйонів, всередині ці 

гроші перерозподілити і дозволити їм використати ці всі гроші на заробітну 

плату. 

 

КИРИЧЕНКО О.М. Та у нас не будет пилотного проекта. 

 

МУСІЙ О.С. Буде.  

 

(Іде загальна дискусія) 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Павло, вам слово. 

 

КОВТОНЮК   П.А.  500 мільйонів іде на покриття заробітних плат. 200 

мільйонів на пілотний проект залишається, з них теж можна залучити гроші 

на  послуги. 
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МУСІЙ О.С. Дивіться, що написано: з них 24 мільйони для 

забезпечення проведення слухопротезування. Ну це ж не відповідає 

дійсності. Читайте текст. 

 

ДОНЕЦЬ Т.А. Уважаемые коллеги, давайте попросим главу комитета 

озвучить в зале парламента. 

 

КИРИЧЕНКО О.М. И это будет правильно.  

 

ДОНЕЦЬ Т.А. Вы можете озвучить, что комитет настаивает спасти 

жизни детей. 

 

КИРИЧЕНКО О.М. Которые стоят в очереди.  

 

МУСІЙ О.С. За рахунок МВС. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Прохання, щоб ви натиснули кнопки і передали 

мені слово, тому що від БПП я слова не отримаю. Тобто прохання, щоб 

натиснули і передали слово.  

 

ЯРИНІЧ К.В. 93 пацієнти, з них 36 дітей. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Всім дякую.  

 

  

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


