
СТЕНОГРАМА 

 

засідання Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації,  

медичної допомоги та медичного страхування 

 

10 лютого 2021 року  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Шановні колеги, починаємо засідання Комітету з 

питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування. 

Інформую присутніх, що на засіданні відбувається аудіо та відеозапис, також 

відеотрансляція нашого засідання здійснюється в онлайн режимі на офіційній 

сторінці "Фейсбук" комітету.  

Традиційно нагадую вам про організаційні питання. Засідання 

проводиться в режимі відеоконференції, тому прошу слідкувати, щоб 

мікрофони були вимкнені. Народним депутатам нагадую про необхідність 

увімкнути камери і обов’язково під час голосування піднімати руку. 

На мою адресу як голови комітету в єдиній автоматизованій системі 

СЕДО надійшли 14 персональних листів з електронними підписами щодо 

згоди на проведення сьогоднішнього засідання комітету в режимі 

відеоконференції. Отже, мною отримано попередню згоду від усіх народних 

депутатів членів комітету, з урахуванням моєї згоди як ініціатора, і 

відповідно до пункту четвертого розділу восьмого Закону України "Про 

комітети Верховної Ради України"  ми проводимо наше засідання в режимі 

відеоконференції.  

Спочатку встановлюємо наявність кворуму. В алфавітному порядку 

з’ясовуємо кількість депутатів, які беруть участь у засіданні комітету. Я 

називаю прізвище  депутатів і прошу коротко відповісти: присутня чи 

присутній. Починаємо. 

Булах Лада Валентинівна. Відсутня. 

Вагнєр Вікторія Олександрівна. 

 

ВАГНЄР В.О. Доброго дня, присутня. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Довгий Олесь Станіславович. Не бачу.  

Дубіль Валерій Олександрович. Бачу.  

 

ДМИТРІЄВА О.О.  А Дмитрієву забули. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Ні, не забув.  

Дмитрієва Оксана Олександрівна. 

 



2 

 

ДМИТРІЄВА О.О. Є. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дубнов Артем Васильович у відрядженні.  

Заславський Юрій Іванович.  

 

ЗАСЛАВСЬКИЙ Ю.І. Доброго дня, є. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Зуб Валерій Олексійович.  

 

ЗУБ В.О. Доброго дня, присутній.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Кузьміних Сергій Володимирович.  

 

КУЗЬМІНИХ С.В. Присутній. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую. 

Макаренко Михайло Васильович. Не бачу, відсутній. 

Перебийніс Максим Вікторович.  

 

ПЕРЕБИЙНІС М.В. Присутній. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Радуцький Михайло Борисович присутній. 

Стефанишина Ольга Анатоліївна. 

 

СТЕФАНИШИНА О.А. Є.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую.  

Пані Яно, оголосіть, скільки є на засіданні комітету. Я вас не назвав, 

вибачте. Зінкевич Яна присутня. Скільки присутніх, пані Яно?  

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. 10 присутніх народних депутатів. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую. Кворум є. Розпочинаємо нашу роботу.  

Сьогодні в нашому засіданні беруть участь, прошу, коли я озвучую 

прізвище, відповідати "присутній", для того щоб зафіксувати в протоколі 

засідання. І прошу тих, хто заміняють своєю присутністю тих, кого особисто 

запрошували на комітет, пояснювати причину, чому ви замінюєте того, кого 

запросили.  
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Від Міністерства охорони здоров’я запрошували Міністра охорони 

здоров’я Степанова Максима Володимировича. Наскільки я розумію, 

присутня Садов’як Ірина Дмитрівна.  

Ірино Дмитрівно, поясніть, будь ласка, причину, чому міністр 

відсутній.  

 

САДОВ’ЯК І.Д. Міністр доручив мені бути присутньою, тому, вибачте, 

там було якесь питання в нього. Я не можу вам точно сказати причину, але 

він просто не зміг сьогодні бути.   

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Є Регламент Верховної Ради, і нагадайте міністру, 

що в нас парламентсько-президентська республіка і мають бути поважні 

причини відсутності на засіданні комітету, коли його запрошують особисто. 

Від Рахункової палати Майснер Андрій Васильович – заступник 

Голови Рахункової палати.  

 

МАЙСНЕР А.В.  Присутній. Доброго дня!  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Доброго дня! 

Стефанюк Ігор Богданович – заступник директора департаменту 

контролю публічної адміністрації та міжбюджетних відносин – начальник 

відділу. 

 

СТЕФАНЮК І.Б. Присутній. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую.  

Від Офісу Президента я не бачу, пані Соколовську не бачу. І Пасічник 

Михайло Францович теж, скоріш за все, приєднається пізніше. 

 

(Загальна дискусія)  

  

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Також в засіданні беруть участь заступник 

Секретаря Ради національної безпеки і оборони  України Соловйов Олексій 

Станіславович. Олексію Станіславовичу, ви з нами? 

 

СОЛОВЙОВ О.С. Так, я з вами. Доброго дня! 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую.  

Ми також запросили до участі в засіданні комітету представників 

регіонів, учасників пілотного проекту розвитку системи екстреної медичної 
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допомоги, в яких проводився аудит Рахункової палати, результати якого ми 

сьогодні заслухаємо.   

Від  виконкому Київської міської ради у засіданні беруть участь:  

Старостенко Ганна Вікторівна – заступник голови Київської міської 

державної адміністрації. Ганно Вікторівно, ви з нами? Бачу, але не чуємо. 

Мікрофон увімкніть, будь ласка. Ганно Вікторівно, радий вітати вас з 

призначенням! Дуже приємно. 

 

СТАРОСТЕНКО Г.В. Дякую.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Гінзбург Валентина Григорівна – директор 

департаменту охорони здоров'я  КМДА. 

 

ГІНЗБУРГ В.Г. Доброго дня! 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую.  

Від Вінницької обласної державної адміністрації Борзов Сергій 

Сергійович – голова Вінницької обласної державної адміністрації. 

 

БОРЗОВ С.С. Доброго дня всім! 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую.  

Заболотна Наталія Миколаївна – перший заступник голови Вінницької 

обласної державної адміністрації. 

 

ЗАБОЛОТНА Н.М. Доброго дня! Присутня. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую.  

Копачевський Микола Анатолійович – директор департаменту фінансів 

Вінницької ОДА. 

 

КОПАЧЕВСЬКИЙ М.А. Доброго дня, шановні депутати! 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Є. 

Лавренюк Сергій Васильович – заступник директора департаменту 

охорони здоров'я та реабілітації Вінницької ОДА. 

 

ЛАВРЕНЮК С.В.  Доброго дня! 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Є. Дякую.  
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Вибачте, якщо неправильно вимовлю прізвище. Пірниказа Анатолій 

Васильович – директор комунального некомерційного підприємства 

"Територіальне медичне об'єднання  "Вінницький обласний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф Вінницької обласної ради". 

 

 ПІРНИКАЗА А.В. Доброго дня! Присутній. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую.  

Від Донецької обласної державної адміністрації. Клюшников Денис 

Геннадійович – заступник голови облдержадміністрації. 

 

КЛЮШНИКОВ Д.Г.  Доброго дня! 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую.  

Колесник Володимир Дмитрович – директор  департаменту охорони 

здоров'я облдержадміністрації. 

 

КОЛЕСНИК В.Д. Присутній.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую.  

Кіяшко Ігор Анатолійович – директор комунального некомерційного 

підприємства "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини 

катастроф".  

 

КІЯШКО І.А. Доброго дня! Присутній. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Від Одеської державної адміністрації присутні 

тільки заступник начальника управління – начальник відділу ресурсного 

забезпечення медичних установ управління координації реформ  

департаменту охорони здоров'я Одеської ОДА Парамонова Ірина Юріївна.   

І поясніть, будь ласка, чому не присутнє керівництво обласної 

державної адміністрації? Ви з нами, Ірино Юріївно? 

 

ПАРАМОНОВА І.Ю. Доброго дня! … (Нерозбірливо) зараз 

знаходиться на селекторі щодо приймальних відділень, тому я буду 

виконувати обов'язки на даний час. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Дякую.  

Лисак Віктор Петрович, директор департаменту охорони здоров'я - від 

Полтавської обласної державної адміністрації.  
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ЛИСАК В.П. Добрий день, Михайле Борисовичу. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Добрий день. Вітаю. Дякую.  

Віт Тернопільщини. Гайдук Ігор Володимирович, заступник голови 

Тернопільської обласної державної адміністрації.  

 

ГАЙДУК І.В. Є. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Дякую.  

Ярмоленко Ольга Маркіянівна, начальник управління охорони здоров'я 

Тернопільської  ОДА.   

 

ТРУШ В.Л. Голова Тернопільської ОДА Труш Володимир. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Дуже дякуємо, що ви до нас приєднались. Просто у 

нас попередньо не було, але ми  вас запрошували. Я дуже вам вдячний, що ви 

приєднались до нас. 

Колеги,  розпочинаємо нашу роботу із затвердження порядку денного. 

Ви всі паралельно отримали його для ознайомлення. Тому якщо немає інших 

пропозицій, пропоную його  затвердити.  

Прошу членів комітету увімкнути камери та проголосувати "за", 

"проти" чи "утримався" шляхом підняття рук, як це передбачено законом.  

Пані Яно, прошу  підраховувати голоси. 

Булах Лада Валентинівна. 

 

БУЛАХ Л.В.  Так, я - за. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Вагнєр Вікторія Олександрівна. 

 

ВАГНЄР В.О. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Дмитрієва Оксана Олександрівна. 

 

ДМИТРІЄВА О.О.  За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Дубіль Валерій Олександрович. 

 

ДУБІЛЬ В.О. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дубневич Ярослав Васильович. Не приєднався, не 

бачу його. Так? 
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Дубнов Артем Васильович - у відрядженні. 

Заславський Юрій Іванович. 

 

ЗАСЛАВСЬКИЙ Ю.І.  За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Зінкевич Яна Вадимівна. 

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Зуб Валерій Олексійович. 

 

ЗУБ В.О. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Дякую.  

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. Дякую.  

Пані Яно, оголосіть результати, будь ласка.   

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. 11 - за. Одноголосно. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Дякую. Порядок денний затверджено. 

Переходимо до розгляду питань порядку денного.  

Перше питання порядку денного - про звернення Комітету Верховної 

Ради України з питань антикорупційної політики щодо можливості 

проведення спільного засідання для обговорення питання ефективного  

використання бюджетних коштів і уникнення корупційних ризиків при 

здійсненні державних закупівель вакцини для проведення профілактичних 

щеплень проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2. 
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Шановні колеги! З ініціативою щодо проведення спільного засідання  

для розгляду цього питання до нашого комітету звернулася голова Комітету 

Верховної Ради з питань антикорупційної політики народний депутат 

України Радіна Анастасія Олегівна. Така форма роботи парламентських 

комітетів передбачена Законом України "Про комітети Верховної Ради 

України". Процедурні особливості проведення спільного засідання комітетів 

визначені статтею 45 цього закону. 

З огляду на наявні нині проблеми в організації державних закупівель у 

сфері охорони здоров'я та значні обсяги бюджетних коштів, які планується 

спрямувати на закупівлю вакцини, а це тільки на 2021 рік,  передбачено 2,6 

мільярда гривень, вважаю, що це питання на часі і ми маємо підтримати 

пропозицію щодо проведення спільного засідання для його обговорення 

найближчим часом. 

Для участі у спільному засіданні буде запрошено Міністра охорони 

здоров'я України Степанова Максима Володимировича, генерального 

директора ДП "Медичні закупівлі України" Жумаділова Арсена, 

представників ВООЗ та представництво ЄС в Україні. Можливо, будуть ще 

якісь додаткові пропозиції щодо кола запрошених.  

Сьогодні  Комітет з питань антикорупційної політики на своєму 

засіданні обговорить можливу дату, час та режим офлайн чи онлайн 

проведення цього спільного засідання та надасть нам свої пропозиції. 

Відповідний запит від комітету ми спрямували. Організаційні питання 

будемо вирішувати в робочому  порядку. 

Колеги, якщо немає заперечень, прошу. 

 

СТЕФАНИШИНА О.А. Михайле Борисовичу, можна одну хвилинку. Я 

просто хочу ще зазначити, можливо, не всі бачили, що сьогодні оприлюднила 

інформацію рада громадського контролю НАБУ про те, що НАБУ розпочало 

розслідування щодо можливих зловживань при закупівлі китайської  вакцини 

3 лютого. Це почалось вже досудове розслідування щодо можливих 

зловживань при цій закупівлі. Оскільки цей випадок також набув такого 

резонансу, тому я абсолютно за це засідання, і, можливо, ми могли б 

рекомендувати запросити також громадську раду НАБУ про те, щоб вони, 

можливо, додали додаткову інформацію для нашого засідання.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Пані Ольго, я вважаю, що це можна вирішити в 

робочому порядку, тим більше, що не ми ініціатори, а комітет 

антикорупційний, це їхнє рішення, але я не думаю, що колеги з комітету 

антикорупційного будуть відмовлятись. До того,  я думаю, це ми можемо в 

робочому порядку запропонувати. Немає сенсу це  робити  офіційно.  
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Колеги, ще якісь є зауваження, пропозиції? Якщо немає, прошу 

підтримати і проголосувати. Прошу увімкнути камери та проголосувати "за", 

"проти" чи "утримався". І зараз скажу про яке рішення ми голосуємо: 

провести спільне засідання Комітету з питань здоров’я нації, медичної 

допомоги та медичного страхування та Комітету з питань антикорупційної 

політики для обговорення питання ефективного використання бюджетних 

коштів і уникнення корупційних ризиків при здійсненні державних 

закупівель вакцини для проведення профілактичних щеплень проти гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої  коронавірусом SARS-CоV-2, 

визначивши дату та час його проведення в робочому порядку. 

Прошу голосувати.  

Булах Лада Валентинівна. 

 

БУЛАХ Л.В. Я – за. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Вагнєр Вікторія Олександрівна. 

 

ВАГНЄР В.О. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дмитрієва Оксана Олександрівна.  

 

ДМИТРІЄВА О.О. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дубіль Валерій Олександрович. 

 

ДУБІЛЬ В.О. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Заславський Юрій Іванович. 

 

ЗАСЛАВСЬКИЙ Ю.І. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Зінкевич Яна Вадимівна. 

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Зуб Валерій Олексійович. 

 

ЗУБ В.О. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Кузьміних Сергій Володимирович.  

 

КУЗЬМІНИХ С.В. За.  
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РАДУЦЬКИЙ М.Б. Макаренко Михайло Васильович відсутній.  

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, оголосіть, будь ласка. 

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. 11 – за. Одноголосно. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую. Рішення прийнято.  

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного. 

Друге питання порядку денного. Про звіт Рахункової палати про 

результати аудиту ефективності використання коштів субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам, спрямованих на розвиток системи екстреної 

медичної допомоги.  

Шановні колеги, інформую вас, що до Верховної Ради України 1 

лютого 2021 року від Рахункової палати надійшов звіт про результати аудиту 

ефективності використання коштів субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам, спрямованих на розвиток системи екстреної медичної 

допомоги. Головою Верховної Ради України Дмитром Разумковим надано 

доручення нашому комітету розглянути вказаний звіт. Відповідно до статті 

31 Закону України "Про комітети Верховної Ради України" ми повинні 

розглянути вказаний звіт та відреагувати на нього. Всі ви мали можливість 

попередньо ознайомитись з ним. 

Отже, пропоную такий регламент розгляду  цього питання. Спочатку 

надаємо слово для представлення звіту заступнику Голови Рахункової палати 

Майснеру Андрію Васильовичу. Регламент - до 10 хвилин. Потім заслухаємо 

Міністерство охорони здоров'я з цього питання. Регламент - до 5 хвилин. 

Надалі надамо слово представникам 6 регіонів, в яких проводився аудит. 

Регламент - до 5 хвилин. І перейдемо до обговорення з регламентом по 3 

хвилини на запитання - відповідь від народних депутатів членів комітету.  

Шановні колеги! Прошу, хто бажає задати запитання або виступити, 

писати в "Групу" комітету про своє бажання. 

Пропоную традиційно обмежитись трьома виступами по 3 хвилини. 

Якщо немає заперечень, розпочинаємо розгляд питання. 
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Запрошую до слова заступника Голови Рахункової палати Майснера 

Андрія Васильовича. Андрію Васильовичу, у вас 10 хвилин. Прошу. 

 

МАЙСНЕР А.В Дякую, шановний Михайле Борисовичу. 

Шановні народні депутати! Шановні колеги учасники засідання 

комітету! Всіх вітаю, всім бажаю здоров'я. І готовий презентувати основні 

результати проведеної Рахунковою палатою роботи, про яку зокрема 

учасники від областей не лише чули, а безпосередньо брали участь.  

Шановний Михайле Борисовичу! Шановні колеги! Одразу хотів би 

зазначити ще, що цей аудит є прикладом нормальної державницької синергії 

всіх стейкхолдерів. І я вдячний і користуючись нагодою дякую Міністерству 

охорони здоров'я і обласним державним адміністраціям, всім об'єктам 

контролю за таку, знаєте, ґрунтовну державницьку позицію, яка дозволила 

максимально зібрати всю необхідну інформацію і розкласти по полицях і 

проблематику, і в цілому тематику забезпечення системи екстреної швидкої 

допомоги  безпосередньо спеціалізованим автотранспортом. 

За оцінкою Кабінету Міністрів на 2019 рік, рівень розвитку вітчизняної 

системи екстреної медичної допомоги є низьким. Така оцінка  самого 

Кабінету Міністрів. Концепцією розвитку системи ЕМД, схваленої 

відповідним розпорядженням КМУ від 2019 року № 383-р, визначено, що 

надання першої медичної допомоги в Україні організовано неефективно. 

Одним з наслідків є, наприклад, таке, що з цієї причини реанімації, що 

проводяться пацієнтам із зупинкою серця працівниками системи ЕМД на 

догоспітальному етапі, є утричі менш успішними, ніж у країнах Європи. Це 

один з тих факторів, який викликав професійний інтерес і необхідність з боку 

Рахункової палати провести аудит. Це суспільно гостра тематика.  

Зі слів самого Міністра охорони здоров'я України Максима Степанова, 

на ЕМД більше 30 років практично не звертали уваги. "1807 автомобілів 

"швидкої" експлуатувалися більше 10 років або взагалі  несправні", - це 

цитата з публічного виступу нинішнього Міністра охорони здоров'я.  

З метою покращення матеріально-технічної бази якраз підрозділів ЕМД 

Законом про держбюджет на 2019 рік МОЗ затверджено бюджетні 

призначення за КПКВК 2311470 - "Субвенція з держбюджету місцевим 

бюджетам на створення оперативно-диспетчерських служб на реалізацію 

пілотного проекту щодо розвитку системи екстреної медичної допомоги у 

Вінницькій, Донецькій, Одеській, Полтавській, Тернопільській областях та у 

місті Києві" на загальну суму 922,6 мільйона гривень.  

Законом про держбюджет на 2020 рік також було передбачено 

відповідні суми коштів в рамках міжбюджетного трансферту субвенцій, але, 

як ми всі знаємо, внаслідок певних обставин об'єктивних було прийнято 

рішення, внаслідок якого ці видатки повністю скорочені. 
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Хотілося б також зазначити, що аудитом охоплено фактично видатки у 

сумі 1,04 мільярда гривень, з них субвенція  2019 року в сумі  922,6 мільйона 

гривень. В тому числі і перевірена в регіонах ефективність і законність 

субвенції фактичним аудитом на 721 мільйон гривень. Об'єктів аудиту 11, 

зокрема це МОЗ, департаменти охорони здоров'я КМДА, в Вінницькій,  

Донецькій,  Одеській, Полтавській, Тернопільській областях, а також 

відповідні центри екстреної медичної допомоги, деякі автогосподарства, 

комунальні організації, тощо. 

Крім того, Рахунковою палатою, для об'єктивності і неупередженості, 

для збору відповідної аналітичної інформації з первинних джерел були 

направлені запити майже до 40-а різноманітних установ, організацій і 

підприємств,  зокрема і за кордон. І дякувати колегам з посольства України у 

Французькій Республіці, з посольства України в Сполучених Штатах 

Америки, ми отримали всю необхідну інформацію, яка стосується 

безпосередньо предмету аудиту і повноважень Рахункової палати. 

Якщо резюмувати коротко результати, то варто зазначити, і я хотів би 

почати все ж таки з позитиву перед тим, як перейти до певних критичних 

проблемних питань. Якщо дозволите, Михайле Борисовичу,  саме в такому 

форматі і викладу подальшу інформацію. 

Насамперед субвенція забезпечувала дійсно комплексне фінансування 

розвитку системи ЕМД. Зокрема шляхом залучення коштів місцевих 

бюджетів – оце співфінансування це дуже добра практика. І Рахункова палата 

також  дає свою аудиторську позитивну оцінку цьому явищу.  

Загалом на розвиток системи ЕМД в 2019 році використано понад 

мільярд гривень, із них кошти субвенції 781,2 мільйона гривень, із 

співфінансування з місцевих бюджетів - на понад 260 мільйонів гривень. За 

рахунок цих коштів дійсно суттєво оновлено у шести пілотних регіонах 

автопарк спеціалізованого транспорту і засоби оснащення навчально-

тренувальних відділів центрів ЕМД, в деякі з них придбано комп'ютерне та 

інше обладнання для апаратно-програмних комплексів ОДС. 

Водночас внаслідок недосконалості нормативно-правової бази  

забезпечення фінансування розвитку системи ЕМД та неналежної організації 

з окремих питань та напрямків виконання бюджетної програми в 2019 році не 

використано за призначенням і повернуто до державного бюджету  понад 114 

мільйонів гривень як невикористані субвенції з держбюджету. Це 12,8% 

відкритих бюджетних асигнувань.  

Неефективно, а також з порушенням законодавства України  

використано 252 цілих з лишнім мільйона гривень та 86,2 мільйона гривень 

бюджетних коштів, що загалом становить третину загальних видатків. При 

цьому якість поставлених автомобілів ЕМД не завжди відповідає рівню цін 
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на них, вартість придбаних манекенів-тренажерів перевищує відпускні ціни 

виробників у 3-15 разів.  

Поряд із тим не реалізовано заходів, що в синергії з матеріально-

технічною базою створюють або покращують спроможність центрів ЕМД 

надавати якісну невідкладну медичну допомогу. 

Через відсутність необхідної кількості медичних працівників, що ще 

раз було підтверджено за результатами аудиту, для формування бригад ЕМД 

неможливим просто апріорі є повне завантаження існуючого 

спеціалізованого санітарного автотранспорту, який держава придбає  за 

рахунок коштів держбюджету, а також співфінансування з місцевих 

бюджетів. Тобто ми не можемо апріорі досягнути цілей через певний 

кадровий аспект цієї проблематики та відповідно використання 

дороговартісного медичного обладнання, яким укомплектовано ці 

автомобілі.  

Так, у Полтавській області станом на 01.01.2020 при нормі 120,8  

функціонує 99 з половиною бригад або 82% нормативу. В Одеській – 178 або 

76%. Це як приклади. З колегами з областей ми це обговорювали і, в 

принципі,  ми майже по всіх позиціях дійшли одразу згоди. По всіх інших не 

одразу, але теж прийшли до конструктивної спільної позиції.  

Залишок потреби на 2020 рік у спеціалізованому санітарному 

транспорті становив майже 2 тисячі автомобілів, що майже у 5 разів 

перевищує обсяги постачання таких автомобілів в 2019 році. Це щодо 

достатності фінансування відповідної потреби. Тобто в 2020-му є потреба в 5 

разів більша, ніж за весь 2019 рік ми профінансували і поставили.  

Крім того, придбані автомобілі ЕМД не забезпечують потреб 

транспортування пацієнтів у невідкладному стані. Це стосується не всіх, але 

великої кількості автомобілів, що є наслідком збереження у перероблених 

автомобілях основних ходових характеристик базових вантажних 

автомобілів, зокрема це ресорна підвіска та високий поріг медичного салону.  

До звіту (наскільки я знаю, він направлений в комітет в такому вигляді 

й об'єкти контролю могли ознайомитись) додані конкретні фотоматеріали, на 

яких видно, як окремі бригади, які фактично ми оглянули, безпосередньо їх 

роботу, умови тощо, вимушені сьогодні, в 21-у сторіччі, користуватися 

дерев'яними табуретами, щоб ті пацієнти, які не на ношах, скажімо так, 

потраплять до салону, а своїми ногами, на своїх двох, разом з медиками 

могли якось потрапити туди в салон. Для цього треба залізти за відсутності 

порогу через дерев'яну табуретку. Вибачайте, що на такого рівня заході я 

маю говорити за ці речі, але факт є факт. І він непоодинокий, це ціла система.  

Приміщення навчально-тренувальних відділів одеського, 

тернопільського, київського міського ЦЕМД потребують ремонту, що 
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створює ризики непроведення або проведення в неналежних умовах 

відпрацювання навичок надання ЕМД. Ми з колегами це обговорювали, тут 

ми однодумці. Я думаю, що аудит дасть змогу все ж таки якось зрушити з 

місця ці питання і будуть приміщення відповідні створювати належні умови 

для навчання і застосування навичок і знань безпосередньо медичними 

працівниками у добрій справі лікування, діагностування тощо щодо наших 

громадян.  

Крім того, аналіз видачі посвідчень за результатами навчання у 

навчально-тренувальних відділах ЦЕМД в шести пілотних регіонах засвідчив 

неналежне використання протягом 2019 року та 9 місяців 2020 року 

матеріальної бази з метою домедичної підготовки працівників інших установ 

і організацій. Я нагадаю вам, що ми якраз придбавали манекени і багато чого 

у нас є для того, щоб навчати постійно наших працівників. Замість цього, хоч 

і гуманно, і дуже по-людськи, але окремі ЦЕМД, зокрема в Донецькій, 

Полтавській області видавали посвідчення, ну, дуже дивним чином. Нібито і 

добрі речі робили, але, вибачте, це не передбачена взагалі така робота 

безпосередньо по відповідній програмі.     

Так, донецьким ЦЕМД посвідчення про домедичну підготовку в 2019 

році видано безоплатно 10 вихованцям дитячих садків, я підкреслюю, та 170 

школярам (мабуть, вони мають надавати пацієнтам у важкому невідкладному 

стані медичну допомогу), які не є службовими особами, що не відповідає 

цілям навчально-тренувальних заходів  і суперечить вимогам законодавства. 

Я звертаю увагу, що це не буквоїдство, це звичайна логіка, і не лише 

аудиторів.  

І хочу відмітити, що як в Донецькій, так і в Полтавській області під час 

обговорення проекту звіту і так далі ми з колегами порозумілися з цього 

питання, врахували ці питання. Я думаю, що коли вони будуть мати слово, це 

підтвердять.  

Отже, виходячи з глобального такого узагальненого консолідованого 

резюме, цілей  пілотного проекту… 

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. Прошу, будь ласка, завершувати.  

 

МАЙСНЕР А.В. Так. …у 2019 році повною мірою не досягнуто.  

Тому хотілось би також зазначити, що в матеріалах аудиту є конкретні 

приклади, є висновки в рішенні Рахункової палати і рекомендації.  

Михайле Борисовичу, шановний, і всі народні депутати члени комітету 

і учасники, хотів би ще раз зазначити, що цей звіт – це не звіт вже Рахункової 

палати, а це звіт Рахункової палати, який обговорений на трьох етапах з 

усіма, про кого йдеться в цьому звіті, кого він стосується.    
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Я ще раз дякую всім колегам з Міністерства охорони здоров’я, в тому 

числі Ірині Дмитрівні Садов’як, своїм колегам з Києва, з усіх областей, які 

були залучені і перевірялись в цьому аудиті. Це була дійсно державницька 

ґрунтовна позиція.  

Зараз головне для нас, Рахункової палати, і я, шановний Михайле 

Борисовичу, вас прошу підтримати, щоб комітет нас підтримав від імені 

Верховної Ради. Головне – це виконання рекомендацій, врегулювати ті 

проблемні питання, це підвищить ефективність і законність використання 

бюджетних коштів.  

Дякую.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую. 

До слова запрошується перший заступник Міністра охорони здоров’я 

Садов’як Ірина. Прошу. 

 

САДОВ’ЯК І.Д. Доброго дня всім. Я хочу також підтвердити, що той 

звіт, який Рахункова палата надала сьогодні нам, ми опрацьовували. І на 

сьогоднішній день хочу сказати, що внаслідок такої ефективної співпраці 

Міністерства охорони здоров’я і Рахункової палати нам уже в 2020 році 

вдалось змінити підходи до закупівель, до процедури закупівель, з чим ми 

навіть по тих рекомендаціях зекономили велику суму коштів і вартість 

автомобілів різного типу у нас абсолютно знизилась, набагато знизилась. І 

нам цього року навіть вдалось закупити повного приводу автомобілі.  

Крім того, в нас був ряд зауважень, які стосувались безпосередньо 

Міністерства охорони здоров’я щодо розробки нормативної бази, і на 

сьогоднішній день ми розробили ряд документів - постанови Кабінету 

Міністрів і накази Міністерства охорони здоров’я. Постанови Кабінету 

Міністрів, які вже увійшли в дію, і вони працюють. Це щодо критерію 

прибуття бригади "швидкої допомоги", де ми вже поділили і визначили 4 

категорії,  і перші дві, які є пріоритетні.  А також ті нормативні документи, 

накази Міністерства охорони здоров’я – це змінений в нас, те, що було 

надано нам в рекомендаціях і в пропозиціях, ми над цим працювали, це 370-й 

наказ, який уже змінений, і виданий новий наказ Міністерства охорони 

здоров’я від 24.09.2020 року  № 2179 – це про затвердження нормативно-

правових актів з питань надання екстреної медичної допомоги. А також на 

сьогоднішній день в центральних органах виконавчої влади знаходиться два 

проекти наказу – це про затвердження правил виклику бригади екстреної 

медичної допомоги та порядку транспортування пацієнтів бригадами 

екстреної медичної допомоги в заклади охорони здоров’я та ще один наказ 

про затвердження переліку причин звернень та скарг, також проект наказу 

про затвердження переліку причин звернень та скарг про необхідність 

надання екстреної медичної допомоги.  
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Усі накази на сьогоднішній день, як я вже сказала, в центральних 

органах виконавчої влади на опрацюванні і погодженні. Розуміючи, що 

досить багато нормативних документів нам ще треба зробити, але 2020 рік 

для нас був рекордним і нам вдалось разом з Кабінетом Міністрів, 

Міністерству охорони здоров’я разом з Кабінетом Міністрів це все розробити 

і вже частину, як я сказала, впровадити в життя. 

Також є ряд таких зауважень, які ми обговорили з Рахунковою 

палатою, ми сприймаємо ті зауваження і над ними працюємо. 

Хочу сказати, що ми вже також ті зауваження, які стосувалися 

використання і формування медико-технічних умов для закупівлі "швидкої 

допомоги", ми вже у 2020 році використовували новий стандарт ДСТУ, який 

був затверджений, і йшли по новому стандарту. Тому я вважаю, що це 

абсолютно той аудит, який був проведений, він дав можливість нам звернути 

увагу на ті всі недоліки і проблеми, які були у нас.  

Більше всього, звичайно, мене турбують і Міністерство охорони 

здоров'я турбують ті порушення, які були в регіонах щодо умов закупівлі, 

щодо дотримання процедури, щодо тих речей, які вже сказали і висвітлили в 

цьому питанні, тому я думаю, що нам спільно всім треба працювати для того, 

щоб і надалі попереджувати такі проблеми. Поради Рахункової палати дадуть 

змогу нам в майбутньому вже не робити таких помилок. 

Так що всім дякую за роботу. На жаль, є такі порушення, які треба 

виправляти, і досить серйозні порушення. І це більше стосується регіонів. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую.  

До слова запрошується Старостенко Ганна Вікторівна – заступник 

голови Київської міської державної адміністрації. 

Ганно Вікторівно, у вас 5 хвилин. 

 

СТАРОСТЕНКО Г.В. Доброго дня, Михайле Борисовичу! Доброго дня, 

усі учасники сьогоднішнього засідання! Ми отримали цей звіт, працюємо над 

ним, будемо приймати відповідні висновки, дамо доручення Департаменту 

охорони здоров'я підготувати і провести належну роботу. 

Я тоді передаю слово, з вашого дозволу, Валентині Григорівні 

Гінзбург, яка більш детально розповість про ті заходи, які ми зараз робимо. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Прошу. 

 

ГІНЗБУРГ В.Г. Шановний Михайле Борисовичу, шановні народні 

депутати і присутні, як зазначив Андрій Васильович, дійсно, було 

опрацьовано детально роботу аудиторською службою, і я вдячна за таку 
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роботу. Ми обговорювали всі питання. З нашої сторони були надані ті 

питання, які потребують удосконалення як на центральному рівні. Зазначу 

лише те, що були придбані автомобілі, і була економія за рахунок, вірніше, 

повернуті  кошти – 11,9 мільйона гривень за рахунок економії. Були питання 

по облаштуванню цих машин, але у процесі перевірки були 

доукомплектовані, пов'язана з карантинними заходами доукомплектація, 

поставлення їх до України. 

Також що стосується оснащення учбово-тренувального центру, кошти 

в повному обсязі використані, а от що стосується придбання апаратно-

програмного комплексу оперативно-диспетчерського, на превеликий жаль, 

двічі Антимонопольним комітетом була процедура призупинена, і 

враховуючи, що це остання була у грудні, кінець року, неможливо завершити 

тендерну процедуру, ці кошти були повернуті. Але за рахунок коштів 

місцевого бюджету у 2020 році була проведена закупівля і влаштована в 

Центрі екстреної медичної допомоги.  

Тому я дякую. 

А те, що питання прозвучали Андрія Васильовича, вони дуже важливі, 

але хочу зазначити, що не дивлячись на те, що я просто переконана, в місті 

Києві середня заробітна плата лікарів, фельдшерів, санітарних працівників 

вище  середньо, ніж по Україні, і скажу чому, тому що є муніципальна 

надбавка. І Центр екстреної медицини, який отримує кошти з Національної 

служби здоров'я, не відшкодовує заробітну плату  водіям, автотранспорт і 

паливно-мастильні матеріали, тому що це взяло на себе місто Київ, фінансує. 

Тому заробітні плати високі, але це не дає можливості і не мотивує приходу 

молодих спеціалістів. І, на превеликий жаль, дійсно є проблема, 61% 

укомплектованості кадрами.  

Тому хотілося б, користуючись нагодою, в присутності вас і народних 

депутатів, щоб на рівні закону була можливість відпрацювання молодих 

фахівців. Бо є проблема і дефіцит, який ніяк не вирішиться. І прийде час, 

коли не буде кому працювати. На рівні коледжів ми не маємо юридичного 

права. Тобто ми готуємо як за державні кошти, так і за місцеві кошти. Але 

закону, який би спонукав відпрацювання хоча б  2 чи 3 роки, його немає.  

Я дякую. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякуємо, Валентино Григорівно.  

Маленьку ремарку, як би ми кого не зобов'язували, якщо у нас не буде 

достойної зарплати у медичних працівників, то всі ці зобов'язання нічого не 

дадуть. А тим більше, що, до речі, наскільки я розумію, в Києві у вас дійсно 

дуже непогані зарплати. 
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ГІНЗБУРГ В.Г. 39 тисяч середня зарплата – лікар. 32 – фельдшер. 22 – 

санітар. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Це дійсно, як для України це дуже непогана 

зарплата, але розуміємо, що вона теж не задовольняє наших фахівців.  

Слово надається голові Вінницької обласної державної адміністрації 

Борзову Сергію Сергійовичу. Сергію Сергійовичу, прошу, у вас 5 хвилин. 

 

БОРЗОВ С.С. Шановний  Михайле Борисовичу, шановні народні 

депутати профільного комітету, а також присутні на нараді, інформація щодо 

засідання Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного 

страхування. Обласна державна адміністрація Вінницька уважно вивчила 

наданий звіт Рахункової палати від 27 жовтня 2020 року. Проводиться наразі 

детальний аналіз по кожному пункту зауважень.  

Претензійно-позовних робіт немає, оскільки постачальник виправив усі 

недоліки за власний кошт одразу після поставки. Але ми підготували 

подання на власника – обласну раду щодо притягнення до дисциплінарної 

відповідальності керівника центру за фактом виявлених порушень і 

профільним департаментом проводиться службове розслідування щодо 

посадових осіб, які допустили порушення про прийняття товарно-

матеріальних цінностей.  

Проводиться також перевірка роботи навчально-тренувального відділу 

центру екстреної медичної допомоги профільним департаментом. Хочу 

додати, що інформацію щодо виявлення ознак кримінальних правопорушень 

скеровано до правоохоронних органів для дослідження вказаних фактів в 

рамках досудового розслідування. 

У мене все. А хочу додати, що при закупівлі "швидких допомог" в 2019 

році у нас залишилась економія 29 мільйонів гривень, про що ми листом 

повідомили Міністерство охорони здоров'я. Але нам відповідь надійшла 

лише в грудні  місяці, і так вийшло, що кошти назад повернулися в бюджет. 

Це ремарка щодо ефективного використання коштів. Ну, це 2019 рік був, 

тому я ті дані, які мені надав департамент охорони здоров'я, озвучив.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую. 

Колеги ваші не хочуть додати? У вас час залишився.  

 

БОРЗОВ С.С. Так, будь ласка. Копачевський Микола Анатолійович.  

 

КОПАЧЕВСЬКИЙ М.А. Директор департаменту фінансів.  

Ми наразі зараз готуємо проект розпорядження голови адміністрації 

щодо затвердження плану заходів щодо вирішення цих питань, які зазначені 
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в акті, та недопущення їх в подальшому, тому що ми все ж таки будемо 

продовжувати модернізувати наші заклади охорони здоров'я і поставити це 

на постійний контроль спільно із аудиторською службою, спільно із 

департаментом фінансів. 

Дякую. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Дякую. 

До слова запрошується заступник голови  Донецької 

облдержадміністрації Клюшников Денис Геннадійович. Прошу.  

 

КЛЮШНИКОВ Д.Г. Доброго дня, Михайле Борисовичу, шановні 

присутні! У рішенні Рахункової палати від 27 жовтня 2020 року Донецька 

область згадується три рази. Перший раз у рішенні зазначено, що Донецькою 

областю, як і рядом інших областей, симуляційні манекени придбані за 

завищеною вартістю. Як нашою перевіркою, так і перевіркою Рахункової 

палати порушень при проведенні даної тендерної процедури не встановлено. 

Манекени закуплені за найнижчою пропозицією по ціні.  

У другий раз Донецька область згадується у зв'язку з незастосуванням 

штрафних санкцій за порушення термінів поставки на 2,4 мільйона. З цього 

приводу хочу пояснити, що на момент підписання акту прийому-передачі 

автомобілів було прийнято рішення про залишення їх на майданчику 

постачальника та перевірено їх фактичну наявність і комплектність. Було 

укладено договір на відповідальне зберігання, і після цього партіями 

протягом 45 днів вони надійшли з міста Києва до донецького ЦЕМД. Тому 

тут претензій з нашого боку до постачальних жодних немає, договірні умови 

було виконано в повному обсязі. 

Щодо факту нібито видання посвідчень про медичну підготовку 

школярам та вихованцям дитячих садків. Дійсно, нашим ЦЕМД проводились 

навчання у дошкільних навчальних закладах та у школах, але будь-яких 

посвідчень вихованцям цих закладів не видавали за результатами навчання.  

Ну, і безумовно, нами будуть враховані заходи і проведені, які 

зазначені у резолютивній частині рішення Рахункової палати, та повідомлено 

вас та Рахункову палату про результати їх виконання.  

У мене все. Дякую за увагу.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую. Я прошу вибачення, це дошкільнятам теж 

проводились курси невідкладної допомоги? Чи я неправильно почув вас? 

 

КЛЮШНИКОВ Д.Г. Додасть безпосередньо директор ЦМД. 
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КІЯШКО І.А. Директор центру Кіяшко. Так, дійсно, ми проводили 

певні заняття з дошкільнятами. І я не вбачаю в цьому нічого поганого, а 

навпаки… 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Та я ж не критикую. Я просто уточнюю. 

 

КІЯШКО І.А. Михайле Борисовичу, це не був курс професійної 

підготовки, звісно. Це був такий захід, на якому ми розповідали, як треба 

себе поводити, якщо будь-яка людина, будь-який  громадянин нашої держави 

потрапив у таку ситуацію, де треба надавати першу допомогу, і це дуже 

добре. Але ні посвідчень не видавали ні школярам, ні дошкільнятам. І до 

речі, те обладнання, яке ми використовували для цього у навчальних 

закладах, воно не входило до цієї програми. Ми там користувались зовсім 

іншим, більш простим обладнанням. 

 

МАЙСНЕР А.В. Михайле Борисовичу, дозвольте ремарку в 10-15 

секунд. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Прошу. 

 

МАЙСНЕР А.В. Перше. Я так зрозумів, що у Донецькій області все 

дуже добре. Навіть три згадування. Виявляється, що Рахункова палата 

"нібито", "якби" і так далі. Я хотів би попросити свого колегу поважного, 

заступника голови ОДА, врахувати той факт, що всі ваші підлеглі і колеги 

пройшли декілька етапів з нами обговорення цього звіту. І цей звіт - це не 

забаганка Рахункової палати як державного органу, а спільна державницька 

робота. Це перше я хотів зазначити. 

А друге, Михайле Борисовичу, дуже коротко. Мова не в посвідченнях і 

не в тому, що з дітками не треба працювати, а мова в тому, що, колеги, в 

кожного з нас є функціонал, визначений нашими посадовими інструкціями. І 

коли у нас біда в деяких напрямках по ЕМД, ми маємо концентрувати свої всі 

зусилля і час робочий, оплачений платниками податків з різноманітних 

джерел на всіх щаблях, саме на  виконання прямих посадових обов'язків.  

Михайле Борисовичу, дуже вдячний. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Дякую, колеги. 

До слова запрошується Парамонова Ірина Юріївна, заступник 

начальника  управління - начальник відділу ресурсного забезпечення 

медичних установ управління координації реформ департаменту  охорони 

здоров'я Одеської обласної державної адміністрації.  

Прошу, Ірино Юріївно. У вас 5 хвилин. Мікрофон увімкніть, Ірино 

Юріївно, ми вас не чуємо. 
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ПАРАМОНОВА І.Ю.  Чуєте? 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Так. 

 

ПАРАМОНОВА І.Ю. Відповідно до пункту 6 рішення Рахункової 

палати України про результати аудиту, надісланого до Одеської обласної 

державної адміністрації з пропозиціями розглянути результати, 

повідомляємо наступне. Питання забезпечення КНП "Одеський обласний 

центр екстреної медичної допомоги" необхідною кількістю медичних 

працівників для укомплектування бригад ЕМД згідно з нормативами може 

бути вирішене через ефективне матеріальне заохочення медичних 

працівників… І заробітна плата вже підвищена.  

Також хочу зазначити, що на теперішній час в Одеській області працює 

не 178 бригад, а вже сто вісімдесят … бригада. В поточному році центр 

планує розгорнути 7 пунктів постійного базування в районах області та 

збільшити чисельність бригад ЕМД на 5 одиниць. Також задля належного 

використання  придбаних у 2019 році манекенів-тренажерів у поточному році 

центром планується здійснення капітального ремонту другого поверху 

будівлі, яка складає 450 квадратних метрів, на сьогодні вже розпочато ремонт 

в даному корпусі.  

Також керівництво центру попереджено про неприпустимість у 

подальшому порушень законодавства в тому числі у сфері публічних 

закупівель. І проводиться також система внутрішнього контролю. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую.  

До слова запрошується Лисак Віктор Петрович – директор 

департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної державної 

адміністрації. Вікторе Петровичу, радий вас вітати. Слухаємо вас.  

 

ЛИСАК В.П. Я теж вітаю, шановний Михайле Борисовичу, шановні 

народні депутати, Андрію Васильовичу, всі присутні. Я хотів би все-таки 

перед тим, як говорити про ті проблеми, як ми їх розв'язали, сказати дякую за 

те, що така медична субвенція була й є, дала можливість все-таки нам 

поповнити рухомий склад і змінити саму роботу екстреної медичної 

допомоги. Це є надзвичайно важливим. І якраз, якщо дивитися на пандемію, 

то це теж дало свій надзвичайно великий позитивний результат.  

Щодо питань, які були в аудиті, ми дякуємо Андрію Васильовичу і   

команді, яка працювала. Дійсно, вони державницькій позиції і нас навчали, і 

допомагали в розв'язанні питань.  

Щодо навчання і щодо забезпечення кадрами, Михайле Борисовичу, 

вдалося, вже з цього випуску 17 молодих спеціалістів приступили до роботи 
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в екстреній медичній допомозі. Це говорю такий позитив, які закінчили 

інтернатуру. 

Якщо говорити про роботу самих тренінгових класів, муляжів, так, 

можливо, якщо на ринку дивитися в інтернет-магазинах, то ціна може бути 

одна, але все-таки ми прислухалися і будемо дивитися знову, і вивчати всі 

ситуації для того, щоб  виставляти ту ціну, яка могла була б бути нижче.  

 Щодо проблемних питань, які виникли, це сама робота тендерного 

комітету... господарства. На сьогодні склад тендерного комітету замінений, 

частина людей після того, як требували дати пояснення і відповідно 

притягували до дисциплінарної відповідальності, вони звільнені. І 

поставлена задача навчити цей тендерний комітет, щоб він працював більш 

продуктивно і таке інше. 

Так, була проблема і було доручення і рекомендація Рахункової палати, 

ми дякуємо Андрію Васильовичу, ми ведемо претензійну роботу до тої 

організації, яка поставляла. І технічна була одна помилка, яку вказали в 

штрафні санкції 1%, а реально 0,1% базової там. Тобто зараз цим питанням 

займаємося. 

Щодо роботи комплектації, які були зауваження до редукторів, до 

балонів. Вони замінені повністю в ході вже експлуатації, компанія, яка 

робило його, вона його усунула. Тобто ті зауваження були усунуті.  

Що стосовно інших питань, які виникали в роботі спільно з бригадою, 

яка перевіряла з  Рахункової палати, вони теж були розглянуті і враховані для 

того, щоб дійсно вживати заходів, щоб ті кошти, які надходять, щоб ми їх 

використовували раціонально і ефективно для того, щоб забезпечити більше 

надання якісної медичної допомоги.  

Так, є одна проблема, яку не вдалось переконати, в 2019 році в нас 

співфінансування до закупки програми для оперативно-диспетчерської. Але 

програма є, вона працює на сьогодні за рахунок коштів обласного бюджету, 

вона оновлюється і ведуться роботи. Це якщо коротко.  Є відповідні накази, 

які розроблені для того, щоб усувати і упереджувати ці недоліки.  

Я дякую. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. До слова запрошується голова Тернопільської 

обласної державної адміністрації Труш Володимир Любомирович.  

 

ТРУШ В.Л. Доброго дня всі присутнім, народним депутатам, всім 

доброго дня. Коротко по даному рішенню Рахункової палати, ми його 

підтримуємо. По цій ситуації, те, що по Україні, загалом не буду 

повторюватись, постачання транспортних засобів… (нерозбірливо) то все 

виправили на сьогоднішній день. Щодо ремонтних робіт в центрі надання, в 



23 

 

тренувальному  центрі -  складено проектно-кошторисну документацію. Ми 

зараз будемо виходити на сесію обласної ради, щоб отримати ці кошти і 

провести ці ремонтні роботи. 

І питання також по результатах Рахункової палати, а також відповідно 

інших матеріалів, зараз по керівнику центру швидкої медичної допомоги  

проводиться кримінальне провадження, вже є. Рішення буде прийнято 

згодом. Тобто ситуацію виправляємо.   Погоджуємось з цими зазначеннями,  

що були  в рішенні Рахункової палати, і  в майбутньому надіємось, що такі 

ситуації ще будуть і дасть можливість закуповувати більше транспорту і 

можливостей.  

Дякую. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую, Володимире Любомировичу.  

Шановні колеги, хто з народних депутатів бажає задати запитання або 

виступити? Записалась тільки Стефанишина Ольга Анатоліївна. Прошу, 

Ольго Анатоліївно, у вас 2 хвилини.  

 

СТЕФАНИШИНА О.А. Доброго дня,  в мене таке питання стосовно 

звільнення пільги ПДВ по факту. Якщо ми почитаємо звіт, то  бачимо, що ці 

спеціалізовані санітарні автомобілі були віднесені до медичних виробів, хоча 

відповідно до українського законодавства  вони такими не є. В результаті до 

українського постачальника від іноземного виробника такі автомобілі 

надійшли за ставкою  20 відсотків ПДВ, а українські компанії реалізовували 

автомобілі вже за ставкою 7 відсотків ПДВ, в результаті чого державний 

бюджет недоотримав ПДВ на суму 71 мільйон гривень. І такі от механізми 

використовувались абсолютно в усіх областях постачальниками ТОВ 

"Автоспецпром" і ТОВ "ВіДі Юнікомерс". 

У мене питання, по-перше, до представників областей. Чи ви помітили 

таку тенденцію? І чи були розслідування цих випадків взагалі на місцях?  

Я знаю, що Рахункова палата вже звернулася до Генерального 

прокурора, якщо я не помиляюся, з цього приводу. Можливо, ми могли б 

комітетом також підтримати і також таке звернення зробити. 

І друге, стосовно взагалі цих закупівель. Бачимо, що там є і 

перевищення ціни, і неефективна частина закупівель з різних причин, але я 

хочу нагадати, що у нас є Державне підприємство "Медичні закупівлі 

України", яке могло би вже допомагати регіонам здійснювати такі закупівлі, 

відповідно на національному рівні допомагати їм.  

У мене пропозиція: звернутися до Міністерства фінансів, до 

Міністерства охорони здоров'я з проханням розглянути можливість надання 

ДП "Медичні закупівлі України" статусу ЦЗО для проведення закупівель в 
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інтересах регіональних замовників з метою підвищення прозорості та 

ефективності закупівель та уникнення порушень закупівельних процедур, що 

зокрема зазначені у звіті Рахункової палати. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую, Ольго Анатоліївно.  

У вас було звернення до представників регіонів. Хто з представників 

регіонів може відповісти на це запитання? Це по першому запитанню. 

Тоді давайте Рахункову палату послухаємо, відповідь на це питання. 

 

МАЙСНЕР А.В. Дякую, шановний Михайле Борисовичу. 

Пані Олю, я вам дуже вдячний за це запитання, що ви так уважно 

проаналізували звіт Рахункової палати. Дійсно, ми, не виходячи за межі 

повноважень, інакше була б більш, скажімо так, різка і чітка оцінка по 

питанню податку на додану вартість, але ми побачили всі ознаки 

проблематики, яку треба врегулювати і Податковій службі України.  Ну, 

очевидно, що без Кабінету Міністрів і їх волі це не можливо. Мова йде про 

те, що ціла низка суб'єктів господарювання скористалася пільгами через те, 

що сам автомобіль, я підкреслюю, не медичне обладнання, інструментар 

медичний, який всередині автомобіля знаходиться, окремо все це робили. 

Автомобіль зайшов на митну територію як автомобіль, при цьому вантажний 

бус, а вже потім він став за результатом доукомплектації спеціалізованим 

санітарним транспортом. 

Щодо незаконності таких дій. Насправді, реально, в чому вся специфіка 

і "фішка" цієї ситуації. В тому, що підзаконним актом (суб'єкт – Кабінет 

Міністрів) до переліку віднесено транспорт як медичний виріб, але це просто 

алогічно навіть, я вже не говорю про ефективність використання бюджетних 

коштів, надходжень до бюджету, відшкодування можливої різниці по ПДВ, 

тому що, ще раз кажу, таким може бути гелікоптер. Наприклад, десь у якійсь 

службі державний гелікоптер, туди поставили медичну якусь установку. Так 

що, ми тепер всі гелікоптери будемо завозити і так оподатковувати, що це 

медичний виріб стане? Чи потяг, в якому є піввагону медичного застосування 

і цільового призначення для діагностики чи лікування тих, хто їде у потязі.  

Тобто абсурдність цієї ситуації штовхає і Рахункову палату, що ми 

зробили у звіті – дали пас відповідним профільним державним інституціям 

все ж таки щось зробити, навести лад в цьому питанні. 

Я дуже дякую вам, пані Олю, і всім колегам, які звернули на це увагу. 

У звіті написано, хто, що, скільки і куди. Чому не робили різких оцінок? Для 

того щоб потім не було позовів до суду, що ми перевищили повноваження. 

Тому ми, як казав один з президентів України в свій час, "поміж крапель" 

намагалися пройти по цьому питанню, яке є більш суміжним, ніж 

безпосередньо в середині предмету аудиту.         
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Дякую. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую.  

Шановні колеги, я так розумію, більше з народних депутатів ніхто не 

виявив бажання задавати запитання. Тож обговорення завершено.  

Шановні колеги, з огляду на те, що Рахункова палата  за результатами 

проведеного аудиту ефективності використання бюджетних коштів, 

виділених на розвиток системи екстреної медичної допомоги, вже надала свої 

рекомендації щодо усунення виявлених недоліків Кабінету Міністрів 

України, Міністерству охорони здоров'я України, Вінницькій, Донецькій, 

Одеській, Полтавській, Київській міській державним адміністраціям та 

Тернопільській обласній раді, а також повідомила Офіс Генерального 

прокурора про виявлені під час аудиту ознаки кримінальних правопорушень, 

вношу пропозицію… Колеги, у нас буде дві пропозиції. Одну я вам зараз 

оголошу, а другу попросимо Ольгу Анатоліївну під стенограму вголос її 

оголосити, і проголосуємо дві пропозиції. 

Отже, перша пропозиція, я її оголошу: інформацію Рахункової палати 

взяти до відома, спрямувати звернення від комітету до Кабінету Міністрів 

України щодо здійснення ретельного аналізу матеріалів зазначеного аудиту 

Рахункової палати та вжиття дієвих заходів для врегулювання проблемних 

питань в державних інтересах з метою підвищення ефективності та 

забезпечення законності використання бюджетних коштів, зокрема щодо 

наявності підстав для пільгового оподаткування і можливих втрат для 

державного бюджету.  

По цьому питанню якщо немає заперечень чи інших пропозицій, 

голосуємо. А потім буде окреме голосування по пропозиції Ольги 

Анатоліївни. Прошу підтримати і проголосувати. Прошу голосувати.  

Булах Лада Валентинівна.  

 

БУЛАХ Л.В. Я – за.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Вагнєр Вікторія Олександрівна. 

 

ВАГНЄР В.О. Я - за.   

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Дмитрієва Оксана Олександрівна. 

 

ДМИТРІЄВА О.О. За.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Довгий Олесь Станіславович. А, відсутній, вибачте.   

Дубіль Валерій Олександрович. 
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 ДУБІЛЬ В.О. За.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Заславський Юрій Іванович. 

 

ЗАСЛАВСЬКИЙ Ю.І. За.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Колеги, я Дмитрієву Оксану, мені здається, не 

назвав, так? Пані Оксана.  

 

ДМИТРІЄВА О.О. Ні, я казала.  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Назвали, назвали.    

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Вибачте.  

Зінкевич Яна Вадимівна.   

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. За. 

 

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, оголосіть, будь ласка.   

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. 11 – за, одноголосно.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую, рішення прийнято.  

Пані Олю, прошу вас, оголосіть свою пропозицію, щоб ми її поставили 

на голосування під стенограму.  
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СТЕФАНИШИНА О.А. Можна я одну і потім другу, у мене просто дві 

ж пропозиції було.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Прошу.     

 

СТЕФАНИШИНА О.А. Перша пропозиція. Зважаючи на порушення 

постачальниками спеціалізованого санітарного транспорту податкового 

законодавства, зафіксовані в звіті Рахункової палати, що призвели до 

недоотримання Державним бюджетом України 71,5 мільйона гривень, 

звернутися до Офісу Генерального прокурора України та Державної 

фіскальної служби України  з проханням провести розслідування зазначеної 

ситуації та вжити заходів щодо притягнення порушників до відповідальності.    

    

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Так, це перша пропозиція. Так?  

 

СТЕФАНИШИНА О.А. Так.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Шановні колеги, прошу голосувати.   

Булах Лада Валентинівна.  

 

БУЛАХ Л.В. Я – за.  

 

МАЙСНЕР А.В. Вибачте! Простіть мене, будь ласка, простіть. 

Шановні колеги народні депутати! Михайле Борисовичу, вибачте, і пані Олю 

особливо. Я просто не хочу, щоб цей звіт підставив народних депутатів 

жодним чином, тому що Рахункова палата, я вже говорив про це, щоб ми не 

вийшли за межі, ми не фіксували порушень законодавства. Ми говорили за 

проблему, яка існує на рівні законодавства, підзаконний акт, який по суті  

дозволив, легітимізував цей механізм по податках. Тому якщо ми зараз в 

такій редакції різкій, а я, пані Олю, дуже підтримую з точки зору 

принциповості, так, все ж таки нам треба дуже обережно з юридичною 

основою цього рішення щодо звернення до Податкової служи і 

правоохоронних органів, бо сьогодні підстав саме до правоохоронців 

звертатися, у нас поки що немає. Нам треба, щоб Кабмін разом з Податковою 

змінив норми відповідні у відповідних актах законодавства. Це не кримінал, 

а саме управлінські рішення.  

Пані Олю, якщо ви не заперечуєте, я вас дуже прошу як автора. Дякую.  

 

СТЕФАНИШИНА О.А. А яка ваша пропозиція, пане Андрію? 

 

МАЙСНЕР А.В. Моя пропозиція – те, що перше вже проголосували. 

Там Михайло Борисович казав, що комітет пропонує звернутися до Кабміну, 
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в тому числі і з питань ПДВ. Я думаю, що цього більш ніж достатньо, щоб 

комітет в рамках парламентського контролю потім подивився, хто ж 

конкретно разом з Кабміном це опрацював і які заходи вжиті, бо про 

кримінал поки що говорити не можемо.        

 

СТЕФАНИШИНА О.А. Тобто ви пропонуєте зняти це поки що 

питання. Я правильно розумію?  

 

МАЙСНЕР А.В. Ну, в такій редакції, якщо ви дозволите. Якщо в 

подальшому будуть встановлені факти саме кримінального злочину, ознаки, 

тоді я з вами на сто відсотків погоджуся.  

 

СТЕФАНИШИНА О.А. Ну, добре.  

 

МАЙСНЕР А.В. Іще раз дякую вам за принциповість. Дякую. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую.  

Пані Оля, я так розумію, перше питання знімаємо, так?  

 

СТЕФАНИШИНА О.А. Так, давайте поки знімемо.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую. Друге прошу оголосити.  

 

СТЕФАНИШИНА О.А. Друге питання: звернутися до Міністерства 

фінансів України та Міністерства охорони здоров'я з проханням розглянути 

можливість надання ДП "Медичні закупівлі України" статусу 

централізованої закупівельної організації для проведення закупівель в 

інтересах регіональних замовників і з метою підвищення прозорості та 

ефективності закупівель, та уникнення порушень закупівельних процедур, 

що зокрема зазначені у звіті Рахункової палати. 

Я нагадаю, що ДП "Медичні закупівлі" вже отримало статус такий, але 

вони поки що не можуть проводити закупівель в інтересах саме регіональних 

замовників. І нам обіцяли тут іще і МЕРТ, що вони будуть працювати над 

тим, щоб дозволити їм. Я думаю, що зараз, скориставшись цим звітом, якраз 

дуже логічно підняти це питання.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую. Мені теж подобається така пропозиція, бо 

навіщо було утворювати ДП "Медичні закупівлі", якщо ми не надаємо їм 

можливості допомагати регіонам заощаджувати кошти, а звертаємося знову 

до міжнародників. Дякую. 

Колеги, всі чули пропозицію  Ольги Анатоліївни? Прошу підтримати та  

проголосувати.  
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Булах Лада Валентинівна.  

 

БУЛАХ Л.В. Я – за.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Вагнєр Вікторія Олександрівна. 

 

ВАГНЄР В.О. Я - за.   

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дмитрієва Оксана Олександрівна. 

 

ДМИТРІЄВА О.О. За.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дубіль Валерій Олександрович. 

  

ДУБІЛЬ В.О. За.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Заславський Юрій Іванович. 

 

ЗАСЛАВСЬКИЙ Ю.І. За.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Зінкевич Яна Вадимівна.   

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Зуб Валерій Олексійович. 

 

ЗУБ В.О. За.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Кузьміних Сергій Володимирович.  

 

КУЗЬМІНИХ С.В. За.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Макаренко Михайло Васильович. Вибачте, 

відсутній.  

Перебийніс Максим Вікторович. 

 

ПЕРЕБИЙНІС М.В. За.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Радуцький Михайло Борисович – за.   

Стефанишина Ольга Анатоліївна.  

 

СТЕФАНИШИНА О.А. За. 
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РАДУЦЬКИЙ М.Б. Пані Яно, оголосіть, будь ласка. 

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. За – 11. Одноголосно. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Шановні колеги, рішення прийнято. Дякую. 

Наш порядок денний вичерпано. Засідання комітету оголошую 

завершеним.  

Дякую всім запрошеним, що відгукнулися на запрошення комітету і 

взяли жваву участь у цьому засіданні. Будемо сподіватися, що те, що 

Рахункова палата виявила, в майбутньому повторюватися не буде.  

Дякую за вашу участь. 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. На все добре. 

  

 


