
СТЕНОГРАМА 

 

засідання Комітету Верховної Ради України 

з питань охорони здоров'я 

 

24 травня 2018 року   

 

СИСОЄНКО І.В. Шановні колеги, розпочинаємо засідання комітету. У 

нас сьогодні на порядку денному два питання, і у нас є кворум. Розпочинаємо 

наше засідання.  

Перше, прошу проголосувати за відображення поіменного голосування 

кожного народного депутата. Давайте проголосуємо. Хто – за? Одноголосно 

всі – за.  

Перше питання: розгляд проекту Постанови Верховної Ради України 

про Основні напрями бюджетної політики 2019-2021 року (номер 8357), 

поданий Кабінетом Міністрів України. Зараз три хвилини надаю слово 

представнику Міністерства охорони здоров'я пану Лінчевському, далі – з 

народними депутатами обговорюємо також по три хвилини і приймаємо 

рішення.  

Будь ласка, пан Олександре Лінчевський, вам слово.  

 

ЛІНЧЕВСЬКИЙ О.В. Ми ознайомилися з пропозиціями, наданими 

комітетом, і, в принципі, вважаємо їх слушними абсолютно. І з свого боку 

хотіли би наголосити декілька пунктів. 

Сьогоднішня нарада в міністерстві з приводу імплементації Закону про 

трансплантацію: ми погодилися в принципі щодо на виконання вимог Закону 

щодо впровадження єдиної державної інформаційної системи трансплантації, 

яка згідно закону має розроблятися цього року. Ми би просили розглянути 

питання внесення змін до бюджету та виділення фінансування на розробку 

цієї системи.   

 

СИСОЄНКО І.В. На розробку єдиної інформаційної системи?  

 

ЛІНЧЕВСЬКИЙ О.В. Так.  

 

СИСОЄНКО І.В. В рамках реалізації Закону про трансплантацію. 

 

ЛІНЧЕВСЬКИЙ О.В. Абсолютно.   

 

БЕРЕЗЕНКО С.І. Так це зміни до бюджету 2018-го?  

 

ЛІНЧЕВСЬКИЙ О.В. Так.  

 

БЕРЕЗЕНКО С.І. Так це не предмет розгляду.  
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МУСІЙ О.С. Яке це має відношення до Бюджетної резолюції на три 

роки?  

 

СИСОЄНКО І.В. А ми зараз розглядаємо 2019 рік.  

 

ЛІНЧЕВСЬКИЙ О.В. Щодо 2019 року я би зараз попросив 

прокоментувати це голову департаменту нашого фінансового, пана Ємця.  

 

СИСОЄНКО І.В. Так, будь ласка.  

 

ЄМЕЦЬ П.В. Доброго дня! В Основних  напрямах бюджетної політики 

Міністерство охорони здоров'я безпосередньо згадується лише в двох 

пунктах: в частині, що кошти інвестиційних проектів будуть спрямовуватися 

на охорону здоров'я, і що також інвестиційні проекти в сфері охорони 

здоров'я входять до виконання та реалізації пріоритетних державних 

цільових програм та державних інвестиційних проектів.  

Ми пропонували, оскільки тут передбачено, наприклад, пріоритетні 

завдання податкової політики, пріоритетні завдання фінансового 

забезпечення судової влади, передбачити пріоритетні завдання у сфері 

охорони здоров'я і відобразити там  впровадження медичної реформи, в 

першу чергу на первинному рівні, розвиток екстреної медичної допомоги, 

розвиток трансплантації та щорічне збільшення видатків на централізовану 

закупівлю ліків через спеціалізовані організації на рівні 25 відсотків.  

 

МУСІЙ О.С. 25 відсотків чого?  

 

ЄМЕЦЬ П.В. Щорічне збільшення обсягу видатків на закупівлі 

централізовані на 25 відсотків.  

 

МУСІЙ О.С. А, централізовані закупівлі.  

 

СИСОЄНКО І.В. Скажіть, будь ласка, якимись конкретними цифрами 

ви оперуєте зараз на ті напрямки, які ви зазначили?  

 

ЄМЕЦЬ П.В. На впровадження первинної медичної допомоги – це 37 

мільярдів. 

 

СИСОЄНКО І.В. Це скільки з розрахунку на одну особу?  

 

ЄМЕЦЬ П.В. Це, виходячи з дотримання коефіцієнтів для різних 

вікових груп. 

 

СИСОЄНКО І.В. Який базовий коефіцієнт у вас тут взятий за основу?  
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МУСІЙ О.С. 37 мільярдів на 37 мільйонів населення – тисяча гривень. 

Ну, тут рахувати не треба. 

 

КИРИЧЕНКО О.М. В три раза больше, чем сейчас.  

 

СИСОЄНКО І.В. Ну, коэффициенты разные, дети в два раза идут 

коэффициенты.   

 

БЕРЕЗЕНКО С.І. Це на цей рік чи на три роки?  

 

СИСОЄНКО І.В. Це на наступний рік.  

 

БЕРЕЗЕНКО С.І. Це на наступний рік ви просите?  

 

ЄМЕЦЬ П.В. Так.  

 

СИСОЄНКО І.В. На 2019 рік. Так?  

 

ЄМЕЦЬ П.В. Так.  

 

ЯРИНІЧ К.В. Пані Ірино, у мене запитання до Міністерства охорони 

здоров'я.  

 

СИСОЄНКО І.В. Будь ласка, по черзі запитання.  

 

ЯРИНІЧ К.В. Прокоментуйте, будь ласка…  

 

ЛІНЧЕВСЬКИЙ О.В. Чекайте, чекайте, ще секунду.  

 

ЯРИНІЧ К.В. Ви ж закінчили.  

 

ЄМЕЦЬ П.В. До екстреної медичної допомоги ми будемо пропонувати 

виокремити цільові видатки із медичної субвенції в обсязі 4 мільйонів та 

спрямувати їх на… 

 

ІЗ ЗАЛУ. Мільйонів?  

 

ЄМЕЦЬ П.В. Мільярдів, вибачаюсь.  

Для спрямування її  Службі здоров'я для вже оплати безпосередньо по 

угодам. Та також на оснащення екстреної медичної допомоги у нас був 

додатковий бюджетний запит на 2018 рік, він залишається актуальним, це – 

6,2 мільярда.  
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СИСОЄНКО І.В. 6,2 мільярда?  

 

ЄМЕЦЬ П.В. Так.   

 

СИСОЄНКО І.В.Зрозуміло.  

Запитання від народних депутатів по черзі. Яриніч.  

 

ЯРИНІЧ К.В. Дозвольте я. Чи я правильно почув: ви пропонуєте 

збільшити фінансування по закупівлях через міжнародні організації ліків. 

Так? 

 

ЄМЕЦЬ П.В. Так.  

 

ЯРИНІЧ К.В. У нас же діє угода і закон, які говорять про те, що до 

31.12.18… 

 

ІЗ ЗАЛУ. До 31 травня.  

 

ЯРИНІЧ К.В. Чи 31 травня. А на що ми збільшуємо тоді, якщо у нас 

повинна бути створена агенція з закупівлі?  

 

СИСОЄНКО І.В. Національна.  

 

ЯРИНІЧ К.В. А ви пропонуєте збільшити на міжнародні закупівлі. 

 

ЄМЕЦЬ П.В. Просто централізовані.  

 

ЯРИНІЧ К.В. Це ж коректно повинно бути.  

 

ЄМЕЦЬ П.В. Вибачте, відкоригую. 

 

СИСОЄНКО І.В. Так, добре. Ще є запитання? Будь ласка.  

 

ШУРМА І.М. Я принципово не згоден з позицією Міністерства 

охорони здоров'я стосовно виділення коштів під екстрену медичну допомогу. 

Ви не просіть під щось конкретне, а ви реалізовуйте Закон України "Про 

екстрену медичну допомогу" в повному об'ємі. А ви під що вимагаєте? 

Прочитайте, ви тільки що читали.  

 

МУСІЙ О.С. Під Центр здоров'я, Національну службу здоров'я.  
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ЄМЕЦЬ П.В. Виокремити цільові видатки з медичної субвенції, які 

зараз є в обсязі 4 мільйонів, на окрему бюджетну програму і на дооснащення 

екстреної медичної допомоги.  

 

ШУРМА І.М. Яке дооснащення? На виконання Закону України. Там і 

зарплата, і оснащення, і все, що ви хочете. Яке дооснащення? Ви ж цього 

року розіслали листи: будемо закуповувати автомобілі екстреної медичної 

допомоги. Потім далі відбій, ні одного автомобіля не закупили. Виконання 

Закону .      

 

СИСОЄНКО І.В. Добре, це технічно ми поправимо. 

 

ШУРМА І.М. На виконання Закону України. От і все. А там дальше 

розбирайтеся всередині, під що ви його дасте.  

 

СИСОЄНКО І.В. Так, шановні колеги, у когось ще запитання до 

представників міністерства?  

 

ІЗ ЗАЛУ.  Ні.  

 

СИСОЄНКО І.В. Немає. Значить, далі.     

Народні депутати подали всі свої поправки, і я хочу зачитати ті, які 

зараз ми оговорили (перед відкриттям засідання), які не ввійшли в письмовий 

текст.  

Перше. Ми прибираємо з тексту посилання на Коаліційну угоду. 

Друге. Ми додаємо до тексту, що потрібно фінансово забезпечити 

реалізацію Закону України "Про фінансові державні гарантії медичного 

обслуговування населення."  

Наступне. Ми вимагаємо фінансово забезпечити реалізацію Закону 

України "Про екстрену медичну допомогу" (це те, що тільки що зазначив 

Ігор Михайлович). 

І також зауваження, додаткова поправка  Костянтина Яриніча з 

приводу Інституту раку (фінансування в повному обсязі).  

І всі ці письмові пропозиції, які надані були народними депутатами.  

 

ІЗ ЗАЛУ.  6327. 

 

СИСОЄНКО І.В. А я перше сказала, перед екстреною допомогою.  

Чи будуть ще додаткові, які письмово не увійшли від народних 

депутатів, пропозиції?  

 

МУСІЙ О.С. Уточніть, будь ласка, чи закладена там норма про 

державні фінансові гарантії – 5 відсотків ВВП мінімум? Це закладено?  
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СИСОЄНКО І.В. Так, це закладено, це те, що вніс Ігор Михайлович 

тільки що. 

 

МУСІЙ О.С. Воно закладено в тексті як виконання закону чи є цифра 5 

відсотків?  

 

СИСОЄНКО І.В. Є цифра 5 відсотків і виконання закону. 

Шановні колеги, чи будуть ще додаткові усні зауваження і те, що ми 

вносимо додатково?  

 

ШИПКО А.Ф. Є таке запитання стосовно відомчих цих лікарень. Ми 

будемо це якось відображати в абзаці, що зберегти фінансування чи якось 

розподілити?    

 

БЕРЕЗЕНКО С.І. По всім відомствам кожен собі відобразить.  

 

МУСІЙ О.С. Академія наук, до речі.  

 

БЕРЕЗЕНКО С.І. Окремо напише МВД по своїм, окремо по госпіталям 

напише Міноборони.  

 

МУСІЙ О.С. А академія меднаук?  

 

ШУРМА І.М. Дивіться, я вам розповім, як людина, яка працювала в 

місті й області, Олександр Миколайович знає. Вони по відомствах будуть 

відображати. Але як це все відбувається? Чи начальник залізниці, чи хто-

небудь з Міністерства оборони  приходить у поліклініку і просить: підпишіть 

нам з вашої дільниці, що ви відмовляєтеся від такої кількості приписного 

населення. І практично на охорону здоров'я ті вже кошти не йдуть. Вони 

знімаються і переходять на відомчу медицину за рахунок приписного 

населення. Вони не фінансують зі своїх видатків.  

 

СИСОЄНКО І.В. Яка пропозиція? Є пропозиція додаткова по цьому 

питанню?  

 

ШУРМА І.М. У нас ця тема не вирішена, вона висить. 

 

БЕРЕЗЕНКО С.І. Будемо обговорювати під час бюджету, колеги.  

 

СИСОЄНКО І.В. Правильно. Все! Це поки Основні напрями, а Основні 

напрями ми з вами як комітет сформували.  

 

ІЗ ЗАЛУ.  Якщо ще питання виникнуть, щоб ми додали.  
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СИСОЄНКО І.В. Ще додатково від комітету будемо додавати.  

 

ІЗ ЗАЛУ.  Це буде правильно.  

 

СИСОЄНКО І.В. Добре.  

 

МУСІЙ О.С. Процедурне питання.  

 

СИСОЄНКО І.В. Будь ласка.  

 

МУСІЙ О.С. Ми подаємо зміни до вже готової зареєстрованої 

постанови. На перше читання чи як це буде виглядати? Як буде виглядати 

врахування чи неврахування…     

 

БЕРЕЗЕНКО С.І. Ми подивимося. Коли вони винесуться в зал, ми 

подивимося, чи врахували вони ці наші пропозиції чи ні, і будемо 

визначатися голосуванням.  

 

МУСІЙ О.С. Ми це кому подаємо?  

 

СИСОЄНКО І.В. На бюджетний комітет. Позиція Комітету з охорони 

здоров'я: Основні напрями, основні.  

 

МУСІЙ О.С. А ми зараз маємо висловити позицію комітету по тому 

тексту, який поданий? Конкретному тексту, без доповнень, без нічого.  

 

СИСОЄНКО І.В. Так ми ж якраз це і робимо, що ми додаємо.  

 

МУСІЙ О.С. Позицію комітет по тому тексту і даємо пропозиції. Я 

правильно розумію процедуру?  

 

СИСОЄНКО І.В. Да, ми даємо всі пропозиції свої, які ми вносимо від 

комітету на бюджетний комітет.  

 

ШУРМА І.М. Дивіться, на цей момент ми висловлюємо… (Шум у залі)  

 

ІЗ ЗАЛУ.  Так нащо її зараз не підтримувати?  

 

ШУРМА І.М. Він процедурно задав запитання, я просто поясню. Ми 

зараз висловлюємо позицію комітету виключно того, що стосується охорони 

здоров'я. Ми не говоримо зараз про всю резолюцію в цілому.  

 

СИСОЄНКО І.В. Урядову, да.  
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ШУРМА І.М. Вона буде лишень складовою. А дальше при обговоренні 

це вже в залі.  

 

МУСІЙ О.С. Ми за неї не голосуємо, тоді виходить, за бюджетну 

резолюцію.     

    

ШУРМА І.М. Ми зараз за позицію Комітету по охороні здоров'я.  

 

ІЗ ЗАЛУ.  Ставте на голосування.  

 

СИСОЄНКО І.В. У нас немає одного нашого колеги.  

 

ІЗ ЗАЛУ. Він є, зараз прийде. 

 

СИСОЄНКО І.В. Шановні колеги, ставлю на голосування: підтримати 

проект з пропозиціями членів комітету, проект Резолюції "Напрями 

бюджетної політики на 2019-2021 рік" (рішення комітету з усіма тими 

поправками  і пропозиціями, які ми зараз обговорили). І також хочу додати, 

що ми подаємо зараз Основні напрями бюджетної політики, але додатково 

залишаємо за собою право формувати додаткові вимоги до формування 

бюджету і до уряду, і до бюджетного комітету. 

 

БІЛОВОЛ О.М.  То інше. Вимоги і пропозиції.  

 

СИСОЄНКО І.В. Вимоги і пропозиції, так (за пропозицією пана 

Олександра Біловола).  

Ставлю на голосування. Хто – за? За – Кириченко, Мусій, Яриніч, 

Березенко, Сисоєнко, Шипко, Біловол, Шурма. Всі одноголосно. Дякую вам.  

 

ШУРМА І.М. Пропоную технічно секретаріату опрацювати текст, 

розіслати нам і в телефонному режимі дати погодження, підтвердження.  

 

МУСІЙ О.С. Отой кінцевий текст.  

 

СИСОЄНКО І.В. Все, дякую, колеги. Засідання комітету…     

 

МУСІЙ О.С. Друге питання ще. Друге питання, ви сказали. Момент!  

 

СИСОЄНКО І.В. Дивіться, друге питання у нас – це створення робочої 

групи, внесла народний депутат Богомолець. Але її зараз немає. Чи будемо 

ми без неї розглядати питання?  
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МУСІЙ О.С. У мене пропозиція. (Шум у залі) Одну секундочку! Так як 

ми прийняли на минулому засіданні про те, що любі питання, які стосуються 

діяльності колективів і закладів, внести на обговорення. Ви знаєте, що 

сьогодні відбувся під Верховною Радою мітинг медсанчастини 18? Пане 

Олександре! Я прошу… Комітет двічі звертався до Прем'єр-міністра і до 

Міністерства охорони здоров'я вже з цим питанням. Ми це розглядали. Вони 

вчергове ігнорують нас. Я прошу на наступне засідання комітету знову 

розглянути питання. Ми не можемо не реагувати на людей, які виходять з 

протестами.  

 

СИСОЄНКО І.В. Я погоджуюсь.  

 

МУСІЙ О.С. Медсанчастина 18.  

 

ІЗ ЗАЛУ.  Запросити сюди Гройсмана.  

 

МУСІЙ О.С. Питання розглянути на наступному засіданні комітету – 

питання по медсанчастині № 18. 

 

ІЗ ЗАЛУ. І подивимося, він нас ігнорує чи прийде.  

 

СИСОЄНКО І.В. Хорошо. А що це за санчастина?  

 

МУСІЙ О.С. Завод "Маяк".  

 

СИСОЄНКО І.В. Хорошо.  

 

МУСІЙ О.С. Добре? Приймається?  

 

СИСОЄНКО І.В. Приймається.  

Я додам ще медсанчастину оту, якою я опікуюся.    

      


