СТЕНОГРАМА
засідання Комітету Верховної Ради України
з питань охорони здоров'я
18 вересня 2018 року
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги! Дозвольте розпочати чергове
засідання Комітету з питань охорони здоров'я. В залі наразі присутні 10
народних депутатів - членів Комітету з питань охорони здоров'я. Є кворум.
Проект порядку денного засідання попередньо був розісланий всім вам у
п'ятницю минулого тижня. У зв'язку із внесенням урядом 17 вересня проекту
Закону "Про Державний бюджет України на 2019 рік", номер 9000, а також у
зв'язку з визначеним бюджетним комітетом орієнтовним графіком розгляду
проекту бюджету у Верховній Раді, до порядку денного нашого засідання
додатково включений розгляд цього питання. Комітет має подати свої
пропозиції бюджетному комітету до 1 жовтня поточного року. Тому на
цьому тижні має бути ухвалено рішення щодо цих пропозицій, оскільки
наступний робочий тиждень відведений для роботи в округах із виборцями.
Чи будуть якісь пропозиції до порядку денного чи черговості розгляду
питань від народних депутатів?
КИРИЧЕНКО О.М. У мене є пропозиція. Четверте питання перенести
(це дуже коротке питання - про звернення до Президента щодо його участі в
Нараді високого рівня) наперед, тому що ми вже друге засідання розглядаємо
його. І якщо до 26 вересня, коли має відбутися ця зустріч… (не чути)
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги! Прошу окремо проголосувати.
Хто за те, щоб пропозицію пана Олексія Кириченка прийняти і перенести це
питання другим до розгляду, прошу вас голосувати.
Хто за цю пропозицію окремо? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім,
вісім. Хто утримався? Я утрималась. Ваша пропозиція прийнята.
Чи є ще пропозиції до порядку денного?
Пане Сергію, будь ласка.
МЕЛЬНИЧУК С.П. Теж прошу перенести розгляд питання про
Одеський університет вище, тому що є небезпека того, що ми просто не
встигнемо його розглянути. А люди приїхали за сотні кілометрів, тому що
ситуація там склалася дуже тяжка.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги! Я пропоную оперативно
розглядати всі питання, тому що у нас є і Київський університет, Одеський
університет, представники регіонів. Просто працювати ефективно, тоді ми
все розглянемо.
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Будь ласка, пане Олексію. Я зараз поставлю вашу пропозицію на
голосування, пане Сергію.
КИРИЧЕНКО О.М. Я підтримую пропозицію Сергія Петровича. І
замість третього питання поставити питання про Амосову і питання
про…(шум). Це буде доречно і з повагою до наших гостей.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги! Прошу вас проголосувати. Хто
за те, щоб підтримати пропозицію пана Сергія Мельничука і, відповідно,
другим, третім питанням перенести шосте - розгляд ситуації в Одеському
національному університеті? Прошу вас голосувати. Хто за цю пропозицію?
(Шум у залі) Хто утримався? Богомолець утрималась.
Ви утримались чи проти? Оксана Анатоліївна також утрималась. Я,
власне, за те, щоб порядок денний був такий, який він є.
Чи є ще пропозиції у народних депутатів? Будь ласка.
ШУРМА І.М. Для протоколу. Рішення комітету минулого разу було
про те, що ми розпочинаємо кожне засідання комітету з інформації щодо
результатів міжнародних закупівель, тому що іде суперечка: відстоюючи
позицію комітету, я стверджував, що за 2017 рік не поступили медикаменти,
т. в. о. міністра сказала, що це є "фейк". Тому була така пропозиція:
розпочинати засідання комітету з інформації, підписаної посадовою особою,
скільки ліків закуплено і скільки поступило в регіони. Тому я пропоную не
відступати від цього порядку денного, який ми ще практикували на минулій
сесії.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановний пане Ігорю, повідомляю вам наступне.
Ми з вами зверталися також до Прем'єр-міністра, щоб він забезпечив участь
представників Міністерства охорони здоров'я або профільного заступника віце-прем'єра в засіданні Комітету охорони здоров'я. Ми отримали лист від
пана Розенка, який самостійно не прибув на це засідання, і, я вважаю, це
дуже неправильно, його доручення до пані Супрун взяти участь в цьому
засіданні. Від Міністерства охорони здоров'я ми отримали інформаційний
лист про те, що пані Супрун знаходиться у відрядженні в Італії. Тому на
сьогоднішній день представників Міністерства охорони здоров'я взагалі на
комітеті немає. Це перше.
Відповідно до цього також інформую вас: вам була розіслана заява пані
Уляни Супрун, її скарга на Голову Верховної Ради щодо того, що комітет
відноситься до співробітників міністерства, на їх погляд, некоректно, і в
зв'язку з тим вони не будуть приймати участь в засіданнях Комітету охорони
здоров'я, що абсолютно суперечить чинному законодавству і, власне,
абсолютно не відповідає тій позиції, яка була висловлена на комітеті. Тому
це питання до вашого розгляду. Якщо у вас є пропозиції, будь ласка, давайте.
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ШУРМА І.М. Я ще раз наголошую: прошу надати до початку розгляду
комітету інформацію щодо результатів закупівель міжнародними
організаціями медикаментів за кошти 2016-2017 років, це є 10 мільярдів
гривень. Де є гроші, де є ліки і скільки поступило в регіони за підписом
офіційної посадової особи міністерства, щоб це не були таблиці, от просто
таблиця без підпису.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Ірино Валеріївно, чи ми на наш запит отримували
інформацію від міністерства?
ШУРМА І.М. Перепрошую! Якщо є електронна версія, то це не для
суду. Я ще раз кажу, нехай представлять документи за підписом
відповідальної особи. І вони є чи нема? Тоді фіксуємо: інформація не надана.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Ірино Валеріївно, будь ласка, 2 хвилини.
СЕМЕРУНЬ І.В. Відповідно до ухваленого вами рішення на минулому
засіданні 4 вересня нами підготовлено офіційний запит від голови комітету
на виконуючого обов'язки міністра Супрун, в якому ми попросили, що з
огляду на ухвалене вами рішення просимо кожного четверга щотижня, що
передує пленарному, надавати інформацію (за підписом, не в електронному
вигляді), що кожного засідання першим питанням буде розглядатися питання
державних закупівель. Відповіді на цей запит ми не отримали. Повторно ми
продублювали при запрошенні на засідання комітету в середу цього тижня.
Теж жодної інформації ми не отримали.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Відповідно йде як би блокування роботи комітету,
розгляду питань.
Будь ласка.
ШУРМА І.М. До протоколу прошу внести, що на вимогу комітету
Міністерство охорони здоров'я не надало інформації про результати
міжнародних закупівель медикаментів за кошти державного бюджету 20162017 років.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. До протоколу вносимо.
Будь ласка, Олег Степанович. Потім пан Андрій. Будь ласка.
МУСІЙ О.С. У мене пропозиція – внести окремим пунктом в порядок
денний і прийняти рішення щодо ситуації з забезпеченням участі будь-якої
гілки виконавчої влади в роботі нашого комітету, і розглянути, і обговорити
це питання. Я зараз його не хочу обговорювати в зв'язку з ігноруванням вже
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віце-прем'єрами нашої роботи. Ну, я виступлю, коли ми це питання будемо
розглядати. Це неприпустима ситуація, що виконавча влада тотально (і
Кабмін) ігнорує засідання комітету. Прошу це окремим пунктом підтримати і
розглянути.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги, хто за цю пропозицію Олега
Степановича, прошу вас голосувати. Хто утримався? Сисоєнко, Корчинська утрималися. Дякую.
Шановні колеги, я також пропонувала би вам розглянути можливість
народних депутатів завтра відвідати засідання Кабінету Міністрів і
висловити, власне, свою позицію відповідно до створеної Кабінетом
Міністрів проблеми, ну після розгляду.
Також, пане Ігорю, якщо можна, будь ласка.
ШУРМА І.М. Так, я просто стосовно відвідань засідання Кабінету
Міністрів. Шановні колеги народні депутати, ми минулого разу прийняли
рішення довести до відома Кабінету Міністрів рішення комітету стосовно
ситуації, яка склалася по направленню людей для лікування за кордоном.
Я мушу сказати, я би сьогодні не приймав рішення йти завтра на
засідання Кабінету Міністрів, чому? Я вам поясню. Перша реакція Прем'єрміністра була: "Я в п'ятницю прийду на "день Уряду", ви мені запитання
задасте, а я вам відповім". І тільки, от знаєте, отака "парканова позиція" пана
Мусія, пані Богомолець і моя, коли ми стали на дверях і просто його не
пускали, оце було перепусткою нас на засідання Кабінету Міністрів.
Нас туди завтра ніхто не пустить, а якщо пустять, то вас пропустять по
повній програмі як нас, годину чи півтори чекати, поки вони там не
розглянуть питання. Тому я б, якщо з нами в такі ігри грають, я б просто брав
інформацію сьогодні, викладав її через Facebook і доводив у вигляді
завтрашніх виступів і заяв. Іти туди нема сенсу. Влада не хоче чути позиції
комітету.
ШИПКО А.Ф. Шановні колеги, я хотів звернути вашу увагу, що на цих
вихідних було професійне свято - День працівників фармацевтичної галузі. І,
на жаль, ні Міністерство охорони здоров'я, ні державна влада, центральні
органи виконавчої влади не привітали тих людей, які працюють кожного дня
і в аптеках, і на виробництві, які роблять дуже багато для того, щоб ця галузь
існувала в Україні. А це інноваційна галузь, вона галузь, яка платить
найбільше податків в нашій державі.
І я розумію, і хотів би від імені комітету всіх працівників
фармацевтичної галузі привітати з професійним святом, побажати здоров'я,
подякувати вам за працю. І побажати вам віри, надії, що держава буде
відноситись до цієї галузі з належною повагою і до вас як до людей з великої
літери. Дякуємо вам!
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БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Дякую, пане Андрію.
Хочу зазначити, що Комітет охорони здоров'я на своїй офіційній
сторінці привітав фармацевтів, на відміну від інших органів влади.
Щодо порядку денного. Прошу внести до розгляду, це моя пропозиція,
прохання до вас - розглянути проект постанови Міністерства охорони
здоров'я. Я перепрошую. Все, О'кей, знімаю питання.
Будь ласка, прошу вас проголосувати порядок денний з відповідними
змінами. Прошу голосувати, хто за цю пропозицію. Хто утримався? Хто
проти? Одноголосно проголосовано.
Членів комітету вже більше, для стенограми, до нас приєднався пан
Яриніч.
Порядок денний засідання комітету затверджено. Як завжди на початку
засідання прошу визначитись з приводу відображення у протоколі засідання
поіменних результатів голосування. Ставлю питання на голосування. Прошу
проголосувати, хто за цю пропозицію. Хто утримався? Хто проти?
Одноголосно проголосовано.
Інформую вас, що на засіданні ведеться звукозапис.
Переходимо до розгляду питань затвердженого порядку денного.
Перше питання. Про проект Закону про Державний бюджет України на 2019
рік, поданий Кабінетом Міністрів України. Мали б інформувати
представники Міністерства охорони здоров'я України, які відсутні під час
розгляду цього надважливого питання.
Будь ласка, шановні колеги, прошу вас, хто має бажання щодо
обговорення даного питання?
Будь ласка, пане Сергію.
МЕЛЬНИЧУК С.П. Я думаю, що в даному проекті бюджету закладені
кошти на корупційну схему, яку називають всі "КРОК 1", "КРОК 2" і так
далі. Нам потрібно… Я розумію, але гроші закладені, і фінансування
немаленьке. Цю корупційну схему треба кінець кінцем ліквідувати,
проголосувати постанову Верховної Ради, винести на голосування постанову,
а кошти саме перерозподілили на лікування онкохворих людей і на лікування
за кордоном, перерозподілити.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Зараз щодо розгляду бюджету є у вас пропозиції,
які потрібно внести саме до бюджету на 2019 рік?
МЕЛЬНИЧУК С.П. Проголосувати постанову і ліквідувати кошти, які
будуть використовуватися для фінансування системи "КРОК", злочинної, на
мою думку, системи. Щоб ми винесли в зал, а кошти, які вивільняться,
перерозподілити…
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БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Пане Сергію, це не має відношення зараз до
формування бюджету на 2019 рік. Це має зараз відношення до бюджету 2018
року. Ми зараз розглядаємо виключно перше питання. Це питання ми
можемо розглянути…
МЕЛЬНИЧУК С.П. Так кошти ж будуть вивільнені і перерозподілені.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Це на наступний рік кошти виділяються.
МУСІЙ О.С. Шановні народні депутати, я прошу вашої уваги. Я
розумію, що жоден чи майже жоден народний депутат не ознайомився з
Державним бюджетом. Що ми можемо обговорювати, якщо цифри конкретні
і конкретика невідомі нікому? Він з'явився позавчора на сайті Верховної Ради
тільки у вигляді документа, сьогодні нам його роздали. Давайте не
перетворювати засідання нашого комітету у ту профанацію, яку зробив уряд,
і вимагає зараз в "алярмовому" порядку розгляду того, чого ніхто не читав і
не ознайомився. Це Державний бюджет, медицина буде жити цілий рік, а ми
хочемо за 2 секунди обговорити? Тому у мене пропозиція: в четвер під час
перерви з конкретними пропозиціями.
Для мене, наприклад, абсолютно неприйнятна позиція, чому немає 5
відсотків ВВП. І ті великі "реформатори", які тут сидять серед членів
комітету, які нам розказували, що буде щастя з 5 відсотками ВВП. Де ваше
щастя? Де воно? Брехня виявилася черговий раз. Тому за це треба нести
відповідальність, в тому числі і політичну.
Тому прошу в четвер підготуватися всім і подати конкретні пропозиції
до конкретних статей бюджету, вивчивши їх, і обов'язково запросити того,
хто має презентувати Державний бюджет. Ми не бачимо ні одного
представника виконавчої влади, ні одного: ні від міністерства, ні від уряду.
Хто у нас представить бюджет? Ми самі собі його будемо представляти? Це
документ зайшов від виконавчої влади. Тому зобов'язати завтра чи колись
теж відповідним листом, щоб в четвер, якщо ми приймемо рішення
розглянути його в четвер, наприклад, в перерві, що було б логічно, хоча б
так, бо наступне засідання 2 жовтня, а до 1-го бюджетний комітет, якщо не
отримає жодної пропозиції, не буде позиції комітету. Тому давайте,
пристаньте, будь ласка, на мою пропозицію щодо четверга. Може, у вас
будуть інші пропозиції.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги, я хотіла би підтримати
пропозицію Олега Степановича Мусія і запропонувати вам зараз
проголосувати за проведення позачергового засідання в перерві. Причому ми
це можемо зробити, мабуть… Або тут ми зробимо. Краще тут.
ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Краще тут, для стенограми.
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БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Під стенограму, для того щоб ми зібралися тут в
четвер о 14:30. Прошу вас проголосувати, хто за цю пропозицію.
Будь ласка, пане Ігорю, потім пан Костянтин.
ШУРМА І.М. Шановні колеги, перед тим, як ми в четвер зберемося чи
не зберемося, я вам хочу сказати, що… (мікрофон вимкнено) … на 2019 рік –
92,3 мільярда, що на 10 відсотків більше ніж в 2018 році. І так само, як
досягнення – 2 мільярди на діагностику.
Тепер давайте подивимося, що це таке. Що таке 92 мільярди? 92
мільярди – це (вдумайтеся!) є 3 відсотки внутрішнього валового продукту.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Пане Ігорю, немає 3 відсотки.
ШУРМА І.М. Нема. Ну це майже 3 відсотки. Це по-перше, це в 1,5-2
рази менше, ніж в європейських країнах, на які опирається МОЗ. Недавно
Ковтонюк був у Вроцлаві на конференції і каже: "Ми йдемо швидше, ніж
Польща." Так от, скажу позицію Прем'єр-міністра Польщі. У них було 3,6, і
вони вже взяли зобов'язання на наступний рік…(Шум у залі)
Послухайте! Ну я вас перебиваю? А я вам говорю те, що міністерство
говорить.
ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Ми не встигнемо… Давайте в четвер. Ми зараз не
розглядаємо.
ШУРМА І.М. Ви не розглядаєте, а я вважаю за потрібне сказати, бо у
нас в порядку денному розгляд є. Ви просите перенести, а я вам говорю:
перед тим, як будете приймати рішення, послухайте, що ви будете
обговорювати, тому що цифри є відомі. Поляки збільшують на 2019 рік до
4,8 і просять 6, а у нас є 3. А ви подивіться з 2012 року, що у нас відбувається
з бюджетом. У нас був тоді бюджет – 4,2 відсотка від бюджету, було
зменшення до 4,1, не виконувався він. В 2014 році навпаки відбулося. А
тепер що? Тепер – 3. Кожного року ми зменшуємо, зменшуємо і зменшуємо.
Більше того я вам скажу, візьміть в еквіваленті 40 мільярдів по курсу 8,
скільки це було? Скільки це було грошей? Я там трошки помиляюся в
цифрах. Там було майже 8 мільярдів доларів. А по сьогоднішньому курсу ми
маємо менше ніж 3 мільярди. І нам це говорять як досягнення?
Більше… 6327. Тут сидять ті, що голосували і казали: для 6327 нам
потрібно 5 відсотків. Де вони, ті 5 відсотків? Де вони є? Це все є завал і
словоблудство. І потім будемо приймати рішення по продовження якихось
термінів і невідомо що. Перед тим, як будемо йти на це засідання комітету,
то ви подивіться уважно по цифрах, що відбувалося три роки тому і що
відбувається тепер.
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ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Яка пропозиція?
ШУРМА І.М. Пропозиція… А те, що говорять, що 2 мільярди на
діагностику збільшено, то поділіть на 40 мільйонів жителів. Це по 500
гривень. Яка діагностика в рік на 500 гривень?
А пропозиція є. Ви нічого нового розглядати не будете. Це є бюджет
передвиборчих обіцянок, і він не потребує ніякої підтримки, ніяких засідань
тут!
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Пане Костянтине, будь ласка. Можна, шановні
колеги, вас попросити старатися вкладатися в 2 хвилини.
ЯРИНІЧ К.В. Дякую. Я в одну вкладусь, тому що ми будемо з вами
зараз голосувати щодо того, що треба нам збиратися в четвер. У мене ніяких
сумнівів, що обговорювати ми повинні, але ж з ким ми будемо
обговорювати? У нас є сьогодні 3 відсотки чи близько 3 відсотків. Якщо у
нас не буде 4-5, що ми будемо обговорювати? Ті цифри, які не влаштовують
на сьогоднішній день медичну галузь? Ну знову… Це перше питання.
Ну, пане Олеже, дайте я закінчу. Я попросив одну хвилину, щоб мене
ніхто не перебивав.
І друге питання, яке мене цікавить. З ким ми будемо обговорювати?
Один з одним? Ну, це неправильно. Якщо не буде представників Кабінету
Міністрів, я не бачу сенсу зустрічатися у четвер. Якщо є чи будуть
представники Кабінету Міністрів, Міністерства охорони здоров'я, я розумію з
ким обговорювати, тому що якраз представники Кабінету Міністрів
обговорюють це питання про державний бюджет, і якраз Міністерство
охорони здоров'я повинно представляти в Кабінеті Міністрів бюджет щодо
медичної галузі України.
Дякую за увагу.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Будь ласка, пані Ірино.
СИСОЄНКО І.В. Шановні колеги, хочу сказати, що справді ми, як
народні депутати, маємо повноваження подати свої пропозиції до
Державного бюджету України, і я пропоную це зробити в четвер, тому що
сьогодні ми одержали всі тексти цього бюджету. Також ми маємо
сформувати позицію комітету по видаткам, а далі ми маємо відстоювати
позицію комітету по видаткам Державного бюджету в бюджетному комітеті.
Хочу наголосити на тому, що все ж таки затверджує бюджет парламент
України, і пропоную на бюджетному комітеті відстоювати позиції Комітету з
питань охорони здоров'я, діяти в законодавчий спосіб.
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І друге, що хотіла б зазначити, що в законі, який був прийнятий, який
тут стільки разів вже щойно зазначили, дуже чітко визначено, що 5 відсотків
ВВП має стати нормою тоді, коли він повністю набирає законної сили. Закон
України 6327 набирає чинності з 1 січня 2020 року, тому я вважаю, що ці
обговорення з приводу зараз 5 відсотків від ВВП за діючим прийнятим
законом, є поки що недоречними, тому що мова йде про формування
бюджету на 2019 рік. Тому давайте читати уважно прийняті закони.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Дякую.
Шановні колеги, я хочу озвучити свою позицію, яку я вже
неодноразово озвучувала на комітеті, що я особисто за бюджет, в якому не
буде 5 відсотків від ВВП за охорону здоров'я, голосувати не буду. Тому
закликаю вас, власне, мати таку саме жорстку позицію і спілкуватися зі
своїми членами і керівниками політичних сил.
Я прошу вас, шановні колеги, щоб ми довели питання до логічного
завершення. Тобто якщо у нас не буде представників Міністерства охорони
здоров'я або Кабінету Міністрів ми не збираємося?
МУСІЙ О.С. Збираємося!
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Була така пропозиція.
КИРИЧЕНКО О.М. (не чути, без мікрофону) … після подання
пропозиції ми мусимо …
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Будь ласка, тоді я виношу ще раз на голосування
свою пропозицію щодо того, щоб провести позачергове засідання виключно
по одному питанню: розгляд бюджету на наступний рік у четвер о 14:30 у
приміщенні Комітету з питань охорони здоров'я. Прошу вас проголосувати за
цю пропозицію.
Хто за? За - Мельничук, Кириченко, Шипко, Сисоєнко, Корчинська,
Богомолець, Мусій, Біловол, Березенко, Бахтеєва.
Хто утримався? Яриніч, Шурма.
Хто проти? Немає.
Рішення прийнято.
Повідомляю вам, що засідання відбудеться о 14:30 в Комітеті з питань
охорони здоров'я в четвер.
Прошу вас відповідно до того часу подати ваші пропозиції, щоб
секретаріат мав можливість їх опрацювати. Прохання, щоб ви подали в
електронному вигляді ваші пропозиції, щоб був кінцевий документ, який би
ми з вами могли підготувати і підтримати.
Так, рішення у нас прийнято.
Другим питанням у нас стояло питання, скажіть мені…
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ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Туберкульоз.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Питання четверте – про звернення комітету до
Президента України з проханням про його участь у присвяченій питанням
боротьби з туберкульозом Нараді високого рівня, яка відбудеться 26 вересня
у Нью-Йорку, США.
Будь ласка, пане Олексію, 2 хвилини вам на інформування.
КИРИЧЕНКО О.М. Шановні колеги! Ми знаємо, що в Україні триває
епідемія туберкульозу, це досить складне захворювання, і багато хто з вас
уже долучився до лікування, профілактики та подолання цієї хвороби. Я вас
інформую про те, що 20 тисяч нових випадків туберкульозу у нас щорічно, у
нас 4 тисячі людей щорічно гине від туберкульозу. Я вважаю, що Україна
має докласти надзвичайних зусиль по подоланню цієї інфекції, і одне з цих
зусиль, я прошу від вас, це звернення до Президента України, щоб він таки
відвідав цей захід, це Нарада високого рівня, яка буде відбуватися 26 вересня
у Нью-Йорку в ООН, щоб підняти статус, важливість цієї проблеми, і
намагатися докласти усіх зусиль у подоланні особисто. Особисто!
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги! Я прошу вас проголосувати. Хто
за те, щоб підтримати?
КИРИЧЕНКО О.М. Це Нарада високого рівня. Лише декілька хвороб
"удосужились" такого рівня. Наприклад, Нарада з приводу СНІД/ВІЧ
відбувалася. Після цієї Наради був заснований Міжнародний фонд, який
зараз в тому числі фінансує Глобальний фонд. Будь ласка.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні
пропозицію.

колеги! Прошу вас підтримати

БЕРЕЗЕНКО С.І. Можна питання?
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Будь ласка.
БЕРЕЗЕНКО С.І. А хтось звертався безпосередньо в Адміністрацію
Президента з проханням узгодити графік його зустрічей якраз з цього
питання в ООН? Враховуючи той факт, що він з 22-го чи з 23-го по 28-е буде
там перебувати і мати доповідь на Раді безпеки ООН з приводу миротворців
і всіх тих питань, які, напевно, ми почуємо під час звернення в четвер. До
чого я веду? Якщо не зверталися, ні з ким не говорили і не узгоджували, то
влаштовувати тут шоу: "Давайте комітет змусить Президента піти". Чи хоче
він піти на це? Безумовно. Чи формується графік Президента згідно логіки,
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регламентів і роботи Президента? Очевидно. Тоді давайте не перетворювати,
хто б це не був Президент – чи Петро Олексійович Порошенко, чи будь-хто
інший, ну ми не можемо себе перетворювати…
КИРИЧЕНКО О.М. Це прохання.
БЕРЕЗЕНКО С.І. То в мене питання: чи хтось від комітету, чи пан
Кириченко звернувся, наприклад, до гуманітарного заступника Павленка чи
ще до когось…
КИРИЧЕНКО О.М. Я можу відповідати?
БЕРЕЗЕНКО С.І. …і узгодили цей графік? Дякую.
КИРИЧЕНКО О.М. Шановні колеги! Майже всі ви є членами Кокусу,
об'єднання депутатів багатьох країн по боротьбі з туберкульозом. І ми
неодноразово зверталися до Адміністрації Президента.
БЕРЕЗЕНКО С.І. А можна копію листа? Я радник Президента, я
готовий підняти це питання, і накажуть всіх тих, хто не дав відповіді.
КИРИЧЕНКО О.М. Окей. Буде.
БЕРЕЗЕНКО С.І. Але якщо не зверталися, то ви тоді перестанете
займатися подібним. Добре?
КИРИЧЕНКО О.М. Окей.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги! Все ж таки, у нас питання
звернення комітету, воно стояло у нас на минулому засіданні – і не
проголосоване. Відповідно, будь ласка, прошу вас проголосувати. Хто за цю
пропозицію - звернутися до Президента з проханням узгодити в його
графіку… Що-що? Ви можете не голосувати. Будь ласка. Нема питань. Будь
ласка.
Будь ласка, я виношу пропозицію народного депутата на голосування.
Хто за те, щоб підтримати цю пропозицію, прошу голосувати. Кириченко,
Мельничук, Богомолець, Мусій, Шурма – за.
Хто утримався? Шипко, Сисоєнко, Корчинська, Березенко, Бахтеєва,
Біловол, Яриніч.
Рішення не прийнято. Відповідно звернення ми не готуємо.
(Загальна дискусія)
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БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Це питання не встигали розглянути на
попередньому засіданні.
Шановні колеги, переходимо до розгляду наступного питання порядку
денного. Про переобрання голови робочої групи, утвореної рішенням
комітету від 10 липня 2018 року.
(Шум у залі)
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги, я дуже прошу вас. У нас є листзвернення пані Тетяни Донець – зняти з неї повноваження в зв'язку з тим, що
вона у декретній відпустці. Нам просто потрібно проголосувати нового члена
комісії, для того щоб ця комісія працювала.
Пані Ірино, пані Оксано, ви вже не повертаєтеся?
Ні-ні, кворум є. Я просто для стенограми, ми ж ведемо, хто присутній.
Ми продовжуємо працювати. Пані Сисоєнко, пані Корчинська пішли з
засідання.
Шановні колеги, прошу вас підтримати звернення пані Тетяни Донець
про переобрання нового члена, відповідно нового керівника. Це її прохання у
зв'язку з тим, що вона в декретній відпустці.
Будь ласка, які є пропозиції?
МУСІЙ О.С. Підтримати.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Роздана вам її заява, її письмове звернення.
Прошу вас проголосувати, хто за цю пропозицію, щоб зняти її
відповідно до її звернення з відповідної посади.
Шановні колеги, прошу вас також запропонувати кандидатури, хто міг
би очолити відповідно замість пані Тетяни цю ТСК.
Пане Сергію, у вас немає заперечень? Немає.
Шановні колеги, є ще інші пропозиції щодо того, хто мав би бажання
очолити цю робочу групу? Пропозицій немає.
Прошу вас проголосувати, хто за цю пропозицію щодо ТСК з питань
розслідування обставин критичної ситуації, що склалася у НДСЛ "Охматдит"
МОЗ України, підготовки проекту відповідної постанови Верховної Ради
України, попереднього збору та аналізу інформації з питань відання ТСК. І
прошу вас проголосувати, хто за пропозицію, щоб призначити головою ТСК
пана Сергія Мельничука, який не має заперечень.
Ще раз, якщо можна. За – Шурма, Бахтеєва, Біловол, Мусій,
Богомолець, Шипко, Мельничук. Рішення прийнято.
Хто утримався? Для стенограми, будь ласка. Пан Кириченко, пан
Яриніч, пан Березенко – утрималися.
Рішення прийнято. Пан Сергій Мельничук призначений головою ТСК.
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МУСІЙ О.С. На минулому засіданні ми констатували, що тільки одна
"Батьківщина" подала свою кандидатуру. Пане Сергію, прохання… До
сьогодні ще хтось подав?
СЕМЕРУНЬ І.В. "Опозиційний блок" 2-х кандидатів подав, … (не
чути, без мікрофону) одну кандидатуру…
МУСІЙ О.С. І "Батьківщина". Значить, 3. Всі інші ще. Активізуйте
роботу, щоб ми затвердили склад на наступному засіданні.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги, я мушу повернутися до порядку
денного. У нас стояло питання про стан забезпечення своєчасного доступу
пацієнтів до життєво необхідних лікарських засобів та медичних виробів (бо
ми розглядали це питання перед початком відповідно… Перед офіційним
початком засідання порядок денний не був проголосований) із залученням
спеціалізованих міжнародних організацій у 2016-2018 роках, та реалізації
Концепції реформування механізмів публічних закупівель лікарських засобів
та медичних виробів, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів від 23
серпня 2017 року № 582-р.
Відповідно до цього питання представники Кабінету Міністрів,
Міністерства охорони здоров'я мали б доповідати, але наразі на наше
звернення вони сьогодні не присутні на засіданні Комітету з питань охорони
здоров'я та письмово ніякої інформації щодо того, що відбувається з
закупівлями, не надали. Тому ми фіксуємо це в стенограмі. І я вважаю це
грубим порушення регламенту роботу представників Кабінету Міністрів
України.
МУСІЙ О.С. Я прошу це врахувати, коли ми будемо в порядку
денному, в "Різному" розглядати питання про співпрацю між урядом,
Кабінетом Міністрів і комітетом, який ми прийняли як зміну до порядку
денного. Врахуйте цей пункт.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Будь ласка, пане Костянтине.
ЯРИНІЧ К.В. Колеги, у нас же Закон про міжнародні закупівлі працює
до 31 травня 2019 року. Тому нам треба негайно вирішувати це питання, чи
ми продовжуємо закупати ліки для України в такому вигляді, як це було
через закон і продовжимо його дію, можливо, треба вносити якісь зміни, чи
ми скасовуємо цю процедуру і вибудовуємо нову.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Ми вибудовуємо.
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ЯРИНІЧ К.В. Якщо ми зараз внесемо зміни, проголосуємо, то ми
можемо продовжити дію цього закону.
Тому я прошу і звертаю увагу комітету, що нам треба випрацювати
дійсно нашу позицію щодо цього. Якщо у нас є інші механізми, ми їх
обговорювали з вами раніше, то давайте, я пропоную на наступне засідання
комітету все-таки обговорити це питання, і не зважаючи на те, що немає
представників Міністерства охорони здоров'я, і я так думаю, що і не буде їх,
хотілось би ще до кінця каденції побачити представників, все-таки надати
можливість отримувати ліки і витрати цільовим способом, бюджетно ті
кошти, які виділяє держава щодо цієї процедури.
Дякую.
ШУРМА І.М. Я би хотів внести доповнення. Я вважаю, з глибокою
повагою ставлюся до пана Яриніча, хотів би вам нагади, можна вносити
зміни, але давайте будемо послідовними. На цьому комітеті прийнято
рішення підтримати ініціативу Шипка і Шурми: внесення змін до Закону про
припинення співпраці з міжнародними організаціями поки… Є проект
зареєстрований. Давайте його розглядати, вносити в зал – оце і буде вам
форма вирішення.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги, хочу нагадати, що у нас було
звернення від Кабінету Міністрів, наскільки я пам'ятаю, щодо того, щоб
Міністерство охорони здоров'я презентувало концепцію, яку вони мали
розробити на виконання, на створення закупівельної агенції при Мінфіні чи
при Міністерстві охорони здоров'я. Тому це питання я вважаю дуже
важливим, щоб ми його розглянули. І прошу вас проголосувати за те, щоб ви
надали свої пропозиції в наступному порядку денному засідання комітету (не
позачерговому в четвер, а наступному ми його розглянули).
Прошу вас проголосувати, хто за цю пропозицію: щодо створення
закупівельної агенції, яка мала відбутися відповідно до постанови Кабміну, їх
власної Постанови 582. Прошу, будь ласка, я не озвучила, хто проголосував.
Пане Ігорю, ви утримались? Окей. Значить, проголосували: Кириченко,
Мельничук, Богомолець, Мусій, Біловол, Бахтеєва, Яриніч, Березенко. Пан
Шурма утримався. Чи проти? Утримався. Рішення прийнято. Питання стоїть
в порядку денному наступного засідання.
Наступне питання, шановні колеги, в порядку денному. У нас
проголосоване було Одеський, а потім Київський. Як ми проголосували?
МУСІЙ О.С.Так, так.
ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. 5-е і 4-е.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Окей, будь ласка.
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Про звернення голови вченої ради Національного медичного
університету імені Олександра Богомольця Амосової від 15.08 щодо ситуації
довкола кадрових призначень в університеті та проект Розпорядження
Кабінету Міністрів України про утворення Українського медичного
університету шляхом злиття Національного медичного університету імені
Богомольця з Національним музеєм медицини України, що поширюється,
власне, у соціальних мережах.
Шановні колеги, вам надано проект постанови…
МУСІЙ О.С. Розпорядження.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Проект розпорядження Міністерства охорони
здоров'я. І хочу наголосити… Кабінету Міністрів, вибачте. Я хочу сказати,
що це… (Шум у залі) Пане Андрію, я хочу сказати вам і довести до вашого
відома, що це шантаж особисто мене, тому що пам'ять Олександра
Олександровича Богомольця, академіка, президента Української академії
наук прибирається з назви цього університету. Це маніпуляція з спробою
змінити історію нашу і, власне, позбавити український народ пам'яті тих
людей, які вірою, правдою служили українській державі й її розбудовували.
Тому проект цієї постанови, я вважаю… (Шум у залі) Це проект. Він
зайшов в Кабінет Міністрів, причому зайшов з порушенням процедур.
ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Можна подивитися?
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Він заходив, він заходив. Я консультувалася у
пана Саєнка. Ми можемо до нього разом з вами зайти. Тобто він зайшов в
Кабінет Міністрів. Тому я, власне, звертаюся до вас і вважаю, що така форма
шантажу… (Шум у залі) Ні, Український медичний університет.
Хочу вам озвучити, що тут є ще пояснювальна записка до цього
проекту постанови, яка говорить про те, що ця постанова розроблена для
оптимізації роботи Національного музею медицини України.
ШИПКО А.Ф. На фракциях покажите все это! На фракциях! Просто
расскажите, вот такое прочтите. И всем все станет ясно. Я до вас, колеги,
звертаюся: каждый на своей фракции. Это диагноз!
МУСІЙ О.С. Не перебивайте голову комітету. Дайте висловитися всім.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Тобто, шановні колеги, ще раз наголошую, що я
вважаю ці дії абсолютно аморальними і абсолютно тими, які, власне,
спрямовані безпосередньо на шантаж і на висловлення непогодження з моєю
позицією боротьби за справжнє реформування системи охорони здоров'я, а
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не псевдореформи, і боротьби за введення загальнообов'язкового державного
медичного страхування.
Тому зараз надаю слово пані Катерині Амосовій і потім, будь ласка,
народним депутатам. І власне, звертаюсь до вас з проханням підготувати
відповідне рішення комітету і звернутись до Кабінету Міністрів з проханням
чи вимогою не підтримувати дане розпорядження. Не приймати його.
Пані Катерино, будь ласка.
АМОСОВА К.М. Шановна пані Ольго! Шановні народні депутати! Ми
дякуємо за можливість виступити на засіданні комітету. І хочемо визначити,
що існує другий варіант - об'єднання Національного медичного університету
з Луганським медичним інститутом, також вона циркулює, ця ідея, із
збереженням ім'я Олександра Олександровича Богомольця також.
І тому ми просимо, якщо це можливо, щоб комітет висловився проти
будь-якого об'єднання, будь-якого об'єднання і реорганізації нашого
університету, оскільки ми вважаємо, що це штучна пропозиція, не
обґрунтована, і вона призведе до дезорганізації роботи нашого університету,
який є найпотужнішим в Україні і який показав дуже гарні результати
ліцензійних іспитів і набору студентів за новими правилами - "150, 150+".
Тобто проти будь-якого об'єднання будь з ким.
Дозвольте мені дуже коротко перейти до другого аспекту нашого
виступу в порядку денному – щодо кадрових призначень. Але почати я його
хочу з наголошення, спростування "фейків", які циркулюють в засобах
масової інформації, що "наш університет дезорганізований, у нас не вчаться
студенти, у нас є безладдя". І хочу наголосити, що студенти вчаться, всі
структурні підрозділи працюють у штатному, звичайному режимі у нас. Ми
підтримуємо стабільність і ми виступаємо проти "фейків" і маніпуляцій в
публічному просторі, що медуніверситет працює якось не так.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Дякую, пані Катерино.
ШУРМА І.М. Є запитання стосовно "фейків", щоб я міг потім
виступити.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Так, пане Ігорю.
ШУРМА І.М. Скажіть, будь ласка, щоб спростувати, де є правда, де
неправда, у вас є корпус по вулиці Шевченка, 13?
АМОСОВА К.М. Так.
ШУРМА І.М. Так от, я вам скажу. Про який робочий процес
університету може йти мова? Я доводжу до вашого відома інформацію, якщо

17
вона неправдива, я готовий спростувати і тут вибачитись. Вже декілька днів
поспіль на дверях цієї установи знаходиться охорона без пізнавальних знаків,
вони не мають ніяких ні номерів, ні хто вони є. Вони не представляють ні
посвідчень, ні хто вони є. Всіх працівників пускають по посвідченням, які
засвідчують особу. Це є факт.
Ми от сьогодні у Верховній Раді 321 голосом проголосували про
боротьбу з рейдерством. З моєї точки зору, те, що відбувається з цією
охороною, це фактично є
приклад рейдерської атаки на медичний
університет, тому виходить так, що Міністерство охорони здоров'я правдами
і неправдами паралізує роботу Національного університету, потім видає це за
факт, спровокувавши, і вимагає прийняття рішення. Більше того, за
інформацією інсайдерською, яка надійшла, люди, які намагалися дізнатися
що це за охорона у охоронців, вони не отримали відповіді, але серед них
впізнали людей, які на території ДНР забезпечують правопорядок. Хто ці
люди?
АМОСОВА К.М. Якщо дозволите, я можу відповісти, я володію
інформацією.
ШУРМА І.М. Чи знає пані Амосова, що це за люди, які на території
ДНР забезпечують правопорядок, і тут вони появилися в Україні і
забороняють вхід штатним працівникам університету?
АМОСОВА К.М. Пані Ольго.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Ви маєте інформацію?
АМОСОВА К.М. Я маю абсолютно повну інформацію щодо цієї
охорони, оскільки…
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Озвучте, будь ласка, що це за люди.
АМОСОВА К.М. Будівля нашого ректорату фактично захоплена в
п'ятницю, коли під час так званих слідчих дій Шевченківського відділення
поліції за реєстрацією в ЄРДР від Міністерства охорони здоров'я
"самоуправство" за статтею 356 був заведений виконуючий обов'язки
Науменко, призначений пані Супрун в порушення ухвали суду. Ми
вважаємо, що поліція була не інформована в цьому. Разом з ним зайшли
невідомі особи. І коли поліція покинула будівлю ректорату, то охорону, з
якою є угода нашого університету, викинули і зайшли невідомі особи, які
дійсно охороняють університет.
Але у п'ятницю у нас було засідання ректорату під головуванням в.о.
першого проректора Ярослава Володимировича, було прийнято рішення, що
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всі підрозділи, які локалізувалися в будівлі ректорату, перебазуються з ранку
понеділка в корпуси на проспекті Перемоги, і працюють. І саме це я і мала на
увазі, що це всі перебазувалися, вони працюють, але будівля ректорату
залишилася, як окупована територія…
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Пані Катерино, питання було наступне: чи у вас є
інформація, хто саме охороняє зараз будівлю університету? Хто там
знаходиться?
АМОСОВА К.М. Невідомі люди, але відповідальність лежить на
незаконно призначеному виконуючому обов'язки ректора пану Науменку,
який там знаходиться.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Дякую.
ШУРМА І.М. Я уточнюю запитання: чи ви знаєте, що це за люди…
АМОСОВА К.М. Не знаю.
ШУРМА І.М. Хто їх привів? І чи ви не зверталися до Міністра
внутрішніх справ стосовно вияснення осіб?
АМОСОВА К.М. Вони зайшли разом з в.о. Науменком. Вчора ми
подали нашу заяву заступнику Міністра внутрішніх справ пану Яровому з
усіма підтверджуючими документами. Сьогодні ми були на зустрічі і
залишили заяву в СБУ пану Дубенку, зробили все, що ми могли. Але якщо
казати про державницький аспект цієї справи, то я вважаю важливим, що
університет працює, підрозділи працюють на іншій локації, оскільки
розповідати про той "бєспрєдєл" вже всі, ну, втомилися.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Пані Катерино, будь ласка, у нас немає часу зараз,
є ще багато питань, і скоро починається засідання парламенту.
АМОСОВА К.М. Все, я закінчила.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Я звертаюсь до всіх народних депутатів, сьогодні
розглядається наш дуже важливий Закон про санепідблагополуччя, будь
ласка, один стоїть після перерви і наступний стоїть наш закон, співавторами
якого ви всі є. То прошу вас бути присутніми і забезпечити голосування в
першому читанні. Дуже важливий законопроект.
Олег Степанович, будь ласка.
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МУСІЙ О.С. Шановні народні депутати, у мене буде декілька
пропозицій, тому прошу прислухатися.
Констатую, що організоване злочинне угруповання, яке очолює
Супрун, Лінчевський і інша камарилья, яка виконує в незаконний спосіб
обов'язки в Міністерстві охорони здоров'я, продовжує свою злочинну
діяльність відповідно до нашого рішення, яке ми прийняли на минулому
засіданні комітету з заявою про злочин. Щиро вірю, що відкрите кримінальне
провадження за нашою заявою про злочин. Тому прошу сьогодні підтримати
пропозицію мою про доповнення до заяви про злочин про черговий злочин
Супрун, Лінчевського і цієї всієї камарильї організованого злочинного
угруповання, бо злочинці продовжують свою злочинну діяльність.
Ми є свідками захоплення медичного університету, ми є свідками
незаконної, в абсолютно маніпулятивний спосіб подачі оцього так званого
розпорядження, під яким стоїть підпис Супрун "Погоджено".
Це
продовження її злочинної діяльності, за яку вона має відповідати перед
правоохоронними органами. Тому прошу підтримати мою пропозицію про
доповнення до нашого звернення подачі Князєву (наскільки я знаю, голові
Національної поліції) щодо цього провадження.
Друга пропозиція моя щодо конкретики уже. Абсолютно підтримую
звернення від Комітету з питань охорони здоров'я. Ми мусимо висловити
нашу позицію до Кабінету Міністрів, тому що буде розглядати за
процедурою урядовий комітет і Прем'єр-міністр потім приймати рішення.
Тому звернення має будуватися до Прем'єр-міністра України щодо не
прийняття вказаного розпорядження, яке порушує всі мислимі й немислимі
не тільки юридичні, а й етичні, і моральні норми. Знаєте, знищувати
Національний медичний університет можуть тільки злочинці і бандити. І
знищувати Національний музей медицини можуть тільки злочинці і бандити,
якими є Супрун і Лінчевський.
Далі. Незаконність і неюридичність цього свідчить про одне, їх
нефаховість юридична, - про те, що статус національного присвоюється
Президентом України, і ні Супрун, ні Лінчевський, ні Верховна Рада, ніхто
інший, ні уряд не може нікого позбавити статусу національного. Саме тому
це свідчить про абсолютно юридичну безграмотність цих рейдерів.
Два питання прошу проголосувати, які я виніс зараз на засідання
комітету.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги, дивіться, у нас багато є ваших
пропозицій, ми їх маємо правильно голосувати. Що я хочу ще озвучити? Що
ця постанова…
КИРИЧЕНКО О.М. … (Без мікрофону)
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БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Звичайно, зараз я завершу, з вашого дозволу, і
надам вам слово. Я як народний депутат, а не тільки голова комітету, маю
право також і на слово. Я завжди чекаю, поки ви всі скажете.
Шановні колеги, у нас є проект розпорядження цей, який я вам зараз
роздала. Є неперевірена поки що, недостовірна інформація про існування ще
одного проекту розпорядження про злиття Донецького медичного
університету з Вінницьким, Луганського з Київським, Таврійського з
Одеським.
Що я хочу сказати? Що знищення Луганського і Донецького медичних
університетів, які працюють на території України, і люди, які під кулями
вивозили документи для того, щоб зберегти роботу цих університетів,
позбавити їх сьогодні назви Донецький і Луганський медичні університети –
це взагалі антидержавний вчинок, тому що для людей, які вірять в те, що
Донбас – це Україна, і ми повернемо території, і вони повернуться туди і
будуть працювати, для людей це просто втрата почви під ногами!
Я прошу вас і ставлю зараз на голосування, проголосувати мою
пропозицію щодо звернення до Кабінету Міністрів з питанням: чи існує
такий проект розпорядження щодо злиття, власне, цих університетів з
Вінницьким, з Київським, з Одеським Донецького, Луганського і
Таврійського? І, власне, відповідно, коли ми отримаємо цю інформацію,
звернутися про неприпустимість таких дій.
ШУРМА І.М. У мене є більш радикальна пропозиція…
А, вибачте, я не помітив пана Шипка.
ШИПКО А.Ф. Та я одну хвилину скажу.
Ми тут всі розуміємо, що відбувається, так? Давайте просто голосувати
і приймати ваші пропозиції. Дві пропозиції було – проголосувати і йти далі.
Бо ми зараз будемо кожний висловлювати свою політичну думку, а треба
просто проголосувати і йти далі по порядку денному.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Пане Олексію, будь ласка, ваші пропозиції.
КИРИЧЕНКО О.М. Я, підтримуючи пропозицію Олега Степановича,
пропоную додати про неприпустимість… проінформувати Кабінет Міністрів
про низку… о перечне противоправных действий, которые на протяжении
уже полугода, как минимум, происходят в Национальном медицинском
университете. Потому что этот рейдерский захват уже не первый. Есть
особая формула, которую мы законом и статутом университета подтвердили
об определенной автономии учебного заведения. То есть при даже
отсутствии ректора обязанности выполняются избранными, избранными
проректорами. Поэтому я пропоную проінформувати Кабмін про перелік
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таких протиправних дій і запропонувати вжити заходів щодо зупинення цієї
діяльності.
ШУРМА І.М. У мене пропозиція є.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Будь ласка.
ШУРМА І.М. Пропозиція є, яка узагальнить. Дивіться, у нас є досвід. Я
пропоную сформулювати текст і в п'ятницю, коли буде уряд, зробити заяву,
вийти комітетом і довести до уряду на чолі з Гройсманом неприпустимість
прийняття цієї постанови. Від комітету.
ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. А чому не в середу?
ШУРМА І.М. А тому, що не буде уряду. Нехай він послухає. В
п'ятницю цю він буде присутній. І сказати. От і все.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні
узагальню.
Пане Костянтине, будь ласка.

колеги!

Наступні

пропозиції

я

ЯРИНІЧ К.В. Звертаю вашу увагу, що проект – це ще не все. Чи є там
наміри такого перетворення, це теж важливо, і я це пропоную вставити в
наше звернення.
Дякую.
ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Але ж ми не бачимо того розпорядження. Це ж
просто наміри.
ЯРИНІЧ К.В. Чи існує проект і наміри? Тому що сьогодні немає
проекту, а завтра він з'явився. Нам нададуть відповідь, що проекту немає, а
через тиждень він буде.
ШУРМА І.М. Я пропоную говорити про розпорядження і говорити про
наміри.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги! Будь ласка, озвучую
пропозицію, яку ми зараз виносимо на голосування: зробити лист-звернення
на Кабінет Міністрів, який також і озвучити в п'ятницю під час години…
Заяву. В цьому листі вказати про неприпустимість прийняття розпорядження
про злиття Національного медичного університету з Музеєм медицини,
власне, із втратою імені академіка Богомольця, та про неприпустимість
намірів щодо об'єднання і реорганізації Донецького, Луганського,
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Таврійського університетів з іншими університетами - з Одеським,
Київським і Вінницьким. Це те, що, як би, є у нас в інформації.
(Загальна дискусія)
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Прошу вас, голосуємо, будь ласка, за це звернення
і, відповідно, заяву до Кабінету Міністрів і заяву в п'ятницю. Прошу
голосувати. Хто за те, щоб підтримати цю пропозицію?
БАХТЕЄВА Т.Д. Яке звернення?!
(Загальна дискусія)
(Шум у залі)
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги! Я озвучую зараз звернення щодо
неприпустимості прийняти розпорядження…
БАХТЕЄВА Т.Д. А хто це може зробити? Зараз вже йде навчальний
процес. Хто це буде робити?
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Ви проти?
БАХТЕЄВА Т.Д. Ні. Я не понимаю! Это маразм!..
(Шум у залі)
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги! Прошу вас проголосувати та
підтримати звернення до Кабінету Міністрів про непідтримання наявного
проекту розпорядження про утворення українського медичного університету.
БАХТЕЄВА Т.Д. Объективно давайте, по закону, в правовом поле, что
мы будем…
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Це була пропозиція пана Олексія - об'єднати ці
питання.
КИРИЧЕНКО О.М. Ні, це не була моя пропозиція. У мене взагалі інша
була пропозиція.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Значить, дивіться, перше питання, яке я ставлю на
голосування, це прохання не підтримувати проект розпорядження, який вам
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розданий, щодо об'єднання Національного медичного університету з Музеєм
медицини. Без другого.
Прошу вас проголосувати, хто за те, щоб підтримати дане звернення до
Кабінету Міністрів щодо не прийняття даного розпорядження. Будь ласка,
прошу вас голосувати, хто за цю пропозицію. Одноголосно проголосовано.
Яриніч, Шурма, Бахтеєва, Біловол, Мусій, Березенко, Богомолець,
Кириченко, Шипко і Мельничук. Це проголосували. Все.
Далі, будь ласка, наступні пропозиції. Включайте мікрофон, озвучуйте
під стенограму, і ми будемо голосувати.
Пане Олексію, будь ласка.
КИРИЧЕНКО О.М. Я підтримую пропозицію Мусія про звернення до
Нацполіції про злочин, про рейдерство в Національному медичному
університеті. Аналогічне звернення я пропоную зробити до Кабміну, тому що
це підлеглі Кабміну роблять низку системних протиправних дій по
захопленню Національного медичного університету.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги, прошу вас проголосувати, хто за
цю пропозицію – підтримати звернення Олега Степановича Мусія,
доповненої пропозиціями пана Олексія Кириченка, щодо звернення до
Нацполіції і Кабінету Міністрів щодо неприпустимості рейдерства. Прошу
вас голосувати, хто за цю пропозицію.
Хто утримався? Утрималися – Яриніч, Березенко, Біловол.
Всі інші проголосували за. Чи є хтось проти? Рішення прийнято,
шановні колеги.
Будь ласка, ви хотіли по цьому питанню доповнити?
________________. … (Без мікрофону)
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. У вас одна хвилина. Будь ласка, завершуйте.
ДІДУХ-КОБЗАР В.І. Я хотів би, щоб відкрили кримінальне
провадження проти геноциду пенсіонерів, дітей, всього українського народу
зі сторони виконуючої обов'язки міністра Супрун.
Я її знаю ще зі Світового Конгресу українців, куди вона проникла.
Потім піарилася на Майдані і далі.
Я хотів би, щоб повідомили Президента. Тому що я бачу … Президента
оточує челядь, оточують фсбшники, і роблять все можливе для того, щоб
затьмарити його, я це бачу по Чернівецькій області, затьмарити його імідж і
знищити імідж Президента.
Я гадаю, що сьогодні територіальна громада самостійно буде закупляти
ліки, незважаючи ні на що. Ми маємо повне право! Ми маємо управління
охорони здоров'я, ми маємо аптеки, ми маємо все, тільки не маємо розумної
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влади! Ви є влада, і ми підказуємо: дайте нам гроші, і наш народ би взяв
відповідальність за здоров'я кожної людини!
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Дякую.
Прохання до вашої громади: звернутися до вашого мажоритарного
депутата і представника в парламенті, щоб він вніс вашу пропозицію.
(Шум у залі)
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Будь ласка, сідайте.
Шановні колеги! Переходимо до розгляду наступного питання порядку
денного – про ситуацію, що склалася у липні-вересні поточного року в
Одеському національному медичному університеті довкола призначення
керівництва цього закладу.
(Шум у залі)
ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Ну не зривайте засідання! Прошу вас!
(Шум у залі)
ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Охорона, будь ласка, вживіть заходів!
(Шум у залі)
МУСІЙ О.С. У нас є засідання комітету чи немає? Нащо ми це
слухаємо?!
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. У нас відкриті засідання.
(Шум у залі)
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановна колего, будь ласка, напишіть вашу
пропозицію, ми вам дамо слово на наступному засіданні. Будь ласка. А
зараз… Будь ласка. Дякую.
Пане Сергію!
(Шум у залі)
(Загальна дискусія)
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги! Я зараз звертаюсь до вас, у нас
залишається 15 хвилин роботи. Прошу вас сконцентруватись на нашому

25
питанні. Шановні колеги! Шановні народні депутати! Прошу вас, будь ласка,
не відволікатись від роботи і працювати відповідно до затвердженого нами
порядку засідання.
Зараз питання шосте. Інформують представники Одеського
національного медичного університету та Міністерства охорони здоров'я
України.
Будь ласка, присутній ректор Одеського національного університету…
Пане Сергію, будь ласка.
МЕЛЬНИЧУК С.П. А хто ректор?
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Будь ласка, вам слово.
МЕЛЬНИЧУК С.П. Просто ситуація склалася так, що МОЗ немає, і
ситуація в університеті, наскільки я розбирався, якраз і стоїть у тому, що
незрозуміло, хто ректор, хто виконує обов'язки ректора.
ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. В запрошенні була вказана Дубініна, в. о. ректора,
визначена наказом МОЗ.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Так, вона є присутня тут?
АЙМЕДОВ К.В. Її немає. Я перепрошую. Аймедов Костянтин,
виконував обов'язки ректора Одеського національного медичного
університету з 18-го…
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Ви делеговані Дубініною?
АЙМЕДОВ К.В. … липня.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Є у вас письмове…
АЙМЕДОВ К.В. Так-так. В мене є ваше запрошення особисте.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Окей. Ми запрошували. Так.
МЕЛЬНИЧУК С.П. Я думаю, що так як МОЗу немає, дати по черзі
представникам Одеського університету виступити, і, в принципі, далі вже
кожен член комітету. Заслухати, по 2 хвилини дати, щоб не втрачати час.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Будь ласка, хто має бажання виступити по цьому
питанню? Хто? Будь ласка, надаємо слово: професор Запорожан. Ви
представляйтесь, будь ласка. Будь ласка, хто ви?
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СУХІН Ю.В. И.о. ректора, профессор Сухин.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Будь ласка, вам 2 хвилини.
СУХІН Ю.В. Я постараюсь быть очень краток. После отстранения от
должности Валерия Николаевича, правильность которого будет решаться в
суде, и.о. здравоохранения назначила вопреки Уставу университета доктора
Аймедова исполняющим обязанности ректора. У нас в Уставе прописано, что
исполнять обязанности ректора в его отсутствие должен проректор по
научно-педагогической работе. (Шум у залі)
После этого мы получили дві ухвали судові об отстранении Аймедова
от должности и профессора Дубинину от должности. После чего был созван
совет трудового коллектива, сборы трудового коллектива. Там единогласно
коллектив
Одесского
национального
медицинского
университета
проголосовал выразить недоверие профессору Аймедову и профессору
Дубининой, и было такое предложение… (мікрофон вимкнено)
Был проведен ученый совет, где единогласно на ученом совете был
избран исполняющим обязанности ректора Сухин Юрий Витальевич до
выборов. После этого мы отправили уведомление Министерству
здравоохранения о нашем решении. Ответа мы не получили. После этого и.о.
министра здравоохранения под своей подписью издала наказ о том, что и.о.
ректора назначается профессор Дубинина.
Коллектив единогласно выступает против этого решения и
придерживается мнения, что правильным является решение ученого совета –
там, где голосованием был избран и.о. ректора.
ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Друга сторона хай доповнить.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Ви завершили?
Будь ласка, 2 хвилини вам на доповідь.
АЙМЕДОВ К.В. Аймедов Константин.
В течение месяца, чуть более, я обязанности ректора выполнял. Ухвала
Киевского окружного административного суда Киева приостановила мои
полномочия на неопределенный срок для выяснения законности данного
наказа МОЗ. Это мы обжалуем, ждем решения. Сейчас как раз идет этот суд
по обжалованию.
Далее. По Дубининой. Она по розподілу согласно Приказа 781,
который был подписан Валерием Николаевичем Запорожаном еще в 2017
году, выполняет полномочия ректора. То есть это не приказ МОЗ, это не
приказ тот, которым я передал полномочия, я ей передал дела, а вот этот
внутренний розподіл, он подразумевает передачу полномочий, чтобы не

27
приостанавливалась действующая власть, для того чтобы государственное
учреждение могло работать. Поэтому здесь все законно. Мы пытаемся
бороться в правовом поле. Коллеги наши, они же оппоненты наши, да,
действительно, делали сборы коллектива, но они делали избирательно, не
учитывалось квотирование. То есть обзванивались те кафедры, которые,
можно выразиться так, лояльны. То есть там не было всех представителей
коллектива, которые быть должны.
Поэтому, в общем-то, в правовом поле мы обжалуем это тоже. На
сегодняшний день вуз работает, учебный процесс идет. Есть некоторые
сложности финансовые, в частности, аванс мы вот с прошлой недели…
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Дякую.
АЙМЕДОВ К.В. Право подписи - у Дубининой, первая подпись.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги! На що я хочу вашу увагу
звернути? Що я вважаю особисто, що ми маємо прийняти і розробити закон
про самоврядування вузівське, коли зовнішні сили не мають втручатися у
взагалі виборчий процес ректорів. Це світова практика, яка дозволяє
колективу самостійно визначатися і обирати. Держава на виході має
приймати якість фахівців, що стосуються охорони здоров'я, і давати робити
такі тести, щоб чітко визначати рейтинги університетів.
Тому я би пропонувала свою пропозицію щодо взагалі глобального
вирішення, тому що ці питання і далі будуть виникати, вони постійно
виникають щодо того, щоб розробити проект такого закону для вирішення
цього питання на глобальному системному рівні.
Будь ласка, вибачте. Пан Олексій Кириченко.
КИРИЧЕНКО О.М. Пан Аймедов, скажите, пожалуйста, Дубинина на
данный момент, она является избранным проректором?
АЙМЕДОВ К.В. Она назначена до конкурса.
КИРИЧЕНКО О.М. До конкурса? То есть на последнем конкурсе пани
Дубинина не была избрана проректором, правильно?
АЙМЕДОВ К.В. Данный конкурс еще не проводился.
(Шум у залі)
ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Проректоры не избираются на конкурсе.
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КИРИЧЕНКО О.М. Проректоры избираются на конкурсе! Избираются
на конкурсе! Ректор и проректоры. И деканы факультетов.
(Шум у залі)
КИРИЧЕНКО О.М. Послушайте меня внимательно! Послушайте меня
внимательно! В соответствии с законом и статусом наших университетов мы
избираем ректора, проректоров и деканов. В отсутствии ректора проректор
автоматически выполняет обязанности и.о. Поэтому я спрашиваю, Дубинина
имеет избранные легитимные полномочия проректора?
БАХТЕЄВА Т.Д. Это в суде надо спрашивать.
АЙМЕДОВ К.В. Она вышла из декретного отпуска на свою должность
проректора.
КИРИЧЕНКО О.М. Переизбрание произошло?
произошло. Есть избранный проректор, правильно?

Переизбрание

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Алексей, ты не разбирался внутри ситуации.
(Шум у залі)
МЕЛЬНИЧУК С.П. Пані Ольго, будь ласка, дайте слово.
БАХТЕЄВА Т.Д. А страдают студенты…
МЕЛЬНИЧУК С.П. Заручниками даної ситуації є як студенти, так і весь
колектив. (Шум у залі) Ну дайте мені сказати! (Шум у залі) Дайте мені
сказати! Можна?
БАХТЕЄВА Т.Д. Ну що робити, кажіть пропозицію, будь ласка.
ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Голосуємо!
МЕЛЬНИЧУК С.П. Пропозицію… Тут вводять в оману, що були
вибори. Збори 38 чоловік підмінили зборами колективу.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Будь ласка, дайте пропозицію… (Шум у залі)
МЕЛЬНИЧУК С.П. Ви знаєте, як вибиралися? 38 чоловік із 3 тисяч
зібралися і вибрали ректора. А потім прийшли до "чорного нотаріуса" і за 300
тисяч доларів зареєстрували.
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БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Пане Сергію, дивіться!
МЕЛЬНИЧУК С.П. Отак пройшло! Розумієте?
ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Реєстрацію вже відмінено.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Пане Сергію! (Шум у залі) Пане Сергію! (Шум у
залі) Пане Сергію Мельничук! Комітет охорони здоров'я не є слідчим
органом і не має повноважень визначати, яким чином це відбулось. Ми не є
слідчим органом. Ми маємо працювати виключно… (Шум у залі)
МЕЛЬНИЧУК С.П. Була вибрана. (Шум у залі)
ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Вже нема кворуму. (Шум у залі)
МУСІЙ О.С. Ольго Вадимівно, у мене прохання. (Шум у залі) Шановні
депутати! (Шум у залі)
МЕЛЬНИЧУК С.П. Так судом заборонили вибори. (Шум у залі)
_______________. Ольго Вадимівно, можна?
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Будь ласка. Мікрофон, будь ласка, під стенограму.
ЗАПОРОЖАН В.М. Уважаемые коллеги, я человек законопослушный,
и считаю, что страна может считать себя демократичной, когда голос закона
звучит громче голоса законодателей. Я, как вы знаете, ни в каких дискуссиях
не выступал. В то время, когда все это происходило, я лежал в клинике. Но
коллектив взял в руки согласно Закону об образовании и Закону высшей
школы, согласно Уставу нашего университета, коллектив провел общее
собрание и провел ученый совет, где регистрация была поименной. Не может
там три человека что-то избирать. Все люди друг друга знают. И ученый
совет единогласно избрал исполняющим обязанности ректора, как и в
Национальном университете, Сухина, а меня избрал председателем ученого
совета.
Когда я вышел из больницы, я не принимал участия ни в каких
дискуссиях, ни в каких мероприятиях. Я четко выполнял свою работу как
председатель ученого совета. Администрация университета во главе с
избранным исполняющим обязанности ректора, все проректоры, деканы,
бухгалтерия, экономическая часть, канцелярия – все работают под
руководством одного человека. Дубинина бегает по университету и
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запугивает просто людей. Университет работает. Но попытки есть
дестабилизировать работу.
Я считаю, что сегодня мы должны идти строго законным путем,
двигаться, исходя из Устава университета, Закона об образовании в высшей
школе и согласно решению судов. И нельзя отступать ни на шаг. Если мы
начнем каким-то образом сегодня путем дискуссии и дезинформации,
которая сегодня витает, кто-то говорит, что там было 10 человек, кто-то 15...
Приезжайте, посмотрите: университет работает слажено под руководством
тех людей, которых избрали. И люди, которые избирали исполняющего
обязанности ректора, они приходят в этот кабинет, работают и главный
бухгалтер...
МЕЛЬНИЧУК С.П. Я приезжал смотреть, как работает, а меня не
пускали. Только тогда, когда я вызвал полицию, вот только тогда меня
пропустили.
ЗАПОРОЖАН В.М. Охрана, которая ...
МЕЛЬНИЧУК С.П. Это ваша.
ЗАПОРОЖАН В.М. Не наша. Меня тоже, когда я вышел из больницы,
не пропустили, потому что сказали, что я не ректор. За охрану никто не
отвечает, охрана... Люди выиграли когда-то, 5 лет назад, тендер и решают
свои вопросы.
(Загальна дискусія)
МЕЛЬНИЧУК С.П. Будь ласка, хвилину ще помічниці.
ПОТОЦЬКА І.А. (не чути, без мікрофону) … и его сторонников
задержали. Этот человек оказался... Мы хотим просто, чтобы вы услышали,
что группа "Стоп коррупция" ....
Просто уже правовую позицию озвучили. Мы просто хотим, чтобы вы
услышали до какого уровня, потому что общественные активисты, которые 2
года занимаются вопросами медуниверситета, страшнейшая коррупция – 27
миллионов Киевская служба аудиторов, которая работала. Есть акт. Дальше
работала комиссия, которую не запускали, то есть практически все
блокируется потому, что данной группе лиц необходимо скрыть свои
коррумпированные действия. Поэтому мы охраняли кабинет, мы не давали
украсть печать и документы, которые это выявляли, и у нас была
единственная возможность – это с помощью полиции это сохранить. Для
того, чтобы выжить нас из здания ректората была брошена ртуть, человек
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был задержан. Этот человек, по видео везде находится с группой господина
Сухина, уголовное дело открыто по этому поводу, оно ведется.
Я просто хочу, чтобы вы поняли, какой уровень страшный злодеяний
там находится, насколько его пытаются прикрыть, и что сегодня уже даже не
страшны вопросы, которые связаны с жизнью человеческой. Кроме все
прочего Печерский суд отстранил вообще все вопросы. И поэтому подали в
административный. Административный не вынес еще решения, а Печерский
6-го числа запретил господину Сухину, который незаконно был
зарегистрирован, пользоваться материалами своей регистрации.
По вопросам регистрации сейчас ведется отдельное расследование,
потому что регистрация сделана группой преступников, против которых...
Все есть в материалах дела.
(Загальна дискусія)
КИРИЧЕНКО О.М. Подождите, мы комитет, мы должны принять
решение.
ЯРИНІЧ К.В. Алексей, мы не можем принять решения, потому что у
нас нет кворума.
(Загальна дискусія)
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги, наразі кворуму немає, народних
депутатів немає. Голосувати рішення немає кому. Тому засідання Комітету з
питань охорони здоров'я завершено.

