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Верховна Рада України
Комітет Верховної Ради України з питань охорони здоров’я розглянув на
своєму засіданні проект Постанови про проведення аудиту ефективності медичної
реформи в Україні для населення (реєстр. № 9001 від 04.06.2018 р.), поданий
народним депутатом України Капліним С.М. (протокол від 06 листопада 2018 р.
№ 99).
Автором законодавчої ініціативи зазначається, що необхідність проведення
аудиту ефективності медичної реформи викликана відсутністю у Міністерства
охорони здоров’я України комплексної стратегії реформування медицини та
прогнозування наслідків її впровадження для населення, що було засвідчено
учасниками засідання Комітету Верховної Ради України з питань соціальної
політики, зайнятості та пенсійного забезпечення за участі народних депутатів
України - членів Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я,
професійних спілок, представників медичної спільноти та громадськості, яке
відбулося 4 липня 2018 року.
Також у проекті постанови автор пропонує звернутися до Уряду з вимогою:
врегулювати питання оплати праці медичних працівників шляхом
збільшення розміру їх посадових окладів та встановленням з 2019 року надбавки за
престижність праці у граничному розмірі 20% посадового окладу медичним
працівникам закладів охорони здоров’я незалежно від їх підпорядкування;
невідкладно внести в установленому порядку до Верховної Ради України
подання щодо кандидатури на посаду Міністра охорони здоров’я України.
Комітет Верховної Ради України з питань охорони здоров’я поділяє
стурбованість автора законодавчої ініціативи щодо відсутності концепції та
стратегії реформування системи охорони здоров’я України як на рівні Міністерства
охорони здоров’я України, так і на рівні виконавчої влади в цілому, що має
наслідком критичну ситуацію в національній системі охорони здоров’я, через яку
народні депутати України - члени Комітету десять разів визнавали роботу
Міністерства охорони здоров’я України незадовільною, про що неодноразово
інформували Президента України, Прем’єр-міністра України, Першого віцепрем’єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі України,
Секретаря Ради Національної безпеки і оборони України, Генерального прокурора
України, Службу безпеки України, Національне антикорупційне бюро України,
голів депутатських фракцій і груп у Верховній Раді України та закликали до вжиття
термінових заходів для виправлення ситуації.
Окрім того, Комітет підтверджує нагальність питання підвищення оплати
праці медиків, адже на його адресу надходять численні звернення від органів
місцевого самоврядування, професійних спілок та громадян з невдоволенням щодо

запровадженої Урядом з 1 січня 2017 року реформи оплати праці, яка призвела до
порушення міжпосадових (міжкваліфікаційних) співвідношень у розмірі оплати
кваліфікованої і некваліфікованої праці працівників бюджетної сфери. Зокрема, на
сьогодні молоді лікарі, які не мають доплат за вислугу років та категорію,
медсестри та молодший медичний персонал закладів охорони здоров’я мають
однакову мінімальну заробітну плату - 3 723 грн. Середня заробітна плата
працівників закладів охорони здоров’я станом на вересень 2018 року (5 774 грн.)
залишається практично найнижчою серед працюючих, відстаючи як від середньої
заробітної плати в Україні по всіх галузях економіки в 1,6 рази (9 042 грн.), так і
серед працівників окремих галузей: промисловості в 1,7 рази (9 817 грн.)-, освіти 1,25 рази (7 176 грн.)-, культури - 1 , 3 рази (7 729 грн.). На жаль, неодноразові
звернення Комітету з цього приводу до органів виконавчої влади залишаються без
вирішення цієї проблеми по суті.
Стосовно необхідності внесення в установленому порядку до Верховної Ради
України подання щодо кандидатури на посаду Міністра охорони здоров’я України,
на думку народних депутатів - членів Комітету відсутність призначеного
відповідно до Конституції України очільника МОЗ України негативно
позначається на діяльності як самого Міністерства, так і галузі охорони здоров’я в
цілому, та не дозволяє забезпечити персональну відповідальність Міністра за
формування та реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я, дії чи
бездіяльність очолюваного ним відомства.
Виходячи з викладеного народні депутати України - члени Комітету
неодноразово зверталися до Прем’єр-міністра України В.Б. Гройсмана з настійним
проханням забезпечити виконання вимог статі 114 Конституції України та внести
до Верховної Ради України кандидатуру для призначення на посаду Міністра
охорони здоров’я України відповідно до вимог статті 85 Конституції України.
Кабінет Міністрів України, посилаючись на частину восьму статті 83
Конституції України, поінформував Комітет про готовність розглянути пропозиції
щодо кандидатури на посаду Міністра охорони здоров’я України у разі
надходження таких пропозицій від коаліції депутатських фракцій, однак Комітет
не володіє інформацією стосовно того, чи проводились відповідні консультації
коаліцією депутатських фракцій «ЄВРОПЕЙСЬКА Україна» у Верховній Раді
України восьмого скликання. Таким чином, на думку Комітету прийняття проекту
цієї постанови в цілому дозволить консолідувати Верховну Раду України в питанні
політичної відповідальності у такій соціально чутливій сфері як охорони здоров’я.
З огляду на викладене, Комітет Верховної Ради України з питань охорони
здоров’я ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України включити до
порядку денного дев’ятої сесії проект Постанови про проведення аудиту
ефективності медичної реформи в Україні для населення (реєстр. № 9001
від 04.06.2018 р.), поданий народним депутатом України Капліним С.М. та за
результатами розгляду у першому читані прийняти за основу та в цілому.
Співдоповідачем із зазначеного питання при розгляді його на пленарному
засіданні Верховної Ради України пропонується визначити Голову Комітету
Богомолець О.В.
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