СТЕНОГРАМА
засідання Комітету Верховної Ради України
з питань охорони здоров'я
4 вересня 2018 року
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Доброго дня, шановні колеги! Дозвольте
розпочати засідання Комітету Верховної Ради України з питань охорони
здоров'я і привітати вас із початком нашого нового сезону. Дуже сподіваюся,
що він буде плідним і ефективним.
І перед тим, як відкрити засідання, хочу наголосити, що сьогодні в
порядку денному стоїть наш законопроект 4074. Дуже прошу вас після
засідання комітету о 16:30 бути в залі для голосування.
В залі наразі у нас присутні 7 членів Комітету з питань охорони
здоров'я, у нас є кворум. Проект порядку денного засідання вам було
розіслано для ознайомлення.
Прошу додатково включити до порядку денного питання щодо
заборгованості по заробітній платні медичним працівникам, що виникла
внаслідок недофінансування галузі у 2018 році. Бюджет, це я прошу, це моє
звернення, на сьогодні включити, ось у нас перелік областей, вам надано
заборгованість по 11 областям. І лікарі, і практично медичний персонал не
можуть виконувати свою роботу у зв'язку з тим, що Міністерство охорони
здоров'я в черговий раз не розрахувало бюджет так, як мало б бути. Тому
прошу вас внести це питання до порядку денного. Чи будуть ще якісь
пропозиції до порядку денного?
Будь ласка, Олексію.
КИРИЧЕНКО О.М. У мене теж пропозиція: додати до порядку денного
звернення від комітету до Президента з проханням відвідати нараду високого
рівня з приводу туберкульозу, яка відбудеться під час засідання 73-ї сесії в
ООН 26 вересня 2018 року. Прошу внести до порядку денного і
проголосувати. Це важливе питання, і я вважаю, що це може мати ефект.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Дякую.
Будь ласка, пане Сергію.
МЕЛЬНИЧУК С.П. Хочу внести питання, щоб проінформувало
Міністерство охорони здоров'я про стан у Одеському медичному
університеті. Тому що стався безпрецедентний випадок, коли сталося
фактично рейдерське захоплення університету, обрано "народного", так
званого, ректора. І фактично керівництво Міністерства охорони здоров'я
усунене, вони не володіють ситуацією, як на мою думку.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Дякую, пане Сергію.
Шановні колеги, у нас…
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Будь ласка, тільки озвучуйте питання про внесення до порядку
денного, я зараз все разом поставлю на голосування.
МУСІЙ О.С. Так як ми за нашим прийнятим алгоритмом дій на
наступні засідання маємо розглянути на комітеті поточному все, що
стосується діяльності тих чи інших закладів охорони здоров'я, прошу також
внести в порядок денний, щоб ми на наступному засіданні розглянули
питання існування онкологічної служби і функціонування Національного
інституту раку, там теж зовсім непроста, критична ситуація, щоб відповідно і
міністерство могло підготувати, і ми, на наступне засідання це питання.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Дякую, Олегу Степановичу.
Будь ласка, пане Ігорю.
ШУРМА І.М. Шановні колеги, у нас з вами був прекрасний досвід
отримання інформації від Міністерства охорони здоров'я стосовно
використаних коштів по закупівлі за кордоном лікарських препаратів.
Чомусь, починаючи з цього року, ми кожне засідання комітету починали з
цього питання.
Я пропоную поновити цю практику, щоб на кожне засідання комітету
відповідальний працівник Міністерства охорони здоров'я прийшов і доповів
нам реальний стан: скільки грошей перераховано; скільки грошей освоєно;
скільки поступило препаратів в Україну; яка кількість із них поступила в
регіони? Причому, значить, нам пора припинити з ними отримування цієї
інформації електронними поштами. Під таким матеріалом, щоб у нас не було
"кривотолків", повинен стояти підпис посадової особи. Якщо цього права
немає робити т. в. о. міністра, то хай це робить перший заступник. Підпис
тому, що ми пізніше, рано чи пізно, будемо мати абсолютно інший розгляд
відповідальності за ці кошти. Має бути підпис посадової особи за
достовірністю оцих даних. Я пропоную оце питання поставити на
голосування і кожне засідання нашого комітету починати, навіть ліміт
можемо ввести, 10 хвилин на цю інформацію.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Дякую, пане Ігорю. Я думаю, що ми можемо
просто дати доручення секретаріату відновити те, що вже було
проголосоване комітетом.
ШУРМА І.М. Продовжимо. Ми чогось припинили.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Тобто це буде вже внесено, ось ми пропозицію
проголосували і ми будемо її продовжувати. А щодо підпису, ми це
проголосуємо і зробимо це.
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ШУРМА І.М. Так, щоб ставили підпис. Дякую.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги, прошу вас проголосувати за
порядок денний разом з включенням усіх пропозицій, наданих і
сформульованих народними депутатами. Прошу вас голосувати, хто за цю
пропозицію. Одноголосно.
Так, я маю під стенограму ще озвучити, хто у нас присутній з народних
депутатів. Пан Шурма, пані Бахтеєва, пан Біловол, Мусій, Кириченко,
Шипко, Мельничук, Богомолець. І присутня на засіданні заступник
виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я пані Ольга Стефанишина.
Ми переходимо порядок денний засідання комітету затверджено. Як
завжди на початку засідання прошу визначитись.
БАХТЕЄВА Т.Д. (Не чути)
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. У нас держава одна, Тетяно Дмитрівно, не діліть
нас, будь ласка. Комітет охорони здоров'я працює на державу. Ми з вами на
першому нашому засіданні визначили, що ми працюємо заради нашої
держави і не ділимось на хто до якої політичної сили відноситься. Я вам
дякую за вашу підтримку.
_______________. (Не чути)
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Як завжди на початку засідання прошу
визначитись з приводу відображення у протоколі засідання поіменних
результатів голосування членів комітету. Прошу голосувати, хто за цю
пропозицію. Одноголосно проголосовано "за".
Інформую всіх присутніх, що на засіданні ведеться звукозапис.
Переходимо до розгляду питань затвердженого порядку денного.
Першим питанням про поточний стан виконання бюджетної програми
2301360 "Лікування громадян України за кордоном у 2018 році". В порядку
контролю інформує представник Міністерства охорони здоров'я України та
представники громадських організацій.
Представник Міністерства охорони здоров'я, будь ласка, для доповіді
до 5 хвилин часу.
Шановні колеги народні депутати, дане питання було внесено мною в
порядок денний в зв'язку з тим, що в останній місяць протестують у дворі
Міністерства охорони здоров'я, стоять намети, стоять матері, діти, які не
можуть отримати гарантовану державою допомогу. І на сьогоднішній день
проблема лікування за кордоном знову в черговий раз стоїть на нашому
порядку денному. І ми знову маємо виправляти ті помилки, які робить
Міністерство охорони здоров'я. Ми з вами на засіданні комітету в минулому
році, коли формувався бюджет,
зверталися до пана Лінчевського з
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проханням дати точну цифру, скільки потрібно буде міністерству грошей для
того, щоб закрити це питання. Він наголошував, що грошей вистачить.
Ми з вами в березні зверталися до Міністерства охорони здоров'я за
нашою ініціативою, підтримали закон пана Дубіля, і зверталися з проханням
перепрофілювати кошти на ремонт Маріїнського палацу, там 700 мільйонів
гривень, для того щоб закрити проблему лікування дітей і дорослих
онкохворих. Ми отримали відповідь від пана Данилюка, що кошти, які вони
виділяють на ремонт Маріїнського палацу, вони не хочуть віддати на
лікування дітей, але в міністерстві наголосили, що є гроші, які можуть бути
перепрофільовані, в тому числі ті кошти, які були виділені на розвиток
трансплантації в Україні. Міністерство охорони здоров'я не зробило нічого
для того, щоб ці кошти спрямувати і вирішити проблему людей.
Крім того, як ви пам'ятаєте, є рішення Рахункової палати, що ситуація з
лікуванням за кордоном за два останні роки погіршилася, а не покращилася.
Міністерством охорони здоров'я не було виконано жодне з доручень, які
давала Рахункова палата.
Крім того, за останні декілька років 8 мільйонів доларів було
переведено в Білорусію на ті операції, які ми можемо робити сьогодні в
Україні, - трансплантацію кісткового мозку від неродинного донора. Для
цього потрібно тільки підготувати документ, а, власне, порядок перетину
клітин, донорських клітин через кордон. І протягом літа я проводила зустрічі
з представниками міжнародних фондів і реєстрів, які наголосили, що вони
готові поставляти, привозити ці клітини в Україну для того, щоб не було
черги, для того, щоб люди не чекали, для того, щоб діти і дорослі не
помирали. Тому це питання стоїть сьогодні дуже гостро.
Сьогодні був пікет під парламентом і спроба правоохоронних органів
завадити людям висловити свою позицію. Тому зараз, до 5 хвилин –
представникам МОЗ, потім – представникам громадських організацій, і
народним депутатам – для ваших пропозицій.
Будь ласка.
СТЕФАНИШИНА О.А. Дякую, Ольго Вадимівно.
Доброго дня, шановні колеги. По-перше, хочу сказати, що Міністерство
охорони здоров'я – це не єдиний орган, на превеликий жаль, який приймає
рішення щодо фінансування будь-яких програм в Україні. Міністерством
охорони здоров'я при плануванні фінансування і складанні бюджетного
запиту до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2018
рік була врахована потреба в сумі 680,7 мільйона гривень на цю програму. В
результаті Міністерство охорони здоров'я отримало доведене фінансування
389 мільйонів 947 тисяч гривень.
Наразі Міністерством охорони здоров'я щодо стану лікування громадян
України за кордоном було використано суму в 389 мільйонів гривень і
профінансовано лікування 141 особи для лікування за кордоном. Станом на
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03.09 на обліку хворих, що потребують лікування за кордоном, стоїть 64
особи. Необхідна кількість коштів для проведення оплати лікування хворих,
що перебувають на обліку і потребують лікування за кордоном, становить
близько 138 мільйонів гривень.
(Шум у залі)
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Дивіться, це все стенограма… (не чути, без
мікрофону) Стенограма є офіційним документом.
СТЕФАНИШИНА О.А. Я закінчу. Дякую.
Разом з тим 90 справ перебувають на різних стадіях підготовки до
розгляду їх комісією. Орієнтовна вартість лікування зазначених справ
складає 243 мільйони гривень. Тобто загальна сума, необхідна для
фінансування за бюджетною програмою 2301360 орієнтовно становить 381
мільйон 718 тисяч гривень, це приблизно, бо ми точно розрахувати їх, звісно,
не можемо.
Тобто у разі, якщо б Міністерству охорони здоров'я було виділено той
запит, який ми подавали на початку року, ми подавали його не 2018 рік,
аналогічний запит ми подавали на 2019 рік, ми би очікували, що цих коштів
було б достатньо. На превеликий жаль, цих коштів не було виділено. Ми
зверталися до Міністерства фінансів цього року з проханням виділити
додаткові кошти, зараз над цим працюємо. Будемо вдячні народним
депутатам за підтримку і можливість допомогти людям, які сьогодні під
Міністерством охорони здоров'я знаходяться, бо ми співчуваємо, ми знаємо,
як це важливо.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. У вас є відповідь, лист пана Данилюка, в якому
чітко зазначається, звідки Міністерство охорони здоров'я має взяти кошти,
які виділені вам на розвиток програми трансплантації. У вас є ця відповідь?
СТЕФАНИШИНА О.А. Ми зараз працюємо з Міністерством фінансів
України.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Чи є у вас відповідь від Міністерства фінансів, від
пана Данилюка, спрямована виконуючій обов'язки міністра охорони
здоров'я? Ви її мали, ви її бачили?
СТЕФАНИШИНА О.А. У разі, якщо потрібно, ми її надамо. От зараз,
у цю секунду у мене її немає, але ми її знайдемо.
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БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Вам чітко у цій відповіді надані роз'яснення на
звернення Комітету з питань охорони здоров'я, звідки ви маєте взяти гроші, а
не тримати людей в наметах зі сльозами і з дітьми.
СТЕФАНИШИНА О.А. Ми не тримаємо людей у наметах, ми справді
хочемо, щоб людям були виділені кошти на лікування за кордоном. Ми
зверталися до Міністерства фінансів, ще раз кажу, ми працюємо з
Міністерством фінансів, щоб владнати цю проблему, але ми самостійно
цього зробити не можемо, тому просимо вашої підтримки.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Ви цю проблему створили, вибачте, будь ласка.
Будь ласка, слово, якщо можна, громадській організації, потім
народним депутатам.
Пан Юрій Андреєв, будь ласка, хто від ваших організацій… Хто ще?
Кому слово?
АНДРЕЄВ Ю.І. Прошу також надати (не чути, без мікрофону) …
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Добре, 2 особи, до 3-х хвилин. Будь ласка,
прохання до тих, хто буде говорити, пересісти і включати мікрофон.
АНДРЕЄВ Ю.І. Юрій Андреєв – голова громадської організації
"Національний рух за трансплантацію".
Як було вже зауважено, саме Міністерство охорони здоров'я створює
цю проблему вже другий рік поспіль. Минулого року була така сама
ситуація, тільки були інші прізвища в цій державній черзі. В цьому році
аналогічно. Чому ви вчасно не подаєте бюджетні запити? Чому ви не
відслідковуєте кошти, які залишаються на іноземних клініках? І зараз є
залишки, на які прямо сьогодні можна відправляти людину на операції за
кордоном. Залишки після пацієнтів, які, на жаль, не дочекалися і померли.
Минулого року ви це робили. Цього року ви кажете, що вам хтось забороняє.
Ви вчасно не подаєте бюджетні запити, ви "маринуєте" людей по кілька
місяців у черзі, навіть не ставлячи їх на облік.
Люди чекають, хоча по Положенню, яке ви самі написали разом з
дружніми громадськими організаціями, по Положенню не більше 20 робочих
днів має проходити від дати подачі документів до дати постановки на облік, а
люди по кілька місяців чекають саме, щоб стати в чергу. Потім ще чекають,
очікують державного фінансування. В цьому очікуванні люди просто
помирають. Це питання до Міністерства охорони здоров'я, яке люди
намагаються задати, і ніякої реакції, лише один ігнор. У нас, схоже,
Міністерство охорони здоров'я перетворилося у міністерство ігнору.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Будь ласка.
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ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Меня зовут Светлана. Моему мужу, Скрипову
Владимиру, поставили в начале июня диагноз острый лейкоз. Мы прошли
две химиотерапии. Я подала документы в МОЗ, которые благополучно
потерялись. На мой вопрос, где они: "Подождите в течение месяца. Может,
мы их через месяц, через два найдем". У нас нет времени! Мы за свой счет
поехали в Турцию. Мы нашли клинику, мы оплатили поиск донора. Нам
нашли донора. Почему нас до сих пор не поставили на очередь? Почему мои
дети сегодня вместо школы должны приехать были в Киев и стоять под
Верховной Радой? Почему их сегодня толкала охрана? Мне кто-то на этот
вопрос ответит? Моему мужу сейчас уже можно сделать трансплантацию.
Кто-то за это заплатит?
ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. У нас аналогічна ситуація. Вітошинський (?) Едуард
Ігорович. Ми також 14 червня подали документи, але нам, ми отримали листроз'яснення. Як ми отримали взагалі? Ми з Кропивницького. Я звернулася до
народного депутата Костянтина Яриніча. Він відправив клопотання на МОЗ.
І тільки так ми отримали хоча б якусь відповідь. І в тому листі, який мені
надали, там було написано, що наші документи прийняті на розгляд, що вони
отримали експертний висновок і що наше питання переведене до клініки і
вони чекають відповідь від клініки. Клініка прислала їм інвойс, повністю
весь пакет документів є. Далі ми телефонуємо, відповідь: "Наразі комісія не
засідала, зачекайте". І так уже пройшло 2 місяці. Хоча по закону через 20
робочих днів ми вже повинні отримати результат, ми повинні стояти на черзі.
Мій чоловік зараз в ремісії, тиждень тому він пішов на підтримуючу хімію.
Розумієте, клініка в Туреччині нам говорить, що не можна втрачати час, тому
що привозять вже живих трупів, в яких не працює ні селезінка, ні печінка,
нічого. Мій чоловік, дякувати Богу, відчув ремісію після другої хімії, він
повинен був відразу відправлятися на пересадку. Дякуючи людям, ми
назбирали 10 тисяч доларів і поїхали самотужки в клініку до професора,
клініка "Медікал Парк" і подали на пошук донора, тому що мінімум пошук
донора це 3 місяці, це ще 2 блоки хіміотерапії. У нас маленька дитина, 2
роки, МОЗ нас не чує, ми живемо пів місяця вже в палатках. Сьогодні я тут, я
прийшла до вас, я не знаю, до кого мені йти. Що нам робити? Я ловила
Супрун по Києву, до нас ніхто не вийшов навіть сказати, чому ви тут стоїте,
яка взагалі проблема, чому тут це наметове містечко. Ніхто! Я приїжджаю
перший день в Київ, це вже третій день, коли тато Едика ночує в палатці, і я
бачу, як Уляна Супрун заходить "чорним ходом", перед цим вона робить
селфі з якимось хлопцем, і вона йде собі на роботу. А те, що люди там вже
три дні сплять на асфальті, це холодно, ну, розумієте?.. І вони говорять:
"Немає коштів, зачекайте. Комісія не розглядала питання." Чому ви не
розглядали? Дайте законну мені відповідь, чому. 20 днів давно пройшло, два
з половиною місяці. 14 червня повністю весь пакет був доставлений, вони
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є… Раніше написали конкретно, що документи отримані на розгляд комісії.
По телефону вони нам говорять, що комісія не засідала, комісія не засідала,
зачекайте, зачекайте. Скільки чекати? Коли просто він не переживе хімію, він
помре?
ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. З вашого дозволу. Ми вимагаємо, по-перше, щоб ці
гроші були знайдені і програма була профінансована. Просимо допомоги
народних депутатів, тому що це єдина інстанція, де є шанс, що нас почують.
Кабінет Міністрів нас не чує. Були неодноразові звернення до Гройсмана.
Пані виконуюча обов'язки охорони здоров'я нас не чує – повний ігнор. Тому,
шановні народні депутати, ви єдині, хто може зараз зарадити цій ситуації. І
ми також наполягаємо на тому, щоб відповідальні особи понесли необхідне
покарання, тому що це злочинна байдужість і недбалість, це злочинна
бездіяльність. І голова комісії Лінчевський, який зараз невідомо де ховається
і старається не виходити в ефір після його висловлювань, то він зараз своїми
справами підкреслює оці висловлювання, які були. Винні мають бути
покарані. Ми просимо допомоги народних депутатів.
ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Так, ми дуже просимо допомоги. Дуже-дуже сильно.
Нас навіть на чергу не поставили. Я не знаю, де взагалі наші документи.
ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Я пропоную без обговорення підтримати…
(Шум у залі)
ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Пускай МОЗ ответит.
ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Подождите, не кричите. Были сформулированы
определенные вопросы, да? Давайте послушаем ответы.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Перше питання було сформульовано мною щодо
відповіді Мінфіну від пана Данилюка виконуючій обов'язки міністра охорони
здоров'я: звідки взяти гроші і як їх перерозподілити всередині міністерства
для того, щоб не звертатися додатково? У вас є на сьогоднішній день кошти
на рахунках – це раз, які ви можете спрямувати туди, куди потрібно, - це два.
Наступне, що ви маєте зробити: ви маєте зробити, щоб ті кошти, які висять в
Білорусі і там вони лежать, вони готові брати пацієнтів на лікування, щоб ці
люди не плакали тут. Ви державу соромите просто! Як можуть люди
поважати державу, яка так до них відноситься? Є гроші, вони в Білорусі на
рахунку. А пацієнти тут помирають, в Україні. То поясніть мені, де здоровий
глузд, де керівництво Міністерства охорони здоров'я, яке має вирішувати це
питання, а не чекати, поки розпочнеться парламентська сесія? Де здоровий
глузд?! Де ваш дозвіл для перевозу донорських клітин сюди, в Україну? Як
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тільки ви зробите цей документ, у нас не буде черги більше ніколи,
розумієте? Ніколи не буде черги. Тому що за ті самі 150 тисяч доларів можна
буде троє людей пролікувати тут, в Україні, і людям не треба буде чекати, не
треба буде збирати вам цю комісію. Просто: захворіли, зробили операцію,
пролікували і вилікували людину. Це просто.
СТЕФАНИШИНА О.А. Дякую, Ольго Вадимівно.
ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Можно я еще слово, можно?
ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Вибачте, можна ми скажемо, бо у нас ситуації
надскладні. У мене взагалі надскладна ситуація: лікарі не можуть поставити
діагноз, бо не можна зробити це в Україні, потрібна гістологічна верифікація.
Доньку тричі прооперували, прооперували здорові стегна. Потім зробили
лікарську помилку, знайшли вогнище глибоко в тазу, яке за відсутності
обладнання… Вибачте, країна розвивається, КТ немає в операційних! Не
можна їй зробити операцію через те, що у нас немає обладнання, а
Міністерство охорони здоров'я не може відправити, бо у нас немає діагнозу,
який не можна встановити. Пан Гаврилюк сказав: "Раз така у нас складна
ситуація, давайте перевіримо наших експертів, на що вони здатні". А
Коломійчук в той день на прийомі порадила нам: "Ми не можемо вам нічим
допомогти, нехай дитина приймає морфін". Дитині 16 років, вона 4 роки
хворіє, наскільки можна…
ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. "Мы вам сочувствуем," – це була їхня фраза на
прийомі…
ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Це вам Коломійчук сказала?
ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Це Коломійчук сказала.
(Загальна дискусія)
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги, будь ласка, ми зараз по вашому
питанню… Прошу, прізвище ваше озвучте, будь ласка.
КУЗЬМЕНКО Т.Ю. Кузьменко Тетяна Юріївна.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. У нас є звернення на комітет від Кузьменко
Тетяни Юріївни. Прошу шановних народних депутатів по цьому
конкретному випадку підтримати, дати доручення Міністерству охорони
здоров'я створити експертну групу для встановлення діагнозу, для
встановлення дитини на чергу на лікування за кордоном, прошу вас
підтримати цю пропозицію.
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Будь ласка, по хвилині. І потім – слово Міністерству охорони здоров'я.
НЕВЕСЕЛА А. Я – Невесела Анна, це мій син Іллюшка, він
знаходиться вже 2 роки у відділенні реанімації. Після зупинки серця він не
може дихати сам. 2 роки в реанімації – це дуже тяжко. Нам дає шанс на
життя – це в Німеччині клініка "Хеліос", вони дають нам 100 процентів на те,
що моя дитина буде дихати з стимулятором діафрагмального нерву.
Повний пакет, ми подали документи ще в листопаді 2017 року, повний
пакет документів був у травні. Ми дуже довго шукали клініку, тому що такі
операції роблять у декількох країнах світу. Вибачте, я дуже хвилююся!
Моя дитина знаходиться 2 роки в реанімації, це дуже тяжко. У нас
дуже мало часу, дуже мало! Вони говорять, що кожна година іде проти нас,
тому що у нас на даний момент є 4-5 годин самостійного дихання. Коли це
самостійне дихання пропаде, зникне, тоді нам уже не потрібна буде операція,
тому що дитина має помирати тоді на операції. Він 4 рочки був нормальною,
здоровою дитиною. Після укусу бджоли йому стало дуже погано, піднялась
температура, були судоми, нас переправили на область (вибачте, я дуже
хвилююсь!) до міста Миколаєва, там місяць ми справлялись з судомами.
Через місяць нам вирішили поставити трахіостому – це трубочка, що в горлі,
то під час цього у дитини була клінічна смерть до семи хвилин. Нам про це
ніхто нічого не говорив, від нас це все приховували, нас обманювали, це було
дуже тяжко.
Дитина пройшла дуже тяжкий шлях, дуже, на даний момент ми вже 10
місяців знаходимося в "ОХМАТДИТі".
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Дівчата, хто ще? Давайте по хвилині.
ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Мы из Луганской области, Северодонецк. У нас уже
есть донор в Польше, но нет финансирования. Нас готовы принять.
Трансплантация костного мозга.
ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Скільки років вашій дитині?
ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. 17 лет.
ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Можна ще я?
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Пані Ольго, будь ласка, дайте відповіді ваші.
СТЕФАНИШИНА О.А. Так. Я би хотіла, по-перше, сказати, що для нас
кожен цей випадок дуже важливий, і спершу я би хотіла, щоб ми почали з
випадків. Представники департаменту, які займаються, власне, цими
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випадками, по кожному випадку коротко, будь ласка, скажіть, на якій стадії
документи від пацієнтів.
ШУРМА І.М. Перепрошую, пані Стефанишина.
СТЕФАНИШИНА О.А. Так.
ШУРМА І.М. Скажіть, будь ласка, у вас є якісь "розборки" з
департаментом?
СТЕФАНИШИНА О.А. Ні, це не "розборки". Зараз прозвучали
конкретні випадки, нам важливо пацієнтам розповісти про їх документи.
ШУРМА І.М. Дивіться, в чому полягає ваш "блуд". Ви тих людей мали
б вислухати раніше, і у себе в кабінеті по кожному конкретному…
СТЕФАНИШИНА О.А. Ну, так вже вийшло, що всі ми сьогодні тут.
ШУРМА І.М. Будь ласка, не перебивайте, ви не в себе в сім'ї, ви на
засіданні комітету. Чоловіка будете перебивати свого, або Супрун. Тому
послухайте, що я вам скажу.
Ви говорите, щоб зараз доповіли по кожному конкретному випадку.
Якщо б ваші люди вийшли до них швидше, вони би вам, людині, яка іде
сьогодні, представляє тут Міністерство охорони здоров'я, надали б усю
інформацію. Розумієте? І не треба тут фокуси показувати, що вам це дуже
дороге.
СТЕФАНИШИНА О.А. А …
ШУРМА І.М. Мовчіть, я не хочу вас слухати взагалі поки що. Ви
вислухайте те, що вам говорять.
І ви повинні були прийти сюди з готовими відповідями для тих людей,
а якби ви ті відповіді дали людям там, біля міністерства, вони б і сюди, може,
і не прийшли б.
________________. (не чути, без мікрофону)
ШУРМА І.М. Я вам теж слова не давав. Помовчіть, будь ласка, якщо ви
хочете добитися чого-небудь.
Ви повинні були тих людей взяти і з ними опрацьовувати цю тему. Це є
одне.
По-друге. Тепер вдумайтеся, давайте всі, і ми, депутати, і журналісти, і
всі вдумайтеся, що ми говоримо: ми дамо інформацію, ми будемо говорити.
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Та тим людям все одно, що ми будемо говорити, їм потрібно попасти туди, за
кордон, на лікування.
І махати будете головою, я буду сприймати у тому випадку, коли ваша
Супрун на засіданні Кабінету Міністрів не підпише проект бюджету на 2019
рік, і невідомо, чому вона на 2018 підписала, знаючи, що грошей бракує.
Вона ж у політику бавиться, вона ж ходить у футболках, вона ж у ВООЗ
виступає як політичний діяч про в'язнів, що треба робити іншим, а не їй. От
вона б прийшла до Гройсмана і сказала: я не підпишу – оце політична заява,
оце позиція міністерства, і тоді можна було б говорити про використання
якихось додаткових грошей, а так ми сьогодні людям повинні говорити
правду. Так поки ми тут приймемо рішення, та поки ми передамо в Кабінет
Міністрів, та поки Кабінет Міністрів прийме рішення перечислити, а у вас
договорів з клініками немає, не дивлячись на припис прокуратури – теж
пройде час, і ми людей дуримо. А ви зараз хочете надати слово керівникам
департаменту, які сидять там "в захолустье" у вас у новоствореній структурі.
Це є одне.
І ваша людина, яка займається євроінтеграційними питаннями,
Литовченко, де вона сьогодні? Вона має сьогодні одну третю впливу голосів
на "Таблєточки". Оце ця людина, яка сказала: давайте створимо комісію,
тому що ті, що з Держфіннагляду, вони не медики, вони поняття не мають
дати медичну оцінку, заключення тому, що відбувається тут. А ви всі
медики? А ви медик, заступнику міністра?
Тому я вам ще раз кажу: ви перед тим, як отут говорити, що нам дуже
дороге ваше, беріть людей в роботу до себе, опрацьовуйте. І нехай завтра, в
середу, на найближчому засіданні Кабінету Міністрів Супрун встане і скаже:
"Моя принципова позиція – я йду з засідання Кабінету Міністрів до тих пір,
поки ви зараз тут не приймете рішення про виділення грошей." Оце є
позиція! А не тут розказувати, кому ви передаєте, інтерв'ю.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги, я хочу наголосити, що
Комітетом охорони здоров'я не було підтримано бюджет по охороні здоров'я,
який підписала пані Супрун. І говорити про те, що робляться реформи і
"гроші йдуть за пацієнтом", коли сьогодні на 100 тисяч онкохворих людей у
нас сьогодні присутні 10, у мене серце розривається, а їх 100 тисяч в Україні
щороку нових. І коштів ви знаєте, скільки в бюджеті на лікування онковорих
виділено. Скільки виділено? 30 відсотків від потреби. 30 відсотків від
потреби! 70 відсотків онкохворих людей приречені на смерть із-за того, що
ви підписуєте бюджет, який не дозволяє потім цим людям виживати. І ми не
підтримували цей бюджет, я за нього не голосувала. І не буду за наступний
бюджет голосувати, якщо там не буде вкладено цих коштів. Бо як можна
робити реформу "Гроші йдуть за пацієнтом", коли немає тих грошей, які
"йдуть за пацієнтом"? І ви блокуєте в міністерстві введення
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загальнообов'язкового державного медичного страхування. Ви це блокуєте!
Ваша команда!
Будь ласка.
МУСІЙ О.С. Шановні народні депутати, шановні пацієнти! Як людина,
яка працювала в Міністерстві охорони здоров'я, з усією відповідальністю
заявляю, що абсолютно достатньо погодження двох відомств – МОЗ і
Мінфіну, – для того щоб з однієї бюджетної програми перекинути кошти на
іншу бюджетну програму. Для цього не потрібно голосувати у Верховній
Раді. Це компетенція є повністю Міністерства охорони здоров'я і Мінфіну.
Навіть для цього не потребує рішення уряду спеціального, достатньо
узгодження між в. о. міністра охорони здоров'я і в. о. міністра фінансів.
Так як це не було зроблено, попри неодноразове звертання нашого
комітету, попри листи, заступник міністра не має можливості навіть
відповісти зараз, показати нам цей лист-відповідь від Данилюка, Данилюка
вже скільки немає, я зараз роблю заяву про злочин і звертаюся до
Національної поліції про злочин Уляни Супрун, про злочин Лінчевського,
про злочин всієї комісії, які вчинили проти дітей і всіх хворих, які стоять на
черзі на поїздку за кордон і оплату цих послуг, які зобов'язане зробити
Міністерство охорони здоров'я. І прошу комітет підтримати також від імені
комітету звернення до Національної поліції про відкриття кримінальної
справи і кримінального провадження і відповідного розслідування оцього
конкретного факту: про злочинну бездіяльність пана Лінчевського, який з
контексту нічого не вирвав, він діє відповідно до своїх слів, він діє так
цинічно. І про відповідальність Прем'єр-міністра, який покриває діяльність
пані Супрун і діяльність пана Лінчевського.
Як можна не зібрати комісію, коли це компетенція МОЗ? В голові не
вкладається! У вас за вашими внутрішніми інструкціями – один місяць. Ви
навіть не те, що не виконуєте законодавство України, Конституцію України,
ви ігноруєте все абсолютно: ви ігноруєте комітет, народних депутатів, ви
ігноруєте три тижні людей, які біля вас, біля МОЗ стоять! В. о. міністра не
може вийти і зустрітися. Ловлять її невідомо де, в "Мистецькому Арсеналі".
Це ганьба і сором для охорони здоров'я, для таких керівників. Ви не
керівники, ви злочинці там засіли всі у владних кріслах. І вбивці українців. І
я це теж під стенограму говорю. І можете мене притягнути до
відповідальності. Так, ви вбивці! І ви злочинці!
Тому ви не можете керувати взагалі нічим, крім псевдогромадських
фондів і псевдогромадських організацій, відмивати кошти за кордоном. Це
буде друге питання. Я прошу теж мені надати слово, тому що продовженням
першого питання є друге питання про ліквідацію того, що можна в Україні
ще було зробити.
Тому прошу народних депутатів, ми розглядали минулого разу щодо
діяльності "ОХМАТДИТу", головного лікаря і міністерства, нам не
потрібно… Ми отримали відповіді від Служби безпеки України, від
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Генеральної прокуратури, і всіх інших про те, що це не їхня компетенція. Це
компетенція на сьогодні, за чинним законодавством, одного-єдиного органу –
Національної поліції, тому кримінальне провадження проти цих злочинців і
бандитів, які там сидять, можуть тільки в Національній поліції.
Прошу підтримати звернення від народних депутатів, від комітету з
заявою про злочин з таким формулюванням.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги, прошу вас зараз підтримати
заяву, зробити її від комітету. Прошу вас проголосувати. Хто за те, щоб
підтримати цю пропозицію щодо заяви про злочин на Національну поліцію?
Відповідно до…
БАХТЕЄВА Т.Д. І під стенограму прізвища присутніх.
ШУРМА І.М. Так, це пункт один.
У мене є друга пропозиція.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Зараз ми її проголосуємо.
Будь ласка, ще раз підніміть руки.
Одноголосно всі присутні народні депутати проголосували.
Тобто ми готуємо, секретаріат готує заяву про злочин, і ми її передаємо
від комітету, підписуємо.
БАХТЕЄВА Т.Д. Я прошу під стенограму сказати прізвища, хто
відсутній з народних депутатів.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги, вибачте, я мушу, у мене був
відключений мікрофон, я ще раз зараз повторю.
Тобто на сьогоднішній день присутні на засіданні…
БАХТЕЄВА Т.Д. Ні, хто відсутній. Коректно.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Відсутні всі, які не присутні. А присутні у нас
озвучені, які вже є, а саме присутні: пан Шурма, пан Шипко, пан Біловол,
Бахтеєва, Мусій, Богомолець, Мельничук, Кириченко. Всі інші – відсутні.
Ми поставили на голосування підтримку пропозиції Олега
Степановича Мусія щодо звернення в Національну поліцію щодо скоєння
злочину. Одноголосно всі народні депутати проголосували і підтримали.
Зараз надаю слово пану Шурмі для своєї пропозиції, потім пану
Мельничуку.
ШУРМА І.М. Шановні колеги, я вважаю, що питання Тетяни
Дмитрівни Бахтеєвої є дуже коректним. Олексію, я тобі пояснюю чому. Тому
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що якщо тільки закінчиться обговорення цього питання – згадаєте моє слово!
– тут появиться дехто з депутатів, який не захотів приймати тут участь. Якщо
їм зараз помічники не передадуть, що цього робити не можна. Вони
знаходяться тут, у готелі, на другому поверсі у ресторані. Якщо вам цікаво,
можете піти і подивитися. Це є перше.
По-друге, що стосується… Дивіться, знаєте, от я…
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Відсутні на засіданні: пані Корчинська –
заступник, пані Сисоєнко – заступник, пан Яриніч, пан Березенко, Донець і
Колганова.
ШУРМА І.М. Це все ті, хто підтримав реформу охорони здоров'я.
Тепер, що стосується заяви по суті пана Мусія. Ви знаєте, я не знаю,
чому настільки нас всіх не поважають і принижують. От скажіть, будь ласка,
хто тут в залі може сказати, відрізняється посада міністра від т. в. о міністра?
Це не міністр. Ну як би ми того не хотіли! Тимчасово виконуючий.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Відрізняється тим, що не несе кримінальної
відповідальності за всі свої злочини.
ШУРМА І.М. Не несе відповідальності. А тепер дивіться, далі
продовжую, це ж система! От пані Стефанишина хоче надати слово
директорам медичного департаменту і тим, хто займається лікуванням
громадян за кордоном. Вони тимчасово виконуючі обов'язки. Так? Пан
Гаврилюк і пані Архипчук. Вони є в. о. Толку з їхнього! У них це система є.
А тепер подивіться, що далі система робить, про злочин коли ми говоримо. Є
припис Генеральної прокуратури про заборону перечислювати кошти
посередникам на лікування за кордоном. Я вам показую, ось, будь ласка,
проплата Міністерством охорони здоров'я фактично 62 тисячі євро. Кому?
"Booking Health". Це є площадка. Це не є установа. Куди ті гроші пішли?
Чому немає договорів з клініками? Вони перечислюють гроші не лікарням.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Пане Ігорю, пропозицію дайте, будь ласка. У нас
ще багато питань.
ШУРМА І.М. Добре, я вже завершую. Не буду більше говорити.
Значить, пропозиція: звертаємося в черговий раз до всіх силових структур.
Але ми це зробимо інакше. Я хочу, щоб усі сьогодні, тому що у нас теж
багато є людей, які, знаєте, на людях поводять себе по-одному, а потім
по-другому. Значить, запам'ятайте всі, хто є сьогодні присутній, пригадайте
собі, хто є відсутній. Я вношу пропозицію, щоб ми не паперами пересилали, а
завтра при виступі від народних депутатів вийшли до трибуни всі члени
комітету і оголосили заяву під час виступу стосовно злочину Міністерства
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охорони здоров'я. Це буде наша принципова позиція. Якщо ми не говоримо
тут одне, а потім в залі будемо говорити інше, і нікого не буде. Давайте
завтра приходимо на 10 годину, записуємося, якщо ніхто не записаний,
беремо перерву від двох фракцій, виходить комітет і озвучує те, що сказав.
Це буде справедливо, це буде чесно по відношенню до тих людей, яким ми
сьогодні обіцяємо. Бо поки напишуть заяву, поки вона піде в Кабмін…
ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Вона формально….
ШУРМА І.М. Вона піде.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги! Прошу вас, хто за те, щоб
підтримати дану пропозицію? Хто з вас готовий завтра виходити до трибуни?
Прошу вас голосувати, хто за цю пропозицію? Дякую, шановні колеги.
Одноголосно всі присутні підтримали дану пропозицію. Є рішення комітету.
Будь ласка, пане Сергію, вашу пропозицію ставимо на голосування.
Конкретні дії. І наступні питання у нас.
МЕЛЬНИЧУК С.П. Конкретна дія. Ми формували бюджет на цей рік.
Була пропозиція, щоб пропорційно тим коштам, які виділяються на партії, які
пройшли в парламент, ці кошти пропорційно розподілити тим програмам, які
на лікування за кордоном, пересадки і так далі. Голосування тоді було
зірвано саме тими людьми…
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Яка у вас пропозиція, пане Сергію?
МЕЛЬНИЧУК С.П. Моя пропозиція, щоб комітет зараз проголосував, і
винести завтра постанову. Саме розподілити ті кошти, які виділяються на
партії, щоб партії, які в парламенті, поділилися грошима з українцями, які
потребують лікування.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Пане Сергію, у нас на сьогоднішній день в
Мінздраві, тобто це рішення, яке взагалі потребує тільки всередині
Мінздраву одного паперу. Я тільки підтримую пропозицію, щоб партії
віддали свої кошти на лікування людей…
ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Ви думаєте, їх буде достатньо?
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Ті гроші, які є у Мінздраву на розвиток програми
"Трансплантація", які вони не розробили підзаконні акти і не спроможні її
зробити і в цьому році використати, ці гроші потрібно вже спрямувати, вони
це можуть всередині зробити, про це їм написав Данилюк три місяці тому.
Три місяці тому.
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ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. А скільки коштів є на рахунку?
(Шум у залі)
БАХТЕЄВА Т.Д. Скільки є? Запитайте.
МУСІЙ О.С. На розвиток трансплантології. Не пам'ятаєте?
ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Вони не знають нічого.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Пане Олексію, будь ласка.
БАХТЕЄВА Т.Д. Сергію Петровичу, ну спитайте.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Зараз я Кириченку дам слово.
Будь ласка, пане Олексію.
БАХТЕЄВА Т.Д. Хай відповідь дасть.
КИРИЧЕНКО О.М. Питання полягає в тому, дійсно, програма по
трансплантації, яка налічує 112 мільйонів гривень, так? Але я вважаю, що
досить некоректно навіть рекомендувати перекинути ці гроші на іншу
програму, тому що, так, у нас немає своєї трансплантації, принаймні
солідних органів. Але в тому числі з цієї програми фінансується програма по
підтримці, реабілітації людей, які вже перенесли трансплантацію. Наприклад,
імуносупресивні препарати купуються саме за гроші цієї програми. Тому не
можна просто взяти гроші і перекинути, це буде некоректно. Тому ми маємо
вимагати від міністерства все-таки знайти кошти. Це перше.
По-друге. Я все-таки хотів би почути відповіді про те, чому не були
зроблені висновки, чому не була проведена ревізія коштів в інших закладах
за кордоном, чому це просте рішення, про яке ми тут повідомляли, і
Рахункова палата про це говорила, чому це не було зроблено, чому не
заключаються прямі договори, як каже це Рахункова палата. Ми це вже чули
на засіданні. Ми можемо не розбирати кожен випадок, але це організаційні
питання, які ви маєте зробити. Ми хочемо чути відповідь, чому це не
зроблено. Дякую.
Я хотів би почути викладення питання, чому це не зроблено, ви
розумієте? Перед нами є профільний міністр.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Будь ласка, відповідайте, чому.
СТЕФАНИШИНА О.А. Дякую. Можна?
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БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Тільки чітко відповідайте, чому. Відповідайте
чітко на це питання.
СТЕФАНИШИНА О.А. Насправді, є недостатня поінформованість.
Дякую вам за слово. І ми вже подали пропозиції про внесення змін до
порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для
лікування громадян за кордоном Міністерству фінансів. У нас уже є
погодження від Казначейства і від Державної аудиторської служби стосовно
можливості використання тих коштів, які наразі є в клініках закордонних, від
тих пацієнтів, які лишилися, для того щоб надати можливість існуючим
пацієнтам лікуватися. Ми вже це зробили.
КИРИЧЕНКО О.М. А ревізію ви зробили?
СТЕФАНИШИНА О.А. Так, звісно.
КИРИЧЕНКО О.М. Скільки у вас є за кордоном коштів?
СТЕФАНИШИНА О.А. Так, ми зробили ревізію.
КИРИЧЕНКО О.М. Ви можете відповісти на питання?
ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Суму назвіть.
КИРИЧЕНКО О.М. Скільки коштів у вас є?
СТЕФАНИШИНА О.А. Я не тримаю, на жаль, всі суми в голові, бо
багато питань, але ми вам надамо, це не проблема – надати ці цифри.
КИРИЧЕНКО О.М.
департаменту.

У вас є профільний заступник відповідного

СТЕФАНИШИНА О.А. Абсолютно так. Вони у нас тут, до речі,
присутні.
КИРИЧЕНКО О.М. Чи він може зараз сказати, скільки коштів є на
закордонних рахунках?
СТЕФАНИШИНА О.А. Давайте дамо можливість представнику…
КИРИЧЕНКО О.М. Ну, вони кажуть, що вони вже мають дозвіл
порахували.

і
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СТЕФАНИШИНА О.А. Ні, ми не маємо дозвіл. Ми розробили зміни до
порядку, подали його відповідно до регламенту в інші установи і маємо два
погодження - від Державної аудиторської служби і від Казначейства. Від
Міністерства фінансів ще очікуємо відповіді.
КИРИЧЕНКО О.М. Мова йде не про те, як витратити, а узнать, сколько
есть, можно до того, как?..
БАХТЕЄВА Т.Д. Слишком много вы хотите. Это нереально.
КИРИЧЕНКО О.М. Извините, я депутат впервые.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги, будь ласка, кому потрібно, я вам
надам цей лист. Це відповідь на наше звернення, Комітету з питань охорони
здоров'я … (не чути, без мікрофону)
… в обсязі 112 мільйонів гривень на реалізацію пілотного проекту
щодо зміни механізму фінансування оперативного лікування з трансплантації
органів та інших анатомічних матеріалів, який дасть змогу використовувати
потужні діючі центри та відділення з трансплантації органів в Україні.
Відповідно до положень статті 22 Кодексу головний розпорядник бюджетних
коштів здійснює управління бюджетними коштами у межах, встановлених
йому бюджетних повноважень, та оцінку ефективності бюджетних програм,
забезпечуючи ефективне, результативне цільове використання бюджетних
коштів.
У разі обґрунтованої необхідності Міністерство охорони здоров'я
України, як головний розпорядник бюджетних коштів, може в установленому
порядку внести пропозицію щодо перерозподілу видатків у межах
передбаченого міністерству у Державному бюджеті на поточний рік
загального обсягу. Пан Данилюк. Дата – 3 квітня 2018 року.
Ось це наше звернення до Міністерства фінансів. І цю відповідь
отримало Міністерство охорони здоров'я, пані Супрун. Це ті кошти, які ви
вже могли розподілити, а не тримати людей на вулиці. Я пропоную, шановні
колеги, заява про злочин вчинена. Всі обґрунтування є, ось вони, ці докази.
Я пропоную обговорення цього питання закрити, перейти до
наступного питання, яке напряму пов'язано з цим питанням, тому що за ті
самі кошти, за ті самі 112 мільйонів, які у вас вже є на рахунку, вони є у вас
вже, як ви можете людям взагалі в очі дивитися?! Як?!
Все. Переходимо до розгляду…
ШУРМА І.М. Вони не виходять до людей і не дивляться. Ольго
Вадимівно! Завтра, коли буде виступ з трибуни, от завтра, і всі ми від
комітету повинні звернутися про притягнення до кримінальної
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відповідальності всіх посадових осіб. Це завтра публічно повинно бути
озвучено у нас у нашому виступі.
ШИПКО А.Ф. Шановні колеги, ви навіть трошки забули, що є ще 6
мільярдів коштів, які кожного року у лютому перераховуються по
міжнародних закупівлях. І ми не отримуємо…
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Ми про них не забули.
ШИПКО А.Ф. І ми не отримуємо 1,5 – 2 роки цих медикаментів для
лікування. Люди нараховують дні, часи до свого зцілення, а ми по 2 роки,
Міністерство охорони здоров'я тримає мільярдні кошти на закордонних
рахунках.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Це персональна відповідальність пані Супрун і
пана Гройсмана, які своєю постановою надали можливість робити поставки
через 18 місяців, починати.
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного.
МУСІЙ О.С. Ольго Вадимівно, у мене після того обговорення ще одна
пропозиція по цьому, стосовно цього питання. Звісно, ми зверталися багато
разів до Прем'єр-міністра щодо звільнення відповідних заступників, які
курують це питання. Нас ігнорують. Але я думаю, що буде абсолютно
правильним, що після сьогоднішнього засідання ми будемо звертатися теж
ще раз, і кожного засідання будемо звертатися, і це буде правильно, щодо
звільнення пана Лінчевського як відповідальної особи, точніше
безвідповідальної особи, з займаної посади. Не проводить засідання комісії.
Нам фактів, як народним депутатам… Відповідно до Закону "Про статус
народного депутата" у нас є повноваження здійснювати контрольні функції.
Відповідно до здійснення цих контрольних функцій ми не можемо не
звернутися…
Пропозиція: звернутися до Кабінету Міністрів України, персонально до
Прем'єр-міністра щодо звільнення цієї особи, яка відповідає і завалила цю
програму лікування за кордоном. Для нас це є очевидним, мені здається, для
кожного з вас очевидним. Тому в мене конкретна пропозиція: звернутися ще
раз до Прем'єр-міністра щодо звільнення.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги, є пропозиція…
Будь ласка, під стенограму. До нас доєднався пан Костянтин Яриніч.
Я зараз ставлю на голосування пропозицію Олега Мусія щодо
звернення до Прем'єр-міністра з вимогою звільнити пана Лінчевського за
невиконання ним своїх посадових обов'язків. Прошу голосувати. Хто за те,
щоб підтримати цю пропозицію?
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Шановні колеги, прошу голосувати за те, щоб підтримати це звернення.
Прошу голосувати.
Всі присутні одноголосно підтримали дану пропозицію.
Пан Мельничук просить поставити на голосування його пропозицію:
щодо звернення до очільників політичних сил для того, щоб вони свої кошти,
які виділяються на партії, передали на лікування.
МЕЛЬНИЧУК С.П. (не чути, без мікрофону) …якщо на 30 відсотків
профінансовано, а їхнє партійне на 100 відсотків, нехай 35 відсотків
віддадуть людям, щоб лікувалися.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги, хто за те, щоб підтримати цю
пропозицію, звернення до керівників політичних сил?
КИРИЧЕНКО О.М. Послушайте, панове, мы все понимаем, это не
может быть так.
(Загальна дискусія)
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Хто утримався? Пане Олексію, ви проти чи
утримались?
Всі проголосували. Пан Кириченко утримався.
КИРИЧЕНКО О.М. Я не голосував.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Не голосував. Вибачте.
Шановні колеги, переходимо до розгляду наступного питання порядку
денного. Про стан виконання рішення, ухваленого комітетом за результатами
виїзного засідання комітету на базі Національної дитячої спеціалізованої
лікарні "ОХМАТДИТ" Міністерства охорони здоров'я України, що відбулося
20 червня 2018 року, та про звернення стосовно поточної ситуації в НДСЛ
"ОХМАТДИТ" МОЗ України, що надійшли до комітету в липні-серпні 2018
року від представників трудового колективу НДСЛ "ОХМАТДИТ" МОЗ
України (колективне звернення), Президента Фонду допомоги онкохворим
дітям Маркевич Валентини, голови вільної профспілки медичних працівників
України Панасенка Олега, а також про звернення народного депутата
України, першого заступника голови комітету
Корчинської Оксани
Анатоліївни про необхідність доведення до відома народних депутатів
України членів комітету наданої на її депутатський запит інформації
керівництва НДСЛ "ОХМАТДИТ" МОЗ України до зазначеного вище
колективного звернення працівників НДСЛ "ОХМАТДИТ" МОЗ України.
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Шановні колеги, і присутні тут, я ще раз наголошую, в Україні є Центр
трансплантації кісткового мозку, який може виконувати операції по
трансплантації як від родинного донора, так і від неродинного донора.
В стенограмі, наданої паном Лінчевським, він стверджував, що
українські фахівці не можуть виконувати цих операцій. Я наголошую,
операції практично не відрізняються, відрізняється шанс на виживання у
пацієнта. Для того, щоб ці операції робити в Україні і для того, щоб кошти
могли бути використані в три рази більш ефективно, щоб у нас більше ніколи
не було черги, нам потрібно розвивати трансплантацію в Україні. Нам
потрібно розпочати робити трансплантацію від неродинного донора в
Україні. І міжнародні фундації готові надавати із своїх реєстрів, готові
підбирати донора і готові сюди нам поставляти ці необхідні клітини. Тому те,
що відбувається на сьогоднішній день в "ОХМАТДИТ", це просто
катастрофа державного управління, це просто антинародні дії.
І я зараз надаю слово пану Олегу Мусію, а потім вам. Він заявляв
слово.
ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Дивіться, ми зараз продовжимо, пане Олегу, одну
хвилину. Ми прийняли з вами два звернення. Ми вийдемо завтра до трибуни,
це все гарно. Але я хочу, щоб зараз під стенограму заступник міністра пані
Ольга Стефанишина сказала оцим людям, які прийшли, які дії буде приймати
зараз міністерство. Оце нехай вона скаже – і потім ми продовжимо це
питання. Скажіть, будь ласка, людям, що вони будуть робити буквально
через 5 хвилин після того, як закінчиться комітет.
СТЕФАНИШИНА О.А. Я би просила все-таки зрозуміти, на якому
етапі знаходиться кожна справа, і це можна зробити за допомогою
представників департаменту, які тут присутні спеціально для цього.
ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Ви ж розумієте, що у нас ціна – життя?
ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. У нас нет времени!
ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. У нас немає часу!
СТЕФАНИШИНА О.А. Я розумію. Тому зараз, от прямо зараз є пан
Гаврилюк, і ми з'ясуємо, де знаходяться ваші справи.
ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Ми до вас ходимо кожен тиждень і ви нам кажете…
(Шум у залі)
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ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Тобто пані Ольга зараз вам пообіцяла, що зараз,
подзвоніть ви, от вийдете з комітету, подзвоніть, нехай вони виходять до
людей і по списках розбираються, хто, де, коли їде і як перераховуються
кошти. Бо заява наша – то ваша відповідальність, а ваша сьогоднішня
відповідальність – це здоров'я людей, які дуже тяжко хворі.
МУСІЙ О.С. Шановна пані Голово, прошу поінформувати усіх
народних депутатів присутніх щодо переліку запрошених до другого
питання, тому що ми запрошували багато людей, які причетні до розгляду
другого питання. Чи вони присутні, чи ні, я, на жаль, не знаю пані Садов'як
там і інших. Хто є, кого немає по другому питанню.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Пані Ірино, прошу, будь ласка, чи у нас є
відповіді від пані Садов'як, чому вона не присутня.
СЕМЕРУНЬ І.В. Ми направляли запрошення особисте, лист від 29
серпня, запрошення на засідання комітету. Нам повідомили, що у зв'язку з
проведенням у Міністерстві охорони здоров'я запланованої робочої наради
04.09 о 15.00 з приводу проведення діагностики онкогематологічних
захворювань на період відновлення роботи … (Шум у залі) лабораторії
діагностики…
(Шум у залі)
БАХТЕЄВА Т.Д. Это бред настоящий, чистый бред…
СЕМЕРУНЬ І.В. …за участі Садов'як і завлабораторії Ольхович,
повідомляємо про неможливість особистої присутності представників НДСЛ
на засіданні комітету… Отримано сьогодні об 11 годині.
БАХТЕЄВА Т.Д. Это чистые нелюди…
(Шум у залі)
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Пані Ольго, скажіть, будь ласка, ви компетентні
доповідати з цього питання від Міністерства охорони здоров'я?
СТЕФАНИШИНА О.А. Я представляю Міністерство охорони здоров'я
сьогодні і готова озвучити позицію Міністерства охорони здоров'я.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Будь ласка.
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МУСІЙ О.С. Шановні народні депутати, відповідно до нашого
рішення, яке відбулося під час виїзного засідання 20.06.18 року, нами були
ухвалені абсолютно конкретні рішення. Пройшло вже практично два місяці.
Дозвольте вас поінформувати, що було зроблено і на якому етапі виконання,
і хто що з боку виконавчої влади зробив на виконання цих рішень, і в тому
числі ми як народні депутати.
Перше рішення було про створення Тимчасової слідчої комісії
Верховної Ради України з питань розслідування обставин критичної ситуації,
що склалася в Національній дитячій клініці "ОХМАТДИТ". Відповідно до
нашого рішення головою була обрана пані Донець, якою було направлено і
від імені комітету звернення до депутатських фракцій усіх: для того щоб ми
зареєстрували Тимчасову слідчу комісію, потрібні прізвища від кожної
фракції для входження в ТСК. Станом на 31.08 тільки одна-єдина фракція
подала свою кандидатуру, це фракція "Батьківщина", пана Дубіля. Я
звертаюся зараз ще раз з проханням до фракцій, присутніх тут в тому числі,
протягом найближчих днів подати кандидатури для створення цієї ТСК
відповідно до рішення нашого комітету. І тоді ми зможемо зареєструвати,
формальна річ, але кожен зобов'язаний подати. Голова Верховної Ради не
поставить на голосування, якщо не буде хоча б однієї. Тому коли буде
сформована ТСК, я думаю, на наступному засіданні ми зобов'язані
розглянути це питання з кандидатурами з головою ТСК і подати відповідну
постанову Верховної Ради для голосування у Верховній Раді.
Далі. Другим питанням визнати роботу головного лікаря клініки
"ОХМАТДИТ" Садов'як Ірини Дмитрівни незадовільною і звернутися до
МОЗ з проханням розглянути доцільність її перебування на займаній посаді.
Відповідне звернення від комітету було направлено. Але держсекретар
Міністерства охорони здоров'я написав проміжний лист про те, що питання
потребує додаткового вивчення. Відповідно до Закону "Про статус народного
депутата" додаткове вивчення відбувається протягом одного місяця.
Пройшло півтора місяця, держсекретар Янчук порушив Закон "Про статус
народного депутата": до сьогодні немає відповіді нашому комітету щодо
пані Салов'як. Прошу це врахувати при подальшому голосуванні щодо
відповідності займаній посаді в тому числі і паном Янчуком, який ігнорує
теж, як і всі інші, діяльність народних депутатів.
Третє. Визнати роботу Міністерства охорони здоров'я України щодо
організації належного функціонування клініки "ОХМАТДИТ" та
забезпечення цього закладу лікарськими засобами незадовільною. Відповідно
ми це проголосували. Не потребує якогось додаткового рішення.
Далі. Звернутися до Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки
України, Генеральної прокуратури про відкриття відповідних проваджень.
Ми отримали листи від усіх правоохоронних органів, які спрямували їхні
звернення, звернення до них
відповідно в Національну поліцію з
роз'ясненням, що відповідне кримінальне провадження станом на сьогодні
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відкрите Національною поліцією України і проводиться досудове
розслідування. Насправді провадження є і розслідування проводиться. Тому
пройшло вже більше місяця, я прошу зараз в розвиток цього звернутися до
Національної поліції України по цьому питанню теж окремо, щоб вони нас
поінформували про стан розслідування відповідного кримінального
провадження, зареєстрованого Національною поліцією.
Далі. П'ятим пунктом звернутися до Генеральної прокуратури з
проханням про відкриття провадження за статтею 351 Кримінального
кодексу України стосовно керівництва Міністерства охорони здоров'я і
особисто в. о. міністра Супрун щодо ігнорування законних вимог народних
депутатів і відповідно відкриття також ще одного кримінального
провадження. Щодо конкретно Супрун по 351 статті за перешкоджання
діяльності народним депутатам. Відповідно інформація є від Печерського
відділення Національної поліції України, Печерського району міста Києва,
про розпочате досудове розслідування з порушеного комітетом питання.
Відповідно друге кримінальне провадження також відкрито проти посадових
осіб Міністерства охорони здоров'я і пані Супрун, щоб ми були в курсі.
Далі, останнім пунктом: звернутися до Міністерства охорони здоров'я з
проханням ініціювати створення при "ОХМАТДИТі" у встановленому
законом порядку відповідно до Статуту "ОХМАТДИТу" наглядової ради. На
що, виявляється, що новопризначені керівники Міністерства охорони
здоров'я, в тому числі і пан Янчук, теж потребує абсолютно очевидного
рішення, яке мало би бути давним-давно, додаткового вивчення, на що є
відповідь пана Янчука, що навіть створення наглядової ради відповідно до
Статуту потребує додаткового вивчення. Це вбачається в небажанні
заступників міністра охорони здоров'я, в. о. міністра і в тому числі пана
Янчука реагувати на здійснення своїх владних повноважень. Відповідно є
лист за підписом пана Янчука, і до сьогодні відповіді вже практично два
місяці ми не отримали, чим порушено знову наше право як народних
депутатів здійснювати свої повноваження і 351 статтю Кримінального
кодексу.
Тому прошу зробити відповідні висновки і після заслуховування зараз
питання, що твориться насправді в клініці "ОХМАТДИТ", особливо з
реорганізацією чи ліквідацією, якщо так, по правді, Центру трансплантації
кісткового мозку, надати мені також слово в обговоренні. Я поінформував по
цих питаннях, які були рішення нами прийняті і в якій стадії виконання вони
зараз перебувають. У мене все.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Дякую, Олегу Степановичу.
Шановні колеги, я би хотіла привернути вашу увагу про те, що ТСК,
яка мала працювати і вже мала бути створена, у мене немає розуміння, чому
вона не працює, чому вона не була створена. Якщо хтось із вас готовий, як
би, це питання взяти під власний контроль, прошу ваші пропозиції. А
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наступне, що нам конче потрібно, зробити все можливе, щоб робота Центру і
лабораторії, щоб вона була відновлена, для того щоб люди не звільнялись,
для того, щоб їм були створені умови для роботи, а відповідно пацієнтам
створені умови, щоб нормально лікуватися. І заяви про те, що будуть у нас
консультанти з Литви, з Естонії і ще звідкись, це нісенітниця, тому що
держава має розвивати свій Центр трансплантації, а не нищити те, що було
створено.
Пане Ігорю, будь ласка.
ШУРМА І.М. Шановні колеги! Я апелюю до нас усіх. Ми коли
виходили в "ОХМАТДИТ", ми всі щиро говорили, що нам треба створити
комісію, і ми як люди, які хочуть відстоювати ці права і пацієнтів, і медичних
працівників, розберемося в цій ситуації. Головою комісії є призначена мною
шанована Таня Донець, але я ще тоді говорив, що по цілому ряду збігу
обставин вона не зможе, як би, повноцінно, знаєте, так серйозно займатися
цією справою.
Я би пропонував розглянути питання, може, заміни голови, тому що
так, як володіє питанням, допустимо, Олег Мусій, який повністю, як би, цю
ситуацію контролює, було би логічно торпедувати, прискорити цю роботу.
Тому в мене є така пропозиція провести заміну голови.
ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. У мене є пропозиція у її присутності, послухати її, бо
це неправильно.
ШУРМА І.М. Нема питань. Може бути в її присутності. Але потрібно.
БОГОМОЛЕЦЬ
підтримати.

О.В.

Ми

можемо

співголову

проголосувати

і

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Співголова. Нехай так.
ШУРМА І.М. Я не заперечую. І погоджуюся з тим, що за її відсутності
це некоректно робити. Але…
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Ми можемо залишити її головою і призначити
співголову. Яка є проблема?
ШУРМА І.М. Давайте. Але це треба питання робити. Час іде.
КИРИЧЕНКО О.М. Я хочу продовжити думку пана Шурми і внести
пропозицію до порядку денного наступного засідання, щоб проінформувати
таким чином Тетяну Анатоліївну Донець про те, що піднімається кадрове
питання. Це буде коректно.
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ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Це коректно. Давайте. На наступному засіданні
розглянути це питання.
КИРИЧЕНКО О.М. Зараз внести до порядку денного наступного
засідання це, щоб вона була, і проінформувати.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги! Вибачте, будь ласка, мною в
серпні місяці була подана особиста заява пану Кубіву з проханням створити
групу з народних депутатів, яка би розглянула критичну ситуацію в
"ОХМАТДИТ", робочу групу Кабінету Міністрів і народних депутатів з
різних політичних сил. Тому я вчора розмовляла з паном Кубівим, він сказав,
що це питання трішки було загальмоване, бо народні депутати були у
відпустках. Тому я прошу вас долучитися до цієї робочої групи, тому що
поки буде ТСК, ТСК буде своє робити, а робоча група має зараз "розрулити",
вирішити це питання. Ми зараз не про ТСК. Це було звернення на Кабінет
Міністрів. Тому я прошу вас долучитися до роботи.
ШИПКО А.Ф. Шановні колеги! Дивіться, коли ми проводили виїзне
засідання комітету в "ОХМАТДИТ", керівництва "ОХМАТДИТ" не було,
воно було у відрядженні. Сьогодні ми розглядаємо "ОХМАТДИТ" –
керівництва "ОХМАТДИТ" немає.
БАХТЕЄВА Т.Д. Она прячется.
ШИПКО А.Ф. Вона проводить нараду. Шановні колеги! Досить нам
оце мусувати. Треба робити якісь конкретні дії. Якщо керівництво
"ОХМАТДИТ" не приходить на засідання комітету, то, по-перше, справа
заведена про перешкоджання діяльності народному депутату? Треба
звернутися також зараз, знову ж комітетом, до поліції про злочин, про
систематичне заважання роботі…
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Перешкоджання.
ШИПКО А.Ф. Перешкоджання роботі народних депутатів. Бо інакше
ми будемо між собою розмовляти і ніхто нам не буде відповідати.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги! Хто за те, щоб підтримати
пропозицію пана Андрія Шипка? Будь ласка, хто за те, щоб підтримати цю
пропозицію, прошу голосувати. Хто утримався? Хто проти?
Одноголосно всі присутні проголосували. Буде підготовлене відповідне
звернення.
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Будь ласка, я би хотіла надати слово представникам "ОХМАТДИТ",
незалежних профспілок і представникам трудового колективу. І
представникам МОЗ, звісно.
ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Ольго Вадимівно, можна в першу чергу дати людям з
регіонів? Приїхали заслужені лікарі сьогодні.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Будь ласка, зараз голова профспілок у нас тут є.
було би правильно, щоб профспілки також мали одну узгоджену позицію з
цього питання, бо питання стоїть захисту життя і здоров'я пацієнтів.
Кнопочку натискайте. Будь ласка.
ПАНАСЕНКО О.О. Доброго дня, шановні народні депутати! Я –
голова вільної профспілки медичних працівників України. У нас створено в
"ОХМАТДИТі" нашу первинну профспілкову організацію у зв'язку з
кричущою ситуацією незаконної реорганізації лікувальної установи, метою
якої є знищення Центру трансплантації кісткового мозку. Як і з нашою
профспілковою організацією, так і з представниками Федерації профспілок
України це питання не було погоджено в порушення і трудового,
профспілкового законодавства, і навіть Статуту самого ж "ОХМАТДИТУ",
це не було зроблено.
Пішли липові догани фахівцям: це Світлані Борисівні Донській, це
Рижаку Олегу Анатолійовичу, і за цими липовими підставами провідних
фахівців, які підняли на височенний рівень вітчизняну службу
онкогематології дитячої, завдяки яким проводяться операції з трансплантації
кісткового мозку на рівні Німеччини та Білорусі, 78 відсотків виживаємості
після таких операцій, їх просто звільняють, бо вони неугодні цим керівникам
Міністерства охорони здоров'я і цьому "ручному" головному лікарю пані
Садов'як, яка виходить навмисно з відпустки і звільняє провідних фахівців.
Ми маємо на цей день таку ситуацію, що просто руками цих представників
МОЗівських, я не знаю, як їх назвати, це не фахівці, це люди просто з
кам'яними серцями, які, я не знаю, чию волю виконують по знищенню наших
діточок українських і нашого народу України. Отака у нас ситуація.
Ми з цього приводу у відповідь на нульову реакцію з приводу цієї
кричущої ситуації подали заяви про скоєння злочину до Національної поліції,
до прокуратури і вказали, що порушується не тільки 170 стаття, коли
ігнорується профспілкова організація, а є ознаки злочину за такими статтями,
як невиконання своїх функціональних обов'язків, залишення у небезпеці,
перевищення своїх службових обов'язків. Ми вказали більше п'яти
кримінальних статей. Відповіді з боку ані прокуратури, ані Національної
поліції немає.
Ми звернулися до вас, до вашого комітету зі зверненням
проконтролювати ці питання, щоб не отримати на наші звернення, на наші
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заяви про скоєння злочину формальні відписки. Ну, ви у медиків і у народу
України, у людей залишилися як остання надія. Тому я дуже прошу вас
рішуче втрутитися в цю ситуацію. Ця пані Садов'як разом з пані Супрун не
тільки повинні бути звільнені, вони повинні понести покарання згідно
чинного законодавства України.
Дякую.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Пані Донську запрошую, керівника Центру. Будь
ласка. Що-що?
ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. (Без мікрофону)
ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Світлана Борисівна.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Світлана Борисівна.
ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Це міська профспілка. Вона не присутня. Я не знаю,
її, мабуть, не запрошували.
ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Міська профспілка також підтримує.
БАХТЕЄВА Т.Д. Ми ж були на виїзному засіданні.
КИРИЧЕНКО О.М. Да. Мы же слушали, мы уважаем этого человека.
ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Світлана Борисівна. Нехай вона скаже.
ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Вже звільнена.
МУСІЙ О.С. Дайте людині висловитися.
ДОНСЬКА С.Б. Донська Світлана Борисівна, заслужений лікар
України, кандидат медичних наук, доцент.
До 20 числа цього місяця, до 20 серпня цього року виконувала
обов'язки завідувача Центром дитячої онкогематології, трансплантації
кісткового мозку Національної дитячої лікарні "ОХМАТДИТ". Наша
команда перейшла туди в 2004 році за ініціативою Міністерства охорони
здоров'я саме з приводу того, що в Національній лікарні декілька років не
робилися трансплантації кісткового мозку. Команда наша робила ці
трансплантації, вона перейшла в складі більш ніж 36, здається, чоловік
одночасно, перейшла в січні. В квітні почалися трансплантації.
Центр до його ліквідації був координаційним провідним центром для
галузі дитячої гематології в країні. В кожній регіональній лікарні або в
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онкодиспансері є різного об'єму відділення, але головною задачею центру
було забезпечити абсолютно всім дітям України з онкогематологічними
захворюваннями адекватну діагностику, починаючи з найпростіших
морфологічних методів до молекулярно-генетичних найвищого рівня, вартих
ХХІ сторіччя, моніторинг лікування пацієнтів і консультативна допомога
центрам регіональним з приводу окремих пацієнтів із-за необхідності
направлення від них на лікування в Центр.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Що має бути зроблено, щоб Центр почав
працювати?
ДОНСЬКА С.Б. Центр, на жаль, ліквідований наказом по лікарні, хоча
створений він був наказом по Міністерству охорони здоров'я, що само по
собі теж є нонсенсом. Але справа в тому, що реорганізація передбачала не
тільки ліквідацію центру як структури, а деякі дивні, з нашої точки зору,
реформації відділення трансплантації. До нього додали імунотерапію і
додали завдання лікувати і збирати з усієї України на діагностику і лікування
інфекційних ускладнень всіх дітей з імунодефіцитами. Це абсолютно
несумісні речі, це нонсенс, бо це підписує взагалі шанси…
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Я правильно зрозуміла, що об'єднати лікування
дітей… (Шум у залі)
ДОНСЬКА С.Б. Ні-ні-ні, не СНІД, вроджені імунодефіцити. Тобто
мотивація, яку ми почули значно пізніше вже, після того, як був наказ про
реорганізацію, що немає такого профільного відділення в країні, куди б
могли діти з вродженими вадами імунітету бути направлені на адекватну
діагностику і лікування. У них є, дійсно, метод трансплантації кісткового
мозку, але діагностика і лікування інфекційних ускладнень у відділенні
трансплантації кісткового мозку, це означає, що діти після трансплантації
позбавляються шансів на життя, бо вони привозять з усіх регіонів
госпітальну флору і купу опортуністичних інфекцій. Тому після того, як
відбулася ця реорганізація, колектив відділення трансплантації після
звільнення Олега Анатолійовича написав заяви щодо звільнення, і лишився
фактично тільки один лікар, який не писав цю заяву. І референс-лабораторія,
яка теж була створена наказом Міністерства охорони здоров'я, була наказом
по лікарні переведена в структуру центральної лабораторії. Тобто вона теж
позбавлена координації з відділеннями Центру і з регіональними
відділеннями.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Дякую. Я зараз надам, якщо можна, з регіонів.
Хто у нас представники? Виділіть, хто з вас готовий озвучити, сюди
підійдіть, будь ласка, на цей мікрофон.
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Представляйтесь, будь ласка, хто ви. А хто від фондів буде говорити,
також один, будь ласка, сформулюйте позицію.
Будь ласка, хвилину, якщо можна.
ЧМУТ Л.О. Доброго дня. Чмут Людмила Олегівна. Я дитячий
гематолог, завідувач онкогематологічного відділення Житомирської обласної
дитячої клінічної лікарні, заслужений лікар України. Працюю в галузі
дитячої гематології протягом 33 років. І хочу сказати, що ті речі, про які ми
зараз говоримо, про трансплантацію кісткового мозку, про таке
високотехнологічне лікування, це ми можемо говорити вже після того, як
була створена сама служба дитячої гематології. Ця служба була створена 25
років тому за ініціативою Світлани Борисівни Донської, вона була нашим
учителем, вона була нашим координатором. І завдяки розвитку цієї служби
ми зараз прийшли з наших показників виживаємості 3-5 відсотків, які були
30 років тому, до 75 відсотків по лімфобластному лейкозу, що відповідає
європейським і світовим показникам.
Зараз нас дуже турбує ситуація можливості надання проведення
трансплантації кісткового мозку нашим дітям з онкогематологічними
захворюваннями, тому що це є етап лікування цих захворювань. Крім того,
стоїть зараз під загрозою взагалі діагностика онкогематологічних
захворювань і адекватне лікування дітей в Україні, в усіх областях. Я
висловлюю думку всіх фахівців з регіонів, тому що з припиненням роботи
референс-лабораторії ми не будемо мати можливість адекватної постановки
діагнозу і це унеможливлює призначення правильного, адекватного
лікування. Тобто ми повертаємося до того, коли виживаємість дітей була
зовсім низькою. І звичайно, що це великий ризик для життя наших дітей.
Крім того, знищення посади керівника Центру, яка координувала дії
всіх обласних фахівців і координувала етапи проведення лікування дітей,
також зменшує шанси на життя. Ну і хочу сказати, що це рішення
реорганізації Центру, я не знаю, чи воно було необдумане, чи воно було
просто злочинним.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Дякую.
Будь ласка, від фондів. Представляйтесь. Одна хвилина.
МАЦІБОХ О.Г. Добрий день. Шановні народні депутати! Дякую за
слово. Мене звати Олена Мацібох. Я є головою правління благодійного
фонду "Крона". Це саме той фонд, завдяки якому у 2009 році відкрилася ця
унікальна референс-лабораторія, який всі роки підтримував центр,
підтримував "ОХМАТДИТ", і, звичайно, лабораторію.
Тут вже багато було сказано про злочинність реорганізації. Я хотіла б
сказати про наслідки. Справа в тому, що сьогодні вас так торкнуло перше
питання про 60 людей, які вже стоять у черзі, і 80, яких ще не змогли навіть
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поставити в чергу, так я хочу сказати, що до кінця року до цієї черги почнуть
додаватися ці діти, які могли отримати трансплантацію кісткового мозку тут
– це 20-25 дітей, якщо не розвивати трансплантацію. І це ще не все. Завдяки
тому, що невдалими, злочинними діями Супрун і Садов'як розвалений Центр
і розвалена лабораторія, вже завтра чи післязавтра почнуться запити на
оплату діагностування, тому що не буде змоги проводити хіміотерапію всім
онкогематологічним хворим дітям по всій Україні. Я вважаю, що це злочин
проти народу України, проти дитинства України, проти всіх законів України.
Я не смію давати вам порад чи ще щось, я можу тільки вас закликати.
Шановні народні депутати, ви остання інстанція. Напевно, наступний крок
може бути тільки "медичний майдан", тому я дуже сильно запрошую
представники всіх фракцій блокувати голосування по всіх ключових
питаннях, які важливі для керівництва Верховної Ради, для керівництва
країни, поки не буде вирішено питання щодо виконуючої обов'язки Супрун,
яка робить злочини щоденно: по поставках медикаментів, по зруйнуванню
Центру і трансплантації кісткового мозку, по лікуванню людей за кордоном.
Я закликаю вас, будь ласка, врятуйте дітей, бо завтра ці всі листи про
допомогу ми будемо переадресовувати вам, і ми виведемо всіх цих дітей, які
потребують навіть хіміотерапії, навіть не трансплантації, на "медичний
майдан". Я вас дуже прошу це зробити.
ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Це від усіх трьох фондів?
МАЦІБОХ О.Г. Це думка фонду "Крона", фонду "Краб" і Фонду
допомоги онкохворим дітям України.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги народні депутати, хтось має
бажання по хвилині? Будь ласка, і ми маємо ще проголосувати 3 питання.
ЯРИНІЧ К.В. Зараз є одна сторона. Крім Міністерства охорони здоров'я
в цій залі є люди, які підтримують іншу думку, які можуть пояснити, чому
так сталося? Крім Міністерства охорони здоров'я в цю залу запрошені люди,
які б могли пояснити ситуацію, чому так сталося, чи немає?... Чи у нас іншої
думки, чи є думка тільки ось ту, яку я…
ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Вони ігнорують… Ці посадовці вже багато місяців
ігнорують не тільки пацієнтів, не тільки громадськість, не тільки фахівців, до
яких вони ставляться з неповагою, хамством і роблять на них наклепи. Вони
ігнорують вас, народні депутати.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Пане Костянтине, офіційно всі були запрошені,
керівництво Міністерства охорони здоров'я і "ОХМАТДИТу" були запрошені
офіційними листами заздалегідь.
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Дякую.
Будь ласка, по одній хвилині, завершуємо і переходимо…
ШУРМА І.М. Я пропоную слово міністерству не давати по такій
причині. Одна хвилина. 28 лютого заява пані Стефанишиної: "Нова команда
міністерства – це більшість у своїй частині люди, які роками стукались у
двері, намагаючись змінити системи. Це представники пацієнтських
організацій, які з ніг збилися, щоб знайти гроші на лікування хворих діток. Я
вірю в нашу команду і рада стати її частиною. Якщо знаєш, як робити –
візьми і зроби. Ми прийшли з комфортних місць у міністерство, аби взяти на
себе відповідальність і працювати на державу," – це ваші слова. Ви знаєте, як
знайти гроші, ви з цим билися, і ви нічого не робите. Тому їм слова не
давати.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Пане Сергію, будь ласка, одну хвилину.
ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Давайте голосувати.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги, є у вас пропозиція по цьому
питанню? Давайте сформуйте, будь ласка, пропозицію чітку, що ми робимо.
Нам треба відновити роботу Центру трансплантації. Треба йти. Що,
збираємося завтра і йдемо в "ОХМАТДИТ"?
ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Да!
ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Виходьте на трибуну!
МЕЛЬНИЧУК С.П. Було обумовлено, що буде створена наглядова
рада. Бо чому опікунська рада підміняє поняття наглядової ради і
використовує кошти державного бюджету… (Шум у залі) Послухайте мене!
Ми, коли були, збиралися, всі разом там були, ми піднімали питання про
створення наглядової ради і закриття опікунської ради, яка використовує
бюджетні кошти і кошти батьків. Вони на свій розсуд використовують засоби
матеріальні… (Шум у залі) І літають за кордони.
ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Бачите, яка пропозиція. Коротка і звучна.
(Шум у залі)
ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. І вже деякі народні депутати за кошти батьків
налітали по 15 вильотів за кордон. А за ці кошти могли б дітей лікувати.
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ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Пане Сергію…
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги, хто з вас готовий, будь ласка,
завтра йти разом зі мною на засідання Кабінету Міністрів?
ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Ми!
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Ні, з народних депутатів.
МУСІЙ О.С. Вас туди не пустять.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Хто готовий іти на засідання Кабміну, щоб
озвучувати проблему вирішення роботи…
БАХТЕЄВА Т.Д. Ну, все пойдем.
ШУРМА І.М. Ольго Вадимівно, значить, я пропоную почути те, що я
говорю. Зранку з 10-ї зробити виступ-заяву і з цією заявою всім разом піти
на засідання Кабінету Міністрів.
ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Супер!
ШУРМА І.М. І воно піде після заяви в сесійній залі.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги, не вийде завтра, що знову буде,
як якось минулого разу, коли всі зголосилися, а потім ніхто не прийшов?
ШУРМА І.М. Ми ж зголосилися на заяву вийти, Ольго Вадимівно.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Ні, я-то прийду, але важливо, щоб була ваша
підтримка.
ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Ми будемо під Кабінетом Міністрів.
ШУРМА І.М. Ольго Вадимівно, ми ж прийняли рішення, що ми завтра
виходимо до трибуни з заявою і зразу йдемо.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Ви розумієте, бачите, що у нас, як би, коаліційних
депутатів практично немає.
ШУРМА І.М. Ну, це інша справа. Я ж тому звертав увагу людей, щоби
вони побачили, що говорять тут, а що потім відбувається в залі. Тут всі герої
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перед людьми. Сказали – тримати кишку тверду. Давайте виходимо туди
завтра на трибуну і йдемо на Кабмін.
ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Все-все.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Домовились. Все! Тоді це питання не голосуємо,
воно на совісті народного депутата.
(Шум у залі)
ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. І щодо роботи Тимчасової слідчої комісії.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Так.
МУСІЙ О.С. Шановні народні депутати, в продовження мого першого
виступу я хочу далі…
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Будь ласка, не розходьтеся. Ну, будь ласка, 4
хвилини. (Шум у залі)
МУСІЙ О.С. …щоб ми від імені комітету… Якщо комітет не
підтримає, я беру на себе зобов'язання звернутися з матеріалами до того
кримінального провадження, яке відкрито Національною поліцією щодо
"Садов'як і компанії" і ліквідації "ОХМАТДИТу". Я констатую, що злочинну
схему, яку створили через опікунську раду народний депутат Корчинська
(під стенограму я це заявляю), Литовченко (керівництво "Таблеточок"), вони
зараз намагаються через ті схеми і поїздки за кордон домовитися про
"відкати", про які вони раніше вже домовлялися з іншими клініками,
іспанськими й індійськими, на лікування ваших дітей за кордоном, про
відсотки від перерахування за кордоном. Тому вони зараз, як та сарана,
захопили Міністерство охорони здоров'я України і намагаються втілити цю
злочинну схему через своїх представників – пані Литовченко, яка за
кордоном знаходиться зараз, яка є виконуючою обов'язки керівника
департаменту міжнародного.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Пропозиції, будь ласка.
МУСІЙ О.С. Незаконне злочинне угруповання, в якому беруть участь
озвучена мною народний депутат і співробітники Міністерства охорони
здоров'я – долучити до кримінального провадження про відмивання
державних коштів через життя і здоров'я дітей. І це є абсолютною правдою. Я
готовий давати свідчення в правоохоронних органах.
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Прошу також проголосувати і підтримати мою пропозицію про
звернення.
ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. В доповнення.
МУСІЙ О.С. В доповнення до кримінального провадження, яке зараз
розслідує Національна поліція. Ви і ваша команда в Міністерстві охорони
здоров'я чините черговий злочин. Я прошу завтра теж…
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги! Хто з вас за те, щоб підтримати
цю пропозицію? Олегу Степановичу, вибачте, у нас зараз…
ШУРМА І.М. Злочинна схема працює дуже просто. Для цього й
зліквідували цей Центр, щоб направляти людей за кордон.
МУСІЙ О.С. Щоб ви всі знали, що це спеціально зроблено.
ШУРМА І.М. А направленням
новопризначена Литовченко.

за

кордон

буде

займатися

МУСІЙ О.С. Разом з Оксаною Анатоліївною.
ШУРМА І.М. А вона ж на сьогоднішній день має свої голоси в
"ОХМАТДИТ".
МУСІЙ О.С. Звісно.
ШУРМА І.М. Ось вам і схема вся. Сам направляє туди. І перерахунок
62 тисяч євро на площадку грошей, не на клініку, засвідчує про це.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Хто за те, щоб підтримати пропозицію Олега
Степановича Мусія? Увага! Голосуємо, будь ласка. Доповнення до першої
пропозиції.
МУСІЙ О.С. Про перевірку цих фактів, викладених мною.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Про перевірку фактів. Хто за цю пропозицію, про
перевірку фактів, викладених Олегом Степановичем Мусієм, прошу
голосувати. Хто за цю пропозицію? Олег Степанович заяву зробив.
МУСІЙ О.С. Я готовий дати свідчення. Я вже сказав.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Одноголосно пропозиція підтримана.
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Шановні колеги! Питання третє. Про звернення Голови комітету
Верховної Ради України з питань податкової та митної політики
Южаніної Н.П. до Голови Верховної Ради України щодо визначення
головного комітету з опрацювання проекту Постанови Верховної Ради
України про проведення аудиту ефективності медичної реформи в Україні
для населення, поданого народним депутатом України паном Капліним.
Будь ласка, по обговоренню цього питання. Пані Ірино, будь ласка.
Одну хвилину.
(Шум у залі)
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги! Чекайте, у нас є комітет Капліна
або комітет наш. Який комітет потрібно визначити головним по аудиту?
Ваші пропозиції, будь ласка.
ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Комітет з питань охорони здоров'я.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Будь ласка, шановні колеги, прошу вас, хто за те,
щоб підтримати цю пропозицію?
Одноголосно проголосовано. Комітет з питань охорони здоров'я
визначити головним.
Наступне питання. Про звернення Голови Правління благодійної
організації "Фундація "Громадський рух "Українці проти туберкульозу"
В.Руденка до Голови Верховної Ради щодо підтримки ініціативи громадських
організацій стосовно відзначення 1 серпня "Національного дня вшанування
пам'яті жертв туберкульозу" (день смерті Лесі Українки).
Хто з вас за те, щоб підтримати цю пропозицію, прошу вас голосувати.
Одноголосно всі присутні підтримали. Дякую.
Наступне питання. Про визначення дати заслуховування у комітеті
доповіді постійного представника Президента України в Автономній
Республіці Крим з питань додержання прав і законних інтересів громадян
України, які проживають та переселилися з тимчасово окупованої території і
перебувають на території України на законних підставах.
Прошу вас визначити і внести в порядок денний.
ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Підтримати. Визначиться комітет, узгодити з
представниками.
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Так, все. Одноголосно підтримано. Дякую.
МУСІЙ О.С. Ще питання, які ми внесли.
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БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Про включення до порядку денного наступного
засідання питання про звернення Голови вченої ради Національного
медичного університету імені Богомольця Амосової Катерини Миколаївни.
Хто за те, щоб це…
Шановні колеги, у нас по профспілках, будь ласка, пан Ігорю, не
уходьте.
Ліквідувати заборгованість перед медиками. Будь ласка, хто за те, щоб
підтримати звернення до Міністерства фінансів і Прем'єр-міністра. Хто за
звернення по профспілках, по заборгованості зарплат.
(Загальна дискусія)
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Так, заборгованість. Три з половиною мільярди
заборгованість зарплат. Всі проголосували? Сергій Мельничук, підтримали?
Підтримали.
МУСІЙ О.С. А Інститут раку?
(Шум у залі)
ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. А туберкульоз?
(Шум у залі)
БОГОМОЛЕЦЬ О.В. На наступне засідання… Ну вже все. Все, немає
кворуму. Засідання закрите, інші питання переносимо на наступне засідання.

