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ВЕРХОВНА РАДА У КРА ЇНИ

Комітет Верховної Ради України з питань охорони здоров’я розглянув на 
своєму засіданні проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до 
Кабінету Міністрів України щодо звільнення заступника Міністра охорони 
здоров’я України Лінчевського Олександра Володимировича (реєстр. № 8425 від 
04.06.2018 р.), поданий народним депутатом України Капліним С.М. (протокол від 
02 жовтня 2018 р. № 97).

Автором законодавчої ініціативи зазначається, що необхідність звільнення 
заступника Міністра охорони здоров’я України Лінчевського О.В. із займаної 
посади обумовлена відсутністю з боку Міністерства охорони здоров’я України 
ефективних заходів задля вчасного виявлення, профілактики та лікування 
громадян, які захворіли на онкологічні захворювання, а також через його 
висловлювання, зокрема щодо недоцільності виділення коштів на лікування раку, 
що є несумісним із завданнями, покладеними на МОЗ України.

Комітет Верховної Ради України з питань охорони здоров’я поділяє 
стурбованість автора законодавчої ініціативи щодо незадовільного стану 
організації надання медичної допомоги хворим на онкологічні захворювання та 
вважає за доцільне зазначити, що Комітет тричі звертався до Прем’єр-міністра 
України В.Б. Гройсмана щодо неналежного виконання заступником Міністра 
охорони здоров’я України Лінчевський О.В. своїх посадових обов’язків, а саме 
через:

неповагу до учасників засідання «круглого столу» на тему: «Стан та 
перспективи медичної освіти в Україні» та завчасне залишення ним цього заходу 
без надання відповідей на численні запитання учасників щодо поточної діяльності 
та планів МОЗ у цій сфері {лютий 2017року);

неприпустимі висловлювання під час розгляду Рахунковою палатою України 
Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного 
бюджету, виділених Міністерству охорони здоров’я України за Державною 
програмою «Лікування громадян України за кордоном» {червень 2018 року);

злочинну бездіяльність щодо організації направлення громадян України на 
лікування за кордон {вересень 2018 року).

З огляду на викладене, Комітет Верховної Ради України з питань охорони 
здоров’я ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України за результатами 
розгляду у першому читані проект Постанови про Звернення Верховної Ради



України до Кабінету Міністрів України щодо звільнення заступника Міністра 
охорони здоров’я України Лінчевського Олександра Володимировича 
(реєстр. № 8425 від 04.06.2018 р.) поданий народним депутатом України 
Капліним С.М. прийняти в цілому.

Співдоповідачем із зазначеного питання при розгляді його на пленарному 
засіданні Верховної Ради України пропонується визначити Голову Комітету 
Богомолець О.В.

Голова Комітету О.В. Богомолець
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