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БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Доброго дня, шановні колеги! Дозвольте 

розпочати засідання нашого "круглого столу", яке, власне, ініційоване вами. 

Тому що Комітетом з питань охорони здоров'я за останні два місяці ми 

отримали понад 100 звернень від громад щодо створення госпітальних 

округів. І, власне, я вам дякую за цю ініціативу. І дякую всім народним 

депутатам – членам різних комітетів, які вболівають за свої округи, які 

сьогодні тут є.  

Назву, хто є присутній сьогодні в залі, щоб ви знали. У нас присутній 

Олег Степанович Мусій. Присутній член Комітету з питань охорони здоров'я 

пан Ігор Шурма. Присутній пан Дзюблик Павло Володимирович. Є? І пан 

Бондар Михайло Леонтійович. Є? Є. Правильно. Депутати мають бути серед 

народу. Це правильно.  

Ми очікували, і зверталася я особисто і усно, і письмово, і всіма 

можливими для мене шляхами до Прем'єр-міністра Гройсмана, до пана 

Розенка з проханням дати доручення пані Уляні Супрун, яка мали би бути 

присутня на цьому засіданні. Доручення було передано пану Ковтонюку. Ми 

сподіваємося, що він все ж таки прибуде.  

Але це абсолютно ніяким чином не заважає нам з вами працювати. Я 

надам слово народним депутатам для короткого привітання. Потім ми будемо 

слухати, власне, тих людей, які заявили про доповідь. Будемо слухати ваше 

бачення.  

Обмежень по часу у нас сьогодні не буде. Ми будемо говорити до тих 

пір, поки ми не знайдемо рішення, що нам зробити для того, щоб було 

інакше.  

І перед тим, як почати наш діалог, нашу дискусію, хотіла би вас, перше, 

попросити, щоб ви мені зараз сказали які області тут у нас присутні.  

 

(Загальна дискусія). 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Донецька область є? Є. Чудово.  

Тепер скажіть мені, будь ласка, у нас є присутні тут начальники 

обласних управлінь охорони здоров'я? Можете підняти руки, будь ласка? 

Районних управлінь? Я мала на увазі головних лікарів районних лікарень. Є.  
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Скажіть мені, будь ласка, оскільки ми будемо розмовляти про 

госпітальні округи і про майбутнє, що ми, власне, будемо робити з охороною 

здоров'я, чи мали ви можливість ознайомитися з тими законами, які МОЗ 

подавав по реформі? Хто ознайомився, можете підняти руки?  

Я маю на увазі закони про зміну моделі фінансування галузі. Зміна 

моделі фінансування, ті закони, які парламент зараз не прийняв до розгляду. 

Не ті закони по автономізації, які ми з вами вже прийняли і проголосували. 

Ні. Мова іде про нові, тому що МОЗ заявляє, що в усіх регіонах були 

проведені обговорення. В яких з Міністерством охорони здоров’я, в яких 

районах,  областях були проведені обговорення? Можете підняти руку? Ні, 

не презентація, обговорення, щоб почути вашу позицію. 

 

ІЗ ЗАЛУ. На всю область один раз. В присутствии актива всей области, 

мэра ни на один вопрос Ковтонюк не ответил, ни на один. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. В інших областях були обговорення, реальні 

обговорення, щоб вас почули? Не було. Тобто ні однієї області, де було б 

обгоговорення, не було. 

 

ІЗ ЗАЛУ. Була презентація.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Презентація – це коли говорить один, а 

обговорення, це коли той один слухає, щоб потім внести правки в свою 

презентацію, щоб воно працювало потім, бо інакше воно не працює. 

Скажіть мені, будь ласка, у вас є позиція? Я пояснюю вам, з чим 

пов’язані мої запитання перед початком "круглого столу". Ми ці закони 

вважаємо недопрацьованими, тому парламент їх не міг  акцептувати і зараз 

іде така масована атака, що ми блокуємо реформу. Насправді прошу вас у це 

не вірити, це не так. Ми за реформу, але щоб вона не руйнувала те, що є, щоб 

вона не зробила гірше.  

Тому з наступного тижня створена робоча група, в яку увійшли 

депутати всіх політичних сил, з бюджетного комітету, з  економічного 

комітету, всі бажаючі депутати і експерти туди долучились, які будуть 

доопрацьовувати ці закони. Тому, якщо у вас є ваші зауваження, ваше 

бачення, будь ласка, подайте на комітет. Там буде і бюджетний комітет, 

економічний комітет, всі будуть залучені для того, щоб ми вийшли на 

зрозумілий результат і зрозумілу стратегію. Не виключено, що це будуть не 

ті закони, які подав МОЗ, а на виході буде зовсім інший продукт, що  ті 
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закони будуть відізвані, бо там в деяких, на мій погляд, немає що виправляти, 

легше наново написати. 

Тому перед початком якби наших болісних тем, прошу вас, якщо є, 

щоб ви це подали на комітет, бо з наступного тижня вже робоча група 

створена і експертна група будуть працювати. Добре. Домовились? 

Тепер я надаю слово. Олег Степанович, я вам зараз надам слово і все, 

що я недосказала, ви доскажете. Прошу зараз  Олег Степанович Мусій, потім, 

пане Ігоре, вам слово для привітання і починаємо нашу роботу. 

 

МУСІЙ О.С. Доброго дня, шановні колеги. Звісно, я не буду 

приховувати на відміну від політкоректного представника владної коаліції, 

голови комітету про те, що, на превеликий жаль, не існує співпраці поки що 

налагодженої такої, як потрібно, між комітетом і Міністерством охорони 

здоров’я, виконавчою владою. І це не є великим секретом для багатьох з вас, 

просто я це констатую  черговий раз. Свідченням того є абсолютне 

неврахування будь-яких думок народних депутатів при поданні урядових 

законопроектів.  

Напевно, ви знаєте, що крім чотирьох урядових  законопроектів, були 

подані мною, моноавторства чотири альтернативних законопроекти. Тому 

для балансу інтересів, для балансу розуміння того, що відбувається, прошу 

вас також при опрацюванні цих чотирьох законопроектів, які подав уряд і 

Міністерство охорони здоров'я, врахувати наявність альтернативних і також 

їх подивитися, і також висловити свою думку. Я це кажу абсолютно без 

нав'язування будь-якої точки зору, для того щоб ви зрозуміли те , що існують 

інші бачення трішки і альтернативні. А також врахувати те, що подана 

комітетом друга чи третя редакція доопрацьованого законопроекту 

системного, комплексного, який  має авторство більше як 10 членів Комітету 

з питань охорони здоров'я (його номер 4456), ви про нього багато хто чув, 

знає, тому що ми навіть в Тернополі його недавно вже обговорювали перед 

подачею останньої версії, багато хто із вас був долучений до опрацювання 

його кінцевої редакції, з моєї точки зору, це насправді зрозумілий шлях для 

побудови майбутньої національної системи охорони здоров'я. Але, 

безумовно, буде залежати, перш за все, від вашого сприйняття цього шляху. 

Тому що в поданих, на превеликий жаль, з моєї точки зору як народного 

депутата, в поданих ініціативах, які зараз виходять від уряду і від 

Міністерства охорони здоров'я, попри те, що кажуть, що ви щось там 

схвалили вже, сказали "так", воно годиться, не забувати того, що вас там 

немає. От якраз в управлінні охорони здоров'я, бюджетів ваших, по тому 

фінансуванню вас не існує, ви – нуль.  

Тому майте це на увазі також, що за концепцією уряду збираються 

забрати медичну субвенцію і все централізувати в одного єдиного 
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монополіста, яким на сьогодні є Міністерство охорони здоров'я, натомість 

створити таку іншу структуру, кишенькову, де може Прем'єр собі розчерком 

пера сьогодні призначити на 80 мільярдів, а завтра поставив іншого. Ну, але 

це таке.  

Безумовно, найважливіше, що хотілось би почути нам як народним 

депутатам, мені теж як активному депутату, який  долучений до побудови 

нової національної системи охорони здоров'я і до тих законопроектів, які вже 

є і опрацьовані в комітеті, хотілося б почути вашу точку зору. Це є 

найголовніше, бо робота в Верховній Раді передбачає весь час тим сидіння в 

залі в слухання, можливо, на інших фахових якихось речах прийняття 

рішень, а от з народом менше ми спілкуємося, крім мажоритарних депутатів 

в себе на окрузі. Можу сказати точку зору того, що відбувається з 

медициною на окрузі, але це маленький район – Сокальський район і місто 

Червоноград тільки. Тому дуже важливим є (дуже важливим) ваше 

сприйняття того, що пропонується, тому що це майбутнє не тільки вас як 

фахівців, а майбутнє і лікарів, і медичної спільноти, майбутнє науки, освіти і 

майбутнє людей. Оце найголовніше.  

Звісно, я думаю, що Ольга Вадимівна потім дасть ще слово, можливо, 

народним депутатам якось детальніше висловитися по якихось позиціях, але 

хотілося б все-таки почути вас в першу чергу. Дякую.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Пане Ігорю, будь ласка, Шурма.  

 

ШУРМА І.М. Доброго дня! Я хочу тільки закцентувати всіх увагу (всі 

приїхали здалека): почути вирішення питання, що турбує. Основна тема (я 

хочу, щоб ви звузились на ній, а не на загальному): "Створення госпітальних 

округів, проблеми і шляхи вирішення."  

У мене в тому контексті є запитання: хто є з представників обласних 

рад тут? З яких областей? Є? Оце дуже добре.   

Вітати немає з чим. Тому і добре, що ми всі зібралися. А далі будемо 

обговорювати.  

Ще раз кажу, давайте будемо обговорювати госпітальні округи. Бо 

Національної концепції стратегії розвитку національної системи охорони 

здоров'я не існує, її нема. Отой фрагмент малесенький, який нам на 

сьогоднішній день пропонують обговорити, давайте ми його обговоримо, а 

далі будемо робити висновки. Дякую.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Дякую.  

Пане Негода, ва  слово. 
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НЕГОДА В.А. Доброго дня, шановне товариство, шановні колеги! Я в 

першу чергу хотів би подякувати комітету, особисто Ользі Вадимівні за ту 

активну позицію, яку комітет останнім часом демонструє стосовно питань, 

пов'язаних з охороною здоров'я.  

Оскільки для нас, я в першу чергу маю на увазі Міністерство  

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, 

яке в цілому відповідає за проведення реформи, яку ми коротко називаємо 

"децентралізація", а насправді - передача повноважень і розбудова системи 

місцевого самоврядування, територіальної організації  влади. Звичайно, 

питання секторальних реформ є сьогодні не те, що актуально, ми десь 

запізнилися, напевно, на тривалий час. Тому що розбудова інституційна, яка 

сьогодні відбувається в органах самоврядування, і затримка вирішення 

питань, пов'язаних із секторальною децентралізацією, в першу чергу мова іде  

про найважливіші секторальні реформи, які мають відбутися у сфері охорони 

здоров'я, на мій погляд, це одна із найскладніших. Слово "реформа", 

"трансформація" – це вже друге питання, які мають відбутися, чи 

удосконалення цієї системи. Я тут не фахівець, і якраз мені цікаво почути от 

ваші позиції, хоч ми не раз на цю тему зустрічались і обговорювали. І друге – 

це, звичайно, питання сфери освіти. От саме на тих двох основних секторах 

тримається фактично система реформи у місцевому самоврядуванні. 

Я тут не беру, звичайно, бюджетна децентралізація, фінанси, інше – це 

стосується всіх. Тому сьогоднішнє наше зібрання є надзвичайно важливим. І, 

звичайно, мені якось навіть від імені Мінрегіону говорити про реформу 

охорони здоров'я ніби не личить, там про ЖКХ, про будівництво, ще про 

щось, але приходиться.  

І я думаю, що успіх також реформи в тій чи іншій галузі залежить від 

тісної взаємодії з народними депутатами,  з комітетом. Я скажу, як у нас от 

відбувається з Комітетом державного будівництва та місцевого 

самоврядування. У нас ні один захід не проходить окремо один від другого. 

Тобто міністерство і комітет постійно працюють, ми постійно в контакті з 

народними депутатами, розуміючи, що без їхньої підтримки: без політичної 

підтримки, без фахової підтримки – ми не зможемо провести ні однієї 

реформи.  

Те ж саме стосується і проведення, як це було і в 2015 році, і 

громадських слухань, і поїздки, так само дискусій, складно все відбувалося, 

але разом з тим я вже сьогодні і ви, представники регіонів, по-різному 

можете оцінювати, але ми маємо сьогодні вже 413 об'єднаних громад, які 

утворилися, у які об'єдналися понад 2 тисячі невеликих громад. Ми маємо 

позитивні результати, я не буду зараз на них зупинятися, вся ця статистика є. 

Але разом з тим, говорячи сьогодні про госпітальні округи, я думаю, 

що варто зачепити і первинний рівень. На погляд нашого міністерства, ми 

працюємо з органами самоврядування, сьогодні просто вкрай треба 

вирішувати питання первинки, тому що органи самоврядування, і ті об'єднані 
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громади, і райони отримали відповідні ресурси, сьогодні немає єдиного 

розуміння, що має бути на первинці, який перелік послуг, який обсяг тих 

послуг, які з них безкоштовні, які не безкоштовні. Інколи, коли 

зустрічаємося, починаємо жартувати: в залежності від того, що в голови 

болить, він таку систему собі і створює: хто стоматологічний кабінет купує, 

хто лабораторію купує, хто ще щось робить. Не може такого бути! Це ми 

розуміємо. Тобто оцей необхідний перелік, який має бути на первинці, треба 

довести до буквально кожного органу самоврядування і сказати: ось це пакет 

обов'язковий, все інше, що ви можете давати за рахунок чи місцевих 

бюджетів, чи інших ресурсів, будь ласка, робіть, але це обов'язкове, це те, що 

гарантується державою, це те гарантується тими 40 відсотками коштів, які 

йдуть по медичній субвенції. 

Тому, говорячи про госпітальні округи, які ще, можливо, в перспективі, 

це вже сьогодні, це зараз треба вирішувати. Я думаю, що керівники і 

обласних, і районних підрозділів органів охорони здоров'я це прекрасно 

розуміють, і ми чекаємо з великим нетерпінням від Міністерства охорони 

здоров'я і готові співпрацювати саме з даного питання. 

Щодо госпітальних округів. В цілому, виходячи з концепції реформи 

місцевого самоврядування, ми підтримуємо саму ідею формування нових 

територій. Називається "госпітальні", так "госпітальні округи"Називається 

"госпітальні", так "госпітальні округи", як назвемо, так і буде працювати, хоч 

ми розуміємо, основне – це сутність цієї роботи. І урядом, як ви знаєте, вже 

затверджено по 11 областям плюс місто Київ.  

І що тут позитивно, що ми, коли спілкуємося з представниками  органів 

самоврядування, це те фактично, що управління системою на рівні 

госпітальних округів все ж таки, будемо відверті, якщо це госпітальна рада 

по теперішній концепції, яка є, це вона передається органам самоврядування. 

Це не передається Міністерству охорони здоров'я, це не передається 

виконавчій владі. І це позитивно сприймається. Інша справа, що методологія 

повинна забезпечити органи виконавчої влади і головне, що має бути в 

медицині, казали, а чим там… Чи є обласні державні адміністрації, чи є 

обласні управління, чи департаменти і так далі – ми бачимо, що вони є. 

Більше того, їхня роль має бути підсилена. Контроль з боку держави за 

якістю надання медичних послуг, що на первинному, що на вторинному 

рівні, повинна бути посилена. Сьогодні, мені здається, вона ще недостатня, 

бо немає повноважень належних, тому ця роль має бути підсилена в тому 

законодавстві.  

Отже, не забираючи час, я думаю, що тут повинні більше говорити 

фахівці. Тобто політично ми підтримуємо необхідність тих змін. Ми готові 

співпрацювати, виходячи з того, що органи  самоврядування, місцеві громади 

сьогодні вимагають тих змін, в першу чергу, я говорю про "первинку". 

Дякую за увагу.  
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БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Дякую. Зараз ми переходимо, власне, до 

заявлених виступів, потім перейдемо до обговорення. Кожному, хто захоче 

надати свою пропозицію, я надам слово. Наше завдання – за результатами 

"круглого столу" створити резолюцію "круглого столу". Ми будемо 

наполягати, щоб Кабінет Міністрів виконував доручення цієї резолюції, яку 

ми з вами спільно разом доопрацюємо. 

Запрошую до слова заступника голови постійної комісії Волинської 

обласної ради з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, 

материнства та дитинства Сівака Сергія Віталійовича. Будь ласка, пане 

Сергію. Наступний пан Данилів Іван Іванович. Регламент – 5 хвилин. 

 

СІВАК С.В.  Вітаю вас, шановні члени профільного комітету, вітаю 

вас, шановні колеги! На жаль, я мушу  констатувати, що я не можу привітати 

представника міністерства, оскільки в нас до нього накопичилось дуже 

багато питань і, власне, кому-кому, а позицію представницького органу 

місцевого самоврядування, яким є Волинська обласна рада, я хотів би і 

донести до розуміння міністерства. 

Я лікар-реаніматолог Волинської обласної клінічної лікарні, який, 

мабуть, з багатьма тисячами наших колег тягне важкий плуг вітчизняної 

медицини. Хочу кількома словами фахового спеціаліста продемонструвати 

вам той стан, в якому, власне, зараз і знаходиться наша пацієнтка – 

вітчизняна медицина. Скажу об’єктивно: стан пацієнтки важкий, знаходиться 

вона в стані шоку, вітальні функції критичні, наявний синдром поліорганної 

недостатності, свідомість відсутня, але ще наявні ознаки захисних рефлексів. 

Власне, адміністрація закладу періодично перекриває кисень у зв’язку з 

заборгованістю, а з харчування присутнє тільки зондове у вигляді 

негазованої води. Оце, мабуть, такий об’єктивний статус і не тільки на 

Волині, а по всій Україні. 

Нещодавно ми пройшли один з тих проміжних етапів реформування, 

який називається грузинським, коли в нас очільником міністерства була 

людина без вищої медичної освіти. На сьогодні в нас другий етап, хай він 

називається дружній нам американський, але тим не менше. Нещодавно в 

одному з виступів пані Уляна Супрун заявила, що існує необхідність в 

широкому суспільному діалозі між владою і пацієнтом.  

І звичайно, так, я навіть скажу більше, що такий діалог повинен 

існувати не тільки між владою і пацієнтом, а і при цьому не забувати ще одну 

сторону цього необхідного всім суспільного діалогу, яким є лікар. От, власне, 

в форматі лікар- влада- пацієнт повинно відбуватись широке суспільне 

обговорення тих запропонованих нам реформ. Бо в центрі уваги, в центрі, 

власне, реформування повинен знаходитися його величність "пацієнт", і 

навколо нього повинні обертатися, значить, всі інші центри впливу, я маю на 
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увазі, і Міністерство, і лікарі, і все інше, і не дивлячись на те, де знаходиться 

цей пацієнт, де його географічне розташування, чи це, наприклад, район 

Волині, чи це Сумщина, чи Одещина, чи має пацієнт високий майновий ценз, 

чи він молодий або має дитячий вік. І, власне, всі наші зусилля повинні бути 

сконцентровані на тому, аби українському пересічному пацієнту жилося і 

лікувалося добре.  

На жаль, на жаль, мусимо констатувати, що всі наші реформування 

останнім часом зводяться тільки до законотворчества, вибачайте, що я кажу 

це слово на російській мові.   

Нещодавно в місті Луцьку відбувалася загально-лікарська медична 

конференція, яка, власне, була присвячена темі лікарського самоврядування. 

І я хочу пригадати, тут є мої колеги, які були присутні, власне, не бачу 

сьогодні голову ВУЛТу  Миколи Тищука, але одна із вимог цієї конференції 

була можливість порозуміння між профільним комітетом і міністерством. Це 

вимога простих, пересічних луцьких лікарів. А я думаю, що позиція луцьких 

лікарів не особливо відрізняється від усіх інших. І власне на цьому луцькі 

лікарі наголосили: скільки ми будемо чекати такого порозуміння? Але, на 

жаль, я так констатую той момент, що порозуміння в нас немає, власне, зі 

сторони міністерства.  

І я хотів би наголосити на тому моменті, що одна із складових того 

реформування, яке повинно бути проведено, це прийняття в першому читанні 

або внесення хоча би на обговорення і прийнятті в першому читанні того 

законопроекту про лікарське самоврядування, автором якого є Олег 

Степанович і альтернативний варіант Ольга Вадимівна. І, власне, залучення 

до такого діалогу консервативної частини нашого громадянського 

суспільства, яким є лікарі, власне, воно прискорить проведення медичної 

реформи, в якому б вигляді вона не була.  

Ну, зважаючи на те, що обмаль часу і мені всього відведено 5 хвилин, 

коротко зупинюся на тій ситуації, яка зараз у нас присутня в Волинській 

обласній раді. Ще в лютому-місяці ми обговорювали схему розміщення 

госпітальних округів на території області. І, на жаль, получається так, що 

думка міністерства і обласної адміністрації абсолютно не відповідає 

прагненням і думці не тільки профільної комісії, а й усієї обласної ради. І 

коли ми на 10-й сесії обласної ради пропонували, ну, скажемо так, 

гіпертрофований варіант із 8 госпітальних округів, ну, потім зрозуміло, що в 

межах розумного глузду ці цифри були зменшені до 5-и, то все-таки 

міністерство наголошує на тому, що є позиція обласної адміністрації, яка 

абсолютним чином збігається із позицією міністерства, і нам залишають три 

госпітальних округи, хоча прийняті нормативні акти говорять про те, що є 

свої специфічні особливості розміщення  госпітальних округів.  
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І, власне, тут сидить мій колега по депутатському цеху – головний 

лікар Любомльської районної лікарні пан Володимир Дибель, він нам 

озвучить цю ситуацію. І, власне, є абсолютно інша позиція представницького 

органу, який  говорить про те, що нам варто, зважаючи на те, що Любомль, 

який претендує на роль госпітального округу, а також північний район 

Волині – Камінь-Каширський, де є свої специфічні обставини, є необхідність 

в тому, аби розмістити тут центр госпітального округу. 

Буду закінчувати. І на закінчення приведу вам, перефразую, вірніше, 

слова відомого німецького вченого-економіста XVIII століття Фрідріха Ліста, 

який колись, ще коли Німеччина була розрізнена і складалася з 25 розділених 

княжеств, сказав: "Підприємливі люди всієї Німеччини, об'єднуйтесь!" 

Власне, я і хочу перефразувати до наших сьогоднішніх умов і реалій та  

сказати: "Лікарі усієї України, об'єднуймося!" Об'єднуймося заради життя і 

здоров'я  пересічного українця, заради майбутнього нашої медицини і заради 

майбутнього України. Слава Україні! 

 

ІЗ ЗАЛУ. Героям слава! (Оплески). 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Героям слава! 

Дякую, шановні колеги.  
 

Тема заявлена була "Альтернативний погляд на законодавче 

забезпечення формування госпітальних округів". Якщо у вас є такий 

альтернативний погляд і потрібно законодавче забезпечення, тому що у мене 

довідка підготовлена секретаріатом. Ми шукали рішення на підставі ваших 

звернень, і ми, якби, отримали інформацію про те, що законодавчо вам не все 

вдається зробити. Я потім озвучу це. 

Тому прохання, будь ласка, чітко озвучувати: в чому є проблема 

конкретного вашого округу і яким ви бачите шлях рішення? Ми це все 

фіксуємо в стенограму, ми маємо вийти на шляхи рішення: а що далі, а що 

нам зробити?  

Запрошую зараз до слова пана Даниліва Івана Івановича – голову 

Долинської районної ради Івано-Франківської області. Приготуватися пану 

Ющуку. 

 

ДАНИЛІВ І.І. Доброго здоров'я всім! Шановна Ольга Вадимівна, 

шановні народні депутати, шановні учасники "круглого столу"! В першу 

чергу хочу від імені 100 тисяч мешканців Долинського районну та 

Болехівської міської ради, понад 1 300 медичних працівників, депутатів 

Долинської районної ради Долинської та Болехівської міських рад 

подякувати за запрошення і участь в "круглому столі", і можливість донести 

складнощі щодо формування госпітальних округів у гірських населених 
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пунктах, згідно з Законом України "Про статус гірських населених пунктів" 

яким надано статус гірських.  

Проблема полягає в тому, Департаментом охорони здоров'я Івано-

Франківської обласної держадміністрації подано до Міністерства охорони 

здоров'я  пропозицію щодо створення п'яти госпітальних округів на території 

Івано-Франківської області, де Долинський район та Болехівська міська рада 

входять до Калуського госпітального округу. Відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів 932 "Про затвердження порядку госпітальних округів" 

визначено час доїзду, а саме - 60 хвилин, і відстань обслуговування – 60 

кілометрів.  

Хочу наголосити народним депутатам, що до складу Долинського 

району входять 44 населені пункти, 39 з яких мають статус гірських. До 1993 

року місто Болехів входило до складу Долинського району. Постановою 

Верховної Ради надано в 1993 році цьому місту статус обласного значення, 

де увійшло до даного міста 12 населених пунктів, 7 з яких мають статус 

гірських. Отже, подаючи пропозиції, департамент охорони здоров'я порушив 

постанову Кабінету Міністрів, адже плече доїзду (відповідно до зазначеної 

постанови) 50 відсотків гірських населених пунктів складає понад 80 

кілометрів, 10 відсотків – понад 90 кілометрів. Враховуючи стан доріг 

сьогоднішній, визначений час доїзду – 1 година і 40 хвилин.  

На сьогоднішній день Долинський район має розвинуту медичну 

мережу, адже в районі існує 12 відділень. Входять в структуру: дитяча 

лікарня, Вигодська міська лікарня і протитуберкульозний диспансер. 

Стаціонарні відділення визначених медичних закладів знаходяться в типових 

приміщеннях та обладнані апаратурою, що створює належні умови 

перебування хворих та надання їм якісної медичної допомоги. В 

хірургічному відділені протягом року проводиться більше 150 операцій. 

Пологове відділення визнано одним з кращих в Івано-Франківській області, 

чим ми можемо похвалитися. Саме Центральна долинська лікарня має всі 

ознаки стати центром госпітального округу і обслуговувати всі населенні 

пункти, відстань від'їзду яких відповідна до цієї постанови.  

Лише в 2016 році Долинською центральною районною та Долинською 

дитячою міською лікарнею проліковано 876 хворих з інших районів, якими 

проведено 7100 ліжко-днів. То ж, на наш погляд, Долинська центральна 

лікарня має сучасне обладнання та добре облаштовані лікарняні корпуси. 

Додатково інформую, що на території Долинщини і Болехівщини 

знаходяться діючі потужні… 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Я перепрошую! Бачите, як колеги реагують? 

Сформулюйте, будь ласка, проблему, які ви бачите шляхи вирішення. 
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ДАНИЛІВ І.І. Отже, враховуючи складні умови проживання в 

населених гірських районах, а саме: гірський рельєф часто розділений 

бараками, водотоками, явища повені і снігові намети, - вважаємо доцільним 

прийняти рішення про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів про 

зменшення вимог щодо чисельності населення та радіусу зони 

обслуговування. Враховуючи те, що госпітальний округ формується для 

забезпечення населення якісною доступною медичною допомогою, зважаючи 

на географічне розташування Долинського району, а також демографічні 

показники та показники захворюваності населення, стан автомобільних доріг, 

вважаю: доцільно створити госпітальний округ з центром у місті Долина. 

Дякую за увагу.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Дякую.  

Запрошую до слова Дмитра Анатолійовича Ющука – голову постійної 

депутатської комісії Вараської міської ради з питань охорони здоров'я, 

Рівненська область. Пане Дмитре, прошу вас.  

Розумію, що всім хочеться сказати, яка наша найкраща лікарня. Я вірю 

в те, що ви робите для своєї лікарні все, що ви можете в цих умовах, які є. 

Формулюйте, будь ласка, вашу проблему і які шляхи ви бачите до її 

вирішення, і пропозиції до Комітету з питань охорони здоров'я і до 

міністерства.  

 

ЮЩУК Д.М. Добре. 

Всім доброго дня! Шановна головуюча, президія, присутні! Ми 

приїхали до вас з міста Вараш, де знаходиться Рівненська атомна 

електростанція. Ми теж глибоко стурбовані питанням створення 

госпітальних округів, де не враховані інтереси, зокрема, нашого міста, а саме: 

в місті знаходиться потенційно небезпечний об'єкт – Рівненська атомна 

електростанція. При Рівненській атомній електростанції створювалася 

спеціалізована медико-санітарна частина. В 1977 році було створено як один 

заклад радійаційної безпеки, куди входила наша медико-санітарна частина. І 

сьогодні ніхто не звертає на це увагу, що в місті знаходиться такий об'єкт.  

І звертаю увагу на постанову Кабінету Міністрів 932, яка у нас сьогодні 

забирає наш статус і переводить нас до госпітального округу в місто Сарни. 

Ми глибоко стурбовані, як наша громада, так і Рівненська обласна рада 

підтримує нас в даному питанні.  

І, взагалі, наше бачення було таким, щоб дані спеціалізовані медико-

санітарні частини залишился все-таки при МОЗ України і були в містах-

супутниках, обслуговували працівників атомних електростанцій і жителів 

міста. Якщо вже питання стоїть кардинально і збереження таких 
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спеціалізованих медико-санітарних частин неможливе, враховуючи все-таки 

потенціал і можливості нашої медико-санітарної частини, додатково 

створити госпітальний округ теж на базі нашого міста. Наша медико-

санітарна частина має потенціал, має кадри. І специфіка роботи відома 

сьогодні тільки колективу нашої лікарні, як реагувати в різних речах.  

Проводяться спільні навчання з працівниками атомної електростанції. 

Щороку ми проводимо медогляди, це 8 тисяч населення, саме працюючих на 

атомній електростанції, де крім самих медоглядів, проходять відповідні 

допуски до роботи. Це специфіка роботи зовсім інша. Тому, якщо питання 

стоїть, що неможливо зберегти спеціалізовані медико-санітарні частини, але 

я рахую, що вони створювалися ще в роки нехай Радянського Союзу, але 

створені були як єдиний комплекс радіаційної безпеки. І наше бачення таке, 

щоб все ж таки їх зберегти при МОЗі. Якщо вже ні, то ми вимагаємо 

створення госпітального округу на території нашого міста і в межах нашої 

медико-санітарної частини. 

 

МУСІЙ О.С. Скажіть, будь ласка, а хто у вас мажоритарний народний 

депутат, який працює? 

 

ЮЩУК Д.А. Яніцький. Він теж нас підтримує в даному випадку. Я 

хотів би наголосити на тому, що ми вже маємо негативний досвід  - 

створення екстреної медичної допомоги у нас в місті, де при населенні 42 

тисяч осіб мали би мати чотири лікарських бригади, чотири автомобілі, на 

що маємо сьогодні два автомобілі і дві лікарських бригади. 

 

МУСІЙ О.С. Яка ситуація з первинною ланкою? Ви розбудували вже 

потенційно амбулаторії, сімейна медицина? Вона працює, не працює чи як 

воно у вас виглядає? Це дуже важливий момент, тому що насправді, вибачте, 

шановні колеги, може так послухаємо виступаючих, все-таки намагаються 

недовго виступати. І прохання до всіх майбутніх виступаючих все-таки 

казати, хто мажоритарний народний депутат, тому що нам далі працювати як 

Комітету з питань охорони здоров’я з тими мажоритарними народними 

депутатами, які є вашими представниками. Ми вас бачимо, на жаль, шкода 

раз в рік, а з депутатами ми бачимось дуже часто. Тому з ким ми могли би 

далі випрацьовувати спільну точку зору, то це теж важливо.  

По первинній ланці скажіть, як воно у вас функціонує.  

 

ЮЩУК Д.А. Дивіться, наша спеціалізована медико-санітарна частина 

не передбачає взагалі, це все іде у  нас в комплексі. У нас є первинна ланка і 

вторинна, ми всі послуги сьогодні надаємо, не виокремлена. 
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МУСІЙ О.С. Яка конкретна ваша  пропозиція? 

ЮЩУК Д.А. Пропозиція наша, що ми вже більше  року намагаємось 

донести інформацію, щоб звернули увагу саме на те, що в нашому місті 

знаходиться потенційно небезпечний об’єкт – Рівненська атомна 

електростанція. На нашу думку, має бути спеціалізований медичний заклад, 

який би міг вчасно надавати послуги медичні працівникам і місцевим 

жителям. 

 

МУСІЙ О.С. А обласна державна адміністрація як на це реагує, на ваші 

прохання? 

 

ЮЩУК Д.А. В принципі тут є колеги і представники Рівненської 

обласної ради, але вони у нас в даному випадку. 

 

МУСІЙ О.С. Я маю на увазі адміністрацію, тому що я знаю, що в дуже 

багатьох районах, вибачте, що я так в якості дискусії, насправді попри 

декларування Міністерства регіональної політики, віце-прем’єр-міністра, 

Міністерства охорони здоров’я, прем’єр-міністра кругом заявляють про те, 

що ми тільки зробили рамку, а насправді по госпітальних округах вирішують 

все місцеве самоврядування, місцеві органи влади і говорять, що це ви так 

вирішили. Насправді я знаю, що це не так. Але оцей обман рано чи пізно, він 

вилазить і вилазить якраз  в таких виступах про те, що місцеві органи влади 

як представницькі органи влади, а це є місцеві ради, вони усунуті по суті від 

можливості формувати госпітальні округи.  

Насправді всі рішення, які зайшли зараз в Кабінет Міністрів і 

погоджені ті 11 областей, вони ідуть за підписом голови обласної державної 

адміністрації, який до місцевого самоврядування має відношення, але таке 

відносне. Ви звертались? 

 

ЮЩУК Д.А. Ми звертались до Верховної Ради, до обласної ради, до 

адміністрації, всі вони нас підтримували.  

 

МУСІЙ О.С. Підтримали, але округ не зробили.  

 

ЮЩУК Д.А. Так. Багаточисельний колектив Рівненської атомної 

електростанції, адміністрація і ДП "Енергоатом" теж звертались 
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неодноразово, що вони глибоко стурбовані ситуацією, тому що є міста-

супутники, в яких теж по інших областях точно такі ж ситуації. 

 

МУСІЙ О.С. Дякую. 

 

ЮЩУК Д.А. І тому все ж таки, якщо підвести підсумок до того, ми, 

скажемо так, проковтнули ситуацію по екстреній медицині. Я від громади 

нашого міста не можу вам ставити вимогу, але, в принципі,  доношу  думку, 

що жителі міста як колектив РАЕС, який має працювати в злагодженій 

системі, вони сьогодні глибоко стурбовані ситуацією, яка сталася по 

створенню госпітальних округів. І якщо не вдається зберегти все-таки 

спеціалізовані медико-санітарні частини як одну із складової радіаційної 

безпеки і при МОЗі утримувати їх і надалі, тому має бути, як мінімум, 

створення додаткового госпітального округу на території нашого міста, де всі 

критерії по утворенню його ми виконуємо. 

 

МУСІЙ О.С. Дякую вам.  

Зараз я надам слово народному депутату, члену комітету Ігорю 

Михайловичу Шурмі, тому що він, на превеликий жаль, літаком скоро буде 

відлітати на рідну Львівщину, я так розумію. Тому будь ласка, Ігорю 

Михайловичу. 

 

ШУРМА І.М. Шановні колеги, я би хотів апелювати зараз і до тих, хто 

в залі сидять, і до тих, хто сидять в президії. Чому сьогодні стільки людей 

приїхало? Чому приїхали сьогодні представники адміністративних функцій 

своїх – це департамент охорони здоров'я і представники рад? Чого тут багато 

представників? Тому що ніхто не знає, що робити. А чому ніхто не знає, що 

робити? Нема концепції стратегії розвитку! Ми не знаємо, куди ми 

рухаємося.  

Завтра, вибачте на слові, нехай мене Господь простить, і вибачать і 

Прем'єр, і Президент, завтра будуть інші фамілії. Це означає, якщо нема  

затвердженої концепції стратегії розвитку, прийде інший і буде по-своєму 

розвивати і свої кубіки-рубіки складати в охороні здоров'я. От звідси 

найбільша є проблема! І люди не знають, що робити.  

З моєї точки зору, от що сьогодні би варто було всім зробити? Це такий 

коротенький вступ. Та система, яка на сьогоднішній день існує, яка би вона 

не була досконала, всі: і виконавча гілка влади в особі Прем'єр-міністра, і 

Верховна Рада – ми повинні забезпечити максимальне її функціонування. А 

паралельним шляхом починати здійснювати реформи чи зміни. Це є перше. 
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Якщо на сьогоднішній день вже дійшло до того, що ми маємо 

створювати госпітальні округи, то люди, мені видається, які приїхали сюди, 

повинні поїхати з чіткою уявою, дуже короткою: що нам потрібно зробити.  

На моє велике переконання, біда зарита в одному: в постанові Кабінету 

Міністрів 932. Отут нехай на мене не ображаються,  я працював і 

заступником міського голови і заступником голови обласної державної 

адміністрації, я зобов'язаний виконувати те, що прийме рада. А рада, як 

ніхто, депутатський корпус на місцях знає, скільки округів треба, які межі 

тих округів, і вона має право приймати це рішення, а обласні адміністрації 

виконувати. Чому? Або тоді адміністративно-територіальні реформи є 

фікція! Або децентралізація коштів – це є обман!  

Якщо ми передаємо на місця гроші, те, що постійно декларується, то 

збирається депутатський корпус, є голова облради і ви вирішуєте: кому як і 

скільки потрібно виділяти, і що ви будете утримувати. А може комусь не 

треба госпітального округу. Це зона відповідальності! Знаєте, людину з села 

можна завжди вигнати. Але села з людини вигнати часом буває дуже тяжко. 

Ми говоримо про децентралізацію, і далі хтось хоче керувати тими всіма 

процесами. Чим пояснити, Раді Міністрів, обласним адміністраціям подати 

пропозиції, міністерству затвердити? Да це є виконавці. Сьогодні ради 

повинні прийняти. Як створюються округи? Що це за створення округів? От 

сьогодні, я знаю, тут є проблема в Запорізькій області, Токмак. Її хтось 

вирішує? Ні. Чому? А тому що нам скинули рознарядку там на 5 округів чи 

на 4. А сьогодні Львівщина мучиться, скільки їм округів треба створити, і 

правильно робить, що не приймає поки що рішення. Але, з іншого боку, вона 

не виконує постанову Кабінету Міністрів, де теж є можливість на них 

натиснути.  

На сьогоднішній день Харківщина вам скаже: питання госпітальних 

округів ми (і я там був) піднімали 7 років тому. А знаєте, як ми визначали 

округи (і це ми вважали, що ми страшенно скоротили)? Харківська область – 

11 округів. А знаєте, що треба зробити, щоб округ мав хороші параметри? Це 

треба, щоб хтось підняв свою 5-у точку з адміністрації, поїхав на 

найвіддаленішу точку, набрав "103", а дальше виясниться, чи працює Закон 

про екстрену медичну допомогу, чи він набирається з мобільного, чи він 

набирається з проводового телефону, викликав екстрену допомогу і 

подивився, за скільки вона приїде. А потім свою 5-у точку разом з головою і 

з ногами поклав на носилки тої машини і проїхався по тих дорогах там, де 

надають спеціалізовану медичну допомогу. І все дуже швидко стане видно. 

Бажано зимою. Можна застрягти і замерзнути. Розумієте?  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. І бажано разом на носилках з представником 

МОЗ.  



16 

 

ШУРМА І.М. А до чого я це веду? Сьогодні 11 областей (я воль, 

капітан) подали те, що вимагали. І, вибачте мені, у мене особисто, я не знаю 

персоналій, у мене поваги до тих людей нема. Під козирок виконали. А це 

велика помилка. Тому що постанова наполовину запрацювала. А сьогодні 

треба докласти максимум зусиль для того, щоб все-таки хоча би з тих, що не 

зробили, зробити якісь пілотні проекти. Дайте можливість змінити 

постанову, внести зміни і доповнення, щоб на місцях прийняли рішення. А за 

рік подивимось. Якщо ця модель запрацює, давайте будемо приймати ту 

модель. До того часу, може, хтось розродиться з концепцією. Може, ті гроші, 

які будуть виділятися на область, стануть базою для того, щоб на місцях 

посилювати фінансування цього. І буде працювати зразу хоча б якась уява.  

Тому – конкретний крок: давайте сьогодні прийміть кожен для себе 

рішення,  ми робимо кроки для того, щоб змінити постанову Кабінету 

Міністрів. І як її можна замінити? Я би хотів подивитися, як люди, які 

представляють Кабінет Міністрів, будуть ігнорувати рішення районних, 

міських і обласних рад. Прийміть на сесії. Якщо ви приїхали сюди і вас не 

задовольняє механізм створення госпітальних округів, обговоріть на сесії, 

прийміть рішення, колективне рішення. Не буде кого за вішки тягнути і 

казати: "Ти що не виконуєш постанову?"  

 

ІЗ ЗАЛУ. Уже приняли. Но Львовская областная рада наше решение не 

поддержала и не приняла.  

 

ШУРМА І.М. Послухайте, я не говорю, хто тут кращий, хто гірший і в 

кого які прапори. Я говорю про механізм, я говорю свій механізм. Ви його 

можете слухати і не почути, я на вас не ображусь. (Шум у залі) Але я не є 

депутат обласної ради. Я прошу не перебивати. Приймайте, не пізно ще, 

приймайте рішення на сесіях обласних рад до Кабінету Міністрів, апелюйте 

до Верховної Ради: ми просимо внести зміни, ми просимо надати 

повноваження по створенню округів обласним радам. Обласні адміністрації 

зобов'язані виконувати це! А вони тут основні.  

Слухайте, я працював чиновником. Розумієте, поточна робота заїдає. 

От мені сказали, що треба створювати 5 округів. Я  вам скажу, як це 

робиться: береш карту, ось так намалював. Хто кого цікавить? Львівська 

область, де там гірські райони, Закарпатська, Прикарпатська область, що там 

від села через гору перейти 2 кілометри, об’їхати по горі це є 11-12 

кілометрів. А Полісся, а болота в Рівненській області по селах, то про це 

хтось думає? Не думає. 

Тому оці повноваження потрібно забрати від МОЗу. Є положення, будь 

ласка, дякуємо їм за це положення. Забрати від Кабінету Міністрів 
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затвердження, можна навіть залишити, але надати повноваження і функції 

обласних рад. А якщо буде, припустимо, якась область, вона є  невелика, і 

отримавши кошти зверху, вона скаже, що нам не потрібні госпітальні округи. 

Так якщо ми говоримо про децентралізацію і повноваження рад і вони несуть 

відповідальність, то хай несуть відповідальність. Чому ні. Є положення і 

виконуйте його. Це є один момент. 

Другий момент. Адміністративно-територіальна реформа і 

децентралізація коштів. Опирайтесь в рішеннях сесії на ці питання. Ви нас 

децентралізуєте, ви нам даєте повноваження, ви нам довіряєте. Ради сьогодні 

повинні вийти в прийнятті рішення, це буду повторювати до тих пір, поки не 

поїду на літак. Приймайте, а тоді передавайте своїм депутатам, зробіть собі 

якусь неофіційну асоціацію, нехай ці люди зберуть ці всі документи і ви тоді 

можете вимагати якихось рішень. Ну, приїхати сюди і говорити, що в мене 

одна лікарня краща, а у вас гірша, давайте щось поміняємо. Це, люди,  не 

вихід, це боротьба за ремонт своєї стайні, нічого доброго з цього не вийде.  

Я ще раз кажу, виходьте з позицій не особистих, виходьте з позицій 

двох категорій людей: той, хто надає медичну допомогу, не чиновник, а той, 

хто буде це все робити і той, хто буде отримувати цю медичну послугу, поки 

немає суттєвої реформи.  

Це буде якийсь перший крок для того, щоб це змінити. Це дуже 

коротке рішення, Ольга Вадимівна. Я думаю, якщо люди цього хочуть і на 

сесіях це все приймуть і розроблять, і вони занесуть один пакет спільних 

документів до нас в комітеті, і ми зі своїм комітетом і разом з ними будемо 

апелювати до Кабінету Міністрів, то, мені здається, що це і будуть якісь 

зміни, тому що всі хочуть реформу, що так взяв і перегорнув, не рухаючи ні 

свідомості, ні зарплати, ні фінансування і вже пішла реформа, не буде таке. 

Різні моделі повинні бути. Там рада прийняли, запрацювало, давайте їхню 

модель, там адміністрації сильні, будь ласка, хай адміністрації працюють, але 

потрібно робити вибір. 

Коли ми говоримо на сьогоднішній день про те, чи має така ідея на 

впровадження, я вас тільки прошу одне: аби на своїх сесіях не було при 

піднятті цього питання і прийняття рішення жодних політичних прапорів. 

Погубите все. Медицина є от як білий халат, вона чиста, вона поза 

політикою, позафракційна, бо ми всі живі люди. Життя не має партійного 

квитка, і тоді воно буде мати шанс на життя. Інакше знову перетвориться все 

в політичне протистояння.  

Я намагався про це просто коротко сказати. Я вбачаю тільки в одному: 

кардинально потрібно рубати систему 932-ї постанови, забирати 

повноваження в адміністрації, передавати радам. Ну всі ж кажуть, що 

демократи! Ну всі ж хочуть того! І я думаю, що таким чином можна було би 

вирішити.  
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Хоче там Харківська область? То скажіть мені, будь ласка, це ж є. От 

якщо хтось уявляє, що таке Харківська область. Що, взяти і поприєднувати 

навколо міста Харкова район такий, як у Львівській області, кругом – ну це ж 

маразматично є! Чому чиновник, якого заїдає потічка, він оце намалює, в 

міністерстві, не маючи часу, бо треба лекцію читати про реформи,  це все 

затвердять – і воно пішло! А люди потім будуть потерпати. 

Візьміть це в свої руки! Лікарі – вони ж всесильні, вони лікують. І ви 

членами є комісії.  Тоді воно буде зовсім інакше.  Я більше виступати не 

буду, моя пропозиція є. Приймайте рішення, відсилайте. Це не є коротка 

дорога, але тоді будете мати можливість вимагати принаймні від тих 

депутатів комітету, щоб, взявши рішення сесії обласних рад, ми потім 

пізніше могли продовжувати цю роботу. Дякую. (Оплески). 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Дякую, пане Ігорю. Ми до обговорень не 

переходимо, а потім я надам слово.  

Будь ласка, якщо можна попросити підняти руки тих, хто не записався,  

мені не подав ще, хто ще би хотів виступити, хто не записався? Прошу вас 

подати мені, щоб я записала вас, ваше прізвище, ім'я, по батькові і посаду.  

Всіх, хто хоче виступити, будь ласка, чітко формулюйте проблему.  

Ще одне запитання у мене, чи є тут представники госпітальних округів, 

де все добре? 

 

ШУРМА І.М. Ольго Вадимівно, ви їх розкрутіть. Оце я чому втрутився 

в розмову? Бо треба їм тон задати, щоб вони зрозуміли, що Ольга Вадимівна і 

тут зібралися люди, які хочуть вийти з цього тупика, в який загнані ви. Не 

ми, а ви! 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Дякую ще раз, пане Ігорю. 

Я би хотіла сказати, що я погоджуюсь з паном Ігорем в тому, що у нас 

взагалі перевернута конструкція влади в Україні, в свідомості перевернута. 

Ми чекаємо, що нам влада щось дасть, що влада нам спустить інструкцію. До 

тих пір, поки ми не перевернемо у своїй свідомості, що влада мусить 

виконати те, що їй ставить завдання громада – от тоді у нас буде результат. 

Але щодо інституційної відповідальності держави, то тут я готова 

посперечатися, тому що наше завдання як системи - забезпечити рівний 

доступ громадян до допомоги – і це має гарантувати держава! Інакше 

держава втрачає себе як інституцію. 

Пан Володимир Миколайович Кондик – голова Радивилівської 

районної ради Рівненської області. 
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КОНДИК В.М. Дорого дня, шановне товариство! Дякую, Ольго 

Вадимівно, за те, що надали можливість сьогодні мати коротке слово перед 

цією аудиторією.  

Знаєте, чи не вперше, напевно, на моїй пам'яті, у органів місцевого 

самоврядування взагалі питають про те, яка наша думка. Тому що ви 

акцентували на початку нашої зустрічі про те, що дуже багато звернень 

надійшло на адресу комітету, так само тому їх багато і надійшло, тому що 

органи місцевого самоврядування, власне, ніхто і не питав в процесі 

створення чи організації оцих госпітальних округів. І тут попередні 

доповідачі говорили, що це  ніби вже доконаний  факт, але я дозволю собі не 

погодитись, тому що насправді проблема полягає в тому, що рівень 

районного керівництва взагалі не розуміє, яким чином має існувати ця вся 

система. На мою думку, я не є лікарем, я маю зовсім іншу освіту, але 

оскільки я є депутатом в органах місцевого самоврядування, ми завжди мали 

проблему зі скороченням лікарень, постійно. Я для себе роблю висновок, що 

це якась системна, напевно, річ, очевидно, нам в країні стільки лікарів не 

потрібно, оскільки нас Міністерство охорони здоров’я завжди просить їх 

скоротити.  

Але попри все це, в проекті в примірному положенні про госпітальні 

округи сказано, що, от нам тут роздали, що це не є окремим організаційно-

правовим рівнем організації виконавчої влади окремою юридичною особою 

чи суб’єктом господарювання. І в органі місцевого самоврядування, власне, 

районних рад, які до сих пір є засновниками районних лікарень і в статутах 

цих районних лікарень написано, що всі дії з ліквідації, реорганізації і так 

далі приймаються виключно за згодою відповідного органу місцевого 

самоврядування, і в той же час в Законі про місцеве самоврядування 

написано, що питання, пов’язані з організацією та фінансовим забезпеченням 

діяльності комунальних закладів охорони здоров’я, згідно з Законом про 

місцеве самоврядування, відноситься до компетенції відповідних органів 

місцевого самоврядування. Як в таких умовах обласні державні адміністрації 

дозволяють собі формувати госпітальні округи, не питаючи при цьому 

жодної думки органів місцевого самоврядування, як на мене, тут є якийсь 

трошки дисонанс і так це не мало би бути. При цьому не хочу ображати 

чиновників обласного рівня чи Міністерства охорони здоров’я, але 

погодьтесь, якщо рішення про реорганізацію чи ліквідацію приймає 

відповідна рада і села,  то очевидно, що при формуванні цих округів ми мали 

би мати якесь представництво. 

Зараз мені дорікнуть апологети реформи в тому, що є госпітальна рада і 

ви будете мати там представництво. Так, будемо. Але  якщо ми беремо до 

уваги чотири райони, які об’єднують в один госпітальний округ, які різні за 

своєю кількістю населення, то відповідно тих розрахунків район менший 

ніколи в житті не відстоїть своєї лікарні, тому що він не буде мати більшості 
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в тій госпітальній раді. Це зрозуміло, тому що по формулі виходить, що 

кількість членів тієї госпітальної ради від району буде меншою. Як це буде 

працювати, не будучи при цьому організаційно-правовою формою, тут тяжко 

зрозуміти.  

Я не буду довго займати час, це, власне, коротко, що я хотів сказати, 

наша позиція в тому, що пропонував пан Шурма: відкатати це назад і зробити 

нормальний механізм. Так, можливо потрібні госпітальні округи, ніхто з цим 

не сперечається, але ми повинні ставити всі перед собою одну нормальну 

мету – ми повинні зробити охорону здоров’я кращою. Чи зміниться це на 

краще, яка ситуація, коли ми визначимо лікарні первинного, вторинного, 

третинного рівня, перспективні, як написано в цьому документі, 

неперспективні, виявляється, ще можуть бути. Тобто, товариство, нам не 

треба робити, я не лікар, знову ж таки повторюсь, нам не треба робити 

пацієнтів рівних і ще рівніших, розумієте. Та бабця, яка живе за 20 кілометрів 

від районного центру, по дорозі, по якій дійсно зимою неможливо проїхати, і 

її треба буде везти не в лікарню в районному центрі за 20 кілометрів, а ще за 

20, 40, 50 до центру госпітального округу. Я не думаю, що вона від цього 

виграє чимось. Це направду не є система, яка дозволить нам покращити 

охорону здоров'я.  

У нас на Радовилівщині хронічне недофінансування. Тобто я кажу ще 

раз, скільки я себе пам'ятаю, 7 років я є депутатом місцевої ради, кожного 

року піднімається це питання, окрім 2016 року. Отут на шану Міністерства 

регіонального розвитку (В'ячеслав Андронович сидить), дійсно, в 2016 році 

ми отримали кошти і ми не мали проблеми з фінансуванням медицини. Ми 

навіть змогли перекрити якийсь дах і вставити якесь вікно. В цьому році ми 

знову цього не маємо, тому що фінансування стає, знову ж таким, обмеженим 

на районному рівні. 

 

МУСІЙ О.С. Депутат хто у вас, народний депутат? 

 

КОНДИК В.М. Дехтярчук Олександр.  

Дякую, колеги.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Дякуємо вам за виступ. Дякую голові районної 

ради Радивилівської Рівненської області за те, що ви самостійно піклуєтеся 

охороною здоров'я. Це дуже важливо. Я впевнена, що, маючи такого голову, 

ми подолаємо ті проблеми, які є. 
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Запрошую до слова Ладижинського міського голову (Вінницька 

область) Коломєйцева Валерія Івановича. Є? Є. Приготуватись пан Грицай 

Віктор Григорович – голова Яготинської районної ради.  

 

КОЛОМЄЙЦЕВ В.І. Шановні народні депутати, шановна Ольга 

Вадимівна, друзі! Не буду перераховувати наші досягнення, але скажу: тут є 

багато медичних працівників і дуже мало представників міського 

самоврядування. Ладижинська міська рада прийняла рішення, направила в 

ваш комітет, направила Председателю Совета Министров Украины, я был 

членом рабочей группы, которую проинвестировал я на областном совете, 

областной совет принял решение и просил отменить те пункты 

Постановления Кабинета Министров Украины, которые нам не помогают 

надеяться на то, что будет лучше у нас. То есть, мы не сидим. И просили мы, 

я попросил, чтобы в решении областного совета было написано: данное 

решение Винницкой областной рады направить во все областные рады 

Украины (и мы направили). И, к сожалению, сколько получил комитет или 

Кабинет Министров таких обращений? Мало.  

По-моему, мы делаем главную ошибку. Что сделал автор реформы, 

который тут сидит, с которым я разговаривал? Говорит: "Я сделаю все 

равно". Я говорю: "Люди не поддержат. В таком виде не поддержат". 

Почему? Мы сегодня деремся, они нас втянули в эту игру, за право быть 

центром госпитального круга. И они довольны. Мы деремся, им хорошо. Ни 

за это надо драться.  

Ну вот у нас в Ладыжине больница. Приезжайте, посмотрите. А у меня 

предложение будет то, о чем вы говорили, я и закончу этим  предложением. 

Нам разве плохо, если на расстоянии 40 километров будет хорошая 

современная больница, новая или с новым, там, оборудованием, с новыми 

врачами? Ближе будет ездить, чем в Винницу за 100 километров. А мы 

больных туда возим. Не все ж больные одинаковые. Нет. Ответьте сегодня. 

Кто-то в том округе, в центре, которые создаются и которые уже согласованы 

11-ю областными государственными администрациями, а вот Николай 

Иванович Кучер – наш депутат, я докладываю, Ольга Вадимовна, тут 

находится,   переживает, встречается с главными врачами в 7 утра.  

Разве нам было бы плохо, если бы была где-то недалеко больница? Но 

что самое главное? С 1 января 2018 года авторы реформы предполагают 

ликвидировать медицинскую субвенцию с государственного бюджета всем 

нам на места. Я вам доложу, что если этой реформы не будет, и авторы 

реформы говорят, и один, и второй, и третий, и тот молодой замминистра, 

который знает, как в Австрии организовывать здравоохранение, и хочет 

перенести это на дороги Украины, на деньги Украины, они что говорят? – 

"Да мы не закрываем ваши больницы. Развивайтесь, создавайте новые 
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отделения". Мы развиваемся. За 5 лет – 7 миллионов 25 тысяч населения. 10 

тысяч рабочих мест мы направили. Приедьте посмотрите и сравните с 

областными больницами. Мы не сидим! 

Но смотрите, что делают. Минимальна заработная плата. Знате, 

сколько мы из бюджета направили денег на то, чтобы выполнить этот закон? 

70% от общей суммы, необходимой городу, - 20 миллионов гривен. 

Ежегодно нам дают медицинскую субвенцию, 16 миллионов дали в 2017 

году, мы еще 16 – с местного бюджета. А теперь скажите, когда не будет у 

нас субвенции государственной, а когда нам льготы на местный бюджет 

передают, а нам надо 1 миллиард, чтобы те трубы под землей заменить. А 

замминистра финансов говорит: "А зачем вам лишние деньги на якісь 

делеговані повноваження?". Так у нас же кроме делегованих повноважень 

есть еще трубы под землей, у нас есть улицы, где никогда не было асфальта. 

Они об этом просто не знают. Они никогда там не были.  

Поэтому мое предложение, убедительно вас прошу. Я тут теряюсь, у 

меня все есть на бумаге, не хочу читать. Сколько стоит жизнь 14-летнего 

мальчика Андрея, которого спасли наши врачи, сначала жители, а потом 

врачи, который, к сожалению, без двух ног остался. Кто бы довез? Какие 60 

минут? О чем мы говорим? Пожалуйста, оставьте нас в покое в каком плане? 

Делайте округа, делайте реформу и пусть будет страховая медицина, ну разве 

мы против таких реформ? Вы приедьте к нам.  

Извините, что долго, может, говорю. Что меня удивляет? Есть руки 

Министерства здравоохранения, руки, которые находятся в регионах, - 

областной департамент охраны здоровья. Нет? А к кому вы относитесь? 

Хорошо. А вы можете по поручению Кабинета Министров Украины до того, 

как делать реформу, приехать в каждую больницу районную, городскую, и 

сказать в первую очередь тысячам медиков, а сколько будет штат у вас в 

больнице после того, как будет реформа, а кто из вас пойдет на улицу, 

останется без работы, а как поедет к офтальмологу бабушка за 60 или 70 

километров. Вот у меня статистика, не буду перечислять. 1 миллион 600 

тысяч посещений поликлиники на предполагаемом округе. И то, его 

уменьшили после того, когда восстали люди, а предполагалось еще больше. 

10 тысяч операций в 2016 году. Какая из районных больниц, которая входит в 

этот округ, в состоянии с 1 января это делать?  

А 1 января чем выплачивать учителям заработную плату? Потому что, 

говорят, деньги будут за больным ходить.  

Знаете, что я еще со стороны вижу? Я с 2001 года, люди меня избрали, 

чтобы я был не политиком, я хозяйственник. Что я вижу и взвешиваю на 

весах политики – отношение сегодняшнего руководства Министерства 

охраны здоровья Украины с комитетами, народными депутатами Верховной 

Рады. 
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Шановні друзі, це ганьба! Ви головний орган влади, ми вибрали вас, ми 

дали з місць вам повноваження, ви повинні призначати, затверджувати, 

звільняти. Голова комітету запитує виконуючого обов'язки міністра, которая 

обещала к нам приехать и меня обманула в присутствии 50-и человек 

направления Ассоциации городов. Она даже не знает, как финансируются 

наши больницы. Она говорит: "Мы освободим вас от зависимости от области. 

Они вам сегодня дают деньги на здравоохранение, а вот когда будет 

реформа, не будут давать". Я не выдержал, говорю: "Вы хотя бы это 

узнайте!" 

Так вот, как может председатель комитета спрашивать: "Скажите, 

пожалуйста, сколько за полугодие 2016 года МОЗ потратил денег на те цели, 

на которые выделил решением Верховной Рады народ Украины?" Она 

отвечает: "Это секретные данные". Ну, если бы я, мер, какой-нибудь житель 

ко мне подошел и сказал: "Отчитайся за деньги, которые были выделены за 

полгода", – а  я говорю: "Извини, это секретные данные". Где бы я был? 

Знаете, что меня удивило еще? Вот приехал зам.министра Павел, он 

учится и учился очень много, он умный человек, умнейший, в Австрии, в 

Штатах, в Польше, только видно, возьмите биографию: курсы, летняя школа. 

Когда он к нам приехал и мы начали задавать ему вопросы, ни единого 

ответа... Так один мэр и говорит: "Так меня там люди ждут! Скажите, что мне 

им сказать? Чего ожидать? Мы не будем округом, но какое у нас будет 

здравоохранение?" Он ничего не сказал, а потом сказал такие слова: "Не 

хотите входить в округ, тогда мы вам денег не дадим. Я вам денег на 

медицину не дам". Как перевести эти слова врача, человека, который считает, 

что он организовал... 

 

МУСІЙ О.С. Слава Богу, він не лікар. 

 

КОЛОМЄЙЦЕВ В.І.  Обождите, он же организатор здравоохранения. 

 

МУСІЙ О.С. Он не организатор здравоохранения. У него нет 

образования. 

 

КОЛОМЄЙЦЕВ В.І. Тогда другой вопрос: а кто дал ему право решать - 

давать нам деньги или не давать? Это что, его деньги? 600 миллионов в год, 

город 25 тысяч, дает Николай Иванович налогов в государственную казну.  

У меня к вам просьба, предложение: давайте сделаем так закон и 

изменения внесем, чтобы вот эти все, если уже они победят и уговорят 

депутатов и будет все-таки реформа, давайте внесем изменения, чтобы те 
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территории, я имею в виду районы, города, ведь Украина – не только Киев, 

областные центры, там люди сегодня спокойные, у них будут там... Вот в 

Киеве еще не знают какие центры и где будут, у них вообще ничего не 

меняется. А давайте сделаем так, чтобы в том законе, который будут 

принимать и утверждать народные депутаты, значилось, что субвенция в 

размере, которая есть в 2017 году, была постоянна в те больницы городов и 

районов, которые не будут центрами.  

Вот это сказки, что дадут на госпитальный округ деньги, а мы их там 

поделим. Я спрашиваю: с битой туда приходить делить? Как это будет? Ну 

как это можно так подходить к этому? Умоляю вас, тот кто думает, что они 

создадут условия, а мы больницы вынуждены будем закрыть, друзья. Без 

субвенции они закроются. Новые рентген-аппараты, новые УЗИ, мы 

квартиры сегодня врачам ни одну, уже порядка десяти новых  приглашаем, 

даем, и все это будет. Я представить себе не могу, что скажут нам. Вообще 

это будет в стране вспышка. Будут перекрываться дороги, не допустите 

этого, уважаемые.   

Я прошу и мое конкретное предложение: поддержите, пожалуйста, все, 

если не в Ладыжине, скажите в другом месте. Что я прошу? Сделайте 

выездное заседание вашего комитета, пригласим туда руководство, пусть 

приедет руководство МОЗа. Пришли, есть коллектив, посмотрят на 

больницу, скажут: у вас после реформы вот это закроется, столько-то будет 

людей, сядем на машину, включим секундомер, поедем в том направлении, 

которое назывется как-будто бы дороги. Дороги никто не делает, никто не 

строит новые хирургические отделения, никто не строит жилье врачам в этих 

центрах. Это же работа ни одного дня. Пожалуйста, сломать легко. Умоляю 

вас, народные депутаты, вся надежда на вас, чтобы не было вот этих 

рапортов с областей, что мы готовы. Остановите, не надо спешить. Более 

ответственной, более сильной и опасной реформы в Украине, чем эта не 

было и не будет. Нельзя гнать тут лошадей. 

Смотрите, что делают. Говорят, что реформы надо делать быстро, а 

буклеты какие нам раздают? 50 лет. Да или нет? У нас есть такие буклеты. 

Реформа будет сделана в течении 50 лет, вот такие шаги и давай быстро на 

округа делиться. Дайте сначала нам гарантию да хотя бы понятие. Мы 

спрашивали зама, когда он приехал, что у нас останется? Вот что хотите, то и 

делайте. А закроется больница? Да нет, что хотите, то и делайте.  

Друзья, извините, я эмоционально выступаю, потому что нервы, 16 лет 

мэром, шесть выборов, очередные, внеочередные, так же, как и вы, хотя я в 

политике не хочу заниматься. Пожалуйста, пусть областная рада Львовская 

примет обращение, это очень весомо. Если бы такие обращения областных 

рад и с мест поступали, тогда бы и Президент, и премьер-министр, кстати, 

Владимир Борисович прекрасно знает, если замминистра финансов не знает, 

куда надо тратить средства местного бюджета только лишь на делегированые 
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полномочия, то Владимир Борисович прекрасно знает и про трубы, и про 

жилье, и про учителей, и про больницы и четко им расскажет.  

Поэтому вот такая просьба – выездное заседание. Приглашаем 

центральные средства массовой информации и на примере – вот Ладыжин, 

вот центр, вот район Тростянецкий, вот район Теплицкий, вот Бершадский 

район, рассказали, зафиксировали,  вся Украина увидела и тогда мы все 

поймем. Извините, что долго. 

 

ШУРМА І.М. Я мушу не то розчарувати, не то вам приємну річ 

сказати, отам сидять представники Львівської області і депутатського 

корпусу. Це рішення прийнято давним-давно місяцями. Просто, коли я з тим 

рішенням пропонував підтримати в інших областях, тут є представники, я не 

буду називати, то воно не отримало підтримки, а у них таке рішення є.  

 

КОЛОМЄЙЦЕВ В.В. Вы приняли такое? 

 

ІЗ ЗАЛУ. … (Без мікрофону). 

 

КОЛОМЄЙЦЕВ В.І. Прошу вибачення. Я знаю, что мы  делали это 

позже. Извините, извините. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Дякую.  

 

КОЛОМЄЙЦЕВ В.І. Всего хорошего. (Оплески). 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Грицай Віктор Григорович, будь ласка. 

Підготуватись Микичак Ірині. 

 

ГРИЦАЙ В.Г. Шановна Ольго Вадимівно, шановні члени президії, 

шановні народні депутати, шановні учасники "круглого столу"!  Я теж не 

буду довго говорити, не буду довго хвалити. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Я не представила. Голова Яготинської районної 

ради Київської області. 
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ГРИЦАЙ В.Г. Київської області. І депутат у нас Міщенко Сергій 

Григорович. 

Скажу коротко, один відомий політик в Україні сказав, що Україна 

дуже гарно скроєна, але погано зшита. Тому ми сьогодні з вами обговорюємо 

серйозне дуже питання, воно дуже нагальне і воно потрібне.  

І скажу, що наш Яготинський район знаходиться на крайньому сході 

Київської області і межує з трьома областями: Чернігівською, Полтавською і 

Черкаською. І від межі Пирятинського району або Драбівського району 

Черкаської області до нашого уже визначеного госпітального округу у місті 

Бровари – це 150 кілометрів! Дійсно, про виконання сьогодні Закону України 

5081 "Про екстрену медичну допомогу" в таких умовах не може іти в мови – 

він  не буде виконаний і він не буде працювати.  

Тому у мене єдина пропозиція, оці лікарні, центральні районні лікарні, 

які знаходяться на стику областей, а стики областе завжди саме слабе місце, 

то щоб там, де є потужності. В тому числі і наша Яготинська лікарня: у нас 

крім клінічної бази є ще і навчальна база, де знаходиться Чорнобильський 

медичний коледж, при катастрофі Чорнобиля він був переселений в місто 

Яготин, тому у нас потужна, хороша лікарня, хороші спеціалісти. І 

необхідно, щоб в таких лікарнях були створені ВІЛи першого базового рівня.  

Оце практично, щоб довго не затягувати, бо у мене теж тут багато 

написано, практично все. Дякую.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Дякую.  

Прошу, будь ласка, пані Ірина Микичак. І я дуже прошу всі наступні, 

оскільки майже всі тут лікарі, відповідний почерк у вас лікарський, тому в 

одному випадку мені навіть вдалося тільки ім'я й по-батькові розшифрувати. 

(Сміх). 

Тому, будь ласка, я вас буду називати, а ви представляйтесь, хто ви. 

Добре? І, будь ласка, прошу, дотримуватись регламенту, у нас ще 12 заявок 

до виступу. Будь ласка, буквально три хвилини. 

 

МИКИЧАК І.В. Доброго дня, шановні народні депутати, шановні 

колеги. Ірина Микичак – директор департаменту охорони здоров'я  

Львівської обласної державної адміністрації. 

Я, напевно, багатьох розчарую присутніх в залі, особливо 

представників органів місцевого самоврядування і, власне, районних 

лікарень, але у Львівській області унікальна ситуація, напевно, все-таки для 

України, судячи з критики, яка звучить з залу в адресу департаментів 

виконавчої влади. У нас ні обласна рада, депутатський корпус, ні обласна 
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державна адміністрація, ні департамент охорони здоров'я, ні керівники 

закладів охорони здоров'я районного рівня не підтримують створення 

госпітальних округів.  

Це відповідно вилилося в рішення сесії Львівської обласної ради, яким 

було звернення до Кабінету Міністрів, власне, про яке колега, голова комісії 

депутатської обласної ради вже сказав, проголосовано: призупинити 

створення госпітальних округів. 

Львівщина ніколи не була противником реформ в охороні здоров'я. Я 

думаю, всі ви прекрасно знаєте, що більше 25 років тому ми започаткували 

створення, власне, первинної медичної допомоги на засадах сімейної 

медицини. В числі перших, напевно, все-таки. І тому цей досвід ми 

поширюємо. Ми єдині в Україні в свій час не створили центри первинної 

медико-санітарної допомоги, і, судячи зі всього, зробили правильно, тому що 

зараз позиція Міністерства охорони здоров'я і не створювати такі центри. 

Коли йде формування об'єднаних територіальних громад, "різати по 

живому", напевно, все-таки дуже боляче, і цього не потрібно робити. 

Ми вважаємо, що в тих умовах, в яких працює сьогодні і живе 

медицина України, все-таки треба дуже бережно ставитися до того, що вже 

напрацьовано, і впроваджувати ті речі, які активно і добре працюють в 

Європі. Я достатньо довго працюю в управлінні, я працювала сільським 

лікарем, головним лікарем Обласної дитячої лікарні, мала можливість 

знайомитися з досвідом охорони здоров'я в 12-и європейських країнах, 

Сполучених Штатах і Канади і можу сказати, що госпітальних округів в тій 

версії, в якій нам пропонується, я і мої колеги не бачили в Європі. 

І сьогодні, я тиждень тому повернулася з Польщі, де зустрічалася з 

працівниками Міністерства охорони здоров'я Польщі, вони ліквідовують 

національний фонд охорони здоров'я і створюють іншу модель, тому що не 

бачать сенсу в тій проблемі. Якщо сьогодні в Україні 2,5, 3,5, 4,5 – різні 

міністри по-різному нам озвучують ВВП на охорону здоров'я, поляки 

сьогодні мають 14 і вважають, що це дуже мало. І тому вони ідуть наступним 

етапом реформи. Ми не маємо нічого і починаємо нищити те, що маємо.  

Все-таки прикро, що кожен, хто виходить на трибуну, в більшості, 

озвучує проблеми свої вузькі, свого села, своєї сільради, госпітального 

округу. Дуже би хотілося, щоб дійсно те, що панове депутати вже говорили, 

ми напрацювали консолідовану позицію. І наша позиція все-таки дати 

можливість громадам залишити на своїх територіях районні лікарні. 

Звичайно, треба їх оптимізовувати, звичайно, треба їх приводити до єдиного 

стандарту, але не може бути "монстр" госпітальний округ такий, як Львів і 

прилеглі райони – 1,5 мільйона і ще там 4 госпітальні округи, де по 150 тисяч 

населення.  Тобто є прекрасні фахівці у нас, експерти, є досвід, і дуже добра 

пропозиція: все-таки напрацювати "пілоти", дати можливість їх реалізувати. 
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Ми вважаємо, що стаціонарна допомога має фінансуватися з обласного 

бюджету. За погодженням з територіальними громадами визначитися в 

пакетах базових, ургентної допомоги у кожній районній лікарні, інтенсивно 

розвивати екстрену медичну допомогу, оскільки ми її розпочали і на 

півдорозі не завершили. Тобто є дуже багато проблем. 

А те, що стосується Міністерства охорони здоров'я, при всій величезній 

повазі до тої інституції, яка сьогодні фактично не існує, мені дуже прикро, бо 

я навіть не знаю, хто сьогодні керівники департаментів у Міністерстві 

охорони здоров'я. І коли ми сьогодні спілкувалися на попередній нараді по 

громадському здоров'ю, виглядає, що дуже багато є речей, які треба спільно з 

міністерством вирішувати. 

Інформаційні тури, які проводяться зараз в області, де, на жаль, 

керівництво міністерства не вважає за доцільне зустрічатися з 

департаментами охорони здоров'я. Ми відповідаємо за політику на території. 

Хоче цього хтось чи не хоче, але на сьогодні такий державний устрій. І ми 

разом можемо дуже багато зробити, але це має бути дійсно консолідована, 

професійна робота. Дякую. (Оплески). 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Дякую, пані Ірино.  

Запрошую до слова, будь ласка, пан Кіт Андрій, народний депутат 

України.  

 

КІТ А.Б.  Шановні народні депутати, шановні лікарі! Я є 

мажоритарником також з Львівщини. Мені дуже просто говорити після пані 

Ірини. Я хочу сказати дуже просту річ. Я би назву ту, яку ми маємо – 

"створення госпітальних округів в Україні" – сформулював трошки інакше: 

не "проблеми та шляхи вирішення", а "створення проблем і пошук шляхів 

вирішення". (Оплески). 

Я думаю, що це дуже чітко би відобразило все те, що зараз відбувається 

в українській медицині.  

Насправді, є дуже проста річ, вона працює в сусідніх країнах, де кожна 

громада має право утримувати свій медичний заклад. Але тут цього не 

прозвучало. А це має буде головною концепцією в медицині - це, що людина 

має кошти. Не лікарня має кошти, а людина має кошти. Відповідний центр 

самоврядування отримує кошти людини, але якщо людина вважає за 

потрібне їхати не в одну лікарню,  а в іншу, то відповідна громада, де вона 

проживає, повинна заплатити за цю послугу в іншу лікарню, туди, куди ця 

людина пішла. Це є проста істина, яка повинна працювати в країні. 
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Що потрібно зробити виконавчій гілці влади? Це просто-напросто 

визначити вартість тих послуг, щоб вони не були різні в кожній лікарні, і 

визначити правильно механізм їхньої оплати.  

І наступне.  Я повністю погоджуюся з представником Мінрегіонбуду. 

Ми не завершили територіальної реформи. У нас колосальні розриви в 

бюджетах, хто розуміє, що це таке, між ОТГ і районами. У мене, наприклад, 

створена вже комунальна лікарня в Ходорові. Тобто, де ОТГ взяло на баланс 

лікарню. І у мене недофінансування по іншій лікарні такого самого рівня в 

Жидачеві в 10 мільйонів. І таких проблем дуже багато.  

Як можна, не створивши і не довівши до кінця реформу 

адміністративну, пхати наперед воза з реформою округів, які невідомо як 

взагалі будуть прив'язані до адміністративного устрою країни!  

Тому я вважаю, що резолюцією цього зібрання повинно бути повне 

зупинення відповідної постанови Кабінету Міністрів про створення таких 

округів. Як рекомендація для Кабінету Міністрів і для Володимира 

Борисовича Гройсмана в тому числі – завершення адміністративної реформи 

в країні, а після того ми можемо дивитися на якісь оптимізаційні речі в галузі 

медицини.  

Дякую всім за увагу. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Дякую, пане Андрію. 

Запрошую до слова пана Олега Гелевея. Приготуватися, будь ласка, 

пан Бондар, народний депутат України.  

 

ШУРМА І.М. Я звернуся до людей. Прошу зрозуміти мене вірно. Я не 

йду, тому що мені не цікаво, тут лишаються мої помічники, вони все 

запишуть. Я просто не встигаю. І з великою шаною і повагою до вас за те, що 

ви не кидаєте медицину, боріться за неї. І я думаю, що воно рано чи пізно 

дасть свій результат. Тому я мушу покинути і прошу зрозуміти це правильно. 

Дякую. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Будь ласка, пан Олег Гелевей, голова комісії з 

питань охорони здоров'я міста Києва.  

 

ГЕЛЕВЕЙ О.І. Шановний головуючий, шановні присутні! Мене тут 

багато хто знає. Я хочу взагалі підняти це питання в корні. 

Хтось колись написав у нашому хорошому законодавстві про охорону 

здоров'я, в статті 35.2 у найостаннішому пункті, що треба створити 
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госпітальні округи. І, напевно, їх, може, і треба було створити, якби їх 

наділили б зовсім іншим змістом. Але коли читаєш положення про 

госпітальні округи, ти свідомо розумієш, що вони нікому не потрібні, що це 

та надбудова, яка щонайменше буде нежиттєздатна. Почитайте: 

госпітальними округами керує госпітальна рада. Любий пункт беру з цього 

положення, от, наприклад, пункт 18: "Госпітальна рада приймає свої акти у 

формі пропозицій (дорадчий голос) для їх затвердження відповідними 

радами учасників госпітального округу", тобто місцевими радами. А якщо 

місцеві ради не будуть їх затверджувати? 

Ви візьміть наше місто Київ. Це взагалі смішно, на ціле місто Київ один 

госпітальний округ. Що я як голова комісії маю зробити? Сказати, що 

сьогодні ми засідаємо, як комісія з охорони здоров'я, а завтра ми будемо з 

вами засідати як госпітальна рада, будемо самі собі радити, потім приходити 

на свою ж комісію і казати: "Ми вчора собі нарадили, що нам потрібно за 

таке-то проголосувати. Це смішно! 

Я більше, ніж переконаний, що майже 90 відсотків місцевих рад не 

будуть дослухатися до рішень госпітальних рад. Тому що госпітальним 

радам надали кучу обов'язків: написати 5-річний план, кожний рік 

звітуватися. А права записали – дорадчий голос. Не буде це працювати! 

Навіщо ламати те, що у нас колись було вже створено. Якщо хочуть 

об'єднати якісь райони, то нехай обласна рада створює територіальні медичні 

об'єднання, дасть їм функціональне навантаження, юридичний статус, 

юридичні права, пошле туди якесь фінансування, і вже тоді територіальне 

медичне об'єднання якесь міжрайонне буде собі вирішувати, що їм краще 

робити, що їм гірше робити, але вони будуть мати юридичні повноваження, 

які можна виконувати. Навіщо взагалі було це все ламати?  

У нас в Україні, наприклад, відділяти діагностичні центри від лікарень. 

У нас в Києві страшне, що відбувається. У нас стоїть лікарня, ми ставимо 

туди комп'ютерний томограф, тут же, через вулицю, стоїть діагностичний 

центр, але ним керую районна влада, яка зовсім не підпорядкована системі 

охорони здоров'я, департаменту охорони здоров'я, і вони собі тут же, через 

вулицю, ставлять той же комп'ютерний томограф, купують. Ну, це смішно!  

Може, треба вертатися до того старого, що було? У нас був хороший 

районний поділ, була районна лікарня, біля якої була поліклініка, у нас лікарі 

мінялися, тому що навіть положення про госпітальні ради, дивіться, а куди 

вони діли первинку, як вони збираються, щоб госпітальні округи 

поєднувалися з первинкою? Жодного слова немає! Ті живуть своїм життям, 

ті живуть своїм життям – живіть собі як хочете. 

 Тому, напевно, таке побажання до шановних наших депутатів: все ж 

таки знайти якусь рішучість і просто відмінити цей підпункт 11 статті 35.2 

цього закону, і забути про ці госпітальні округи, розумієте, просто про них 
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забути. А краще все ж таки, щоб ті закони, які про фінансування, які вчора, 

на жаль, на жаль, навіть не дійшли до розгляду – це ж їх треба приймати. 

Тому що нам цей гарантований пакет потрібний.  

Тому що дивіться, що буде. Автономізацію прийняли? Прийняли. Що 

зробить автономізація? У нас кожний головний лікар буде маленьким собі 

царьком. Сумнівів у мене є нуль цілих. Тобто він раз в 3-5 років буде 

приходити в департамент охорони здоров'я, казати: "Сколько, щоб 

продовжили мої повноваження? Не чіпайте мене. У меня все и так хорошо". 

Так у них і так же, візьміть місто Київ, зараз в Києві так і є, кожний головний 

лікар мріє про одне: "Не чіпайте мене. У меня все и так хорошо". 

Це те, що я вам хотів  сказати. А госпітальні округи – просто треба цей 

пункт зняти з законодавства України. Дякую за увагу. (Оплески). 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Дякую.  

Пан Бондар, народний депутат України. Прошу приготуватися 

Кирилюк Оксані.  

 

БОНДАР М.Л. Шановна президія, шановні колеги, шановні присутні! 

Дійсно, Ірина Володимирівна, я є мажоритарником також з Львівщини, 119 

виборчий округ. Дійсно,  сьогодні якраз дуже багато депутатів  з Львівщини і 

дійсно те, що і державна обласна адміністрація, і обласна рада не підтримали 

це, я також.  

Знаєте, як мажоритарник я маю чотири райони в окрузі. І, збираючи 

представників ОДА, району і головних лікарів, якраз обговорювали. Сьогодні 

тут виступали представники деяких районів. Але не були якраз представники 

суміжних районів. Тому що, от коли я, наприклад, вів обговорення, кожен 

доказував, що якраз його район має бути центром  і все. Чому? Тому що там 

військова частина, там є залізничне сполучення, там є інше,  інше – і фактів 

там було багато, чому це має робитися. Олег Степанович  казав, що там він 

на Сокальщині, йому легше – у нього там один район. У мене чотири, як-то 

кажуть.  

Тому, ви знаєте. Перед тим промовець казав, що треба все це зупинити. 

Ні. Зупиняти не треба, треба удосконалювати медицину, треба рухатись в 

цьому напрямку. Але дійсно треба, як пан Андрій, мій колега, говорив,  

призупинити до тих пір, поки не будуть сформовані якраз округа по 

децентралізації, поки громади не будуть створені. До того часу 

обговорювати, працювати, всі пропозиції, які будуть надходити, 

опрацьовувати, але рухатися в цьому напрямку однозначно.  
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Тому все, що буде залежати від нас як від народних депутатів, я думаю, 

і комітет буде залучати нас активно – ми будемо робити. Але пропозиції 

мають надходити від вас. Тому я буду, напевно, просити також від комітету, 

щоб мінімум, це, напевно, буде стосуватися в першу чергу обласних 

адміністрацій, щоб на місцях головні лікарі, районні адміністрації надали 

пропозиції і обґрунтували: чому що і як треба робити.  

Тому що, наприклад, коли у мене була зустріч з чотирьох районів, 

ніхто з головних лікарів не відстоював цього. Говорили тільки адміністрації, 

чому мають бути у них, в цьому районі, а не в іншому. Лікарі як головні не 

були чомусь зацікавлені, вони мовчали повністю. Тому хай вони внесуть 

пропозиції: чому так, а не інакше. Вони очільники якраз департаменту 

медицини в своєму районі, нехай вони розкажуть чому це доцільно, 

наприклад, в їхньому районі, яку лікарню треба закривати, яку не треба 

закривати. Першочергово мають виступати вони. 

Дякую. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Дякую. 

Будь ласка, пані Оксана Кирилюк. 

 

КИРИЛЮК О.О. Доброго дня всім присутнім! Я заступник міського 

голови міста Українка. Це місто районного підпорядкування, представник 

місцевого самоврядування в Україні. Я скажу декілька слів.  

Мабуть, це стосується всіх міст районного підпорядкування, тому що у 

нас проблема в тому, що якраз саме міста районного підпорядкування не 

мають можливості брати участь у всіх рішеннях, які приймаються зверху. 

Тобто до нас доводяться ці реформи, і ми їх виконуємо. І звичайно, все 

незадоволення, яке йде від людей нашої громади, іде до міського голови, іде 

до виконавчого комітету. 

Хочу сказати, що насправді, тут виступали переді мною колеги із 

Львівщини, що реформи, які зараз відбуваються, – освітня реформа, медична 

реформа суперечать принципам децентралізації. Наприклад, зараз 

створюються освітні округи у нас в районі. Ці освітні округи, ми їх 

переглянули, вони зовсім суперечать надалі перспективному плану 

об'єднання громад, адже за децентралізацією, за об'єднанням громад 

майбутнє. Освітній округ створився, бачимо, що в цьому освітньому окрузі 

зовсім не ті громади, які мають бути надалі у нас як у об'єднаній громаді.  

Зараз впроваджується медична реформа. І що ми бачимо? Місто 

Українка – єдине місто в нашому районі, на території якого знаходиться 

частина лікарні, одна частина лікарні – місто Обухів, і одна частина лікарні – 

місто Українка. Тобто ця юридична особа знаходиться на території двох 
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громад. І в результаті постанови про госпітальні ради, госпітальні округи ми 

не маємо ні представника в госпітальній раді, ми не приймаємо рішень 

ніяких щодо нашої лікарні, адже в майбутньому місто Українка буде 

об'єднаною громадою. І що ми маємо в результаті? Що буде якась 

госпітальна рада, будуть там представники, які ніякого відношення до 

нашого міста не будуть мати, будуть створювати перспективні плани на 5 

років, а ми там ніяк не беремо участі. І навіть наша місцева рада не буде 

брати участі у подальшому прийнятті рішень, які, відповідно до положення, 

мають бути затвердженими районними радами. 

І звичайно, якщо розглядати створення госпітальних округів, то наше 

місто, я думаю, що це стосується всіх при столичних регіонів, якщо взяти 

фактично населення, яке проживає у пристоличних регіонах, то воно зовсім 

не те, яке подається в статистичних даних. Якби взяти фактичне, то, 

можливо, Обухівський район був окремим госпітальним округом, тому що 

статистика говорить 34 тисячі, а насправді їх у 2-3 рази більше. Тому це теж 

треба було б врахувати. Або зробити відповідно до фактичного, або перепис 

населення. Я вважаю, що ці чинники треба було врахувати при формуванні 

госпітальних округів. 

І наступне. Ви знаєте, з міста Українка до міста Києва швидше і 

зручніше доїхати: гарна траса, є пряме транспортне сполучення, ніж до 

Василькова. Щоб доїхати до Василькова, нам треба їхати через Київ. Люди 

задають питання: хто ж це формував?  

Тому наші пропозиції, так як і колег, які виступали переді мною, то 

якщо є можливість, то  переглянути формат і склад госпітальних округів або 

можливо зовсім їх скасувати для того, щоб громади могли самі після 

впровадження реформи об’єднання громад і децентралізації далі формувати, 

як має бути надання медичних послуг. Дякую.   

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Дякую, пані Оксана. Пан Костянтин Надутий, 

готується пан Микола Лишняк. 

 

НАДУТИЙ К.О.  Доброго дня, колеги, бачу дуже велику кількість 

друзів, добрих друзів і тих людей, з якими, власне, працювали над цими 

речами, про які ми сьогодні говоримо. І що сказати, що ми не напрацювали 

ідей, то ми напрацювали купу ідей стосовно цього. Але от питання: хто це 

спитав у нас? Хоча б хтось спитав у експертного середовища, українського 

правдивого експертного середовища стосовно цієї теми щось? Ні. 

Пропагандистські акції і тим це обмежується. Коли останній раз колегія 

збиралась з цього питання? Ні, збиралась. Коли? Тернопіль. Це було в травні 

2016 року. Що там було? Там сказали: вперед адміністративна реформа, а 
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потім медична і сказали, що в принципі ці речі не абсолютно пов’язані. 

Медицина – це взагалі-то як військо, вона децентралізується по тим самим  

параметрам і правилам, як децентралізується громадське життя, по іншим 

правилам. Це весь світ знає, це  знає Європа. Нам поляки це казали, нам 

литовці це казали та всі це казали, а ми воза попереду кобили прив’язали. 

Давайте, щоб госпітальні округи самі себе порізали і ми тоді по цьому 

зробимо адміністративну реформу. Ми думаємо, що за рахунок медицини 

зробити послугу комусь? Головною послугою охорони здоров’я є 

обслуговування населення, надання медичної допомоги, а не здійснення 

адмінреформи. Що, не так? Так.  

І це оте питання, про яке сказала Ольга Вадимівна. Для чого це? Яка 

мета? З якою ціллю? Подивіться, яка ціль у госпітальних округів? Сприяння. 

Сприяння це записується в статутах кого? Громадських організацій. Там, де 

державні повноваження, а медицина це державне повноваження однозначно, 

це державне зобов’язання, Конституцією визначене. Чи є це зобов’язання? Це 

може сприянням вирішуватись? Це вирішується повноваженнями і 

відповідальністю. А на кого там відповідальність покладена? А ні на кого. А 

на кого повноваження? А ні на кого. Громадська організація збереться і щось 

буде радити. Абсолютно праві депутати, коли кажуть, що ми не знаємо, це 

"облако в штанах", воно не працюватиме в принципі. 

Ну, і щоб вже задовольнити дуже серйозні вимоги з боку наших колег з 

інших відомств, ми зробили постанову. Хто брав участь?  Асоціація громад 

України брала участь в цьому, і ми на колегію міст України винесли текст 

постанови Кабінету Міністрів по госпітальних округах, який задовольняв 

асоціацію громад і задовольняв міністерство і задовольняв establishment.  

Ми з вами радились з цього приводу: що таке госпітальний округ? Це 

віртуальна умовна територія, з якою маршрутизується швидка допомога. І 

нам не треба визначати сьогодні й остаточно, що оце точно вже лікарня 

інтенсивного лікування. Яка вона лікарня інтенсивного лікування? Вона 

може стати такою за 10 років в доброму випадку! Ми можемо 

перемаршрутизувати швидку допомогу, скажімо, по інфаркту спочатку – 

почати з цього. По інфаркту. Потім по гострій абдомінальній патології, тому 

що там бригади хірургів нормальної немає в селах, а ми його 

маршрутизували.  

В Дніпропетровській області, де почали цей експеримент в 2013 році, 

за рік зменшили смертність від кровотечі шлунково-кишкової в  чотири рази! 

Чому? Тому що повезли, сказали: "От починаємо з цього". Це  невеличка 

кількість пацієнтів, щоб не зачепити фінансові інтереси на місцях. Давайте 

почнемо, покажемо, чи це ефективно чи ні. 

І не треба краяти, не треба різати нічого! Медицину не треба різати, 

медицина – це єдиний медичний простір! Для третинної допомоги - це 

єдиний медичний прості України, тому що кожен пацієнт зі всієї України має 
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право потрапити в інститут Філатова. А з регіону має потрапити туди, де 

йому краще нададуть медичну допомогу. І коли у нього напад серцевий, він 

не вибирає, його везе "швидка" туди, де ближче, там де є умови надання 

допомоги. І не треба для цього малювати ніякий округ абсолютно! Немає  в 

цьому потреби.   

Що нам зробили? Нам кинули 3% від ВПП на систему охорони 

здоров'я  на фінансування. Так? Найопосліджиніше фінансування охорони 

здоров'я в усій Європі! Найопосліджиніше. І сказали: "Посваріться за ці 

гроші, побийтеся за них! Перегризіть один одному глотки і скажіть, що оце я 

буду лікарнею інтенсивного лікування. Ти не будеш!"  

Критеріїв досі не затвердили! Вже порізали, а критеріїв досі до жодної 

лікарні не затвердили. Критерії були в пілотах, он Олександр Костянтинович 

сидить, були критерії для лікарні інтенсивного лікування в пілотах. Ми 

можемо згадати ці критерії, підняти і сказати, що по цим критеріям: 

логістика, територія і так далі. Буде, напевно, якщо ми це зробимо: зробимо 

дороги, зробимо обладнання, підготуємо персонал і так далі – стане колись 

лікарнею інтенсивного лікування. А оця лікарня дотягне – добре, вона 

дотягне до хоспіса, а оця лікарня - до медико-соціального закладу. Добре. 

Людині все одно буде, куди звернутися до лікаря і так далі.  

Але це процес. Це процес, який має бути прописаний як той маршрут з 

точки "А" у точку "Б". І якщо цього маршруту ми не бачимо, то госпітальні 

округи - це фікція, яку треба скасувати і не займатися чепухой. Дякую за 

увагу. (Оплески). 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Дякую, пане Костянтине.   

Пан Люшняк Микола, народний депутат України. Готується Олександр 

Григорович – голова постійної комісії Волинської обласної ради. 

 

ЛЮШНЯК М.В. Доброго дня, пані головуюча, шановні колеги народні 

депутати, гості і присутні! На жаль, сьогодні медична реформа – це сама 

найгірша реформа, яка б могла бути за все існування України. Тому що ми 

сьогодні цією реформою втоптуємо життя людини і нівелюємо його взагалі. 

Або чиєюсь метою є знищити українців, щоб вони не мали можливості ні 

лікуватися, ні взагалі мати змогу отримувати будь-яку послугу.  

Шановні колеги, у нас є система, побудована Радянським Союзом, за 

25 років ми її не змінили. Тобто вона у нас є, і ми повинні використати це як 

базу.  

Сьогодні Австрія не змінює свій адміністративний устрій більше 100 

років. Ми за останні 100 років змінили чотири рази. Як ми можемо брати 

чиюсь базу за основу? Не можемо. Ми повинні будувати модель, яка у нас є 

вибудована, її реформувати і примусити, щоб вона працювала для людей.  

Моє особисте бачення: районні лікарні дофінансувати, дати їм 

можливість на "первинку", "вторинку", обласній лікарні – третинний рівень, 
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складні операції, складне лікування. І це, що є зберегти, сказати, що це ми 

робимо на 5 років. Зробимо дороги, закінчимо адміністративну реформу, 

візьмемо далі.  

Я, зокрема, є мажоритарник. Перепрошую, не представився. 166-й 

округ, Тернопільська область. Розумієте, внаслідок адміністративної 

реформи, яку ми зараз проводимо, в мене пропадає на окрузі дві лікарні: 

золотопотіцька і золотниківська.  

Коли я приїхав до людей і сказав, що вони увійшли у госпітальний 

округ, розумієте, таке було враження, що мене зараз просто люди розірвуть. 

Я кажу, що це ж є постанова Кабінету Міністрів. Вони кажуть: "Ви всі 

злочинці! Ви всі будете притягнуті до відповідальності за знищення власного 

народу!". Друзі, цього я допустити не можу. Мені дав мандат мій округ, це -  

Бучач, Монастириськ, Гусятин, Теребовля. Я буду відстоювати їхні інтереси і 

ніколи ну буду голосувати за цей популізм, який є. 

І прошу ще раз, пані голово комітету Ольго Вадимівно, те, що ми 

маємо, реформувати і не допустити знищення нації тотального. Тому що ми 

для того є в парламенті і для того нас обирали люди.  

Дякую. Слава Україні! (Оплески). 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Дякую, Олександре Григоровичу. 

Будь ласка. 

 

ЗІНЧУК О.Г. Зінчук Олександр Григорович, голова профільної комісії 

Волинської обласної ради. 

Шановні колеги, коли ще ми з москалями жили дружно, я колись в 

Москві в онкоцентрі сказав: "Уважаемые, мне до Варшавы ближе, как до 

Киева, а до Берлина ближе, чем до Москвы". Так от, я вам хочу сказати, що 

ми Берлін і Варшаву вже 20 років обійшли ногами, і бачили всі ті реформи. 

Основа реформи, австралійська система - це плата за медичну послугу. 

Наприклад, лапароскопічна холецистектомія в Польщі коштує 2 тисячі 

злотих. Вона коштує 2 тисячі злотих в селі Краснік, вона коштує 2 тисячі 

злотих в Любліні, вона коштує 2 тисячі злотих в Варшаві. Це те, що казав 

Цимбалюк на минулому засіданні "круглого столу", що дайте нам ціну 

питання, не треба нам ваших півтора мільйона на Академію наук, бо їх треба 

5, а дайте нам ціну питання, і все встане на свої місця.  

Нас ведуть, як в тому анекдоті, один сліпий, а другий сліпий на одне 

око, ведуть сліпі люди і ведуть в тупик. Тому що вони не мають відношення 

до людей. Ну не можна доповісти районній лікарні, де 100 апендицитів, 40 

гриж, що це нонсенс. А вони приходять і кажуть: "Ми вам перекриємо 

дорогу, давайте, нас фінансуйте!"  

У нас 7 районних лікарень - претенденти на "виліт", розумієте? 

Доходить до того, що, ну фактично нонсенс, почали укрупняти:  з Турійська 

забрали в Ковель пологи,  там пологів більше – так вони чотири роки грошей 
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не перераховують. В районному центрі 20 мільйонів лежать на 

кореспондентських рахунках, а до нас приходить районна лікарня  і кажуть: 

"Купіть нам лапароскоп". В обласній раді 89 мільйонів - залишки бюджету і 

десь 90 мільйонів - перевиконання бюджету, і до сих пір ми не бачимо тих 

грошей, їх тримає адміністрація. Розумієте, про що іде мова?  

640 мільйонів бюджет проходить через мою комісію, з них 600 

мільйонів субвенція, яку хочуть забрати в Національну службу здоров'я.  

Вивчили ми в Польщі, що таке Національна служба здоров'я? Це незалежна 

організація, яка не підпорядковується ні Президенту, ні Кабінету Міністрів, 

ні парламенту, нікому.  

І коли ти приходиш в реанімацію, лежить три діда-кадавра, вмирають в 

лікарні. Я кажу: "Як, вас що, не б'ють за летальність?" "А нам фонд платить 

гроші". І три тисячі євро зав реанімацією в районі отримує. Район 100 тисяч 

населення, робиться 250 суглобів. Я коли перевів, рядом область з Волинню, 

це треба 2 тисячі суглобів на Волинську область робити, а робиться 140.  

Тому що ціна питання, три ціни на лапароскопічну операцію: в одній 

лікарні одна ціна, в одній лікарні - тисяча гривень, в другій – три, в третій – 

тисяча євро. В одній лікарні на 40 ліжок терапевтичного відділення - 3 

лікаря, які працюють на ставку. В другій лікарні на 30 ліжок терапевтичного 

відділення - 7 лікарів, які працюють на ставку і кормляться з нашого 

бюджету.  

Питання третє: 110 мільйонів бюджет обласної лікарні Волинської 

обласної, 750 ліжок, було тисяча. Скільки бюджет в "Феофанії2, сказати вам? 

700 мільйонів, да, на 600 ліжок? Вибачайте, де справедливість? Чи ви 

вважаєте, що тут сидять одні дурні, да?! 

Таким чином, що стосується по СМД. Я вже стикнувся як хірург, як 

онкохірург, коли хворого з раком сліпої кишки Сорбіфером лікують два роки 

на первинці і не направляють. Розумієте, про що? І що вони говорять 

міністерству: "Ідіть оформляйте ліцензію на підприємницьку діяльність". 

Щоб не обстежувати хворих, щоб не робити лабораторні дослідження і вбити 

те, що є. 

У нас є обласна лікарня – центр надання медичної допомоги сільському 

населенню. Є відділення санавіації, і ми прекрасно надаємо медичну 

допомогу. І, вибачте, якщо торакальне відділення обласної лікарні робить  40 

раків легенів в рік, а у нас у міській лікарні вводять торакального хірурга, 

який крім торакотомії не може нічого зробити практично! Навіщо такі 

округи,  якщо все воно працює?  

І якщо зараз хочуть зробити в Луцькій міській клінічній лікарні 

госпітальний центр на другому рівні, і третю частину області туди віддати, 

моментально обласна лікарня перетворюється в банкроти. Хто буде надавати 

вузькоспеціалізовану допомогу? Рак прямої кишки, резекція печінки, легені. 

Конкретне питання хірурга, розумієте?  
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Що далі хочеться сказати. З того проекту, що вони подали, звичайно, 

мені дуже імпонує те, що є лікарня планового лікування, що є хоспіс, і те, що 

воно поділено – це перспективно. Але якщо ми зараз введемо плату за 

послуги, повірте, воно стане все на свої місця через 2-3 роки. Те саме в 

Польщі. Ми говорили з міністром соціальної політики Польщі, він нам чітко 

сказав, польсько-чилійська модель: не робіть нічого. Нам треба місяць часу – 

написати вам закони. Якби ви їх прийняли, відразу було б так, як в нас. Я 

розумію, що вона не досконала, але краще вчитися на польських помилках, 

ніж на своїх. 

Я можу дуже багато говорити. Ситуація полягає в наступному. Перш за 

все треба ввести закон про плату за послугу медичну, який буде її визначати 

щороку в залежності від інфляції, чи привести її до долара. Щоб кожний 

знав, що ми маємо. 

Другий закон. Ми зіткнулися з тим, що немає закону по виборах 

головних лікарів. В освіті є, в медицині немає. У нас головні лікарі по 30 

років. Вони служать і чорту, і дияволу, і кому завгодно. А зняти їх 

неможливо.  

Повна відмова від госпітальних округів.  

Далі, для працюючих повинен бути чіткий закон про страхову 

медицину.  

Дивіться, що робиться в Польщі. В Польщі є дуже хитро: держава 

контролює, перше, якість надання медичної послуги; друге, швидка допомога 

там державна, і санітарно-протиепідеміологічні заходи. Все інше на місцях 

робиться. Зробив операцію, 80% ліжкового фонду – це є хірургічні ліжка. 

80% медичної допомоги в Європі надається на дому. У нас навпаки. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Вам хвилину на завершення, будь ласка. 

 

ЗІНЧУК О.Г. Таким чином, Закон про національний фонд здоров'я, щоб 

він не підпорядковувався Кабміну. Тому що це буде та сама "Феофанія": 

одному дам, іншому не дам. Страхова медицина. І те, що пан Шурма говорив, 

підтримувати ради. Щоб ради визначали місцеву політику.  

І що стосується округа. Дивіться, простий приклад по Любомлю. Ми 

хочемо зробити госпітальний округ на 60 тисяч. Кордон, чоловік через 

трансєвропейське співробітництво затарив все апаратурою. До осені буде КТ, 

на наступний рік – ангіограф. Ми хочемо, якщо буде центр, то тут. 20 тисяч 

людей пересікає кордон і 200 тисяч на Світязі відпочиваючих. Як не зробити 

округ? Перекинеться один автобус з туристами, не довезуть до Ковеля, і буде 
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міжнародний скандал. От вам те, на чому ми стоїмо. Тому треба 

відмовлятися і починати реальні реформи в медицині. 

Слава Україні! 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Героям слава! 

Дякую.  

Запрошую до слова пана Миколу Кучера, народного депутата України. 

І підготуватися пані Тетяні Головко, будь ласка. 

 

КУЧЕР М.І. Шановні колеги! У нас досить гарно іде обговорення. Але 

трошки хронології, щоб ви згадали. Перше, що концепція реформи охорони 

здоров'я була прийнята розпорядженням Кабміну 30.11.2016 року. В той же 

день було прийнято розпорядження про порядок створення госпітальних 

округів. І до 1 січня мали ще зробити положення про госпітальний округ. 

Правда, його зробили десь аж на кінець лютого. І після цього "кинули 

кістку", давайте бийтеся за госпітальні округа, доводьте де, в кого, що краще, 

хто кращий і так далі. І за цю "кістку" почали битися. Але ж суть не в цьому. 

Суть трошки в іншому.  

Я був на фракції, коли була запрошена Супрун, я слухав її. Нас 

лишилося із 100 чоловік 6, я в тому числі. Я дочекав до самого кінця. В 

принципі, так, як вона бачить,  що до 1 липня реформа в первинній ланці, 1 

січня 2018 року тарифи і  вторинна ланка, 1 січня 2019 року заміна всієї 

системи, якщо проголосують на сесії цій. Я вам хочу сказати, судячи по тому, 

як вирішували в залі, не проголосують. Не проголосують, бо більшість 

депутатів цього не підтримують, тому що не бачать системності, не бачать 

правильності, не бачать того, як воно має виглядати в кінці, тому що можна 

говорити за реформи, можна розповідати, як воно буде, можна вирвати з 

реформ госпітальний округ і дати ось так: ви тут кусайтесь, а суть не в 

госпітальних округах. Суть, мабуть, в тих чотирьох законах, які мають бути 

прийняті. І самий головний Закон про державні фінансові гарантії надання 

медичних послуг та лікарських засобів. 

Я думаю, що від цього все має залежати. Ви бачите, як сьогодні 

відбувається: ні кого з Міністерства охорони здоров’я немає. Це не перший 

раз, це не другий раз, це не останній. Всі знають про стосунки між 

Міністерством охорони здоров’я і комітетом. З міністром говорити 

неможливо, навіть з  народними депутатами вона говорить тільки після того, 

як ти звертаєшся до прем’єр-міністра. Тоді тобі можуть надати пару хвилин, 

щоб ти переговорив. 
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Тому я вважаю, що при такому підході, коли немає співпраці, ні про 

яку реформу в принципі не може бути мови, тому що те, що говорить 

сьогодні міністр Уляна Супрун про широкий суспільний діалог, його не 

існує, цього діалогу немає. Є закидування в Інтернет гарних статтей, а 

діалогу і сьогодні, судячи з того, що ніхто не прийшов, ні про який діалог тут 

не може бути мови. Тому я вважаю, що сьогодні треба дійсно повернутись до 

діалогу, тому що реформа, яка стосується багатьох людей, практично всіх 

людей, які живуть на Україні.  

Я колись у 2003 році  робив  Закон про зерно і ринок зерна. Це 

реформа, яка стосувалась 5 відсотків населення України, хто займається в 

сільському господарстві. Ми зробили закон і шість постанов. Сьогодні ми 

зробили маленьку постанову на два з половиною листка і хочемо провести 

реформу? Постановою на два з половиною листка можна провести реформу?  

Тому я вважаю, що сьогодні ми повинні звернутись до прем’єр-

міністра і до Президента. Ми повинні зрозуміти, чому не іде міністерство на 

контакт, як воно збирається проводити цю реформу, як буде цей суспільний 

діалог, на якому потрібно обговорити всі питання, які стосуються реформи і 

потім тільки приступати до цієї реформи. Сьогодні виступали практики, ви 

почуйте, скільки проблем. Тут же ми не бачимо в  тих постановах на два з 

половиною листка. А за цим всім стоять люди. 

Тому я вважаю, що ми сьогодні отаке звернення повинні  прийняти і 

повинні працювати спільно, що міністерство, що комітет. Дякую. (Оплески)     

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги, прошу пані Тетяну Головко до 

слова, приготуватись пану Андрію Бокачу. Якраз розсилка новин в мене іде, 

що  пані міністр сьогодні дала прес-конференцію про те, що "Блок Петра 

Порошенка" блокує проведення реформи. 

 

ІЗ ЗАЛУ. Так вони вміють працювати, розумієте?  

 

ГОЛОВКО Т. Доброго дня, шановні присутні, доброго дня, народні 

депутати. Я представляю Сумську область, заступник голови Сумської 

обласної ради. Сама я більше десяти років в органах місцевого 

самоврядування. Дуже приємно сьогодні слухати саме фахівців, експертів в 

галузі охорони здоров’я. На мою думку, реформи  в умовах проведення 

загального процесу децентралізації, вони повинні бути, але дійсно, 

погоджуючись з попредніми виступаючими, ці реформи повинні бути 

узгодженими, узгодженими  абсолютно з усіма гілками влади і перш за все з 

громадськістю. 
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Дуже приємно мені сьогодні від Сумської області сказати, що свою 

роботу ми провели, я вважаю, що на досить такому  високому рівні щодо 

формування, щодо перспектив формування госпітальних округів, тому що 

перш, ніж перейти до процесу просто погодження того, що було 

запропоновано, ми провели громадське обговорення, ми провели 

обговорення на рівні районних лікарень. І так склалось історично, 

географічно, інфраструктурно, що ми запропонували свій варіант і цей 

варіант погодили і Сумська обласна рада, з цим варіантом погодилась 

Сумська обласна державна адміністрація. Ми направили лист до віце-

прем’єра  щодо свого варіанту, узгодженого варіанту формування 

госпітальних округів у Сумській області. Цей варіант підтримали народні 

депутати, які є обранцями Сумської області. У нас  створена робоча група. І я 

вважаю, що ми повинні працювати в цьому напрямку саме так, як визначили 

органи місцевого самоврядування, тому що це саме, знаєте,  та гілка влади, 

яка з громадськістю визначає майбутнє своїх територій. 

Дійсно, можливо зараз це як проект може існувати і як проект 

майбутнього до кінцевого створення дійсно об’єднаних територіальних 

громад, проведення адміністративно-територіальної реформи. Але, на мою 

думку, в цьому напрямку потрібно рухатись, тому що неможливо стояти на 

місці, неможливо залишати так, як є. 

Я вже сказала, що ми формували свою пропозицію саме на історичних 

факторах, на інфраструктурних факторах. У нас в області так склалось, що 

вже на сьогодні діє шість центральних районних лікарень  саме в містах 

обласного підпорядкування і вони вже надають свою  допомогу в умовах 

єдиного медичного простору. Щороку поповнюється база  саме устаткування, 

щороку розширюється перелік послуг  в цих закладах з допомогою і органів 

місцевого самоврядування, і дякую також фондам державного регіонального 

розвитку, з допомогою і місцевих бюджетів, і державного бюджету. І саме це 

наша пропозиція, щоб враховувати і чути думку органів самоврядування і 

знаходити консолідоване рішення між обома міністерствами: Міністерство 

охорони здоров’я і Міністерство регіонального розвитку і комітетами.  

Дякую всім, що сьогодні так активно ми обговорили ці питання і я 

донесу думку до своїх колег депутатів Сумської обласної ради. Ми 

обов’язково надамо пропозиції щодо законопроекту № 4456, у нас є свої 

бачення. І також я хочу сказати, що попередньо ми формуваємо план 

проведення 2 червня в Сумській області форуму місцевого самоврядування  з 

питань саме медичної реформи в галузі надання первинної медичної 

допомоги, тому що на сьогодні органи місцевого самоврядування 

звертаються саме з цією проблемою. Ця проблема найбільше хвилює на 

місцях зараз в умовах проведення реформ, а вже потім створення 

госпітальних округів. Дякую за увагу.  
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БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Прошу, будь ласка, Віктор Овчарук. 

Приготуватися Андрію Бокочу. 

 

ОВЧАРУК В.В. Шановна Ольго Вадимівно, шановна президіє, шановні 

друзі, колеги, тому що я теж маю відношення до медицини, я сам лікар, тому 

і говорю друзі і колеги. 

Я голова Тернопільської обласної ради і віце-президент Української  

асоціації голів обласних і районних рад, я якраз керую напрямок медицини, 

соціального захисту. 

Шановні колеги, я хочу сказати одну просту річ з початку перед тим, як 

буду говорити про госпітальні округи. Я вже виступав на обласній асоціації, 

поки ми тут розмовляємо і сваримося про госпітальні округи, я не почув 

жодного разу, що має робити пацієнт. Чому? Тому що сьогодні, якщо 

порахувати, то 75 відсотків лікування пацієнта припадає на лікарські засоби. 

Якщо сьогодні пацієнт може отримати безкоштовну консультацію, 

безкоштовну діагностику, то коли йому пишуть список, і він іде до аптеки, 

тут і закінчується його лікування. 

Друге. Що стосується госпітальних округів. Можливо, їх і не треба 

називати госпітальними округами, можливо, їх треба назвати якось інакше, 

але що тут поганого, коли уряд (сьогодні суть яка?) дає матеріально-технічну 

базу для того, щоб на якійсь даній території обслуговування пацієнт міг 

отримати якісну медичну послугу. Всі погодьтеся, що обласні центри 

областей вони і виконують сьогодні роль госпітальних округів, тому що всі 

пацієнти їздять туди. І для того, щоб наблизити цю медичну послугу, хай 

вона буде на тій ділянці, тому що щоб добратися до обласного центру, це 100 

кілометрів, вибрати любу лікарню, яка сьогодні має кадровий ще потенціал, 

матеріальну базу, її там забезпечити і наблизити її для того, щоб шлях 

зменшити пацієнта. Що тут поганого?! 

 

ІЗ ЗАЛУ. … (Без мікрофону).   

 

ОВЧАРУК В.В. А тепер я вам хочу сказати інше. Сьогодні ми ще 

повинні думати про фаховість лікаря і про лікарів, тому що сьогодні не 

питання "хтось винен", питання, що сьогодні еволюційно так склалося, 

кількість населення менше, пацієнтів менше і фаховість лікаря падає, бо до 

нього не йдуть пацієнти, їх мало. Не те що не йдуть, їх немає. І хто сьогодні 

хоче ризикувати своїм життям, піти до лікаря, який в рік робить 20 операцій? 

Вони і будуть їздити для того, щоб зберегти цей кадровий потенціал треба 

наблизити і забезпечити ті лікарні в окрузі матеріально-технічною базою, 

щоб можна було там надати якісну медичну послугу. 
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БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги, вибачте, будь ласка, я прошу 

поважати різні позиції. 

 

ОВЧАРУК В.В. Тому що вони будуть і надалі їздити в обласні центри, 

вони будуть їздити в різні обласні центри. Так склалося природно, тому що 

там скупченість населення, там є сенс розвивати медицину. Якщо дає 

сьогодні, гроші мають, будь ласка, немає питань, уряд, дайте нам гроші, ми в 

області виберемо лікарню, яка більш-менш відповідає територіальності, 

відповідно до плану, забезпечимо її, і нехай туди їздять. Це ж не означає, 

лікарі можуть в сусідніх районних лікарнях вахтовим методом, є багато 

різних механізмів, де можна зберегти, на чергування раз в 3 дні їздити. Але 

ми сьогодні, якщо будемо зволікати з медициною, ми її просто до кінця 

завалимо. Я дуже прошу про ці речі.  

І саме основне, що я хотів сказати. Треба ввести електронний реєстр 

пацієнтів на послугу медичну і ви зразу знайдете ресурс на якісну медичну 

послугу платну, зразу знайдете. Дякую. (Оплески)  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Дякую.  

Пан Андрій Бокоч, будь ласка. Приготуватись Дибель Володимир 

Юрійович.  

 

БОКОЧ А.М.  Доброго дня, шановні друзі! Андрій Бокоч, помічник 

народного депутата України  Ігоря Володимировича Гузя, виборчий округ  № 

19,  Волинська область. 

В двох словах практично буду говорити не як лікар, а помічник 

народного депутата, займаюсь саме роботою в окрузі. У нас у Волинській 

області склалась така ситуація, що наш голова Волинської обласної  

державної адміністрації своїм власноручним рішенням лобіює три 

госпітальні округи в трьох містах обласного значення,  а про інші території 

трошки,  так би мовити, забуває. Почнемо з дальнього нашого Полісся, те, що 

знаходиться під Білорусією, звідки потрібно довозити пацієнтів в найближчу 

лікарню, в найближчий центр госпітального округу за 140-150 кілометрів. І 

це справді, Полісся – це величезніша територія, де не прогнозується на даний 

момент госпітального округу. 

Друге. Всі знають, напевно, прекрасне наше озеро Світязь у Волинській 

області, Шацький район, де з року в рік збільшується кількість 

відпочиваючих і в літній сезон тенденція за останні три роки постійне 

збільшення відпочиваючих. В минулому році вже відпочивало за сезон біля 

300 тисяч людей і новозбудована любомльська районна лікарня, 
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любомльське територіальне медичне  об’єднання на даний момент може 

законсервуватись і перетворитись бог знає в що, тому що, якщо не буде 

надходити державна  субвенція в лікарні, те, що було збудовано буквально 15 

років тому, перетвориться в руїни.   

Третє. Наша славнозвісна 51 бригада, яка  базувалась, а зараз 14 

бригада,  яка базується в місті Володимир-Волинському, дасть бог, скоро 

вона повернеться додому, в ній служить тільки самих військових близько 7-8 

тисяч, якщо разом з сім’ями, то це близько 15 тисяч людей. Місто 

Володимир-Волинський також місто обласного підпорядкування, яке на 

даний момент залишається без госпітального округу, до митниці 7-8 

кілометрів і ми просто не розуміємо позицію обласної державної 

адміністрації, яка власноручно подає три  округи.  

В цій ситуації потрібно вже, є тут представники облдержадміністрації, 

але дуже шкода, що про сьогоднішню нараду ми випадково дізнались вчора і 

разом з заступником міського голови міста Володимира Ярославом 

Матвійчуком вчора дізнались про цю нараду, бо я так розумію, ніхто з 

облдержадміністрації не захотів повідомити ні головних лікарів Камінь-

Каширського і Володимир-Волинського, ні представників, так би мовити, 

депутатського корпусу і тому подібне.  

Тобто будемо дуже просити звернути також увагу на місто Володимир-

Волинський, де і бригада, де і через місто Володимир-Волинський, який не 

має об’їздного шляху, кожного дня проїжджає в напрямку кордону  8-10 

тисяч автомобілів в один бік і 8-10 тисяч автомобілів в інший бік – їде в 

сторону кордону ось таке. Будемо просити звернути на це також увагу. 

Дякую за увагу.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Дякую.  

Прошу до слова Дибель Володимира Юрійовича.   

 Я хочу сказати, що всі народні депутати  отримали інформацію про 

проведення цієї наради завчасно. Тобто ми планували і надавали інформацію. 

Всі, хто хотіли бути сьогодні, я вам дуже дякую за присутність, тому що 

реально болить. 

 

(Загальна дискусія).  

 

_______________. Задача була народним депутатам довести до відома і 

запросити головних лікарів. 
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БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Так. Тому там, де народні депутати не 

спрацювали, робіть свої висновки. Бо ви, власне, за них будете віддавати свої 

голоси. Будь ласка. І приготуватись прошу пана Кириченка Олексія. 

 

ДИБЕЛЬ В.Ю. Шановна Ольго Вадимівно, шановна президія, шановні 

колеги, я є генеральний директор територіального медичного об'єднання 

Любомльського і Шацької районів, це Волинська область. Воно було 

створено в 2012 році. Головна ціль була об'єднання двох районних медицин – 

це покращити надання медичної допомоги населенню. Покращити як? 

Досягнути отого всього, що хоче пацієнт.  

В якійсь мірі це нам вдалося, ми це виконали: ми об'єднали і фінанси і 

медичний ресурс, ми розподілили, яку функцію яка лікарня виконує – і, в 

принципі, люди задоволені тими змінами, що ми зробили. 

Чому ми вважаємо, не ми тільки, а депутатський корпус обласний, 

депутатський корпус Любомльського і Шацького районів, що повинен бути у 

нас центр госпітальний? До Коваля  від крайнього села Перешпи Шацького 

району 140 кілометрів. Практично довезти з інфарктом міокарду хворого – це 

неможливо.  

Район має особливість яку. Район розташований на перехресті доріг – 

це Україна-Польща і Україна-Білорусія. На території району знаходиться три 

автопереходи: два міжнародні, один міждержавний. За добу проходять від 15 

до 20 тисяч населення-осіб, пересікаючи кордон.  

Також у нас Любомльський і Шацький райони – це курортна зона, на 

якій знаходяться багато баз відпочинку, турбаза, два санаторії, які мають 

певні революційні відділення. І літом із 15 травня до 15 вересня збільшується 

кількість відпочиваючих – це порядку 250-300 тисяч. 

Третє – це ви знаєте стан доріг. Стан доріг – це є не дорога, це є 

напрямок.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Можна вас попросити по суті проблеми вашої 

області? Стан доріг приблизно у всіх однаковий. 

 

ДИБЕЛЬ В.Ю. Ті проблеми, які я хочу висвітлили, що являються 

причиною створення госпітального округу на базі Любомльського і 

Шацького районів. 

 

(Загальна дискусія).  
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БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Ми вас не агітуємо за створення, ми  хочемо 

почути проблему, щоб її. Те, що ми на сьогоднішній день зафіксували, у нас є 

курортні місця, гірські райони, атомні станції, військові частини. Будь ласка, 

озвучуйте. 

 

ДИБЕЛЬ В.Ю. Ми зверталися до вас. Ми зверталися і до Прем'єр-

міністра і до виконуючого обов'язки міністра, депутатський корпус звертався 

обласної ради, депутатський корпус районних рад, і ми просто просимо вас, 

переконливо просимо, що є причини, які дійсно вимагають створення 

госпітального округу на базі Любомльського територіального об'єднання, 

Любомльського  і Шацького районів. 

Дякую. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Дякую. 

Будь ласка, до слова запрошую народного депутата України Олексія 

Кириченка. 

Готується пані Вікторія Коваль.  

Будь ласка, Олексію Миколайовичу. 

 

КИРИЧЕНКО О.М. Доброго дня! Я Олексій Кириченко – представник 

Радикальної партії Олега Ляшка.  

Я дуже вдячний організаторам, які зібрали цей "круглий стіл". Я 

отримав підтвердження своїх гіпотез, що стосуються цього територіального 

устрою. Тут всі лікарі, всі розуміють, що в першу чергу ми маємо робити те, 

щоб не нашкодити. Я з дуже великим сумом констатую той факт, що 

Радикальна партія буде підтримувати прохання постанову про відміну 

госпітальних округів. Чому? З нашої точки зору, це абсолютно протирічить 

теорії про загальний медичний простір на території України, і абсолютно не 

стикується з тезою про те, що гроші ідуть за пацієнтом. Чому з дуже великим 

сумом? Тому що кожен крок зменшує рівень довіри до уряду і зменшує наші 

шанси, в тому числі нашого комітету для того, щоб все-таки провести 

реформу. Чому її треба проводити, ми знаємо. У нас катастрофічна ситуація з 

фінансуванням, 95 відсотків наших пацієнтів, які стикаються з медичною 

допомогою, мають витягати гроші зі кармана, і ці гроші настільки великі, що 

це є катастрофічні витрати для наших пацієнтів. Тому у нас не буде вотуму 

довіри. Але маршрутизацію треба проводити. 

Вже наводили приклади стосовно хірургічної допомоги. Один із 

виступаючих тут сказав: 150 операцій за рік робить хірургічне відділення у 

лікарні. Тут є фахівці, я теж лікар-хірург, ортопед, травматолог. Скажіть 
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мені, будь ласка, що то за є хірургічне відділення, яке робить одну операцію 

раз на 3 дні? Це не може такого бути.  

Тому я вважаю, що ми маємо іти шляхом, має бути шлях. Під час 

опрацювання законопроекту про автономізацію медичних закладів ми 

змінили принцип. Ми зробили таким чином, що лікарський заклад має право 

перейти на іншу форму фінансування, на іншу форму господарювання, але 

він залишається державним закладом і має право в повному обсязі 

отримувати бюджетні кошти. Але ми зробили це так, що це має бути 

"желание, хотение, умение" цього медичного закладу.  

Например, очень яркий пример, и мы сейчас активно работаем с этой 

темой, у нас есть академические институты: Шалимова, Амосова и еще 37 

институтов, которые сейчас финансируются через систему Академии 

медицинских наук и имеют катастрофическое недофинансирование. При 

этом есть много институтов, которые тоже хотели получать финансирование 

в достаточном объеме, но как посчитать, никто не знает.  

Поэтому мы провели в том числе заседание с Премьер-министром и 

договорились о том, что мы разрабатываем систему оценки лечения, оплаты з 

за каждую услугу, которую оказывают эти учреждения. При этом деньги 

идут напрямую из бюджета за каждого пролеченного пациента. Да, мы 

понимаем, что у них есть риски, да, мы понимаем, что они должны получить 

какую-то предоплату, закупить медикаменты, но это уже вопрос процедуры. 

Но не стоит клеймить всю систему и говорить: "Нет. Мы против реформы!" 

Мы за реформу, но это должна быть капитальная реформа, постепенная, мы 

должны, в первую очередь, думать о наших пациентах и не навредить нашей 

системе здравоохранения, которая имеет в том числе хорошие черты. 

Это коротко. Спасибо за внимание. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Дякую, пане Олексію. 

Будь ласка, пані Вікторія Коваль. 

Готується Юрій Ганущак. 

Скажіть, будь ласка, ми підходимо до завершення. У нас є 2 

представника Житомирщини – пан Собко і пан Сабадаш – може, хтось один? 

Добре, ви визначіться, а я надам слово Житомирщині. 

 

КОВАЛЬ В.М. Шановна Ольго Вадимівно, шановні народні депутати, 

шановні колеги, я не буду в якісь медичні аспекти цього вдаватися, але я 

буквально декілька слів і зроблю акцент на медичних працівниках. 



48 

 

Попередній виступаючий сказав, що ми там заклади змінили, Законом 

про заклади дали можливість створити підприємства. Підприємства будуть 

це єдине комунальні, або державні і, вибачте, рішення Конституційного Суду 

ніхто не відміняв, і питання співоплати дуже неоднозначне, тому що це вже 

було. І контролюючі фіскальні органи до підприємств так само, спитайте 

місто Київ, інші міста, де є підприємства, там є теж дуже багато питань, тому 

питання співоплати, яке сьогодні пропонується в реформі, воно не 

однозначне. Якщо його хочеться дійсно застосувати, то має бути політична 

воля щодо відміни 49 статті Конституції, а далі ми вже можемо рухатися в 

іншому полі. 

Якщо у нас немає такої політичної волі, то тоді у мене велике 

прохання, давайте не будемо робити медичних працівників заручниками 

системи і відповідальними, починаючи від керівництва закладів охорони 

здоров'я і закінчуючи лікарями. Зараз пропонується первинну ланку, ну, дуже 

агітація, те, що називається з боку Міністерства охорони здоров'я, що вони 

проводять консультації, обговорення і все решту. Ні, вони проводять 

презентацію, розказують як добре, особливо, якщо первинна ланка, лікарі 

стали ФОПами, а далі, то вже всі питання будуть лікаря, якщо все ж таки 

намагатися від них отримати відповідь, то далі вже задачі будуть лікаря – 2 

тисячі пацієнтів, значить, він буде сам собі вирішувати. 210 гривень зараз, 

кажуть, що трошки більше, хай буде більше, хай буде 400. Вибачте, в жодній 

країні світу немає 8, 10 чи 12 доларів на рік на пацієнта первинної ланки. 

Тому один лікар, він собі визначає, скільки він має взяти медичних сестер 

або взагалі він може їх не буде брати, буде все робити сам. Є таке ще ноу-

хау, про яке не розповідають взагалі населенню.  

От коли кажуть, що ми блокуємо сьогодні, так хай скажуть населенню, 

що пропонується не відвідувати пацієнтів на дому, не дивлячись на те, чи це 

новонароджена дитина, це стара людина, яка не може піднятись з ліжка, або 

може це в принципі нормальна працездатна людина, але в якої  температура 

39 чи 40. Спілкування буде таке, що пацієнт має подзвонити лікарю, сказати, 

що в нього температура 40, лікар йому по телефону може дати якісь 

настанови. 

Я єдина, що задавала питання пану Ковтонюку: "Скажіть, будь ласка, 

хто буде нести відповідальність?" І от керівники департаментів, які були на 

цій нараді, вони чули відповідь – лікар. Так от в мене таке велике прохання, 

що не можуть бути медичні працівники заручниками ідей, які, скажемо, 

вперше за всі роки незалежності України, давайте казати, що нас недолучили, 

ні кого з всіх присутніх тут, недолучили до реформування охорони здоров’я. 

Кажуть, що у нас все погано і система погана, тому нам експерти, яких 

запросили, грантові організації, вони нам роблять реформи і зараз нас 

примушують ті реформи приймати. Ніхто не сказав в принципі, яку ж модель 

ми будуємо, до чого ми прагнемо і що в кінцевому буде.  
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Правда, оце все погане, я не знаю, як це оцінити, воно все залишилось 

або залишається через законодавчі акти в СБУ, в МВС, в Збройних Силах, і в 

Четвертому управлінні, починаючи від санепідслужби, яку для всіх 

зруйнували, а там вона залишилась, і закінчуючи медичними послугами, а 

так само і фінансуванням. 

Що стосується безпосередньо госпітальних округів, ми намагались 

зібрати таку інформацію з своїх організацій, то питань багато, але головне, на 

чому робиться акцент, то це дороги, яких у нас немає і терміни. От 

Миколаївська область каже, що є райони, в яких 70 кілометрів там до того 

госпітального округу буде, але для того, щоб добратись за ці 70 кілометрів, 

треба витратити 3 години часу.  

Тому я погоджуюсь з тією пропозицією, про  яку говорив народний 

депутат Шурма, що там треба поїхати і перевірити це. Я думаю, що навіть не 

стільки місцевим органам влади, вони це знають, а скільки тим, хто пропонує 

ці реформи. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Дякую, пані Вікторія. 

 

КОВАЛЬ В.М. Можна два слова по сьогоденню? Шановні колеги, у нас 

є величезна проблема – це недофінансування. До речі, вперше знову ж таки, 

якщо постатейне фінансування є в закладах освіти, в закладах охорони 

здоров’я два кода, за якими фінансується сьогодні, у нас вперше незахищена 

заробітна плата. Дефіцит на оплату праці, от сьогодні за нашими 

розрахунками  був 3,9, за розрахунками МОЗ -  3 мільярди гривень.  

Мало того, оця "зрівнялівка", так, підвищення це добре, але те, що у 

нас відбулось, у нас повна "зрівнялівка", це всі присутні знають і зараз є 

проблеми. Зрозуміло, що сьогодні госпітальні округи, мабуть, керівники 

закладів, тому це не озвучують.  

Сьогодні відмовляються молодший персонал і середній персонал 

працювати за тимчасово відсутніх, тому що вони отримують, 3 200 їм все 

одно заплатять. Я  думаю, що логіка в  цьому є, тому що та доплата, яка буде 

зроблена, вона все одно буде в межах 3 200. То нащо людині працювати 

більше, якщо вона все одно отримає 3 200? І сьогодні це велика проблема 

там, де є дефіцит кадрів. Бо тут сьогодні звучало, що у нас багато лікарів – це 

тільки на думку уряду і Міністерства охорони здоров'я . 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Дякую, пані Вікторія.  

Можна, я вам просто хочу нагадати, якщо ви пам'ятаєте, два роки тому 

я була у вас на зборах профспілок. Пригадуєте, коли ви тоді на мене 

образились? Я вам тоді сказала: "Що от скажіть мені, коли ви будете готові 
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вивести людей на вулицю, я вийду разом з вами". Тому моя пропозиція 

залишається в силі. Як тільки ви будете готові, знайте, що ми разом з вами. 

 

КОВАЛЬ В.М. Ми готові до цього! Єдине, що хочу сказати. 

Профспілки весь час вимагали проведення національної трьохсторонньої 

соціально-економічної ради, яка є при Президенті. Це трьохсторонній орган: 

це уряд, профспілки і роботодавці. Його переносили вже неодноразово і, 

якби, призначили на 29 травня.  

Ми сподіваємося, що там буде Прем'єр-міністр. Я сподіваюсь, Ольго 

Вадимівно, що і ви там будете. І якщо нас не чують, да, і ми вже бачимо ці 

всі, то, в принципі, всі медичні працівники. І  я думаю, керівники закладів і 

областей, які тут присутні, знають настрої, які є в медичній спільноті: люди 

сьогодні готові вийти на вулицю в будь-який час. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Дякую, пані Вікторія.   

Запрошую пана Юрія Ганущака до слова. І потім останнє слово 

Житомирській області. Я підводжу підсумок.  

І ми з вами робимо спільну фотографію, яку ми розмістимо на Facebook 

Комітету охорони здоров'я. І я вам скажу, що для цього потрібно буде 

зробити. Тобто не тікайте із зали ще буквально 7 хвилин. 

Так, пане Юрій, будь ласка. 

 

ГАНУЩАК Ю.І. Пані та панове, можливо я внесу певний дисонанс, але 

я один з небагатьох тих, які розробляли цю концепцію госпітальних округів. 

Тому от перед вами сидить та людина, яка писала положення про 

госпітальний округ. Прошу мене бити там різками, все і так далі.  

І тому я зобов'язаний пояснити, як це працює система? І можу сказати 

вам одну річ. Ми можемо там кричати: "Давайте все відмінимо! Нічого не 

будемо робити". Але ми зараз… У нас є можливість децентралізувати владу, 

у нас є можливість централізувати владу. Отой законопроект, який ви не 

внесли в порядок денний, це жорстка централізація влади! Оте, що 

пропонується зараз в концепції госпітальних округів, в тому вигляді, в якому 

воно запропоновано, це децентралізація.  

І більше того, у нас було два варіанти фінансування вторинної 

медичної допомоги. Через область, набагато легше технічно, але воно не 

пройшло через Верховну Раду. В політичному плані це буде дуже важко 

робити. І через базовий рівень. І прем’єр сказав: через базовий рівень. Так,  

воно набагато складніше. Так, це складні переговори, але децентралізація 

влади – це право на помилку.  

І оте, що зараз 13 областей, затверджені госпітальні округи. Ви всі 

хотіли експеримент? Я вам скажу, що 13 затвердили, решта можуть не 

затверджувати: ні Львівська область, ні Одеська, ні інші. Ніхто вас не силує.  
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Там написано, що це рекомендаційні речі. І госпітальна рада – це 

рекомендаційні речі. Не затверджуйте. Але госпітальна рада – це є 

майданчик для переговорів. 

В нас є Сумська область. Шість хочете? Добре. Глухівський район – 82 

тисячі. Так,  ви поставите апаратуру. Де знайдете пацієнтів? Тут дуже гарно 

прозвучала фраза – нормальний хірург має оперувати мінімум два рази сам і 

три рази асистувати. Реально це означає тисячу, мінімум тисячу операцій в 

рік. Де ви знайдете пацієнтів?  

Друга позиція. Первинка – це близько до лікаря. Тому первинку ми 

дійсно формуємо на базі громад.  Вторинка – це якість. Кажете про дороги, а 

нам не треба буде дороги взагалі робити через те, що ви хочете зберегти 

районні лікарні, де фактично ніхто не хоче їхати? Куди їде пацієнт? Якщо 

пацієнту немає альтернативи, він їде в Київ, у кращому випадку – в обласний 

центр. У нас є два варіанти: або ми зберігаємо міста другого порядку, де 

можна організувати надання вторинної медицини, або ми концентруємо 

дійсно на рівні мінімум обласного центру.  

Так, коли нічого не робити, буде "дикий" капіталізм, "дикий" ринок, 

який був у Польщі. І вони нас попередили, якщо ви нічого не робите, тому 

що я з ними теж працював. Вони сказали, що у нас зробили "дикий" ринок. 

До речі, вони пішли дійсно,  як страхова медицина, тобто вони вийняли  9 

відсотків з кишені пацієнта. Ну, так як у нас пропонується, що з бюджета, 

причому дійсно 70 мільярдів, оператор незрозуміло хто. Ви абсолютно 

правильно замітили ці речі, я з вами абсолютно згідний: не можна так 

робити. Але ми повинні організувати систему трансфертів між тими містами, 

як правило, це великі міста, між районами і найголовніше – спеціалізацію 

лікарень. Ми зобов’язані це зробити. Тому що для того, щоб працювала 

система, повинно бути достатнє навантаження на лікаря, достатнє 

навантаження на апаратуру. Маршрути пацієнтів, вони вказують, куди ідуть і  

тим самим визначається, які лікарні чим мають займатись. І оце все, в межах 

якого іде ця спеціалізація, і називається госпітальним округом.  

Тепер давайте швиденько пройдемось по картинкам. Отже, насамперед, 

так,  Світовий банк вимагав, щоб округ був ціла область. Так з точки зору 

повноти повноважень і тих послуг, які надаються по вторинній медицині, 

ідеальним би варіантом була область. Але питання, дуже просте питання: у 

нас правило "золотої години" ніхто не відмінив? Ні. Значить, у нас 

обов'язково мають бути лікарні, які надають 85, а то й 90 відсотків тих 

послуг, які повинні надаватися на другому рівні надання послуг. Ось вам 

госпітальний округ. І майже всі оті міста, які визначені у постанові про 

порядок формувань, вони можуть мати ті лікарні, які надають ці послуги, 

тому так і працює, так і запропоновано ці речі.  
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Любомль і Волинь. До речі, я не був проти Любовля. Дійсно 

розглядалися ці речі, але питання дуже просте: ми готові цю лікарню 

забезпечити отим потоком пацієнтів, саме потоком пацієнтів, тому що 

загальне правило: якщо хірург не оперує, він або переїжджає в обласний 

центр, або спивається. Немає інших варіантів, тому що він має спирт. Може, 

хтось скаже "ні". А я вам скажу "так". За рідким виключенням, тому що в 

мене вся сім'я, всі мої родичі… Ні, не спилися. Я знав, що я спровокую.  

У мене дядько головний лікар туберкульозної лікарні Миколаївської 

області, 9 тисяч операцій, тому я вам ще раз кажу, що хірургічні відділення 

закриваються в районах, тому що немає пацієнтів. Так, така демографія. 

Тому нам потрібно це робити.  

І ще одне. Якщо у нас дійсно немає навантаження, то дуже гарно 

сказали, прекрасно сказали: мають бути чергові лікарі, а от чи може бути це 

повноцінною лікарнею? Можливо, й так. Ніхто не каже, що має бути на округ 

1 лікарня. Більше того, ми кажемо, що деякі лікарні, які йдуть першого рівня, 

можуть спеціалізуватися по одній нозології, інші по іншій нозології, і ніхто 

не вказує центр, ніхто по тій же самій Вінниці чи, припустімо, у 

Миколаївській області не каже, що там Баштанка чи Новий Буг – вказується 

конфігурація, в межах яких створюється площадка для переговорів, яка 

лікарня яку має спеціалізацію. 

Тому давайте кадр № 4. Як працює система по бюджету. Так субвенція 

надається на базовий рівень, госпітальна рада дає пропозицію, яким чином ті 

гроші, які даються на вторинку (нагадаю, це 60 відсотків від всієї субвенції), 

розподілити між реальними лікарнями, які надають послуги.  

Тому що по тій же Сумській області. Охтирка обслуговує три райони і 

місто. І що, дають трансферти місту? А між іншим там 50 відсотків із 

районів. Питання: чому? Тому що вони між собою не можуть домовитися. 

Чому не можуть домовитися? Тому що для того, щоб була домовленість, має 

бути площадка для домовленості. Ось вам Охтирський госпітальний округ. 

П'ятий кадр. Це моделювання, яке йшло по цих всіх речах. І можу 

сказати вам одну річ. Ви кажете: недофінансування. Я згоден. Дійсно, 3,5 дає 

бюджет, 7 – це нормальне, решта 3,5 з кишені витягує пацієнт. Але питання: 

чи можемо ми визначити цифру, яку потрібно дати? Для того, щоб дати 

цифру, потрібно дуже чітко сказати, що навантаження на апаратуру, людей 

відповідає тому, що має бути: не нижче і не більше. Тому що абсолютно 

праве Міністерство охорони здоров'я: у нас найбільше  в Європі ліжок. 

Найбільше! Тобто, вибачте, щось не грає! Якби було стільки, скільки є в 

Європі в тій же самій, можна було б сказати: "Не вистачає грошей!" Але 

насправді щось не грає! Доведемо до рівня навантажень, принаймні одну 

цифру я вам сказав.  
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Друга цифра – це пологові будинки. Менше 500 пологів в рік, вибачте, 

немає практики. Ну ви кажете, 300. Прекрасно, а у Європі 500 мінімум. 

 

(Загальна дискусія).  

 

ГАНУЩАК Ю.І. Добре, добре. 

Питання: скільки? Це питання, яке визначається між лікарським 

середовищем. Але я можу сказати одне, цифра має бути! Цифра має бути, 

тому що все інше, коли мені говорять про фешенебельні там пологові 

будинки, де там приїжджають люди, які мають гроші. Вибачте, але якщо там 

немає лікаря, який робить це кожен день декілька разів, то я йому не довіряю. 

Тому що це нормальне явище – не довіряти тому, хто не практикується! 

Наступне, це приклади. Тепер мені кажуть, про адмінтерустрій і про те, 

що не треба вирішувати питання адмінтерустрою нашими руками. Вибачте, а 

чиїми руками? А ви що, думаєте, що адмінтерустрій це щось є штучне? Якщо 

не ви будете диктувати умови, як має працювати організація влади, то хто?!  

Тому по правилах, які визначені  цією постановою, Бердичівський 

округ має бути з Житомиром разом. Точно так само, як у Черкаській області 

Сміла надто близько до Житомира, але зробили окремо. Чому окремо? Тому 

що насправді це будуть майбутні райони. І це вже питання договору між 

ними щодо взаємних трансфертів. Буде гірше, але ми пішли назустріч тому, 

щоб виглядало так, як запропонували саме лікарське середовище по цій 

системі. Хоча по логіці мало би бути три округа, Бердичівський і 

Житомирський мали бути окремо. 

І наступна річ, що потрібно зробити? Я теж трошки не задоволений 

тим, що тут немає Міністерства охорони здоров'я.  

 

ІЗ ЗАЛУ. Ми всі не задоволені!  

 

ГАНУЩАК Ю.І. Ми всі не задоволені цим. Чому я не задоволений? 

Тому що був, взагалі-то кажучи, джентльменський договір: ми робимо свою 

частину, вони роблять те, що мають зробити лікарі, точніше, ті, які 

розуміються в медицині. А оце перелік того, що мають зробити. Якого 

документу не вистачає? Всіх не вистачає! Ці документи мали бути ще два 

місяці назад. І от коли би вони з'явилися, ці документи, дуже багато питань 

би відійшло.  

Зараз ми на порозі того, що ті, які зробили, ми не силуємо нікого 

іншого, формують госпітальні ради як площадку для переговорів. Так вони 

після цього, коли вийдуть уже на бюджетне фінансування, вони вже будуть 

мати хороше розуміння того, як крутяться коліщатка у цій системі. Але без 

оцього неможливо подальше реформування, без оцих документів, тому що 

насправді нам потрібно вийти на вартість. Ніхто ж із вас не проти того, що 

треба вийти на вартість послуги по діагностично споріднених пацієнтах. Та 
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ви ж не вийдете, якщо ви не зробите кроки по приведенню відповідної 

завантаженості. Ви не будете знати, скільки воно коштує, тому що ніхто не 

прорахує цю вартість, якщо одна лікарня робить 150 пологів, а інша робить 

тисячу пологів. Яка вартість? Ви середню будете брати? Так не можна. Чи по 

тих же самих хірургічних речах.  

Тому весь оцей перелік має бути. І останній кадр. Цей перелік тільки 

Міністерство охорони здоров'я може затвердити. 

 

(Загальна дискусія).  

 

ГАНУЩАК Ю.І. Слухайте, у мене дуже просте питання: ви що 

думаєте, що реформа, яка іде по децентралізації, без контакту, без 

переговорів із місцями? Постійно. Підождіть, я говорю про децентралізацію, 

про утворення громад. Постійний контакт. Коли робляться ці документи, теж 

повинен бути постійний контакт із вами, з людьми, які розуміються на 

медицині.  

 

(Загальна дискусія).  

 

ГАНУЩАК Ю.І. Так ото ж бо! Тому я вам ще раз кажу, що я не 

захищаю Міністерство охорони здоров'я, я кажу те, що треба зробити. І я б 

просив, щоб в цьому ракурсі працював і комітет. Вимагати саме оцих 

документів! І якщо вони не дають їх, значить цей інтелектуальний рівень тих, 

хто робить ці документи, є достатньо низьким. Нехай вернуть назад Медуту,  

тому що він фактично зробив оці всі документи. Так, він інколи мене 

критикує, але я віддаю йому належне, в медицині він розуміється. Де він, до 

речі? 

І останній пункт, це дорожня карта. 

Дякую за увагу. Вибачте. (Оплески). 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Дякую, пане Юрію. 

Буквально 1 хвилина представникам Житомирщини.  

Потім Олег Степанович Мусій. 

 

САБАДАШ І.В. Доброго дня, шановні колеги!  
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Сабадаш Ігор Іванович – голова комісії по охороні здоров'я 

Житомирської обласної ради, головний лікар Люборської центральної 

районної лікарні. 

Звичайно, ми всі почули виступаючих, і я думаю, що основне питання, 

проблема в цьому реформуванні, в чому вона полягає? В тому, що реформи 

роблять і вже вдруге наступають на ті самі граблі економісти, не медики. 

2012-2013 роки, хто керував реформами? Пам'ятаємо, Акімова – 

економіст. Зараз теж не медик – Павло Ковтонюк. В чому проблема? Дуже 

гарно все розписано, особливо, що стосується фінансування, прогнозу, але 

що основне? Основне в тому, що лікарні малонаселених районів – 30-40 

тисяч – і вони так і кажуть, вони практично не перспективні в плані 

подальшого фінансування. 

У нас в Житомирській області 70 відсотків районів, які мають таке 

населення. Так, ми щодо створення лікарень, назвемо їх госпітальних чи 

окружних – це нормально, воно наблизить, що ми створили і нормальним 

устаткуванням забезпечимо, звичайно, воно наблизить допомогу для наших 

жителів сільських районів. Зможе людина, будуть нормальні там умови і 

можливості – людина поїде туди.  

Єдине, треба зробити калькуляцію, і якщо людина їде в інший район, 

де надається ця послуга, район, на якому виділяються кошти на жителя, 

повинен заплатити іншому району чи центру за ту надану послугу. Тому буде 

стимул для районів в містах адміністрації вкладати гроші в медицину, 

забезпечувати і квартирами, і обладнаням, як у нас, в принципі,  в районах і є. 

Є райони, що там практично вже нема медицини, а є райони, де нормальний 

розвиток медицини, хоч і населення дуже велике. 

Друге, що ми просимо, щоб в лікарнях сільських районах обов'язково 

залишалися загально-хірургічні ліжка, загально-травматологічні ліжка, ми не 

кажемо про відділення, загально-гінекологічні, де можна надати невідкладну 

медичну допомогу, якщо людина не транспортабельна там в госпітальний 

якийсь округ, лікарню, де там, справді, там краща медицина – ми це 

розуміємо.  

І знову цією реформою що робиться? Сільські жителі, ми і так в 

поганих умовах для сільського район, медицина там на низькому рівні. Ми 

цією реформою взагалі добиваємо цю медицину! І сільські жителі куди 

мають їхати? Ну вмирати теж, їм, мабуть, треба на життя якийсь шанс дати. 

Добратися до окружного центру там – це неможливо на даний час. Європа? 

Звичайно Європа. Але, шановні, який соціальний стан наших людей?! Вона 

що, зможе доїхати? Зараз одне питання для людини – попасти в лікарню і 

основне що, забезпечити її медикаментами.  
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Тому просимо комітет Верховної Ради збільшити однозначно 

фінансування на охорону здоров'я, тому що часто міністерство каже: 

"Грошей нема в державі". Якщо нема грошей в державі, так і треба сказати. 

Лише 3% ВВП на охорону здоров'я виділяється  у нас в Україні. Дайте шість 

хоч би, як кажуть і економісти навіть, 6% медицина хоч може функціонувати. 

Дайте в два рази більший бюджет, люди що, не будуть задоволені без 

забезпечення медикаментами?  

Далі створюйте госпітальні ці лікарні і буде далі видно. Поїдуть люди 

туди – слава богу. І помаленьку ці лікарні, які невеликі, можливо справді не 

треба буде там хірургічних відділень, не треба буде там гінекологічних, 

акушерських пологових відділень. Так, там рівень нижчий. Але для надання 

невідкладної допомоги умови повинні бути в кожній центральній районній 

лікарні.  

Ми написали звернення депутатів Житомирської обласної ради в 

березні і на кабінет, і на Верховну Раду, і в  Кабінет Міністрів. Але не знаю, 

хтось там дивився чи ні, ми сумніваємось.  

 І друге, на що ми звертаємо увагу принципово: в кожному районі 

повинен бути, функціонувати в районних лікарнях на даному етапі створення 

там госпітальних лікарень чи округів можливості чи відділення екстреної 

медичної допомоги в приймальних відділеннях. Де повинна надаватися 

цілодобова допомога хірургічно-анестезійного, реанімаційного профілю, 

травматологічного для людей з невідкладними станами. Ну не довезе! Як 

хірург вже 30 років, не довезе ні одна швидка допомога за 60 кілометрів 

людину з напруженим пневмотораксом або розривом там якимось селезінки і 

так далі. Вона просто помре. Давайте на це звернемо серйозну увагу.  

Що буде далі? Буде нормальний розвиток фінансування, будуть 

створені лікарні, приїдуть туди люди – слава богу! Тоді будемо далі 

приймати рішення. А зараз приймати рішення створити дві лікарні із шести, а 

чотири лікарні не зрозуміло, на якому рівні буде знаходитися, і що на нас 

чекає – це не те, що нелогічно,  це злочин! Дякую за увагу. (Оплески). 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Дякую. Олег Степанович Мусій. 

 

МУСІЙ О.С. Шановні колеги.  

 

_______________. … (Без мікрофону).  

 

МУСІЙ О.С. З Житомирщини  був один представник. 
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_______________. … (Без мікрофону). …Два. З Житомирщини один.  

Шановні колеги, буквально кілька слів. Житомирщина, головний лікар  

Центральної районної лікарні, депутат обласної ради. Кілька слів буквально. 

Я не буду вас втомлювати.  

Ви знаєте, багато правильно сказаних слів, особливо мовою цифр, мені 

пан Ганущак, я зараз зупинюся. Ми дивимося, як розвивається Європа. А 

чому так однобоку тільки дивимося? Давайте проаналізуємо рівень життя 

наших громадян. Ми сьогодні вже довели державу до того, що скоро медики 

уйдуть і не тільки медики, а як розуміння "соціальна евтаназія" – це коли 

людина добровільно відмовляється від життя, бо вона не має за що 

лікуватись і продовжувати життя на цьому  світі.  

Ми сьогодні кажемо, у нас багато ліжко-фонду! Шановні колеги, 

сьогодні в Італії 6 мільйонів українців обходять італійських пенсіонерів, 

отримують до тисячі євро зарплати з їхніх пенсій, і туди їдуть наші здорові 

люди!  

Що собі може позволити наш український пенсіонер? Приїдьте в 

українське село, в яке ходить автобус один раз в тиждень. Куди поїдете на 

пов'язку? Пан каже, що 80%, ось сидів, лікується в домашніх умовах. Можуть 

лікуватися в домашніх умовах ті, хто мають за що лікуватися, хто має 

нормальні соціальні статки.  

Далі, заробітна плата медичного персоналу. Сьогодні молодша медична 

сестра, сестра й лікар отримують однакову заробітну платню – у межах 100 

євро. Це сьогодні соціальний підхід до вирішення проблеми в охороні 

здоров'я? Пан Ганущак, це я до вас звертаюсь. Прийміть закон, зініціюйте 

європейський закон, який передбачає не  більше в шість раз, вдумайтесь в 

цифру, різниця між мінімальною зарплатою і максимальною зарплатою 

державного службовця.  

Сьогодні  нас 3 200 без відрахувань. Множимо на 6 – 19 тисяч. У нас 

сьогодні керівники "Укрзалізниці", судді Конституційного Суду і такі інші – 

сотні тисяч зарплату. Ось вам ресурс! 18 тисяч, хай попробують жити, як 

український народ весь живе! І тоді буде реформувати ту медицину так, як ви 

хочете реформувати – по-європейські. Піднімемо пенсії, піднімемо зарплати, 

зробимо інфраструктуру поетапно. 

Шановні, ви взялися за первинну ланку – доведіть до логічного кінця. 

Ви передбачали три позиції. Перша, навчити сімейного лікаря. Давайте ми 

його навчимо з першого до останнього курсу всіх маніпуляцій,  починаючи 

від правління вивиху, кінчаючи перев'язкою – навчимо його! Друге, зарядимо 

його: дамо йому автомобіль, дамо його лабораторну діагностику, дамо йому 

портативні усі апарати, щоб він міг діагностувати.  
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Да, пан Ганущак, що ви на мене так дивитесь? (Оплески). Ви сьогодні 

почепили на ФАП вивіску "амбулаторія загальної практики сімейної 

медицини" – і називаємо це реформою! Дайте йому УЗД-апарат, тест-смужки 

і третє, саме основне – дайте йому мотивацію! Щоб було почесно бути 

сімейним лікарем, щоб він не заглядав в кишеню пацієнту, а щоб з високо 

піднятою головою, з якою бізнесмени в Києві, і дивися на світ широкими 

щасливими очима. І тоді запрацює первинна ланка. Наведіть там порядок. 

Далі. Екстрена медична допомога, чудово – єдиний простір, немає 

проблем. Шановні, який автотранспорт там ходить? Убиті УАЗики. Давайте 

наведемо там порядок, щоб люди могли з дальніх сіл їхати в лікарні 

інтенсивного лікування. Давайте закупимо реанімобілі нормально обладнані, 

давайте зробимо інфраструктуру, а по тому ідемо до наступного етапу.  

Ми сьогодні в багатій центральній  районній лікарні. А де тій бабці з 

дідом дітись? Україна – аграрна країна. Ми сьогодні сама бідна країна в 

Європі! Ми сьогодні тих дідусів, бабусь уже і правимо всіх разом на той світ.  

І тому у мене чітка пропозиція: призупинити дію постанови – це має 

бути наша резолюція однозначно. Далі. Довести до логічного кінця 

адміністративно-територіальну реформу, яка буде. Шановний пане Ганущак, 

ви хочете не руками медиків? А де ви забули освітян? А де ви забули 

прокурорів, поліцейських? У кожного свій округ. Зліпіть, вам держава 

доручила і вам платить гроші, ви Міністерство регіонального будівництва, 

зліпіть каркас один для всіх, хай він зафункціонує, хай життя покаже. А по 

тому ми будемо робити нашу реформу, бо ця реформа на здоров'ї і на житті 

людей! І не робимо геноцид українського народу такими реформами! Слава 

Україні! 

 

ІЗ ЗАЛУ. Героям слава! (Оплески). 

 

_______________. Єдине тільки, пан Ганущак років 10 вже як не 

працює в Мінрегіоні. І друге, ви медики і робіть реформу. Чого ви на 

Ганущака дивитеся? А ви депутат обласної ради. Проводьте реформи.  

 

(Загальна дискусія).  

 

МУСІЙ О.С. Шановні колеги,  дякуємо за. Пане Тарасе, ви мені 

полегшили роботу, бо сказали практично 60% того, чого я хотів сказати. Про 

що саме? Про те, що ми робимо крок "три" зараз  і обговорюємо крок "три" 

не зробивши і не завершивши кроків "один" і "два". Неможливо робити в 

медицині крок "три" без кроків "один" і "два". 
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Екстрена медична допомога мусить бути завершена, залишилося 

трішечки: диспетчеризація. Ну завершіть диспетчеризацію! І тоді далі 

постане питання, куди везти того хворого і в якому місці надавати медичну 

допомогу.  

Друге питання. Я прекрасно розумію, що завдання теперішнього уряду 

зекономити гроші, яких нема! Оце мета насправді. (Оплески). 

Вони хочуть зекономити гроші через скорочення персоналу медичного 

і через скорочення лікарень – це ж зрозуміло всім. Всі це. Але була ж 

пропозиція: а що навзаєм? А навзаєм всі розказували і в презентаціях до 

сьогодні розказують ті люди, які працюють в міністерстві, про те, що на 

первинці всюди в світі надається 80% послуг.  

То дайте можливість, створіть всю первинку, переведіть всі послуги 

бабусям, всім на первинний рівень. Вони звикнуть  за 2-3 роки до того, що  

вони не як сьогодні їздять в лікарню чи їздять в обласний центр, чи в Київ, а 

до свого сімейного лікаря, він почне надавати їм ті 80% послуг. І тоді лікарні 

ці їм будуть непотрібні! Сьогодні вони їм потрібні.  

Жодна політична  сила, а Верховна Рада це політичний орган, який би 

він не був, так само обласні ради – це  політичні органи, якими би вони не 

були, не приймуть таких рішень, які пропонує міністерство. Ну не приймуть 

вони в житті! Не повірю, що хтось є самогубця, який сам саме повісить. Тому 

шанси на те, що люди чи обласні ради, чи Верховна Рада підтримають ці 

пропозиції наближаються, богу дякувати, стрімко до нуля. І це показала 

вчора  Верховна Рада – голосування за абсолютно незрозумілі речі по 

ініціативі Міністерства охорони здоров'я.  

Але, чи є альтернатива? Насправді вона існує – написана два роки 

тому, обговорена багато де. Концепція побудови нової системи охорони 

здоров'я дає відповідь, якою буде, що ми маємо мати в кінці. Відповідь є, 

вона прийнята на колегії Міністерства охорони здоров'я, підтримана. 

Відкрийте документ, почитайте, що буде через 10 років з системою охорони 

здоров'я. Що будуть отримувати люди, на якому рівні. Як будуть жити лікарі 

й якими вони будуть професіоналами, як буде функціонувати їхня професія. 

Мало того, в розвиток цього були проведені парламентські слухання, є 

книжка товста  "Резолюція парламентських слухань", де багато хто із вас був. 

Це дороговказ кроків прописано, з красивою назвою навіть "25 кроків", 

прописано це все!  

Послідовність кроків і послідовність дій тільки може призвести до 

успіху. І, безумовно, це діалог, діалог і розуміння кожного, на якому він місці 

знаходиться. Якщо це законодавчий орган влади, де я сьогодні працюю, і 

Ольга Вадимівна, і шановні народні депутати, наша функція – законодавство. 
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Наша. Для цього нас обрали люди. Дайте нам можливість реалізувати 

законодавство.  

Далі виконавча влада: Міністерство охорони здоров'я чи виконавча 

гілка влади президентська, обласні державні адміністрації,  департаменти 

охорони здоров'я. Ви виконавча влада по своїй назві "виконувати прийняті 

рішення". Ви ж на себе забираєте законодавчі ініціативи і говорите, що 

"хтось десь там вам блокує законодавчі ініціативи". Да займіться своїми 

прямими обов'язками. Може тоді буде порядок в державі, коли кожен буде 

займатись своїми професійними і як професіонал цими обов'язками. Я 

глибоко переконаний, що так і буде. І тоді буде успіх. 

Далі. Охорона здоров'я і медицина – це надзвичайно чутлива соціальна 

сфера. Бо це життя людини! І не можна економічними цифрами міряти життя 

людини, бо воно безцінне для кожного з нас. Ми його не цінуємо, коли це не 

стосується нашої родини, але коли це тільки стосується власної родини, ми 

одразу її цінуємо зовсім по-іншому. Тому, коли той, хто буде приймати 

рішення, і той, хто говорить: "Треба негайно зробити так, треба негайно 

зробити так",  - от на свою родину зробіть, екстраполюйте і тоді у вас буде 

просвітлення: буде так чи не буде так?  

Далі по кадрах. Це не Національна поліція, де поліцейського 

намагалися навчити за 3 місяці. А в підсумку вийшло що?  Якщо не так само, 

то ще гірше! В медицині, в охороні здоров'я 10 років фахівець готується. 10 

років! Не можна підписати контракт із сімейним лікарем, про що говорить 

виконуючий обов'язки міністра, до 1 липня, коли немає сімейних лікарів 

фізично. З ким підписати той контракт?! Люди добрі, ну це профанація 

насправді! І не тільки профанація, а це є небезпечно говорити такі речі, тому 

що це дискредитація хорошої штуки – госпітальних округів.  

Так, третім кроком потрібна, хороша і необхідна, і буде. Тільки ж 

третім кроком, люди добрі. А зараз ми запихаємо несприйняття в суспільство 

госпітальних округів. І через 4 роки чи через 5, коли можливо настане час 

госпітальних округів, ті люди, які організатори і управлінці, і фахівці 

скажуть: "Так ми ж це проходили вже. Це ж був бред!"  

І що? Не дискредитуйте речі, якщо ви не фахівці. Спочатку 

професіоналізм і розуміння питання, а тоді далі кроки серйозні, які 

стосуються життя і здоров'я. І я думаю, що Комітет з питань охорони 

здоров'я,  можливо не весь, але я буду жорстко стояти на цій позиції до, 

скажімо так, останньої каплі крові: не буде вакханалії на житті людей! Не 

буде економії грошей. "Гроші ідуть за пацієнтом" – красива фраза. До речі,  

ви знаєте, що гроші не йдуть за пацієнтом, гроші йдуть за послугою, яку 

надають пацієнту. (Оплески). 

Яким пацієнтам вони йдуть? Тому що заклад і медицина отримує гроші 

за ту послгу, яку він надасть пацієнту, а не зовсім за пацієнтом. Окрім того, 
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як можна, які гроші можуть піти, коли в бюджеті третій рік підряд 3% ВВП? 

Звідки вони візьмуться ці гроші? Ось ви мені поясніть!  

Зробити госпітальні округи, зробите лікарні інтенсивні. Не існує 

лікарень інтенсивного лікування в Україні, констатую, станом на 

сьогоднішній день немає жодної, жодної лікарні інтенсивного лікування. Що 

їй треба, щоб створити? Мільярдні гроші! Мільярдні. Які з 1 січня 2018 року 

госпітальні округи з лікарнями інтенсивного лікування? Їх в природі нема!  

Знайдіть, ініціатори, 50 мільярдів доларів, побудуйте лікарні 

інтенсивного лікування, навчіть персонал, забезпечте зарплатою, а тоді 

виходьте з такою ініціативою.  

Тому, послідовність і професійність кроків з комунікацією з людьми, 

можна досягти успіху. Я думаю, що ми обов'яково досягнемо успіху. І дуже 

велике прохання до вас, бо у нас немає такої піар-машини і 

пропагандистської машини в Комітеті з питань охорони здоров'я, який є в 

міністерстві.  

Ми не беремо гранти. Вони живуть за кошти, які виділені 

міжнародними організаціями і міжнародною фармафією за ті кошти, які вони 

перевели на закупівлю за кордон. Я вам відкрию таємницю, вони перевели 

туди гроші і їх тепер фінансують, їхні пропагандистські красиві презентації. 

Оце реалії.  

Тому у нас немає в комітеті таких можливостей і коштів. Але у нас 

продукт, який написаний. Не презентація красива, за якою ідуть закони, 

законопроекти, які не мають нічого спільного з цією презентацією. А замість 

презентаціє є конкретні речі написані, тексти, написаний текст – це є, 

практично, підпис тієї людини, яка його подала у вигляді законопроекту. 

Притому перевірений.  

2409, законопроект про засади деражвної політики в охороні здоров'я, 

план дій на 7 років – ось вам відповідь. Є? Є, існує.  

4456, про організацію медичного обслуговування в Україні. 

Фундаментальний законопроект, нова система охорони здоров'я написана у 

вигляді тексту, який ви можете почитати, подивитися, як буде функціонувати 

все: від первинки до третинного рівня, до бюджетування і фінансування 

двохрівненого –  там все це є відповіді.  

Закон про лікарьке самоврядування, де лікар не ФОП. Я не знаю, 

просто невігластво і нерозуміння те, що висмикнуто з депутатських ініціатив, 

перетворилося в те, що лікарі мають бути ФОПами. Вони не мають бути 

ФОПами. Вони мають бути як адвокати, здійснювати свою професійну 

діяльність і платити податок з цього. Не ФОП, а окремим законом і це 

врегульовано, є законопроект. Функціонує так адвокатура в Україні.   



62 

 

І так далі: інший Закон про лікарські засоби, Закон про психіатрію, інші 

закони – вони є. Почитайти це просто. Можливо, хоча би тут площадка буде, 

що ми не сидимо склавши руки. Ми напраціюували масу речей, на які 

потрібна просто політична воля далі: не економити, не подумати, як 

зекономити гроші, а як має зафункціонувати майбутня система охорони 

здоров'я. Вибачте, за ємоційність трохи. 

(Оплески).  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Дякую, Олег Степанович.  

З вашого дозволу, також підведу короткий підсумок. По-перше, дуже 

дякую всім вам, що ви приїхали, витратили ваш час. Це, мабуть, найдорожче, 

що є в нашому житті – час нашого життя, власне. Розумію, що в цій залі 

сидять тільки люди небайдужі, кому насправді болить, кому насправді 

болить за Україну, хто планує тут жити, виховувати дітей і внуків  і думати 

про те, що буде з нашою країною.  

Дякую колегам народним депутатам, які в п'ятницю ввечері витратили 

свій час, на відміну від багатьох інших, які займаються іншими питаннями, 

на те, щоби почути людей. Тому що у мене складається враження сьогодні в 

роботі Міністерства охорони здоров'я, що єдине його завдання, щоб його 

почули! А завдання міністерства насправді – це почути людей для того, щоб 

зрозуміти, які є потреби, як ці потреби вирішити?  

І от коли у нас влада буде така, яка буде чути, тоді влада стане сервісом 

і тоді ми станемо не країною-бандит, в які ми жили раніше, не країною-

партнер, яку ми хочемо, стараємось зараз зробити, а стане країною-сервіс: де 

буде байдуже, як звуть міністра охорони здоров'я, де буде байдуже, хто 

голова комітету, де люди будть отримувати просто своєчасну допомогу і 

мати насолоду жити, а не боротися.  

Тому я дякую всім вам, власне, за наше обговорення. Результатом 

цього обговорення стане резолюція цих парламентських слухань.  

Хочу трошки зазначити і сказати, що Комітетом охорони здоров'я  нам 

вдалося збалансувати роботу Комітету охорони здоров'я, він працює на 

сьогоднішній день, на мій погляд, надзвичайно ефективно. Чому? Тому що 

він рухається вперед і тому що є консенсус. Сьогодні був представник у нас, 

ви бачили, Опозиційного  блоку, Радикальної партії Олега Ляшка, сьогодні 

представники позафракційні, "Блоку Петра Порошенка", інших політичних 

сил, мажоритарники.   

Ми чуємо один одного, не завжди з першого разу, але ми спільно 

підписуємо законопроекти і це нам дозволяє отримати голосування і 

підтримку в залі. Ми навчилися чути один одного і розуміти, що існують 

різні позиції і потрібно знайти оцей діалог і цей консенсус. Не скажу, що це 
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вдалось відразу, не скажу, що швидко, але сьогодні є абсолютно ефективна і 

плодотворна  робота комітету і законопроекти, які напрацьовані і подані. 

Немає на сьогоднішній день політичної волі вище тих людей, які стоять над 

нами.  

Міністерство охорони здоров'я в листопаді 2016 року з казначейських 

рахунків перевело на рахунки міжнародних банків 4 мільярди гривень, які 

держава виділила на закупівлю медикаментів. З цих 4 мільярдів гривень, які з 

листопада знаходяться на закордонних рахунках, їх немає в Україні, в 

Україну поступило сьогодні медикаментів на 15% цих грошей.  

Комітет охорони здоров'я, не зважаючи на те, що міністр охорони 

здоров'я є квотою "Блока Петра Порошенка" (наскільки ви розумієте, 

боротися всередині значно складніше, ніж боротися ззовні в опозиції), 

Комітет охорони здоров'я  визнав роботу Міністерства охорони здоров'я по 

закупівлям незадовільною. І на звіті уряду, який має бути на наступному 

тижні, ми цю позицію разом з комітетом будемо доносити. Тому що, знаєте, 

патріотизм – це дуже добре, але що вибрати: патріотизм чи професіоналізм?  

То в професійній роботі дуже важливо, щоб крім патріотизму був ще 

професіоналізм. Коли галуззю керують люди, які не розуміюь країну, не 

розуміють її систему, дуже складно, тобто майбутнього у такого шляху 

немає, і ми його поки що не бачимо. Що, власне, дуже прикро, тому що ми 

втрачаємо час, а в цей час просто помирають люди.  

Рішенням парламентських слухань в 2016 році було затверджено 

покроковий План дій для Міністерства охорони здоров'я. Крок перший – 

затвердити стандарти лікування. Крок другий – затвердити модель 

розрахунку собівартості медичної послуги. Крок третій – затвердити 

референті ціни і ціни в рефернетних країнах. Не буду далі рахувати до 25, 

вони настільки прості, настільки зрозумілі для кожного, як ми маємо 

вибудувати систему просто охорони здоров'я в Україні.   

Я дякую депутатам "Блоку Петра Порошенка", власне, які не 

дозволити, щоби вчора трапилося  внесення законопроектів, які мали би 

зруйнувати систему: позбавити вас субвенцій. Де була би ця субвенція, я 

сьогодні  не знаю? Хто би її використовував? Тобто я здогадуюсь, але точно 

не у вас. І руйнація системи охорони здоров'я, на мій погляд, зараз у нас є 

шанс все ж таки тільки з вашою допомогою. Нас, насправді, не так багато в 

парламенті, тих людей, які вболівають і які реально готові боротися. З вашою 

підтримкою, з вашими рішеннями: обласних рад, районних рад – ви написали 

в Комітет охорони здоров'я, ми сьогодні разом з вами.   

Тих, яких тут нема, я впевнена, що вони просто бояться. Якби вони не 

боялись почути сьогодні правду, якби вони знали, що їм сьогодні тут будуть 

плескати, вони були би тут. Значно легше виходити на прес-конференцію, де 
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ти говориш сам, ніж прийти і поспілкуватися з людьми, і почути часом 

болісні речі.  

Тому сьогодні я звертаюсь до вас з проханнями. По-перше, хотіла би 

від вас почути все ж таки, пропозиція нашого "круглого столу": 

"пропонувати Мінздраву негайно надати цей перелік документів, який вам 

запропонували, пропонувати внести зміни в цей документ, в постанову щодо 

курортних зон гірських районів, атомних станцій, військових частин".  

Або рішенням нашого"круглого столу" має бути скасування,  

призупинення дії цієї постанови? 

 

(Загальна дискусія). 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Можна я зараз просто вас спитаю, ви скажете, 

підніміть руки, будь ласка, хто за призупинення дії цієї постанови? Хто 

проти? Хто утримався?  

Хто за доопрацювання постанови Кабінету Міністрів зі внесенням змін 

до цієї постанови, таких глобальних в тому числі щодо того, щоб формування 

госпітальних округів формувалося на районному, на рівні рад. Хто за цю 

пропозицію? Можете за обидві голосувати. Нам важливо розуміти ваші 

настрої. Тобто доопрацювання цієї постанови?  

Хто з вас підтримує ідею доопрацювання цієї постанови з вимогою 

внести всі необхідні документи від МОЗу та внести пропозицію щодо 

прийняття рішень про створення саме на рівні рад? 

 

(Загальна дискусія). 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Я зрозуміла. Так, шановні колеги,  прошу  вас, 

будь ласка, отримати від нас домашнє завдання. Ви приїжджаєте, проводите 

засідання ваших рад, приймаєте рішення і ці рішення направляєте в Комітет 

охорони здоров'я. На підставі ваших рішень ми сформуємо пакет документів, 

який направимо в Кабмін до Гройсмана.  

Я буду виносити на наступне засідання Комітету охорони здоров'я   

пропозицію до депутатів: розглянути можливість проведення 

парламентських слухань. Я все ж таки хочу, щоб були представники Кабміну. 

Це шлях досить довгий, тому що його треба виносити й голосувати. Хотілось 

би результат отримати раніше, але я вважаю, що потрібно рухатися всіма 

можливими шляхами, які тільки є і ні одну можливість не відкидати. Тому 



65 

 

пропозицію ми внесемо, а будемо продовжувати боротись за призупинення 

дії цієї постанови.  

Ще раз вам дякую. Вам бажаю міцного здоров'я.  І зараз, будь ласка, ми 

зробимо спільну фотографію. 

 

 

 


