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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет з питань охорони здоров'я
01008, м. Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 255-95-16, тел./факс: 255-95-33

Верховна Рада України
Комітет Верховної Ради України з питань охорони здоров’я на своєму
засіданні розглянув проект Постанови Верховної Ради України «Про визнання
роботи першого заступника Міністра охорони здоров’я України, тимчасово
виконуючого обов’язки Міністра охорони здоров’я України Супрун Уляни Надії
незадовільною та звернення до Кабінету Міністрів України щодо звільнення її з
займаної посади» (реєстр. № 5642), поданий народними депутатами України
Вілкулом О.Ю., Шурмою І.М.
Авторами законодавчої ініціативи зазначається, що необхідність
звільнення Супрун У. із займаної посади обумовлена зривом програми
державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів, що негативно
позначається на стані здоров’я населення та епідемічному благополуччі держави.
Слід зазначити, що народні депутати України - члени Комітету
неодноразово звертали увагу влади і суспільства на критичну ситуацію із
забезпеченням закладів охорони здоров’я України життєво необхідними
лікарськими засобами, у тому числі для профілактики та лікування небезпечних
інфекційних хвороб, що склалася через неспроможність Міністерства охорони
здоров’я України належним чином здійснювати планування і забезпечувати
організацію міжнародних закупівель.
Незважаючи на виділені державою 12 млрд. грн. на закупівлю лікарських
засобів та медичних виробів за останні 3 роки (2015-2017 роки) та створення
безпрецедентних преференцій для міжнародних закупівельних організацій
(узаконення попередньої оплати за надані послуги та відтермінування поставок
за договорами до півтора року після отримання авансових платежів,
запровадження спрощеної реєстрації лікарських засобів, що закуповуються
міжнародними організаціями, їх звільнення від податків та зборів, державної
реєстрації оптово-відпускних цін, держаного контролю якості під час ввезення
та використання, відсутність обмежень щодо мінімальних термінів
придатності при ввезенні на територію України тощо), Міністерство охорони
здоров’я не забезпечило своєчасні поставки медикаментів в регіони та ефективне
використання бюджетних коштів.
З виділених за ці роки з державного бюджету України 12 млрд. грн.
фактично використано менше половини. Станом на 1 січня 2018 року
дебіторська заборгованість Міністерства охорони здоров’я України за
міжнародними закупками (бюджетною програмою КПКВК 2301400) становила

6,7 млрд, гривень. І це при реальному покритті витрат на охорону здоров’я на
рівні 30% та оплаті послуг обраних МОЗ для здійснення державних закупівель
міжнародних організацій коштом державного бюджету (ПРООН —5% від суми
закупівель щорічно; Краун - 5,5% у 2015 та 5% у 2016 році; ЮНІСЕФ - 4-5%
щорічно без врахування витрат на логістику - 1,5%).
Тривалі затримки із закупівлею та поставками вакцин призвели до
зниження рівнів вакцинації населення країни проти інфекційних хвороб,
керованих засобами специфічної імунопрофілактики. Так, при рекомендованих
ВООЗ рівнях охоплення щепленням для недопущення виникнення небезпечних
інфекційних хвороб, необхідних для формування популяційного імунітету (95%
цільової групи), охоплення щепленнями дітей за Календарем профілактичних
щеплень за 2017 рік в середньому по Україні становило проти: кашлюка,
дифтерії, правця (АКДС) - 53,2%; поліомієліту - 51,9%; туберкульозу (БЦЖ) 83,6%; гепатиту В - 57%; гемофільної інфекції (Хіб) - 34,8%. Виключенням є
лише вакцинація проти кору, паротиту, краснухи (КПК) рівень охоплення
щеплення якої досяг 93,3% проти 45,5%, що реєструвався до епідпідйому
захворюваності на кір в Україні, за рахунок активної імунізації населення в
період підйому захворюваності на кір у 2017 році.
Через такий стан справ народні депутати України - члени Комітету п’ять
разів визнавали роботу МОЗ по забезпеченню населення лікарськими засобами
та медичними виробами за кошти державного бюджету незадовільною, про що
неодноразово інформували Президента України, Прем’єр-міністра України,
Першого віце-прем’єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і
торгівлі України, Секретаря Ради Національної безпеки і оборони України,
Генерального прокурора України, Службу безпеки України, НАБУ, голів
депутатських фракцій і груп у Верховній Раді України та закликали до вжиття
термінових заходів для забезпечення населення життєво необхідними
лікарськими засобами та медичними виробами.
За результатами обговорення Комітет підтримав проект Постанови
Верховної Ради України «Про визнання роботи першого заступника Міністра
охорони здоров’я України, тимчасово виконуючого обов’язки Міністра охорони
здоров’я України Супрун Уляни Надії незадовільною та звернення до Кабінету
Міністрів України щодо звільнення її з займаної посади» (реєстр. № 5642),
поданий народними депутатами України Вілкулом О.Ю., Шурмою І.М.
Співдоповідачем із зазначеного питання при розгляді його на
пленарному засіданні Верховної Ради України пропонується визначити Голову
Комітету Богомолець О.В.
Додаток: на 2 арк.

Голова Комітету

О.В.Богомолець

До реєстр. № 5642
від 16 січня 2017р.

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет з питань запобігання і протидії корупції
01008, м. Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: (044) 255-35-03, e-mail: crimecor@rada.gov.ua
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ВИСНОВОК
щодо відповідності проекту нормативно-правового акта
вимогам антикорупційного законодавства
Назва проекту акта: проект Постанови про визнання роботи першого
заступника Міністра охорони здоров’я України, тимчасово виконуючого
обов’язки Міністра охорони здоров’я України Супрун Уляни Надії
незадовільною та звернення до Кабінету Міністрів України щодо
звільнення її з займаної посади.
Реєстр. № 5642 від 16 січня 2017 р.

Суб’єкт права законодавчої ініціативи: народні депутати України
Шурма І.М.

Вілкул О.Ю.,

Головний комітет з підготовки і попереднього розгляду — Комітет здитань охорони
здоров’я.

Проект акта відповідає вимогам антикорупційнорозДконодавства (рішення
Комітету від 22 лютого 2017 року, протокол № 96).

Голова Комітету
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