
СТЕНОГРАМА 
 

засідання Комітету Верховної Ради України    

з питань охорони здоров'я  

 

20 грудня 2018 року  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги, наразі у нас присутні: Яриніч, 

Сисоєнко, Колганова, Мусій, Мельничук, Бахтеєва, Біловол, Богомолець. Є 8, 

правильно? Все. У нас кворум, розпочинаємо наше засідання.  

У залі присутні 8 членів комітету, є кворум. Порядок денний вам був 

оновлений. Є пропозиції до порядку денного?  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ.  Ми ж минулого разу це все погодили.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Ну, під протокол зараз маємо…  

Так, переходимо до розгляду питань затвердженого порядку денного: 

про стан забезпечення своєчасного доступу пацієнтів до життєво необхідних 

лікарських засобів. Представників Міністерства охорони здоров'я у нас нема. 

Прошу секретаріат всім членам комітету передати довідку, будь ласка, в 

письмовій формі. Передали? По стану забезпечення. По першому питанню.  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Ні, не передавали. МОЗ нічого не надавало.   

 

МУСІЙ О.С. МОЗ не прислало навіть довідки? 

 

ЗБРОЖЕК С.І. МОЗ матеріали не надало взагалі. Вони послалися на те, 

що на сайті є ця оновлена інформація. Але з сайту його роздрукувати 

неможливо, можна лише подивитись.  

 

МУСІЙ О.С. Звернення на Прем'єра.       

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Будь ласка, прохання від комітету підготувати 

звернення на Прем'єр-міністра з проханням надати в комітет інформацію. 

 

МУСІЙ О.С. Із повідомленням, що МОЗ не надало на вимогу комітету.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. З повідомленням про те, скільки разів ми 

звертались до міністерства і що не отримали інформацію, просимо нам 

надати її.  

 

МУСІЙ О.С. За підписом.  
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БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Прошу вас проголосувати, хто за це рішення. 

Колеги, прошу голосувати, хто за це рішення. Хто утримався? Одноголосно 

проголосовано. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. 
 

Про проект Постанови Верховної Ради про звернення до 

правоохоронних органів щодо розслідування кримінальних правопорушень 

та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у завданні 

збитків державі. Доповідає у нас Шурма (№ 9325).  

Пане Ігорю, будь ласка.      

 

ШУРМА І.М. Шановні колеги, нагадаю вам, що ця постанова 

появилася на світ після того, як Іриною Луценко була озвучена офіційно у 

пресі інформація про те, що Генеральна прокуратура може розглянути дане 

питання тільки у тому випадку (і вони будуть розглядати у тому випадку), 

коли буде відповідне рішення Верховної Ради. Є дуже багато поодиноких 

звернень депутатів у вигляді звернень, у вигляді запитів. Вони не дають 

підстав приступити до розгляду даного питання.  
 

Тому 12 депутатів – представники усіх (усіх – наголошую) політичних 

партій… 

 

МЕЛЬНИЧУК С.П. І позафракційні. 

  

ШУРМА І.М. …поставили свій підпис, щоб звернутися до 

правоохоронних органів з метою, щоб вони або підтримали, або спростували 

оті факти правопорушень,якими ми сьогодні володіємо.  
 

Тому пропонується проект постанови – звернутися до Національної 

поліції, Генеральної прокуратури, Національного антикорупційного бюро, 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо розслідування 

кримінальних правопорушень та притягнення до відповідальності посадових 

осіб, винних у завданні збитків державі внаслідок проведення державних 

закупівель лікарських засобів та виробів медичного призначення, із 

залученням спеціалізованих організацій.  

І пункт два: Національній поліції, Генеральній прокуратурі, НАБУ, 

Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі в тримісячний термін 

інформувати Верховну Раду про хід виконання цієї постанови.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги!.. Ви просто підтримати, 

правильно?  

 

ШУРМА І.М. Да, я прошу підтримати. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги, у нас є одна пропозиція. Прошу 

вас, хто за те, щоб підтримати цю пропозицію, прошу голосувати.  
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БАХТЕЄВА Т.Д. За основу і в цілому.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. За основу і в цілому. Хто утримався? Хто проти? 

Одноголосно проголосоване.    
        

Шановні колеги, в продовження цього питання хочу вас 

проінформувати, що мною було проведено службове розслідування щодо 

того, як в проекті Державного бюджету, звідки взялося продовження, 

пролонгація міжнародних закупівель. Ми зробили звернення щодо 

пролонгації міжнародних закупівель, це було протягнуто вночі, без першого, 

без другого читання з'явилась правка. І ми звернулись на голову бюджетного 

комітету з проханням повідомити. Отримали всі необхідні документи, вони 

будуть вам передані. В цих документах повідомлено про те, що ця правка 

була внесена членом бюджетного комітету паном Амельченком, здається.  

 

МУСІЙ О.С. Да. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Паном Амельченком – першим заступником, 

представником якої у нас партії?  

 

МУСІЙ О.С. Радикальної.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Радикальної партії.  

І відповідно лист-звернення було на нього від пані Ганни Гопко, а на 

пані Ганну Гопко було звернення від системи ЛЖВ про те, що спираючись на 

рішення Рахункової палати про те, що міжнародні закупівлі дали 40-

відсоткову економію, на підставі цього – звернення щодо пролонгації.  

Тому, враховуючи це, я прошу вас зараз підтримати наше звернення на 

Рахункову палату щодо того, щоб вони ще раз повернулись до визначення 

того, чи була економія, чи можна вважати економією, коли немає 

медикаментів. Чи можна взагалі це вважати економією, коли медикаменти 

приходять через два роки або через рік після того? І, на мій погляд, власне, 

тоді їх рішення, воно було несправедливе. І те, що вони описували тоді, 

власне, в своєму рішенні, це була виключно перша фраза, а далі йшла купа 

зауважень. То нам потрібно, щоб вони, власне, це питання розглянули і ще 

раз зробили аудит і таки сказали, можна це вважати економією чи не можна.  

 

МЕЛЬНИЧУК С.П. Тобто радикали, декларуючи те, що вони проти 

Супрун, проти реформи, реально підтримали знову закупівлі? 

 

МУСІЙ О.С. Підтримали її повністю, реально підтримали.  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ.  Да, да.  
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МУСІЙ О.С. В міжнародних організаціях.  

 

ШУРМА І.М. Я вам зроблю роз'яснення. Тут не тільки на тому, чи є 

економія. Я хотів би вам наголосити, що рішенням Конституційного Суду 

забороняється вносити одним законом зміни в другий закон. У "Прикінцевих 

положеннях" внесено зміну в Законі про проект бюджету в Закон про 

міжнародні закупівлі, про терміни, що заборонено Конституційним Судом. 

Тут є конституційна норма – ось що є головне.  

 

МУСІЙ О.С. Закон підписаний, а "ноги ростуть" від Радикальної партії.  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Від Гопко.  

 

БАХТЕЄВА Т.Д.  Я прошу ще звернення до міністра фінансів і 

Прем'єр-міністра України, тому що є порушення Бюджетного кодексу. Цей 

депутат, він зробив свою поправку до другого читання. При цьому пропозиції 

народних депутатів, а також комітетів до проекту Закону про Державний 

бюджет України, підготовленого вже до другого читання, не розглядаються. 

А вони вночі ставили тишком-нишком.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Я про це писала, власне, у повідомленні. І тому 

ми зробили розслідування, щоб чітко розуміти, хто це зробив.  

 

БАХТЕЄВА Т.Д. І давайте звернення до Прем'єра і правоохоронних 

органів.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Країна має знати імені своїх (в лапках) героїв.  

Шановні колеги, по одному голосуємо. Хто за те, щоб з 

формулюванням пана Ігоря подати лист на Рахункову палату з проханням 

провести ще один аудит щодо ефективності міжнародних закупівель? Прошу 

вас голосувати, хто за цю пропозицію. Хто утримався? Хто проти? 

Одноголосно прийнято.  

Друга пропозиція від Тетяни Дмитрівни – підготувати лист на Прем'єр-

міністра… 

 

МУСІЙ О.С. На Мінфін чи на Прем'єр-міністра?  

 

БАХТЕЄВА Т.Д.  На Прем'єр-міністра і правоохоронні органи.   

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. На Прем'єр-міністра і Міністерство внутрішніх 

справ?                 

                 

  БАХТЕЄВА Т.Д.  Да. 6,6 мільярда украдено.  
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БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Щодо порушення процедури внесення правок до 

Державного бюджету. Правильно я розумію?  

 

БАХТЕЄВА Т.Д.  Да, да. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Прошу вас також до секретаріату сформулювати 

цей лист.  

Прошу вас, хто за те, щоб підтримати дане звернення? Хто утримався? 

Хто проти? Одноголосно прийнято. Дякую. 

Переходимо… 

 

ШУРМА І.М. Я одну секунду скажу. В чому тут проблема? Всі повинні 

знати. Ми коли писали листи, поправки, кожен раз писали на голову 

бюджетного комітету, коли хотіли провести питання. Всі знали, що 

ініціатива Гопко не буде підтримана. Зроблено було хитро. Є офіційний лист-

звернення її на Амельченка, і Амельченко усно сам, є повідомлення, що він 

особисто доповідав про ці зміни. Це йшло через нього.  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ.  12 питань у нас.  

 

ШУРМА І.М. Все. 

 

БАХТЕЄВА Т.Д.  Всі це розуміють.  

          

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Дякую, шановні колеги.  

Третє питання: про проект Закону про внесення змін до Закону України 

"Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" 

(8464). Нагадую, що минулого сесійного тижня цей закон в першому читанні 

було парламентом провалено і відправлено на доопрацювання в комітет. 

Секретаріат доопрацював, вніс всі необхідні зміни, які узгоджуються з 

позицією і нашого агроміністерства, й інших комітетів. І ми зараз маємо з 

вами подати наново цей законопроект. Тому я прошу вас всіх долучитися до 

підписання, хто має бажання, і прошу вас проголосувати і підтримати, щоб 

ми подали цей законопроект.  

 

БАХТЕЄВА Т.Д.  Підтримуємо.  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Подаємо.   

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Голосуємо. Дякую. Хто утримався? Хто проти? 

Одноголосно проголосоване. Прошу секретаріат зараз передати народним 

депутатам і передати нам законопроект, щоб ми його ще підписали у інших 

комітетів в залі по завершенню засідання. Дякую, рішення прийнято.  
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Четверте питання: про проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про виконання програми Глобального фонду для боротьби зі 

СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні" щодо привілеїв та імунітетів 

Глобального фонду (№ 9115). Нагадаю, що у вівторок у нас були 

представники Міністерства закордонних справ, які мали також у письмовій 

формі надати свої пояснення, які категорично не підтримують, власне, цей 

законопроект, вважають, що він є незаконним і що ніякого імунітету і 

привілеїв у Глобального фонду в даному випадку не може бути надано. 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ.  Отклонить.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Да. Тому я прошу всіх вас дослухатись до позиції 

Міністерства закордонних справ. 

 

БАХТЕЄВА Т.Д.  Є пропозиція – відхилити.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Є пропозиція – не підтримувати даний 

законопроект, відхилити. Є інші пропозиції?  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Ні!  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги, якщо інших пропозицій немає, 

прошу голосувати. У нас одна пропозиція: даний законопроект відхилити. 

Хто утримався? Хто проти? Одноголосно, рішення прийняте. Законопроект 

відхилено (9115).  
 

Наступне питання порядку денного: про проект Закону про внесення 

змін до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з 

інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" щодо підвищення розміру 

допомоги (№9145). Доповідає у нас пан Ігор Шурма – співавтор цього 

законопроекту.  

 

ШУРМА І.М. Шановні колеги, питання є чисто соціальне. Мова іде про 

те, щоб збільшити допомогу на виплату людям з інвалідністю. Там по цифрах 

є. Ми не є основними, ми є другими. Ми спокійно можемо підтримати. Тут є 

проблема, звичайно, з фінансами, кажу правду так, як є. Тому ми повинні 

відправити в основний комітет. Ініціативу саму я пропоную комітету 

підтримати, а там вони вже будуть приймати рішення, є гроші чи нема.  

 

БАХТЕЄВА Т.Д.  Підтримати.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Дякую. 

Шановні колеги, поступила одна пропозиція від пана Ігоря – 

підтримати даний законопроект в першому читанні. Правильно?  
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ШУРМА І.М. Так, в першому читанні.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. В першому читанні. Хто утримався? Хто проти? 

Одноголосно проголосоване за підтримку законопроекту 9145.  
 

Наступне питання: про проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо 

покращення соціально-економічного становища учасників бойових дій (№ 

8524). Доповідає пані Ірина Сисоєнко.  

 

СИСОЄНКО І.В. Законопроектом запропоновано відновити пільги 

щодо безоплатного першочергового забезпечення санаторно-курортним 

лікуванням з компенсацією вартості проїзду до санаторно-курортних 

закладів. Відновити в тій редакції, яка була в законі до 2014 року. Тому я 

думаю, що сама ініціатива дуже добра, і пропоную підтримати даний 

законопроект.  

 

БАХТЕЄВА Т.Д.  За основу і в цілому.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги, є одна пропозиція. Пані Ірина, в 

першому читанні?  

 

СИСОЄНКО І.В. В першому читанні давайте.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. В першому читанні.  

 

БАХТЕЄВА Т.Д.  Можна за основу і в цілому.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Поступило дві пропозиції… 

 

МУСІЙ О.С. Ми не можемо, бо ми - не головний комітет.  

 

ЯРИНІЧ К.В. До нас долучився народний депутат. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. До засідання комітету долучився пан Олексій 

Кириченко.  

Поступила пропозиція – підтримати в першому читанні. Прошу  вас 

голосувати, хто за дану пропозицію. Хто утримався? Хто проти? Пропозиція 

проголосована одноголосно.  

Наступне: про проект Закону про внесення змін до Закону України 

"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо 

першочергового забезпечення автомобілями осіб з інвалідністю (8526).  

Олег Степанович Мусій, одна хвилина.  
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МУСІЙ О.С. Вказаний законопроект врегульовує питання завезення, в 

першу чергу, автомобілів із-за кордону. Якщо держава не може компенсувати 

те, що вона обіцяла вже протягом багатьох-багатьох років, забезпечити 

автомобілями, то насправді сьогодні немає такої норми, передбаченої 

законодавством щодо того, що автомобіль сам ветеран може купити за 

кордоном, розмитнити його пільговик і розмитнити його безоплатно. І, 

можливо, він зараз може бути відчужений, чим можуть скористатися 

недобросовісні люди. В цьому законопроекті врегульовується ця норма. 

Протягом 10 років вказаний автомобіль не має права бути відчужений в 

жодному випадку.  

Тому, в принципі, позитивний законопроект, який прошу вас 

підтримати в першому читанні, тим більше, що ми – не основний комітет. 

 

ШУРМА І.М. Тут же питання по довіреності. Там 5 "євробляхів"… 

 

МУСІЙ О.С. Ні, ні. Це один автомобіль на одну людину виключно і 

все. І то, управляти може тільки людина, яка стоїть в черзі.  

 

КИРИЧЕНКО О.М. Управлять может любой. У нас управлять 

автомобилем можно просто по наличию техпаспорта. А 10 лет… Если он, 

например, разбил автомобиль, что ему с ним делать? Он его даже 

ликвидировать не может.  

 

БАХТЕЄВА Т.Д.  Ми ж - не головний комітет. 

 

МУСІЙ О.С. В законі написано, що передача по довіреності, дарування 

заборонені протягом 5 років.. 

 

КИРИЧЕНКО О.М. Олег Степанович, у нас нет понятия 

"доверенность" вообще. У нас можно управлять автомобилем при условии 

наличия техпаспорта. Точка.  

 

ШУРМА І.М. Давайте шляхом голосування визначатися, хто за, хто 

проти.  

  

 БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Яка пропозиція, пане Олексію, від вас? Не 

підтримувати?  

 

КИРИЧЕНКО О.М.  Підтримати в першому читанні, а потім прийняти 

зміни.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Зрозуміло.  
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МУСІЙ О.С. Тим більше, що ми не основний комітет. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Да, розбіжності невеликі. Шановні колеги, прошу 

вас, є пропозиція підтримати в першому читанні. Прошу вас, хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. Хто утримався? Бахтеєва і Шипко 

утримались.  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Шурма.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Вибачте, Шурма утримався. Всі інші – за. 

Рішення прийнято, проголосоване.  
 

Шановні колеги, 8-е питання порядку денного: про звернення 

колективу "Українського науково-дослідного протичумного інституту імені 

Мечнікова" щодо сприяння припиненню його реорганізації (ліквідації), 

збереження статусу та функцій єдиної в Україні профільної установи, яка 

займається проблемами біологічної безпеки та біозахисту.  

Зараз запрошую до виступу Олега Степановича. Хочу сказати, що в 

умовах військового стану, в умовах епідемій по всій країні, в умовах 

знищеної санстанції, те, що робиться, це просто… 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ.  Шкідництво.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Реальне шкідництво. І головний аргумент, який 

висловлювало профільне міністерство, що вони не займаються необхідною 

роботою, коли у них нема фінансування, коли їм грошей ні нащо не дають, а 

потім їх сварять: "А як же так? Ви наукою великою не займаєтесь", - коли 

немає ні на що фінансування. Ну, повні, знаєте, якісь вже тільки медичні 

діагнози можна ставити.  

 

БАХТЕЄВА Т.Д. Абсурд.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Будь ласка, Олег Степанович.  

 

МУСІЙ О.С. Шановні колеги, прошу вас підтримати звернення до 

Прем'єр-міністра, звернення трудового колективу щодо підпорядкування 

вказаного науково-дослідного інституту безпосередньо Кабінету Міністрів як 

стратегічного об'єкту, який забезпечує безпеку держави. Тому що 

Міністерство охорони здоров'я вважає, що цей об'єкт взагалі має бути в 

повному їх підпорядкуванні та й займатися взагалі громадським здоров'ям 

замість того, щоб займатися епідеміями і профілактикою можливих епідемій 

в умовах війни. Абсолютно нелогічне рішення. Я розумію, що є бажання, 

напевно, прикарманити ще одне досягнення, яке було протягом 80 чи 90 
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років. він – один із найкращих  інститутів. На превеликий жаль, зараз він 

недофінансовується.  
 

Тому трудовий колектив повним складом звернувся до нас, відповідне 

звернення вам усім було розіслано, з тим, що вони просять з Міністерства 

охорони здоров'я підпорядкувати його безпосередньо Кабінету Міністрів. Це 

рішення може прийняти Кабінет Міністрів, насправді. Тому ми можемо 

єдине що, це не законодавча ініціатива, це має бути звернення від нас до 

Прем'єр-міністра, щоб вони вирішили вказане питання.  

І до речі, на мої депутатські звернення відповіла Рада національної 

безпеки і оборони і Міністерство оборони в своїх відповідях про те, що вони 

теж вважають абсолютно недоцільним злиття вказаного інституту з Центром 

здоров'я. І якщо питання буде винесено на Кабмін, вони теж будуть 

підтримувати підпорядкування пряме Кабінету Міністрів. Ну форму вже хай 

визначить сам Кабмін. 

 

БАХТЕЄВА Т.Д.  Голосуємо за звернення.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги, хто за те, щоб підтримати 

пропозицію Олега Степановича, прошу голосувати.  

 

МУСІЙ О.С. На окремому фінансуванні.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Прошу голосувати. Хто утримався? Олексій 

Кириченко утримався, інші – за. Дякую.  

 

ШУРМА І.М. У мене є доповнення: рішення комітету по даному 

питанню опублікувати в "Голосі України", в газеті.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги, прошу проголосувати, хто за те, 

щоб підтримати дану пропозицію пана Ігоря. Хто утримався? Хто проти? 

Пане Олексію, не бачила, як ви голосували.  

 

КИРИЧЕНКО  О.М. Я не голосував.  

 

МУСІЙ О.С. Не голосував взагалі, не брав участі в голосуванні.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Всі проголосували, пан Олексій Кириченко не 

голосував.  

 

БАХТЕЄВА Т.Д. Далі.     

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Наступне питання. 
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МУСІЙ О.С. Дев'яте.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Про надання кандидатури від Комітету охорони 

здоров'я до Опікунської ради державної установи "Центр громадського 

здоров'я Міністерства охорони здоров'я України". Шановні колеги, хто має 

бажання долучитися до складу Опікунської ради Центру громадського 

здоров'я?  

 

КИРИЧЕНКО  О.М. Я маю бажання.  

 

МУСІЙ О.С. А чим це передбачено, що ми маємо подати? Це 

передбачено законом якимось?  

 

КИРИЧЕНКО  О.М. Уставом. Там є Громадська рада… 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ.  Хто сказав?  

 

БАХТЕЄВА Т.Д.  Секретаріат сказав.  

 

МУСІЙ О.С. Це Опікунська, а не Громадська рада, Олексій.  

 

КИРИЧЕНКО  О.М. Опікунська? Я не знаю, що це таке.  

 

БАХТЕЄВА Т.Д.  Є пропозиція – Сисоєнко. 

 

СИСОЄНКО І.В. Яка пропозиція?  

 

КИРИЧЕНКО  О.М. Она имеет право, она народный депутат. Это 

честь. 

 

СИСОЄНКО І.В. Так вы должны сначала меня про это спросить.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Державна установа "Центр Громадського здоров'я 

Міністерства охорони здоров'я України".  

 

СИСОЄНКО І.В. Давайте Сергія Петровича Мельничука.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги! Сергій Петрович, ви готові 

стати?           

 

СИСОЄНКО І.В. Сергій Петрович! Сергій Петрович!  

 

МЕЛЬНИЧУК С.П. Ставте на голосування, не я ж вирішую.  
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БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Ну, я просто питаю. Дивіться, тут має бути… 

 

БАХТЕЄВА Т.Д.  Я Сисоєнко запропонувала.    

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Людина має бути готова долучатися до роботи.  

 

МУСІЙ О.С. Ну от, три кандидатури вже є.  

 

БАХТЕЄВА Т.Д.  А, і Мельничук є?  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Так.  

 

МУСІЙ О.С. Мельничук, Кириченко і Сисоєнко.  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ.  Самоотводы есть?  

 

МУСІЙ О.С. Нема. Все, три кандидатури. Голосуємо.  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ.  Подаємо три, вони хай вибирають.  

 

МУСІЙ О.С.  Ні, не вони, ми голосуємо. Ми голосуємо за кожного. Чи 

ми даємо три?  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Так, шановні колеги, прошу вас голосувати… 

 

ЯРИНІЧ К.В. А можна запитання до секретаріату щодо Громадської й 

Опікунської ради. Поясність різницю.  

 

ЗБРОЖЕК С.І. В Законі України про автономізацію Верховна Рада 

написала, що в закладах охорони здоров'я, а Центр громадського здоров'я 

являється закладом охорони здоров'я, утворюється Опікунська рада, до 

складу якої входять народні депутати, громадськість і так далі. Тобто така 

можливість участі в Опікунській раді народних депутатів передбачена 

законом. На підставі цього вони звернулися до комітету.  

 

ЯРИНІЧ К.В. А Громадська рада теж існує чи ні?  

 

ЗБРОЖЕК С.І. В законі прописана тільки Опікунська рада.        

(Шум у залі) 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Так, шановні колеги! У нас поступили наступні 

пропозиції. Перша пропозиція була від пана Олексія Кириченка. Прошу вас 

голосувати, хто за те, щоб… 
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ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. За кого?  

 

КИРИЧЕНКО  О.М. За мене.  

 

МУСІЙ О.С. За Кириченка.  

 

КИРИЧЕНКО  О.М. Я можу мотивувати. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Давайте без мотивування, у нас ще купа питань.  

 

КИРИЧЕНКО О.М. Подождите, мы кандидатуру обсуждаем или 

давайте без мотивування?  

 

МУСІЙ О.С. А ви хотіли в Громадську чи Опікунську? 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. У нас зараз закінчиться засідання. 

 

МУСІЙ О.С. Пане депутат, ви хотіли в Громадську чи в Опікунську 

раду?       

 

БАХТЕЄВА Т.Д.  Давайте голосовать.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Будь ласка, давайте кожному хвилину на 

мотивування.  

 

КИРИЧЕНКО  О.М. Громадської нема, в Опікунську. Это разночтения 

одно и того же. 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ.  Нет, это разные… 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Пане Олексію, будь ласка, вам хвилину, як ви 

просили.  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Ну зачем?  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Я не можу заборонити народному депутату 

агітувати за себе.  

 

БАХТЕЄВА Т.Д. Ну так у нас же времени нет, нам в зал идти. Я ухожу.  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ.  Кворуму не буде.  

 

МУСІЙ О.С. Ну давайте проголосуємо та і все.  
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СИСОЄНКО І.В. Давайте проголосуем.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Так, будь ласка, у нас були кандидатури 

Кириченка, Сисоєнко, Мельничука.  

 

МУСІЙ О.С. По черзі.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Прошу голосувати. Кириченко. Хто за цю 

кандидатур? Яриніч, Колганова, Сисоєнко. Не пройшов.  
 

Сисоєнко. Хто за цю кандидатуру? Бахтеєва, Кириченко, Яриніч, 

Колганова. Не пройшла.  

За Мельничука прошу голосувати. Хто за цю кандидатуру? Кириченко, 

Яриніч, Колганова, Мусій, Сисоєнко… А, всі одноголосно проголосували. 

Пане Сергій, ми вас вітаємо і сподіваємось на вашу плідну роботу на благо 

здоров'я української нації, бо Центр громадського здоров'я – це, насправді, 

дуже важливо.  

Наступне питання 10-е: про необхідність ухвалення рішення за 

результатами розгляду комітетом питання про ситуацію, що склалася в 

липні-вересні поточного року в Одеському національному медичному 

університеті. Пане Сергію, вам хвилина для доповіді. Будь ласка.  

 

МЕЛЬНИЧУК С.П. Я коротко. Ми це розглядали на комітеті.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. І пропозицію вашу, що ви просите підтримати.  

 

МЕЛЬНИЧУК С.П. Ми тільки тоді не прийняли рішення.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Пропозицію вашу, будь ласка, озвучте.  

 

МЕЛЬНИЧУК С.П. Ситуація загострюватись продовжує. Моя 

пропозиція – звернутися до Прем'єр-міністра, щоб він особисто взяв під 

контроль дану ситуацію, тому що фактично ситуація вийшла з-під контролю  

всіх державних органів. Тому Кабінету Міністрів направити комплексну 

комісію для перевірки по видам діяльності і проведення чергових виборів в 

даному закладі.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги, я би хотіла, щоб ви мою 

пропозицію почули. Дивіться, те, що відбувається, насправді, те, що 

центральна влада втручається в усі справи університетів, закладів, "Центр 

серця", ОХМАТДИТу, університетів… У мене нічого особистого нема ні з 

одним керівником, от взагалі ні з одним. Якщо винний, вкрав, зловили на 

хабарі, - за грати й посадити. 
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ШУРМА І.М. Спочатку за грати, а потім посадити  за грати.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Ну, спочатку рішення суду. Я зараз про інше 

кажу: потрібно дати автономію всім університетам! Вони хочуть собі обрати 

керівника, хай вони оберуть. Держава має тільки контролювати на виході 

якість продукту, яких вони випускають лікарів. Якщо лікарі не здатні пройти 

тести й іспити, ну значить, ніхто не буде вступати в університет. Скільки ж 

можна колошматити? 

 

МУСІЙ О.С. У них є по закону автономія.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Колошматить один університет, другий 

університет, ми щось об'єднуємо.  

 

МЕЛЬНИЧУК С.П. Панове, ви знаєте, у них ректорат навіть не стоїть 

на обліку, немає ректорату. Приміщення ректорату немає в реєстрі 

державному.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. З тієї інформації, яка у мене є, є рішення суду… 

 

МУСІЙ О.С. Що ми маємо проголосувати?  

 

МЕЛЬНИЧУК С.П. Щоб вони провели комплексну перевірку і 

забезпечили проведення виборів. Все!  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ.  Підтримуємо!  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Пане Костянтин.  

 

ЯРИНІЧ К.В. Колеги, якщо ми делегуємо такі повноваження Кабінету 

Міністрів, і далі по вертикалі це буде спускатися знову до Міністерства 

охорони здоров'я. Які дії буде проводити Міністерство охорони здоров'я, я 

розумію абсолютно, тому що цим займається безпосередньо пан 

Лінчевський. Яким чином він буде втручатись зараз в передвиборну 

боротьбу чи в цей процес, я собі уже уявляю.  

 

МУСІЙ О.С. Він вже показав не один раз.  

 

ЯРИНІЧ К.В. Тому я не буду підтримувати таке рішення тільки з цієї 

позиції. Якщо це буде Кабінет Міністрів не в особі Міністерства охорони 

здоров'я,  це інша справа. Але ж це неможливо. Тому, вибачте, я 

підтримувати не буду.  
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КИРИЧЕНКО О.М. То есть мы по сути дела вручаем им возможность 

это снова сделать.  

 

ЯРИНІЧ К.В. От дивіться, ми тільки що пройшли конкурс в Інституті 

серця, коли виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я говорить: "Мені 

соромно, що в країні є такі лікарі, як Тодуров, які займаються корупцією". Та 

ситуація буде зараз об'явлена, мабуть, на всю Україну по любому інституту, 

якому ми делегуємо повноваження. Я вибачаюсь, пане Сергію.  

 

МЕЛЬНИЧУК С.П. Я тоді сидів на комітеті з директором, який отак 

поруч біля мене сидів. Я кажу: "А що ви брехали, що я приїхав до вас і 

захоплював ваш університет?" До сих пір ця інформація у нього на сторінці. 

"Та це не я, це не я".  Виходячи з комітету, іде в поліцію і пише заяву, що я 

захопив його університет. Його! Не державний університет, його!  

 

ЯРИНІЧ К.В. Пане Сергію, я підтримую вас в частині того, що треба, 

щоб хтось втрутився. Але через Кабінет Міністрів порядок ми не наведемо.   

 

КИРИЧЕНКО О.М. Остановить этот беспредел.  

(Шум у залі) 

 

МУСІЙ О.С. Ну, МОЗ це не вирішить. 

 

МЕЛЬНИЧУК С.П. Там беспредел йде у тому, що вони в реєстрах 

уже…  

 

ЯРИНІЧ К.В. Пане Сергію, Міністерство охорони здоров'я вирішить ці 

питання так, як йому… 

 

МЕЛЬНИЧУК С.П. Добре, тоді як? Який вихід з ситуації?  

 

ЯРИНІЧ К.В. Давайте звернемося туди, куди треба – туди, де буде 

вирішено це питання.  

 

БАХТЕЄВА Т.Д.  До правоохоронних органів.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. В Міністерство внутрішніх справ?  

 

БАХТЕЄВА Т.Д.  В прокуратуру.  

 

ШУРМА І.М. Текст лишаємо, адресата змінюємо.  

 

МЕЛЬНИЧУК С.П. В Генеральну прокуратуру тоді. В Генеральну 

прокуратуру провести комплексну перевірку.  
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БАХТЕЄВА Т.Д.  І Національну поліцію.  

 

КИРИЧЕНКО О.М. З повідомленням про злочин, що порушення 

законодавства і автономії університету.  

 

БАХТЕЄВА Т.Д.  Правильно. І порушення навчального процесу.  

 

МЕЛЬНИЧУК С.П. А Прем'єр-міністру забезпечити проведення 

виборів. Все!  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ.  Не треба Прем'єр-міністру.  

 

МЕЛЬНИЧУК С.П.  А хто забезпечить там? Там бардак! Там люди зі 

зброєю захопили зараз.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Так, шановні колеги, у нас поступили наступні 

пропозиції. Перша пропозиція від пана Сергія Мельничука – підготувати 

лист на Прем'єр-міністра щодо проведення комплексної перевірки і 

призначення позачергових виборів. Я зараз буду ставити просто на 

голосування, хто що підтримає.   
 

Прошу вас голосувати, хто за те, щоб пропозицію від пана Сергія… 

 

МЕЛЬНИЧУК С.П. А яка друга?  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. А?  

 

МЕЛЬНИЧУК С.П. Друга яка?  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Я зараз буду озвучувати. Потім була пропозиція 

від Яриніча, потім була ваша третя.  
 

Прошу голосувати, хто за вашу першу пропозицію, яка була озвучена. 

Прошу голосувати, хто – за.       

 

ШУРМА І.М. Не ставте Мельничука в незручне положення. Він нехай 

зніме і поміняє адресата.  

 

ЯРИНІЧ К.В. Давайте, давайте. Пане Сергію, я за те, щоб ми 

втрутились, але правильно.  

 

МЕЛЬНИЧУК С.П. Третя пропозиція.  
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БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Ні, вибачте. Тільки що пан Сергій продовжує 

свою зміну: до Генерального прокурора. І потім продовжує: до Прем'єр-

міністра з метою призначення позачергових виборів.  

 

МЕЛЬНИЧУК С.П. Не позачергових. У них чергові вибори. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Хто саме? Тобто та сама вертикаль включається. 

Я розумію, що ви хочете це розділити. Правильно?  

 

МЕЛЬНИЧУК С.П. А хто забезпечить проведення виборів, якщо там 

люди зі зброєю?  

 

КИРИЧЕНКО О.М. Якщо ви звернетесь до Нацполіції з повідомленням 

про злочин, то цим будуть займатися правоохоронні органи.   

 

МУСІЙ О.С. Державна виконавча служба.      

 

КИРИЧЕНКО О.М. Якщо ви звернетеся до Кабміну, цим буде 

займатися Міністерство охорони здоров'я.  

 

МУСІЙ О.С. Воно не зробить.  

 

МЕЛЬНИЧУК С.П. Тоді формулюю ще раз: звернутися до Генеральної 

прокуратури про проведення комплексної перевірки і друге – 

правоохоронним органам  забезпечити проведення вільних виборів у закладі.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Так, шановні колеги, є у вас зауваження до цієї 

пропозиції?  

 

КИРИЧЕНКО О.М. В Нацполіцію, у Генеральної прокуратури немає 

такої функції. В Нацполіцію з повідомленням про злочин.  

 

БАХТЕЄВА Т.Д.  Проверить, что там беспредел.  

 

КИРИЧЕНКО О.М. Ну це зараз робить Нацполіція.  

 

БАХТЕЄВА Т.Д. Ну хорошо, и туда, и туда. Він же сказав: два 

звернення. В прокуратуру і Нацполіцію. Голосуємо.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Так, шановні колеги, у нас є пропозиція: 

звернення на прокуратуру і на Національну поліцію. Разом голосуємо чи 

окремо?  

 

БАХТЕЄВА Т.Д.  Разом.    
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 БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Разом. Будь ласка, хто за те, щоб підтримати 

пропозицію – звернення на Генеральну прокуратуру щодо… 

 

МЕЛЬНИЧУК С.П. Проведення комплексної перевірки і забезпечення 

проведення виборів.  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Вільного волевиявлення, щоб було вільне 

волевиявлення колективу закладу.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Хто – за? Хто утримався? Всі проголосували? Хто 

утримався, колеги? Хто проти? Всі одноголосно, рішення прийнято, 

проголосоване.  

 

МЕЛЬНИЧУК С.П. Дякую. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Прошу секретаріат перед відправкою текст листа 

відправити народним депутатам, щоб вони могли його подивитися щодо 

формулювання, щоб не було розбіжностей в тлумаченні.  
 

Так, 11-е питання: про ухвалення рішення за зверненням Київської 

міської профспілки працівників охорони здоров'я та трудового колективу 

"Український спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення 

МОЗ України" щодо недопущення його закриття.  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Підтримуємо. Всі ж читали?  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Так, шановні колеги, ми це питання як би 

розглядали з вами. Прошу вас підтримати щодо недопущення закриття 

"Українського спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення". 

Насправді, вони проводять велику роботу і, насправді, у нас є ще люди, які 

постраждали, і є люди з патологією.  
 

Дякую вам. Хто утримався? Хто проти?  

 

МУСІЙ О.С. Прийняли.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Одноголосно, рішення прийнято. 
 

Наступне: про відкрите звернення колективу працівників "Інституту 

серця МОЗ України". Олег Степанович Мусій, будь ласка.  

 

МУСІЙ О.С. Звернення, я думаю, ви всі читали.  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ.  Читали.  
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МУСІЙ О.С.  У мене пропозиція така: звернутися до Прем'єр-міністра 

України щодо проведення службового розслідування стосовно т.в.о. міністра 

Супрун, яка обізвала публічно на своїй сторінці і в Міністерстві охорони 

здоров'я колектив худобою, насправді. Це заслуговує на морально-етичну 

оцінку Нацдержслужби, так як, пам'ятаєте, розслідувала Нацдержслужба 

висловлювання відповідне Лінчевського. Що вона прийняла – це інше 

питання, але розслідування має бути проведено щодо відсутності втручання. 

І наголосити Прем'єр-міністру, щоб він забезпечив відсутність втручання 

керівника центрального органу виконавчої влади.  

 

БАХТЕЄВА Т.Д. Засідання почалося. Голосуємо.  

 

МУСІЙ О.С. Щодо тиску на колектив Інституту серця.  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Погоджуємося.  

 

МУСІЙ О.С. І ще одне дуже важливе. Зараз буде здійснюватися 

відповідно до закону спецперевірка протягом місяця. Для того, щоб він взяв 

під особистий контроль відсутність маніпуляцій зі спецперевірками і вільним 

волевиявленням, яке було висловлено три дні тому колективом науковим 

вказаної установи, щоб міністерство в маніпулятивний спосіб не намагалося 

зірвати спецперевірку і спробувати не підписати контракт. Насправді, це 

треба сформулювати ще якось юридично, але суть отака.  

 

СИСОЄНКО І.В. Давайте по суті ми підтримаємо. 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ.  А секретаріат юридично випише.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги, я би ще хотіла, щоб ви почули 

мою позицію. Тобто після рішення оцієї комісії, яка визнала вислови, що 

"они все умрут", "это рак, и они все умрут, умрут без вариантов" етичними, 

тобто ця комісія – це взагалі пусте місце, злочинне. Я хочу дати свою 

пропозицію.  

 

МУСІЙ О.С. Але за це має потім відповісти ця комісія. Хай дадуть 

заключення. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Тобто моя пропозиція є наступна: я прошу від 

комітету, що комітет вважає оці вислови абсолютно неетичними, 

недопустимими, і прошу зробити звернення на посла євроспільноти, на посла 

Сполучених Штатів Америки, для того щоб повідомити їх про абсолютно 

неетичну і непрофесійну поведінку тимчасово виконуючої обов'язки.  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ.  Підтримуємо.  
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КИРИЧЕНКО О.М.  Я – за.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Прошу голосувати, хто за цю пропозицію. Прошу 

голосувати.  

 

МУСІЙ О.С. Плюс, це плюс. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Дякую, рішення прийнято. Проголосоване.  

Останнє питання: щодо законності ввезення на територію України 

виробів медичного призначення та лікарських засобів, які були придбані за 

державні кошти для Міністерства охорони здоров'я.  
 

Тетяна Дмитрівна Бахтеєва, будь ласка, одну хвилину.  

 

БАХТЕЄВА Т.Д.  Ми зробили звернення, ряд народних депутатів, что 

дипломатической почтой пришли медикаменты, которые не 

зарегистрированы, куплены за государственные деньги. Стоимость один 

миллион. И Нацполиция сама обратилась, чтобы мы… 

 

МУСІЙ О.С. Ну так там відкрита справа.  

 

БАХТЕЄВА Т.Д.  Так, відкрита. Нацполіція звернулась, щоб Ольга 

Вадимівна від імені комітету підписала, що ми це не підтримуємо, а просимо 

розглянути. 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Рішення комітету відправити і все.  

          

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Будь ласка, сформулюйте вашу пропозицію, яку 

ми зараз винесемо на голосування.  

 

БАХТЕЄВА Т.Д.  Звернутись… 

 

МУСІЙ О.С. До кого?  

 

БАХТЕЄВА Т.Д. Звернутись до Нацполіції з вимогою затребувати 

інформацію про незареєстровані медикаменти та вакцини і також дати нам 

копії договорів, які йшли на ці закупівлі.  

 

МУСІЙ О.С. Нацполіція нам має дати договори?  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Нацполіція нам нічого не дасть. Якщо відкрите 

кримінальне провадження…                

 

БАХТЕЄВА Т.Д.  Ну, звернутись до них. Светлана Ивановна, вы ж 

тогда "нахимичили". Говорите, чому ви тоді не написали?  
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ЗБРОЖЕК С.І. По-перше, я не "нахімічила", Тетяна Дмитрівна.  

 

БАХТЕЄВА Т.Д.  Ну чего это? Когда голосовали, вы там тишком-

нишком…  

 

ЗБРОЖЕК С.І. Засідання комітету не було, ніхто не голосував.  

 

ШУРМА І.М. Скажіть, будь ласка, яка роль Шурми в тому, щоб не 

давати? Бо мене звинувачують, що я тоді був проти. Я був проти?  

 

ЗБРОЖЕК С.І. Ні, не були. Засідання не було, ніхто нічого… 

 

ШУРМА І.М. Я був проти?  

 

ЗБРОЖЕК С.І. Ні. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги, прошу озвучити пропозицію, яку 

ми зараз поставимо на голосування. Звернутись до Національної поліції щодо 

розслідування… 

 

БАХТЕЄВА Т.Д.  Незареєстрованих препаратів.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Чи був даний факт… 

 

МУСІЙ О.С. Так Нацполіція вже відкрила справу. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Ну, у нас буде ще лист.     

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Треба, щоб комітет підтримав розслідування 

Нацполіції відносно… Вони просять, комітет підтримує чи не підтримує 

розгляд. 

 

БАХТЕЄВА Т.Д. Які висновки комітету… Що ми нічого не можемо 

вказати, тому що у нас нема договорів цих.       

 

МУСІЙ О.С. Сформулюйте це якось по-людськи.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Ми звертаємось до Національної поліції щодо 

проведення розслідування наявності злочину або його відсутності… 

 

МУСІЙ О.С. А вони вже проводять.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Але ми до них ще не зверталися.  
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ШУРМА І.М. Так, ми звертаємося, ми ж не знаємо, що вони проводять.  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Им не надо наше обращение. 

 

МУСІЙ О.С. Вони напишуть, що вже розслідують.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. І ми просимо проінформувати комітет про хід 

розслідування. Проінформувати комітет про хід розслідування. Ми 

звертаємося на Нацполіцію з проханням розслідувати та проінформувати 

комітет про хід розслідування.  

 

МУСІЙ О.С. Так.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Прошу голосувати, хто за цю пропозицію.  

(Шум у залі)  
 

Хто за цю пропозицію? Хто утримався? Хто проти? Одноголосно 

проголосоване. Руки можна опустити.  

 

МУСІЙ О.С. Всіх зі святами прийдешніми.  

   

 

 

 

           

 


