СТЕНОГРАМА
засідання Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації,
медичної допомоги та медичного страхування
30 березня 2020 року
….
РАДУЦЬКИЙ М.Б. … що це питання не до нас, до уряду – наберіть
пана Шмигаля і задайте йому це питання. На фракції пана Ємця вчора не
було, у нас є підстава, заява Прем'єр-міністра, що є заява про відставку. Тому
я не можу вам тут сказати "так", "ні", у нас є тільки інформація…
ДУБІЛЬ В.О. … (погано чути)
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Не знаю. У нас є інформація, ну, не можуть
вносити постанову про призначення нового міністра, якщо не звільнений
старий, наскільки я розумію. Я ж не думаю, що у нас Прем'єр-міністр подає
кандидатуру нового міністра, він же не може 2 міністри призначити
одночасно. Валерію, тому я ще раз кажу…
ДУБІЛЬ В.О. Я не кажу зараз про професійні якості міністра. Я зараз
просто говорю про ситуацію, яка склалася. Його немає, його на комітет не
запросили, їде Степанов – новий міністр, фракція … (нерозбірливо)
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Пане Валерію, не можу відповісти вам на це
питання. До нас надійшов проект постанови за поданням Прем'єр-міністра
України про підтримку або не підтримку кандидата у Міністри охорони
здоров'я Степанова…
ДУБІЛЬ В.О. … (погано чути)
РАДУЦЬКИЙ М.Б. От мені підказують. Валерію, дивіться, у нас є
постанова, внесена Кабінетом Міністрів, яку ми теж можемо зараз
обговорити, про звільнення Міністра охорони здоров'я Ємця Іллі
Миколайовича.
ДУБІЛЬ В.О. Тоді у мене пропозиція: запросити Ємця на комітет.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. А навіщо, Валерію?
ДУБІЛЬ В.О. … (погано чути) не заслухавши…
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Ну, якщо людина йде за власним бажанням, то як
ми можемо його слухати? Це ж людину не за професійну непридатність.

ДУБІЛЬ В.О. … (погано чути) я розмовляв 5 хвилин тому…
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Ну, то пан Ємець має подати в суд на Прем'єрміністра України Дениса Шмигаля. Ну, ми тут до чого, Валерію?
СТЕФАНИШИНА О.А. … (погано чути) Колеги, можна? Є …
зареєстрована ще в неділю також … за звільнення пана Ємця … про всяк
випадок, якщо раптом…
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Ні, зараз я скажу, за яким посиланням на сайті
Верховної Ради зареєстрована постанова про звільнення від Прем'єр-міністра
України. Постанова 3283 від 29.03.2020.
Постанова про звільнення Ємця Іллі Миколайовича з посади Міністра
охорони здоров'я України. Відповідно до пункту 12 частини першої статті 85
Конституції України Верховна Рада України постановляє (це я текст читаю):
звільнити Ємця Іллю Миколайовича з посади Міністра охорони здоров'я
України. Ця постанова зареєстрована, підпис стоїть, суб'єкт подання –
Кабінет Міністрів України, і підпис – Денис Шмигаль.
ДУБІЛЬ В.О. Михайле Борисовичу, я не проти … (погано чути)
постанова про звільнення.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Постанова про звільнення – це не наш комітет
розглядає, пане Валерію. Це регламентний комітет.
СТЕФАНИШИНА О.А. … (погано чути)
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Давайте розглянемо постанову "Голосу", але я не
бачу сенсу взагалі розглядати ці постанови, якщо Прем'єр-міністр України
наголосив, що є заява про звільнення.
ДУБНЕВИЧ Я.В. Михайле Борисовичу, ми затвердили порядок денний,
в якому є … (погано чути) щодо призначення Міністра охорони здоров'я
Степанова. Якщо ми хочемо розглядати інші постанови, ми повинні або
доповнити порядок денний, або йти по порядку денному, який …
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Підтримую, пане Ярославе. До нас не заходила, на
комітет за розпорядженням Голови Верховної Ради України на комітет запит
на розгляд постанови про звільнення не надходило.
СТЕФАНИШИНА О.А. … (погано чути) оскільки нам надано
довідкову інформацію про те, що пан Ємець написав заяву. Ми б просто по
Регламенту не маємо…

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Якщо він написав заяву, то я не думаю, що така
постанова взагалі має розглядатися. Це питання уряду і регламентного
комітету. Це точно не нашого комітету завдання.
СТЕФАНИШИНА О.А. Ну, дивіться, мова про те, що якщо у нас не
буде підстави на звільнення пана Ємця, затвердженого комітетом, то у нас
немає і підстав розглядати … (погано чути)
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дивіться, рішення комітету, пані Олю, не є
підставою для звільнення міністра. Ми ж не висловлюємо зараз комітетом
йому недовіру чи ще щось. Це ж не…
СТЕФАНИШИНА О.А. Ми розглядаємо про призначення пана
Степанова міністром в той час як у нас немає інформації про те, чи
звільнений і як звільнений пан Ємець.
ДУБІЛЬ В.О. … (погано чути) взагалі цікава ситуація … запитую
Ємця: ви написали заяву? – Ні, не писав. – Ви знаєте про наше засідання? –
Ні, не знаю.
Ми розглядаємо вже Степанова, не почувши Ємця, не знаючи нічого.
Це взагалі цікаво. … Зараз говоримо про те, що які підстави, і він не знає про
те, що він звільняється і так далі.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Ще раз. Ну, давайте зараз наберемо Прем'єрміністра, якщо хочете, я зараз в ефірі наберу Прем'єр-міністра. Ну, точно це
не ініціатива комітету – звільняти міністра, точно це не наша ініціатива. Бо є
там дійсно…
______________. … (погано чути) за іншу кандидатуру.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Інша кандидатура – це також не ініціатива …
______________. … (погано чути)
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Валерію, інша кандидатура – це також не ініціатива
комітету. Інша кандидатура – це також подання Прем'єр-міністра України. І
ми можемо підтримати або не підтримати.
ДОВГИЙ О.С. У мене є пропозиція. А можна зробити інакше: давайте
замість того, щоб, ми можемо не розглядати постанову про чиєсь
призначення, якщо немає звільнення, тому що … (погано чути) може, ми
можемо просто заслухати. Якщо ви на своїй фракції прийняли рішення
призначати Степанова міністром…

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Не прийняли.
______________. … (погано чути) на комітет.
ДОВГИЙ О.С. Чи можна… Тоді ми можемо просто так: наприклад,
заслуховування зробити, послухати Степанова, зрозуміти, про що він, але не
приймати рішення, рекомендувати, визначати, якщо від нас цього не
вимагається.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дивіться, Олесю Станіславовичу, до нас зайшла
постанова, розписана Разумковим, Головою Верховної Ради України, на наш
комітет – Постанова про призначення Міністра охорони здоров'я пана
Степанова Максима Володимировича. Оце на нас розписано Апаратом і
Головою Верховної Ради України. І ми розглядаємо те, що нам доручив
Голова і Апарат. Якщо є якісь проблеми, те, про що каже Валерій, що міністр
не писав заяву, а у мене немає підстав не вірити Валерію. Але дивіться так,
якщо немає того, то це для Ємця, він в суді виграє за півхвилини таку
історію. Просто ми тут до чого? До нас зайшла…
СТЕФАНИШИНА О.А. … (погано чути) у нас на комітеті, на засіданні
треба мати … тобто ми маємо погодитися, що, наприклад, Ємець … або ще
якимись методами, а потім уже заслухати …
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Олю, дивіться…
СТЕФАНИШИНА О.А. … (погано чути)
ДУБІЛЬ В.О. І, до речі, Ємець готовий також піти на комітет і зараз
обговорити.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Ще раз. Ми не викликали… Взагалі за Регламентом
ми ні одну, ні другу постанову не маємо розглядати, це не обов'язково. Але у
нас сьогодні є Розпорядження Голови Верховної Ради і Апарату Верховної
Ради – нам надійшла на розгляд постанова. Сьогодні на Погоджувальній раді
були присутні всі фракції і депутатські групи, вони всі погодилися з
порядком денним сьогоднішньої сесії. На цій сесії стоїть 2 постанови:
постанова 3283 – про звільнення, і постанова 3284 – про призначення. Це є в
порядку денному, і це сьогодні було погоджено всіма фракціями, включаючи
"Батьківщину", включаючи "Довіру", "За майбутнє", ОПЗЖ, "Слуга народу".
ДОВГИЙ О.С. А в чому тоді проблема її розглянути, підключивши
цього Ємця? У вас же точно є більшість голосів, але ж в любому випадку це
людина заслужена у всьому світі, людина, яка має зараз чинний статус
міністра…

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Ми не вносили в порядок денний постанови, які не
були розписані на наш комітет. Тоді давайте міняти порядок денний
______________. Оно на наш комитет расписано, это постановление.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Ми її не отримали.
Ще раз, давайте міняти порядок денний – я не проти. Подавайте, з
голосу зараз розглянути 2 постанови…
ДОВГИЙ О.С. … (погано чути) логически, так, чтобы даже если мы
примем решение, у вас же есть все равно большинство.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. У нас нет большинства, Олесь Станиславович.
У меня большая просьба: вы сейчас говорите вещи, которые
совершенно не соответствуют действительности. Вы переговорили со всеми
членами "Слуги народа" участниками комитета, и вы знаете, что у нас есть
большинство. Я не знаю этого. Зачем вы так говорите, Олесь Станиславович?
ДОВГИЙ О.С. Я говорю про монобільшість, про зал взагалі-то.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Меня сейчас "монобільшість" меньше всего
интересует. У нас идет заседание Комитета здоровья нации. Что будет в зале,
мы увидим в зале.
ДОВГИЙ О.С. … (погано чути)
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Пожалуйста, Олесь Станиславович, подайте с
голоса сейчас доповнення до порядку денного, і будемо розбирати і
постанову цю так само, я не проти.
ДОВГИЙ О.С. Пропоную: заслухати Міністра охорони здоров'я Ємця,
зрозуміти причини його відставки або заслухати, що навіть якщо він не
впорався, і ми приймемо рішення про його відставку, то зробити це так, щоб
ми потім могли цій людині дивитися в очі і один одному.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Олесю Станіславовичу, ми не можемо включати те,
про що ви сказали. Я чую вашу позицію, але почуйте мене: ми можемо тільки
включити розгляд ще однієї постанови – 3283, а вже для того, щоб її
розглядати, ми можемо запросити і Ємця, і навіть Шмигаля можемо
запросити зараз.
СТЕФАНИШИНА О.А. Колеги, а можна з голосу внести 3273 на
розгляд…

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Вона не є в порядку денному, пані Олю. В порядку
денному є 3283 і 3284.
СТЕФАНИШИНА О.А. Щоб її розглянув комітет, може, на окремому
засіданні розглянути … (погано чути) порядку денному.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Давайте ще раз. У нас є пропозиція від
Стефанишиної – 32… Яка?
СТЕФАНИШИНА О.А. 73.
ДУБНЕВИЧ Я.В. Чекайте. Ми зараз розглядаємо питання на
позачергову сесію … (погано чути) питань. Постанови з голосу немає в
цьому порядку денному позачергової сесії. Тому зараз на комітеті ми цього
не маємо сказати постанови з голосу про …
СТЕФАНИШИНА О.А. Тому що зараз логічно виникло питання…
ДУБНЕВИЧ Я.В. Де логічно?
(Загальна дискусія)
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Колеги, давайте по черзі.
Будь ласка, Дубневич.
ДУБНЕВИЧ Я.В. Значить, ми зібралися на комітет. Так, є резон у
словах Олеся, що якщо постанова є про звільнення Ємця, то можна було
включити в порядок денний комітету розглянути звільнення Ємця і
послухати його як спеціаліста, як міністра на сьогоднішній день діючого,
чому він написав заяву, чи не написав заяви, які є питання, і чому вирішено
поміняти його.
І другий пункт, це призначити нового міністра. Оце є можливий
порядок денний сьогоднішнього комітету.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Ми беремо зараз пропозицію Дубневича: внести в
порядок денний з голосу…
ДУБНЕВИЧ Я.В. Це пропозиція Олеся була.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Ні, в Олеся Довгого була пропозиція просто
викликати і заслухати міністра. Ми не можемо…
ДОВГИЙ О.С. Не викликати. Долучити по он-лайну… Ми в "Різному"
можемо послухати Ємця, якщо ми просто його викликаємо і долучаємо.

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Якщо ми ставимо в порядок денний
ДОВГИЙ О.С. … (погано чути) Дивіться, ми людину, декілька тижнів
тому нам її представили і попросили підтримати, бо це професіонал.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Ми не підтримували. Олесю, якщо ви не пам'ятаєте,
я вам нагадаю, у нас не було засідання комітету на підтримку пана Ємця. Ми
голосували в залі. Комітет не розглядав постанову про призначення пана
Ємця. Я плутаю щось? Я забув щось? У нас був комітет?
СТЕФАНИШИНА О.А. Все правильно. Вчора Шмигаль повідомив нас,
що він не справляється.
ДОВГИЙ О.С. Якщо раптом він не справляється. Логіка яка? Дивіться,
шановні члени комітету, я підтримую … (погано чути)
ДУБІЛЬ В.О. Олесю, Михайле Борисовичу, я розмовляю з Іллею
Миколайовичем. Ілля Миколайович заяву не писав. … (погано чути)
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Ще раз. Валерію, я не проти включити в порядок
денний пропозицію про розгляд ще однієї постанови, і в "Різному" заслухати
Міністра охорони здоров'я пана Ємця.
ДУБІЛЬ В.О. Так давайте це зробимо, та і все.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Будь ласка, вносьте пропозицію з голосу, ми її
проголосуємо зараз і будемо… Хтось зараз внесіть пропозицію, комітет…
ДОВГИЙ О.С. Валеро, ти вносив пропозицію? Давай, її внось, ми
підтримаємо. Все, хто голосує за?
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Олесю Станіславовичу, ви зараз не ведете комітет.
Я прошу, не треба задавати питання: хто голосує за. Добре?
Я слухаю пропозицію, пане Валерію.
ДУБІЛЬ В.О. Я вношу пропозицію: зробити це законно і по-людськи. У
нас сьогодні є діючий міністр Ємець Ілля Миколайович … (погано чути)
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Пропозиція, Валерію.
ДУБІЛЬ В.О. Пропоную поставити питання … (погано чути) задавати
запитання: з чим він не справився …
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую.

Шановні колеги, вношу пропозицію, яка надійшла від першого
заступника голови комітету Дубіля Валерія Олександровича розглянути на
сьогоднішньому засіданні комітету проект постанови 3283 від 29.03 про
звільнення з посади Міністра охорони здоров'я Ємця Іллі Миколайовича, і в
"Різному" заслухати Міністра охорони здоров'я Ємця Іллю Миколайовича.
Прошу, шановні колеги…
СТЕФАНИШИНА О.А. Михайле Борисовичу, … (погано чути)
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Пані Олю, вашої постанови немає в порядку
денного. Пані Олю, почуйте мене, будь ласка. Це позачергове засідання, і у
нас є порядок денний, затверджений всіма фракціями, включаючи фракцію
"Голос".
СТЕФАНИШИНА О.А. Михайле Борисовичу, можна я … (погано
чути)
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Прошу.
СТЕФАНИШИНА О.А. Я ознайомилася з матеріалами … (погано
чути)
Тому наш комітет також може прийняти рішення …
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Ще раз. Пані Олю, я почув, що ви кажете, тепер
послухайте мене. Питання звільнення Міністра охорони здоров'я це не
повноваження Комітету здоров'я нації, це повноваження Прем'єр-міністра
України. Постанова, яка внесена в порядок денний за погодженням зі всіма
фракціями і депутатськими групами, внесена паном Шмигалем. Тому
розглядати ми сьогодні можемо за пропозицією пана Дубіля постанову 3283,
і я не проти викликати, якщо пан Ємець встигне зараз приїхати на комітет
або підключитися онлайн, заслухати і задати йому питання, щоб вирішити
підтримувати чи не підтримувати цю постанову.
Тому, шановні колеги, вношу на голосування пропозицію Валерія
Дубіля про розгляд на сьогоднішньому комітеті порядку денного постанови
3283 за поданням Прем'єр-міністра України, постанова про звільнення
Міністра охорони здоров'я Ємця Іллі Миколайовича. І друге, заслухати Ємця
Іллю Миколайовича на Комітеті здоров'я нації на сьогоднішньому засіданні.
Прошу голосувати. Хто за?
СТЕФАНИШИНА О.А. Михайле Борисовичу, … (погано чути)
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Я не можу ігнорувати, але у нас є регламент. Ваша
постанова не є в порядку денному, пані Олю.

СТЕФАНИШИНА О.А. … (погано чути)
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дивіться, представник фракції "Голос" не
наполягав на вашій постанові сьогодні. Сьогодні на Погоджувальній раді
представник фракції "Голос" не наполягав…
СТЕФАНИШИНА О.А. Уперше ми дізналися про те, що … (погано
чути) Погоджувальна рада пройшла.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Ні, пані Олю, це неправда. У мене є скріншот, коли
був відправлений порядок денний всім учасникам комітету. Тому прошу,
зараз ви кажете неправду. Ви отримали, зараз я вам точно скажу час, пані
Олю, коли ви отримали порядок денний. Не вигадуйте, будь ласка.
СТЕФАНИШИНА О.А. Я не була на Погоджувальній раді.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. До чого тут Погоджувальна рада, якщо порядок
денний вам відправлений о 9:25, а Погоджувальна рада була об 11-й? Пані
Олю, прошу. І це бачать всі у чаті комітету. Це ніхто не вигадує. Ви о 9:25
отримали.
СТЕФАНИШИНА О.А. … (погано чути) сперечатися.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Ми не сперечаємося. Ми не можемо розглядати
сьогодні на позачерговому засіданні постанови, які не включені до порядку
денного. Я вам обіцяю, що вашу постанову ми ставимо на наступне засідання
комітету. Ми розглянемо вашу постанову на наступному засіданні комітету,
не питання.
СТЕФАНИШИНА О.А. … (погано чути) Інші пропозиції до порядку
денного, інші матеріали, постанови, яку зареєстрував …
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Добре. Це третє питання.
Голосуємо за пропозицію Валерія Дубіля: внести до порядку денного
розгляд постанови 3283 за поданням Прем'єр-міністра України про
звільнення Міністра охорони здоров'я Ємця Іллі Миколайовича і заслухати
Ємця Іллю Миколайовича на сьогоднішньому засіданні комітету.
Колеги, прошу голосувати. Хто за?
Булах Лада.
БУЛАХ Л.В. Я – утрималася.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Вагнєр Вікторія.

ВАГНЄР В.О. За.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дмитрієва Оксана.
ДМИТРІЄВА О.О. За.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Довгий Олесь.
ДОВГИЙ О.С. За.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Валерій Дубіль.
ДУБІЛЬ В.О. За.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Ярослав Дубневич.
ДУБНЕВИЧ Я.В. За.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дубнов Артем.
ДУБНОВ А.В. За.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Юрій Заславський.
Відсутній.
Яна Зінкевич.
ЗІНКЕВИЧ Я.В. Утрималася.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Валерій Зуб.
Відсутній.
Кузьміних Сергій Володимирович.
КУЗЬМІНИХ С.В. За.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Макаренко – відсутній.
Перебийніс Максим Вікторович.
ПЕРЕБИЙНІС М.В. Утримався.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Радуцький – утримався.
Стефанишина Ольга Анатоліївна.
СТЕФАНИШИНА О.А. Утрималася.

ЗАСЛАВСЬКИЙ Ю.І. Утримався.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую.
Пані Яно, прошу підрахувати.
ЗІНКЕВИЧ Я.В. Я не встигла записати Дубіля, Кузьміних і Дубнова.
ДУБІЛЬ В.О. За.
КУЗЬМІНИХ С.В. За.
ДУБНОВ А.В. За.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Колеги, хто проти? Немає таких.
Пані Яно, прошу підрахувати.
ЗІНКЕВИЧ Я.В. За – 8.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Рішення прийнято.
Ставлю на голосування пропозицію Ольги Стефанишиної про розгляд
на сьогоднішньому комітеті постанови… Пані Олю, скажіть номер
постанови, будь ласка.
СТЕФАНИШИНА О.А. 3273. Але питання звучить так: долучити до
розгляду питання щодо звільнення пана Ємця матеріали … (погано чути) і не
заслуховувати Ємця окремо на нашому засіданні.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Почув.
Вношу пропозицію народного депутата України Стефанишиної Ольги:
долучити матеріали з постанови 3273, внесеною партією "Голос", про
звільнення Міністра охорони здоров'я Ємця Іллі Миколайовича і не
заслухувати Міністра охорони здоров'я Ємця Іллі Миколайовича на
сьогоднішньому засіданні комітету.
Шановні колеги, прошу голосувати.
Булах Лада.
БУЛАХ Л.В. За.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Вагнєр Вікторія.
ВАГНЄР В.О. Утрималася.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дмитрієва Оксана.
ДМИТРІЄВА О.О. Утрималася.

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Довгий Олесь.
ДОВГИЙ О.С. Утримався.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Валерій Дубіль.
ДУБІЛЬ В.О. Утримався.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Ярослав Дубневич.
ДУБНЕВИЧ Я.В.Утримався.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дубнов Артем.
ДУБНОВ А.В. Утримався.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Яна Зінкевич.
ЗІНКЕВИЧ Я.В. За.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Валерій Зуб.
Відсутній.
Кузьміних Сергій Володимирович.
КУЗЬМІНИХ С.В. Утримався.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Перебийніс Максим Вікторович.
ПЕРЕБИЙНІС М.В. Утримався.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Радуцький – утримався.
Стефанишина Ольга Анатоліївна.
СТЕФАНИШИНА О.А. За.
ЗАСЛАВСЬКИЙ Ю.І. Утримався.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Пані Яно, прошу підрахувати.
ЗІНКЕВИЧ Я.В. За – 3. Утрималося – 9.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Рішення не прийнято.
Шановні колеги, зараз даємо доручення секретаріату долучити пана
Ємця до онлайну, тому що приїхати він сюди не встигне.

БУЛАХ Л.В. Я прошу дати мені слово, щоб я донесла маленьку
інформацію.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Прошу. Регламент – 2 хвилини.
БУЛАХ Л.В. Дякую.
Мала розмову з Віктором Ляшком, і він спростував інформацію, що з
ним радилися щодо його кандидатури на посаду міністра. Він не відмовлявся,
і він каже, що його не питали. І на моє питання: чи готовий він очолити
міністерство, він відповів ствердно та навіть на посаді виконуючого
обов'язки, тому що він дійсно втомився, він каже, що всі відповідальності на
ньому, керує всім він, і він готовий навіть бути виконуючим обов'язки. Це
просто до відома.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Пані Ладо, дякую.
Але ще раз, ми розглядаємо постанови за поданням Прем'єр-міністра
України. У нас немає інших постанов, у нас сьогодні є 2 постанови, і обидві
за поданням Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Тому вашу
інформацію чую, я маю таку саму інформацію, як і ви, я її теж чув, але ми
сьогодні розглядаємо не наші пропозиції, ми розглядаємо пропозиції
Прем'єр-міністра України. Я чув про те, що ви кажете, я теж розмовляв з
паном Ляшком і чув від нього теж саме. Але сьогодні я думаю, що Прем'єрміністр має рацію, коли каже, що під час карантину, під час надзвичайної
ситуації в країні все ж таки має бути не виконуючий обов'язки, а міністр,
який буде нести повну політичну і не тільки політичну відповідальність.
Тому я тут підтримую якраз пана Прем'єр-міністра.
БУЛАХ Л.В. Я це сказала тільки для того, щоб не маніпулювали тим,
що він відмовився. Вчора я чула це від очільника нашої партії, що він
відмовився.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Я не чув. Але я знаю точно, що Ляшку не
пропонували. Але я чув від нього, що він готовий сьогодні теж був очолити –
я це чув.
Колеги, щойно дзвонив Прем'єр-міністр України пан Шмигаль. Я задав
питання. Дійсно, пан Валерій правий: заява не надходила від пана Ємця на
звільнення, тому це за поданням Прем'єр-міністра – згідно Закону "Про
Кабінет Міністрів України" за поданням Прем'єр-міністра звільняється
міністр, там не треба. Зараз я вам точно зачитаю цей пункт.
Стаття 18 "Звільнення з посади Кабінету Міністрів України", друга
частина: "за поданням Прем'єр-міністра України стосовно Міністра
закордонних справ України та Міністра оборони України таке подання
вноситься за згодою Президента України". Значить, є підстава у Прем'єр-

міністра подати, зареєструвати постанову – це його подання на звільнення
Міністра охорони здоров'я. Так, дійсно, заяви за власним бажанням не було.
ДУБІЛЬ В.О. Пан Ємець на зв'язку.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Шановні колеги, до нас долучився Ілля
Миколайович Ємець. Єдине, у нього скайпу немає, тому будемо без
відеозв'язку, а по конференц-колу. Він зараз знаходиться на моєму телефоні.
Будемо сподіватися, що ми будемо чути Іллю Миколайовича.
Ілле Миколайовичу, скажіть що-небудь, щоб ми перевірили, чуємо вас
чи ні.
ЄМЕЦЬ І.М. Доброго дня, шановні народні депутати.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Колеги, чуєте?
ДУБІЛЬ В.О. Так.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Ілле Миколайовичу, до нас на комітет зайшла
Постанова Верховної Ради України № 3283 за поданням Прем'єр-міністра
України Дмитра Шмигаля "Про звільнення Ємця Іллі Миколайовича з посади
Міністра охорони здоров'я за поданням Прем'єр-міністра". Це пункт 2 статті
18 Закону "Про Кабінет Міністрів України". Колега Дубіль наполягає, щоб
ми, хоча ця постанова не була розписана на комітет, але за пропозицією пана
Дубіля ми внесли її до порядку денного. І є пропозиція, щоб не тільки
розглядати постанову, а й ще й почути вашу думку стосовно цього.
Тому, колеги, якщо ви не проти, я пропоную спочатку слово Міністру
охорони здоров'я Ємцю Іллі Миколайовичу, а після того перейдемо до
розгляду постанови. Немає заперечень, колеги?
СТЕФАНИШИНА О.А. У мене просто є коментар…
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Давайте ми спочатку заслухаємо Іллю
Миколайовича, а після того, коли буде обговорення постанови, тоді вже
будемо обговорювати постанову і ваші коментарі ми обов'язково заслухаємо.
Ілле Миколайовичу, вибачте, такий зв'язок зараз у зв'язку з карантином,
що тільки так і можемо спілкуватися. Прошу, всі депутати вас уважно
слухають.
ЄМЕЦЬ І.М. Перше, я хотів би сказати, що я заяву на своє звільнення
не писав.
Друге, мені дійсно дуже важко, коли по такому зв'язку говорити чи про
свою програму, чи про своє бачення продовження медичної реформи в нашій

країні. І, може, двома словами хочу сказати, що продовження реформи я і
моя команда в Міністерстві охорони здоров'я запроваджує на принципах
соціального захисту та принципах того, що державна страхова медицина
повинна бути в законопроекті, який ми хочемо представити через декілька
місяців.
Третє. Якщо буде продовжуватися та політика, яка мені дісталася у
спадок від виконуючої обов'язки Міністра охорони здоров'я Супрун, то я
впевнений, через декілька років буде винищена кадровий потенціал
спеціалістів в Україні. І під цією реформою буде винищена стаціонарна
медична галузь в нашій країні.
Дякую за увагу.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Шановні колеги, чи є якісь запитання до Іллі
Миколайовича?
ДМИТРІЄВА О.О. Пане Міністре, скажіть, будь ласка, ви сказали, що
ваша програма буде через декілька місяців. А що робити з 1 квітня і зараз в
умовах коронавірусу?
Дякую.
ЄМЕЦЬ І.М. Нашою постановою про те, що 1 квітня… Це постанова,
яка відбувалася, по-моєму, минулого тижня, принаймні, що ми подали,
підзаконну постанову, щоб дати можливість тим лікарням, які не уклали
угоду з Національною службою здоров'я України, продовжити їх
фінансування за рахунок спецбюджету на місцях, і тим самим ці 2 місяці не
буде спалаху від людей, які, наприклад, лікарня, яка робить 17 тисяч
операцій на очах, не буде закрита, а буде фінансуватися далі.
Тепер щодо коронавірусу. Мені вдалося відновити, як і в усіх країнах,
включно зі Сполученими Штатами і Західною Європою, вдалося відновити
вертикаль Держаного санітарного лікаря, і зараз працює у важких умовах та
галузь, яка досить швидко почала відновлюватися.
Друга лінія – це є госпітальна частина, в яку ми переходимо вже при
коронавірусу, і спеціальність реаніматолога, головного реаніматолога також
за цей короткий час Ємцем і моєю командою відновлена, і зараз госпітальна
база готується до того, щоб смертність при коронавірусі була не вищою, ніж
в Італії.
Дякую.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую, Ілле Миколайовичу.
Колеги, є ще запитання до міністра?

СТЕФАНИШИНА О.А. … (погано чути) державне страхування, у мене
питання …
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Пане Міністре, чуєте запитання?
ЄМЕЦЬ І.М. Я не чую запитання.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Пані Олю, давайте я зараз повторю те, що ви
запитували, а ви виправте мене, якщо я щось не точно передав.
Народний депутат України Стефанишина задає питання: ви сказали, що
за 2 місяці ви хочете прийняти закон про загальнообов'язкове державне
медичне страхування.
ЄМЕЦЬ І.М. Відразу відповім на це. Поправлю, це не ми хочемо, а ми
хочемо звернутися до вас, до вашого Комітету з питань здоров'я нації з
пропозицією разом з Міністерством охорони здоров'я внести законопроект,
який буде базуватися на декількох основних, будемо так казати, стовпах.
Один з цих стовпів – це є державне страхування медичне, яке відкриває двері
до інших джерел охорони здоров'я. І зараз у досить важких умовах при цій
епідемії нам треба не забувати про інші захворювання, які також призводять
до смерті. Наприклад, не зупиняється допомога при інфарктах, при інсультах
і при інших захворюваннях.
Тому моя особиста думка: не можна охорону здоров'я покласти тільки
на податки наших людей, а треба не просто знайти, а вже вони повністю є, і
вони на поверхні. Я хочу представити на комітеті інші джерела, які зможуть
знаходитися в нашій Україні, наприклад, якщо ми говоримо навіть про
роботодавців в Україні, які декларують, що ВВП складає 30-40 процентів у
наслідок діяльності роботодавців і всіх. Тому є цілі плани для того, щоб
представити разом з вами, і унікальна є можливість в Україні зараз, тому є
більшість у парламенті, зробити продовження закону реформи для людей у
Україні.
Дякую.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую, Ілле Миколайовичу.
Шановні колеги, є ще запитання?
ДУБІЛЬ В.О. У мене є запитання.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Прошу. Давайте домовимося, це останнє питання,
бо час.
Пане Валерію, слухаємо вас.

ДУБІЛЬ В.О. Я знаю, що комітет у вас розпочався з приводу того, що
… (погано чути) Скажіть мені, будь ласка, … є постанова про ваше
звільнення. Що потрібно … і що … для ефективної роботи, щоб
продовжувати реформу? І що потрібно для … роботи вам? Чи вам хтось
заважав?
ЄМЕЦЬ І.М. Михайле Борисовичу, я чув через слово, вибачте.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Я повторю. Пан Дубіль задає питання, що він
наполягав внести до порядку денного питання про вашу відставку за
поданням Шмигаля, бо спочатку була інформація, що існувала ваша заява
про звільнення за власним бажанням, потім з'ясувалося, що такої заяви не
було (спростував Валерій цю інформацію), і тому внесли на розгляд у
порядок денний комітету розгляд постанови за поданням Прем'єр-міністра. І
у нього є питання, він каже, що якщо є питання про ваше звільнення, то вам
щось не вдалося зробити, і він запитує: хто заважав вам щось зробити? Чому
виникло питання про ваше звільнення?
Валерію, я правильно задав питання?
ДУБІЛЬ В.О. Так. Як виникло питання про його звільнення? І що, хто
йому заважав … роботу?
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Питання таке від народного депутата: чому
виникло питання про ваше звільнення у Прем'єр-міністра? І хто вам заважав
робити те, що вимагав Прем'єр-міністр? Чому він прийняв таке рішення, щоб
вас звільняти?
ЄМЕЦЬ І.М. Перше, відносно моєї заяви. Для мене також дивно, чому
спростування, що я написав заяву, йде від народного депутата Дубіля, коли
можна просто міністра офіційно запитати, і я надам відповідь відразу. Це
дивно.
Наступне. Щодо того, хто і що мені заважало, то треба не забувати, і я
думаю, що Валерій Олександрович пам'ятає, хто я за фахом. Якщо хірург
береться за операцію, а потім каже, що йому заважали і він її не виконав, то
це не хірург. Тому я не буду відповідати на це питання, вибачте, шановний
Валерію Олександровичу.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую, Ілле Миколайовичу.
Шановні колеги, ми домовлялися, що запитання від пана Дубіля
останнє. Тому ми дякуємо Іллі Миколайовичу за те, що він долучився до
засідання комітету.

Ілле Миколайовичу, ми сподіваємося, що буде прийнято правильне
рішення сьогодні. Вам дякуємо за вашу увагу, за те, що ви долучилися. До
побачення. Ми зустрінемося, я думаю, ще сьогодні.
ЄМЕЦЬ І.М. Я думаю, що мене запросять у Верховну Раду.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Ми теж так думаємо, пане Ілле.
ЄМЕЦЬ І.М. Дякую.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Пані Олю, у вас були якісь зауваження чи будемо
заощаджувати час і перейдемо до голосування?
СТЕФАНИШИНА О.А. … (погано чути) ті терміни, які він сьогодні
нам називав. Тому його дії …
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую, пані Олю.
Шановні колеги, ставлю на голосування проект Постанови Верховної
Ради України "Про звільнення Ємця Іллі Миколайовича з посади Міністра
охорони здоров'я України". Відповідно до пункту 12 частини першої статті
85 Конституції України Верховна Рада України постановляє (це проект):
звільнити Ємця Іллю Миколайовича з посади Міністра охорони здоров'я
України.
Шановні колеги, переходимо до голосування.
Булах Лада Валентинівна.
БУЛАХ Л.В. За.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Вагнєр Вікторія Олександрівна.
ВАГНЄР В.О. За.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дмитрієва Оксана Олександрівна.
ДМИТРІЄВА О.О. За.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Довгий Олесь Станіславович.
ДОВГИЙ О.С. Утримався.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Валерій Олександрович Дубіль.
ДУБІЛЬ В.О. Проти.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дубневич Ярослав Васильович.

ДУБНЕВИЧ Я.В. За.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дубнов Артем Васильович.
ДУБНОВ А.В. За.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Заславський Юрій Іванович.
ЗАСЛАВСЬКИЙ Ю.І. За.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Зінкевич Яна Вадимівна.
ЗІНКЕВИЧ Я.В. Утрималася.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Зуб Валерій Олексійович.
ЗУБ В.О. За.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Кузьміних Сергій Володимирович.
КУЗЬМІНИХ С.В. За.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Перебийніс Максим Вікторович.
ПЕРЕБИЙНІС М.В. За.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Радуцький Михайло Борисович – за.
Стефанишина Ольга Анатоліївна.
СТЕФАНИШИНА О.А. За.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Пані Яно, прошу підрахувати.
ЗІНКЕВИЧ Я.В. За – 11. Утрималося – 2. Проти – 1.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Рішення прийнято.
Дякую, колеги.
Переходимо до наступного питання. Проект Постанови Верховної Ради
України "Про призначення Степанова Максима Володимировича на посаду
Міністра охорони здоров'я України" (реєстраційний № 3284 від 29.03.2020).
Інформую вас, шановні народні депутати, що відповідно до пункту 12
частини першої статті 85 та частини четвертої статті 114 Конституції України
за пропозицією депутатської фракції політичної партії "Слуга народу", яка
згідно з частиною десятою статті 83 Конституції України має право коаліції

депутатських фракцій у Верховній Раді України дев'ятого скликання,
Прем'єр-міністром України Шмигалем Денисом Анатолійовичем внесено
подання про призначення Степанова Максима Володимировича Міністром
охорони здоров'я України. Наш комітет повинен розглянути цю постанову і
визначитися щодо підтримки чи не підтримки кандидатури Степанова
Максима Володимировича на посаду Міністра охорони здоров'я України.
Пропоную спочатку надати слово кандидату на посаду на посаду
Міністра охорони здоров'я України Степанову Максиму Володимировичу
для того, щоб він повідомив про планові напрями діяльності на посаді
Міністра охорони здоров'я, своє стратегічне бачення розвитку галузі охорони
здоров'я, а також своє бачення щодо протидії розповсюдження
коронавірусної хвороби в Україні. Далі – перейти до запитань від народних
депутатів. Якщо немає заперечень, і у зв'язку зі браком часу (у нас о 14-й
починається засідання Верховної Ради України) надати слово кандидату на
посаду Міністра охорони здоров'я України 5 хвилин, і запитання від
депутатів обмежити трьома запитаннями по одній хвилині і по одній хвилині
на відповідь.
Якщо немає заперечень, запрошую до слова кандидата на посаду
Міністра охорони здоров'я України Степанова Максима Володимировича.
СТЕПАНОВ М.В. Доброго дня, шановні народні депутати. Я –
Степанов Максим.
Пару слів про себе. Я народився в родині лікарів. У мене батько –
хірург, мати – акушер-гінеколог. Теж маю першу медичну освіту: закінчив
Донецький державний медичний університет у 1998 році. На жаль, за
спеціальністю не працював, отримав кваліфікацію свого часу лікар-хірург.
Маю економічну освіту: у 2004 році наш Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана, захистив кандидатську
дисертацію, у 2008 році здобув ступінь кандидата економічних наук.
Працював у різних комерційних структурах, працював на державній службі,
в Податковій адміністрації. Працював першим заступником голови Одеської
обласної державної адміністрації. З 2011 року по 2016 рік працював
директором поліграфкомбінату "Україна" – державного підприємства. І з
січня 2017 року по квітень 2019 року очолював Одеську обласну державну
адміністрацію.
Перебуваючи на цій посаді, вважаю, що в Одеській області була
реалізована певна кількість дуже успішних медичних проектів. Зараз Одеська
область повністю працює в режимі, де побудована архітектура
телемедицини, тобто починаючи від маленького села і закінчуючи обласною
лікарнею. Розбудували ми мережу центрів, яка покриває повністю всю
Одеську область. Ви знаєте, що вона має найбільшу протяжність – близько
600 кілометрів з півночі на південь. Таким чином людям надається повна

медична допомога при гострому коронарному синдромі. Ще там безліч
цікавих медичних проектів.
Щодо мого бачення роботи на посаді міністра. Перш за все, звичайно,
це боротьба з коронавірусом. Щоб побороти ту біду, яка прийшла зараз в
Україну, і ми з вами розуміємо, що ми зараз один на один з нею. Я вважаю,
що головне, що ми зараз повинні зробити і що вже втратили певний час, це
захист наших лікарів. Я маю безпосередній зв'язок з лікарями у різних
куточках нашої країни, у них дійсно, якщо можна так сказати, є певний страх
захворіти, бо елементарних засобів індивідуального захисту у них просто
немає. І це треба зробити як можна швидше. Звичайно, це треба
централізувати, чітко розуміти, в якої лікарні чого не вистачає, в який термін
ми можемо поставити.
Звичайно, для боротьби з коронавірусом необхідно розробити дуже
чіткі протоколи щодо симптоматичного лікування. Ми з вами всі знаємо, що
різні країни зараз на основі практичної медицини використовують різні
препарати, лінійку противірусних препаратів, дехто використовує
антималярійний препарат, деякі препарати просто не зареєстровані у нас або
закінчився термін реєстрації, і їх немає в лікарнях. Але я вважаю, що
розраховувати найближчим часом на науково доведене клінічне
випробування, ну, ми просто не маємо часу і ми не можемо це робити, тому
що на кону життя наших співгромадян.
Вся централізація щодо засобів лікування, так і засобів діагностики, так
і все, що стосується апаратів штучної вентиляції легень, максимальна
комунікація з нашими західними партнерами щодо закупівлі як ліків, засобів
індивідуального захисту. Якщо ми ті чи інші ліки можемо завезти субстанцію
і виготовити, і це буде швидше, на наших фармкомпаніях, то, звичайно, я
вважаю, що це необхідно робити і робити якомога швидше.
Я вважаю, що коронавірус – це головне, на чому зараз треба
зосередитися, я впевнений у цьому. Звичайно, в цих заходах – це і
приведення в порядок, скажімо так, карантинних наших заходів, які є на
сьогоднішній день у країні, бо всі ми з вами є свідками, що люди спокійно
ходять по вулицях, і багато хто просто цього карантину не дотримується, але
вони повинні бути, з одного боку, жорсткими, але, з іншого боку, достатньо
розумними. Коли я кажу про жорсткі, тобто ми з вами розуміємо, що є певна
група ризику щодо захворювання на коронавірус – це люди літнього віку,
також люди, які мають певне хронічне захворювання: цукровий діабет,
гіпертонічні хвороби і таке інше. Я вважаю, що ми повинні зробити все, щоб
вони були максимально у самоізоляції, але, звісно, для цього потрібно їм
створити умови. Ці умови створити за рахунок виключно важелів
Міністерства охорони здоров'я неможливо, це повинно бути і Міністерство
соціальної політики, і органи місцевого самоврядування, тому що це і
доставка їжі і ліків, і всього решту. Але для того, щоб це створювати,

повинна бути людина і місто, яке бере на себе цю відповідальність,
відповідно, яким чином все це робити.
Звісно, окрім коронавірусу у нас з 1 квітня починається другий етап
медичної реформи. Ми можемо по-різному до неї ставитися, у кожного є своя
думка, але ми розуміємо, що, з одного боку, ми не можемо його зупинити, це
по-перше, по-друге, всі ми з вами розуміємо, і ще побачивши нашу
готовність до коронавірусу, що медицина в такому вигляді, як вона зараз,
вона сто відсотків не може існувати.
Моє бачення щодо реформ. Я вважаю, що їх треба продовжувати, тобто
максимально намагатися за потреби вносити зміни, перебудувати її, і вже по
ходу подивитися на всі ті пропозиції, які є з місць, які є від практичних
лікарень. Чому я вважаю, що це необхідно? Тому що саме таким чином я
діяв, перебуваючи на посаді голови обласної державної адміністрації, бо
немає однакових сіл, немає однакових міст, є різна ситуація, а головна, мені
здається, мета саме охорони здоров'я – це якість та доступність. І от саме це і
треба забезпечити.
Я готовий відповісти на ваші запитання, шановні народні депутати.
Дякую.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую, Максиме.
Шановні колеги, пам'ятайте, 3 запитання по одній хвилині. У нас час
сесію вже починати.
Прошу, перше запитання. Потім – Стефанишина. Потім – Довгий.
ДУБІЛЬ В.О. Шановний кандидат у міністри, з 1 квітня … (погано
чути) переходять на фінансування НСЗУ. У п'ятницю вони отримали вже
прогнозований об'єм фінансування … він складає десь 60 відсотків від об'єму
2019 року. Ну, ми бачимо, що у нас … (погано чути), люди збираються
звільнятися, і зрозуміло … захищати наших лікарів, медичних працівників у
першу чергу, і це дуже правильно. …
Скажіть, як ми будемо справлятися з фінансуванням з 1 квітня? Яке
ваше бачення?
Дякую.
СТЕПАНОВ М.В. Дякую за запитання.
Те, що я встиг, по-перше, поспілкуватися з Прем'єр-міністром,
поспілкуватися з колегами щодо саме дофінансування. Коронавірус вніс
відповідно свої корективи. По-перше, для того, щоб фінансування було не
менше, ніж на рівні 2019 року, є, відповідно, кошти, вже НСЗУ передало там
близько 950 мільйонів гривень, можу помилитися там трішки в конкретних
цифрах, передали для того, щоб фінансування практично відбувалося як

минулого року по механізму медичної субвенції для того, щоб вони не
втрачали. Це по-перше.
По-друге. Я вважаю, що теж саме, тобто спілкуючись з Національною
службою здоров'я, скажу відверто, спілкувався з Національною службою
здоров'я в південному регіоні, що і як у них відбувається дофінансування,
теж вони вносять певні корективи щодо фінансування лікарських закладів,
які в них законтрактовані, тобто максимально по статистиці, яка у них є по
2018 році. Звісно, це буде вносити корективи ще сам розвиток коронавірусу в
країні, ми це з вами розуміємо, бо ми сьогодні не можемо спрогнозувати, в
якій області буде спалах і які саме лікарні ми можемо перепрофільовувати, і
все решта.
Окрім того, маю велику надію, що сьогодні ви підтримаєте ці зміни до
бюджету, які запропоновані, там рахунок створення стабілізаційного фонду, і
левова частина коштів там теж буде передбачена саме на медицину, на
боротьбу з коронавірусом, тому я впевнений, що наші лікарі, лікарні не
залишаться без фінансування. І насамперед, головне – без захисту, без
заробітної плати підвищеної і без відповідних ліків і всього решта.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Пані Олю, ваше запитання.
СТЕФАНИШИНА О.А. У мене запитання: я хотіла … (погано чути) в
тому, що ви сказали, очевидно, що ви не працювали …
У мене питання: перше, хто запропонував і чому вам цю посаду? Ви не
є людиною, яка наближена до сфери охорони здоров'я і яка … якщо вас
призначать, і які будуть вам допомагати … у вас немає часу …
СТЕПАНОВ М.В. Я вам можу сказати, хочу з вами не погодитися, що
… (нерозбірливо), тому що час, який я протягом двох з половиною року
приділяв увагу медицині в Одеській області, там просто можна поїхати і
подивитися, що там саме зроблено, в тому числі і з точки зору імплементації
реформ тоді ще першого етапу, і з точки зору всіх інших речей, про деякі з
яких я сказав. Це по-перше.
По-друге, я ще раз хочу наголосити, що у мене постійне спілкування з
лікарями, у мене і дружина лікар, і у батьки лікарі, тому я дуже чітко
розуміюся в усіх цих процесах, які відбуваються в медицині.
Те, що стосується по тому, хто запропонував, тобто відповідна
пропозиція надійшла від Президента і Прем'єр-міністра, я надав своє
бачення, як я бачу, що треба робити.
Те, що стосується команди, дійсно, у мене є певні кандидатури, але для
того, щоб говорити, що когось там змінювати, я вважаю, що треба зайти і
познайомитися з людьми, які працюють на сьогоднішній день в Міністерстві
охорони здоров'я. Впевнений, що вони вже знаходяться "в темі", і після того

вже приймати рішення. Якщо професійно вони будуть повністю підходити,
ну, я не бачу сенсу "махати шашкою" (вибачте за такі слова) і звільняти
тільки тому, що вони мені якось там не подобаються або у мене є там хтось
інший.
Дякую.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Пане Олесю, ваше запитання, і переходимо до
голосування.
ДОВГИЙ О.С. У мене не запитання, у мене більше побажання до
нового міністра. Очевидно, сьогодні вас призначать на посаду, ви берете на
себе цю відповідальність, мабуть, найскладнішу з точки зору викликів, які
стоять перед вашим міністерством, щодо галузі … (погано чути) всю історію
України. Щоб ми зараз не говорили про реформу і про все інше, в будь-якому
випадку першим іспитом вашим стане ситуація боротьби з коронавірусом з
цією епідемією.
Тому я від нашого комітету бажаю вас сили, здоров'я, мудрості пройти
цей іспит достойно для себе і для України. І бажаємо вам успішно побороти
ці виклики, які сьогодні стоять перед вами.
СТЕПАНОВ М.В. Дякую.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую.
Шановні колеги, у нас вичерпався час на запитання і доповідь. Тому я
хочу подякувати пану кандидату в Міністри охорони здоров'я. Будемо
сподіватися, що сьогодні зал прийме правильне рішення. Від нас всіх хочу
підтвердити пану міністру, що всі конструктивні речі, які треба буде для
Міністерства охорони здоров'я, ми будемо допомагати, ми будемо працювати
в конструктиві, ми не перетворимося на комітет, який буде казати тільки
проти і нічого за. Все, що конструктивно – ми підтримуємо, все, що не
конструктивно – будемо знаходити компроміс і разом знаходити спільне
рішення.
Максиме, я вам дякую.
СТЕПАНОВ М.В. Дякую вам.
Будьте всі здорові!
БУЛАХ Л.В. Дайте мені 30 секунд на репліку.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Прошу.
БУЛАХ Л.В. Я не буду оцінювати ні колишнього, ну, ні Іллю
Миколайовича, ні пана Максима Степанова, я хочу звернутися до нас як до
народних депутатів. Зараз ми втретє на цій посаді змінюємо міністра. Я хочу

закликати до нашої відповідальності. Це знову робиться поспіхом, без
конкурентів. У нас навіть вчора … (погано чути), але там не було часу
перевірити ті всі досягнення, про які вчора розповів мені пан Максим з
Одеси. За ніч це фізично було неможливо. Я знову позбавлена можливості
фізично дослідити і підтвердити всі його успіхи на минулих посадах у сфері
охорони здоров'я, тому я закликаю, знову ж таки, втретє не приймати
поспіхом таке несвідоме рішення. Сама я не зможу навіть при всій повазі і
дійсно гарній кандидатурі сьогодні прийняти рішення.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Пані Ладо, кожен народний депутат має
висловлювати свою думку і голосувати так як він… Єдине, що я хочу сказати
в підтримку уряду, навіть не пана кандидата в міністри, а в підтримку уряду:
я вважаю, що в такі важкі виклики, які сьогодні має Україна, на передовій
сьогодні знаходиться навіть не Міністерство оборони, хоча ми маємо війну
на Сході, а все ж таки знаходиться Міністерство охорони здоров'я. Тому, я
думаю, рішення, що буде не виконуючий обов'язки міністра, воно цілком
слушне і правильне. Будемо сподіватися, будемо допомагати новому
міністру, якщо його сьогодні підтримає зал. Я думаю, що висловлюю думку
всього комітету, навіть сьогодні я розумію, що не всі будуть "за", буде хтось
"проти", буде хтось "утримався", але я розумію, що весь комітет відкине всі
політичні речі, і допомагати міністерству у боротьбі з бідою, яка сьогодні
прийшла в Україну, ми всі будемо не зважаючи на політичні прапори.
Дякую, шановні колеги.
Переходимо до голосування.
Шановні колеги, обговорення закінчено. Вношу пропозицію:
підтримати внесену Прем'єр-міністром України кандидатуру та
рекомендувати Верховній Раді України призначити Степанова Максима
Володимировича на посаду Міністра охорони здоров'я.
Починаємо голосування. Я в алфавітному порядку називаю прізвища
депутатів, а ви, в свою чергу, озвучуєте свою позицію.
Отже, ставлю на голосування пропозицію: підтримати внесену
Прем'єр-міністром України кандидатуру та рекомендувати Верховній Раді
України призначити Степанова Максима Володимировича на посаду
Міністра охорони здоров'я. Прошу голосувати.
Булах Лада Валентинівна.
БУЛАХ Л.В. Утрималася.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Вагнєр Вікторія Олександрівна.
ВАГНЄР В.О. За.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дмитрієва Оксана Олександрівна.

ДМИТРІЄВА О.О. За.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Довгий Олесь Станіславович.
ДОВГИЙ О.С. За.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Валерій Олександрович Дубіль.
ДУБІЛЬ В.О. … (погано чути)
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую.
Дубневич Ярослав Васильович.
ДУБНЕВИЧ Я.В. За.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дубнов Артем Васильович.
ДУБНОВ А.В. За.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Заславський Юрій Іванович.
ЗАСЛАВСЬКИЙ Ю.І. За.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Зінкевич Яна Вадимівна.
ЗІНКЕВИЧ Я.В. Проти.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Зуб Валерій Олексійович.
ЗУБ В.О. За.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Кузьміних Сергій Володимирович.
КУЗЬМІНИХ С.В. За.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Перебийніс Максим Вікторович.
ПЕРЕБИЙНІС М.В. За.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Радуцький Михайло Борисович – за.
Стефанишина Ольга Анатоліївна.
СТЕФАНИШИНА О.А. Утрималася.

РАДУЦЬКИЙ
голосування.

М.Б.

Пані

Яно,

прошу

оголосити

результати

ЗІНКЕВИЧ Я.В. За – 10. Утрималися – 3. Проти – 1.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Шановні колеги, дякую.
Рішення прийнято.
Пане Максиме, вітаємо вас. Щонайменше підтримку комітету ви маєте.
Будемо сподіватися, що зал вас теж підтримає, і будемо сподіватися, що ви
витягнете Україну з ями, в якій ми зараз опинилися під час цієї епідемії
коронавірусу. Хай щастить, і будьте здорові!
СТЕПАНОВ М.В. Дуже дякую, шановні народні депутати.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Шановні колеги, на цьому засідання нашого
комітету оголошую закритим.
Усіх чекаю на 14-у в залі Верховної Ради України, вибачте, у дворі
Верховної Ради України.
Дякую.

