
СТЕНОГРАМА 

Комітету з питань запобігання і протидії корупції 

15 травня 2019 року 

Веде засідання перший заступник голови Комітету САВЧУК Ю.П. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, доброго дня всім! Доброго дня 

запрошеним, присутнім! Пропозиція слідуюча. У нас десь підбігає 

Немировський Андрій. І це буде вже кворум. Віктор Васильович іде з 

кабінету сюди вже, сюди. У мене пропозиція. У нас є медичне питання, яке б 

ми могли вже почати обговорювати. Є пропозиція Єгора Вікторовича, є 

пропозиція Олега Степановича, я їх зачитаю. Оце вони є. І перейшли б до 

обговорення. Щоб не втрачати час. Бо у нас, дійсно, і експертизи дуже 

багато, і питання, які перші по експертизі. Нам треба встигнути це зробити. 

Якщо ви не проти, я пропоную почати обговорювати медичне питання. 

Це питання під номером 3а, про порушення чинного законодавства вищими 

посадовими особами Міністерства охорони здоров'я України та Національної 

служби здоров'я України при здійсненні виплат з державного бюджету за 

державними фінансовими гарантіями медичного обслуговування населення 

та законності фінансування і функціонування системи "Електронне здоров'я", 

ну, його ще в народі називають eHealth. 

У вас у всіх роздані матеріали. Я, власне, робив багато запитів по 

цьому питанню. Є у нас на засіданні, присутні представники. У нас присутній 

Єгорченко Роман – генеральний директор ДП "Електронне здоров'я", 

Циганок Максим – директор Державного підприємства "Український 

медичний центр безпеки дорожнього руху та інформаційних технологій" 

МОЗ України, Черенок Євгеній – керівник Комунального некомерційного 

підприємства  "Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги".  

Запрошені по цьому питанню. У нас присутній наш колега Олег 

Степанович Мусій. Якщо немає… якщо є питання ми можемо їх задавати 
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вже, якщо ні, давайте надамо слово запрошеним. Я попрошу по цьому 

питанню… Ви могли от сюди перейти, де мікрофони розташовані або з тієї 

сторони стола сісти, щоб ви були поруч з мікрофоном і могли давати 

відповіді, і коментувати цю ситуацію.  

Шановні колеги, в двох словах. Створена центральна база даних… Або 

я може краще надам представникам. Єгорченко Роман, да, напевно, вам 

надам слово? Ви почніть розповідати, що відбувається.  

ЄГОРЧЕНКО Р. Доброго дня.  

На даний час існує програмне забезпечення, центральна база даних 

електронної системи охорони здоров'я і власником якої є НСЗУ. До 18 

лютого вона належала МОЗу.  

Технічна документація з грудня місяця знаходиться на затвердженні у 

Павла Ковтонюка. І на даний час її так і не затвердили.  

І після передачі НСЗУ нічого з нею не робиться та не… технічної 

рекомендації немає.  

Також на даний час проводиться експертиза даної бази на відповідність 

вимогам ДСТЗІ по захисту інформації в даній базі. І з даною базою 

взаємодіють такі медичні інформаційні системи, які на даний час взагалі 

нічого не мають, що може  спричинити виток  інформації з даної бази. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. У мене питання. Безпосередньо ваше ДП воно 

займається адмініструванням. 

ЄГОРЧЕНКО Р.  Да, мы являємося адміністратором даної бази даних та 

будуємо комплексну защиту інформації.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. І наскільки я розумію з тих матеріалів, які ми 

отримали і відповіді, то на сьогоднішній день загальна сума 7 мільярдів 

гривень, яка була виплачена за обслуговування населення. Так?  

ЄГОРЧЕНКО Р. Ну обслуговування населення - це лікарям, згідно 

договорів між НЦЗУ та лікарнями первинної ланки. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. От у мене пряме запитання. Мали право на існуючу 

систему? Вона готова приймати ці дані і опрацьовувати?  

ЄГОРЧЕНКО Р. Ну, згідно Закону України про захист інформації та 

Закону України про персональні дані, ні, не мали право.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло. Добре. Друга ситуація, яку я зрозумів 

випливає з цього. Що по сьогоднішній реформі в медицині у нас є сімейні 

лікарі. І наскільки я розумію, що ця система на сьогоднішній день не 

відповідає технічно і доказом є те, що сьогодні один пацієнт проходить там 

по декількох лікарях. Що виходить тоді, що з бюджету крадуться гроші, так?  

ЄГОРЧЕНКО Р. Ну верифікація на даний час, проблема з верифікацією 

існує, оскільки коли ця система почала працювати, було в неї загружено біля 

200 тисяч фейкових декларацій для її тестування. Але на даний час НЦЗУ 

немає доступу до реєстру ЗАГСів, як померлих так і народжених. Тому 

неможливо верифікувати в повному обсязі дані пацієнтів.  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  От шановні колеги, у нас Черенок Євгеній. Це пряме 

спілкування з пацієнтом і освоєння грошей.  

Ні, просто я тоді надаю слово, вже вислухаємо, пану Євгену, будь 

ласка. 

ЧЕРЕНОК Є. Добрий день!  

Я буквально два слова скажу так, як я працюю на первинній ланці, 

тобто я директор комунального некомерційного підприємства, я це все бачу, 

особливо це було дуже замітно в лютому, березні місяці, коли були 

незрозумілі зрізання декларацій. Тобто, люди набрали певну кількість 

декларацій, центр, потім приходить рахунок, у вас там мінус 30 тисяч 

пацієнтів. Які це пацієнти? Перший раз ми почали робити аналіз і 

подивилися, зрозуміли, що зрізання пішло саме більше по дітям, це не тільки 

у нас, це майже по всій Україні. Чому по дітях? Я можу здогадатися, що за 

дітей коефіцієнт 4 - це саме найбільший відсоток. Але тоді була можливість 

вигрузити інформацію і продивитися, і ми зробили аналіз, після цього, коли 
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ми зробили цей аналіз, вигрузку даних закрили, тобто ми не змогли… Коли 

іде якесь зрізання, у вас там мінус, навіть 100 пацієнтів, ми не можемо 

оприділитися, що саме це за пацієнти, тобто немає такої відкритості. Ми 

провели аналіз і зараз, коли 7 травня була дедублікація, аутентифікація , все, 

коли "злетіли" пацієнти, визначити, хто саме "злетів", людина сидить, не 

боліє, дома, але вона вже не задекларована, і вона не знає про це, і лікар про 

це не знає. Тому немає такої відкритості, прозорості, що ми теж могли 

слідити, кого зрізають, хто випадає і так далі, тобто це одна з таких 

маленьких проблем. Є ще проблеми технічного характеру, але, я думаю, що 

це не для цього питання. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пан Тимофій … 

БАДІКОВ Т. Вітаю.  

Я з перших днів цієї ініціативи по підтримці електронної системи 

охорони здоров'я увійшов і деяких час був в Координаційній раді МОЗ по 

електронному охорони здоров'я, також був заступником голови громадської 

ради при МОЗ і вже три роки приділяю увагу цьому питанню, що дійсно, 

процес, сама реформа чудова, є позитивні зміни. Але яким чином відбувалось 

впровадження електронної системи охорони здоров'я, є багато питань.  

По-перше, це питання того, що немає технічного завдання досі 

публічного, яке було б зрозуміле і як пацієнтам, як іншим урядовим 

структурам, Комітету охорони здоров'я, різним комітетам, да, Верховній 

Раді, так і розробникам медичної інформаційної системи, які в цей процес 

дуже долучилися. Вже два, більше, два з половиною роки інвестують кошти 

в незрозуміло що і, взагалі, в систему таку, яка схожа на ProZorro була, що 

вони інвестують свої кошти, підтримують таким чином впровадження і потім 

розраховують на якусь оплату. 

То досі, наразі, немає ніякого документу, який би регулював, за що 

саме ці системи будуть отримувати кошти, немає концепції електронної 

системи охорони здоров'я, про що я кажу вже 3 роки. Немає стратегії, 
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затвердженої, урядової. І немає жодного документу, окрім обіцяних на 

публічних зустрічах Павла Ковтонюка, немає жодного документу, який би 

гарантував цим системам, які вклалися в цей процес, якусь підтримку.  

Тому є ризик. Чому. Тому що немає медичної інформаційної системи 

державної. І якщо ці всі медичні інформаційні системи скажуть в один день, 

що ми все, ми разворачиваемся, – ми дуже ризикуємо взагалі завалити все, 

що ми робили 3 роки. І в принципі ми не зможемо ні перераховувати кошти, 

ні рахувати їх, не укладати декларації з лікарями, нічого робити ми не 

зможемо.  

І саме я дякую вашому комітету, що ви підняли це питання. Тому що 

потрібно зараз негайно щось вирішувати. Тому що йде процес зміни влади, 

будуть парламентські вибори. І якщо ми зараз на цьому не зосередимо увагу 

міністерства, щоб були дійсно ці питання прозорі і довгостроково зрозуміло, 

яким чином далі це буде розвиватися, тому що це є тільки в голові Павла 

Ковтонюка, да, як це. Тому я… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, дякуємо.  

Зрозуміло. Ну, колеги, ви про Ковтонюка згадали. Я знаю, що якраз 

ініціатива була взяти 4 мільйона доларів у Світовому банку, да, вони були 

взяті, а це вже борг буде на сьогоднішній день народу України на розробку 

електронної системи здоров'я та її  впровадження в роботу. 

На сьогоднішній день наскільки я розумію не існує технічної 

документації взагалі. Тобто порушений  Закон про фінансові гарантії 

населення. 

Будь ласка, пан …… 

(Не чути) Ну, в прошлому році  ……….., згідно доручення  Павла 

Ковтонюка, разрабатывал  концепцию, яка  не відповідала дійсності, про що 

складено  в січні місяці даного року звіт Рахункової палати. І ………... , за 

дорученням Ковтонюка, втручається в процес "Електронного здоров'я",  який  

ніякого  відношення немає до Міністерства охорони здоров'я.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло.  

Шановні колеги, я  от у  мене  і питання, і хочу надати  слово Олегу 

Степановичу, тому що  віце-міністр охорони здоров'я  і я так …. 

(Не чути) ….. заступник  комітету… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Заступник голови комітету  Верховної Ради і… Олег 

Степанович, ходять такі чутки і  кажуть, що це вже є як проект, що взагалі в 

20-му році планується об'єднання  всіх лікарських  закладів. Тобто, це чи 

відомчі заклади там міські і так далі в одну цілу базу, так. І як ми можемо 

далі працювати, по суті, з неіснуючим ……….. електронним 

супроводженням, правда.  

Будь ласка,  Олег Степанович. 

МУСІЙ О.С. Скажіть якісь регламенти існують,  там скількись  хвилин, 

скільки я можу?  3, до 5 хвилин? 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Так як ви у нас дуже рідко… 

МУСІЙ О.С. До 5 хвилин.  

Дякую за запрошення, - по-перше. 

Шановні колеги! Дуже  важливе питання, яке неодноразово  

розглядалося на нашому  комітеті. Це одна із тих частинок  грубих системних 

порушень і невиконання  українського законодавства з боку  виконавчої  

гілки  влади, якою є  Міністерство охорони здоров'я і Національна служба 

здоров'я. Ви знаєте зараз я  от слухаю той  жах абсолютний, який лунав  з 

боку відповідальних працівників Міністерства охорони здоров'я чи  

державних підприємств при Міністерстві  охорони здоров'я. Насправді 

знаєте, диву даєшся, яким чином можна здійснювати реформу системи 

охорони здоров'я, про яку так красиво публічно декларують, маючи такі 

численні зловживання в одному із сегментів, які сьогодні розглядаються, 

називається "Електронне здоров'я". 

Знаєте, коли береться не гранд, а кредит Світового банку – 4 мільйони 

доларів, а потім він списується за такими самими схемами абсолютно, які 
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існують в інших напрямках, на ФОПи. І на запит народного депутата 

Савчука, який, я отут ознайомився,  Міністерство охорони здоров'я, 

Ковтонюк – заступник міністра охорони здоров'я, відповідальна особа дає 

абсолютну відписку і жодного з документів про те, куди поділися 4 мільйони 

доларів, немає. Знаєте, це не тільки кримінал – це кримінал, напевно, Віктор 

Федорович би заздрив, вибачте, що я його згадую всує, по таким схемщикам, 

які зараз відбуваються в Міністерстві охорони здоров'я. Що там зовсім вже, 

вибачте за слово, подуріли, чи що? 

Міжнародні кошти, невідомо куди потрачені, база даних – завдання 

технічного немає до сьогодні. Два роки тому Верховна Рада прийняла закон, 

Міністерство охорони здоров'я не виконує вказаний закон взагалі, в жодній 

його частині. Вчора заява директора Національної служби здоров'я Петренка 

про те, що вже не буде запущена друга ланка тому через саме проблему з 

електронними базами даних. Тому що неможливо запустити використання 

коштів через відсутність захищеної інформації, баз даних, реєстру лікарів, 

реєстру закладів охорони здоров'я. Пацієнти щезають тисячами з бази даних, 

а це бюджетні гроші, це пряме нецільове використання бюджетних грошей. 

Що можна взагалі собі думати керівникам Міністерства охорони здоров'я, які 

за розподілом повноважень є відповідальними особами і несуть за це 

відповідальність пряму? 

Тому, судячи з цього всього жаху, який я тільки що почув і прочитав у 

вашій аналітичній довідці, в мене навіть є невеличка пропозиція, – звісно, 

вам вирішувати як членам комітету. Тут не вистачає ще одного: про те, що 

неодноразово вже звертався наш Комітет з питань охорони здоров'я до Ради 

національної безпеки і оборони. Під час війни вся база даних знаходиться в 

МІС – медичній інформаційній системі, в приватних руках. До сьогодні 

Міністерство охорони здоров'я, судячи з ваших слів півроку взагалі не 

зробило нічого, щоб захистити персональні дані всіх українців. Це завтра 

будь-який агент, вибачте, Кремля реальний – чи геерушник, чи феесбешник 
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зможе в базу даних вписати будь-що будь-куди. Це як таке можливо? Тому в 

мене як би пропозиція, звісно, розгляньте про скликання Ради національної 

безпеки для того, щоб системно розглянули питання негайного перегляду 

того, що відбувається з охороною здоров'я. Бо запросити відповідальних 

керівників нам на Комітет з питань охорони здоров'я не вдається третій рік. 

В.о. міністра не приходить, заступники не приходять. До вас хоча би 

прийшли керівники підприємств. Але бачу, заступників міністра у вас немає 

чомусь. В.о. міністра... 

ГОЛОВУЮЧИЙ. (Не чути)  

МУСІЙ О.С. Сьогодні немає, сьогодні важливе питання розглядається. 

Чому немає тих, хто ставив свої підписи? Вважаю не тільки неприпустимою, 

а злочинною бездіяльність теперішньої команди Міністерства охорони 

здоров'я, абсолютно злочинною таку бездіяльність, яка не захищає українців і 

не робить реформу, а робить фейк під виглядом реформи. Мало того, 

розкрадає не тільки бюджетні кошти, а розкрадає кошти міжнародних 

донорів. В мене немає слів просто, вибачте, що так емоційно.  

Але якщо є, може, конкурентні ще запитання щодо діяльності комітету 

нашого в цьому плані, то думаю відповім, але сьогоднішній ваш розгляд 

цього питання буде для мене ініціативою на наступне засідання нашого 

комітету теж розглянути цю складову. Тому що по кожному напрямку, який  

ми розглядаємо – численні зловживання.  

Шість звітів Рахункової палати України, шість їх уже. Десятки, сотні 

мільйонів гривень зловживань – висновків ніяких організаційних. Що це за 

уряд, який взяв на себе відповідальність? Ви ж знаєте, на "годині запитань до 

Уряду", на кожній "годині" кожну п'ятницю третина питань – по охороні 

здоров'я, при тому по проблемах в охороні здоров'я. Це як? Тому прошу на це 

теж звернути увагу і... 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  (Не чути)  
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МУСІЙ О.С.  Звернути на це увагу і людина, яка заявила публічно при 

всіх, Прем'єр-міністр, який взяв на себе відповідальність за охорону здоров'я, 

бо у нас міністра немає до сьогодні. Ну нехай несе якусь  відповідальність і 

будь-яку, не знаю яку. Яку ви визначите, таку і буде. 

Дякую.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Так, у нас знову нема кворуму. (Шум у залі) Да, будь ласка. 

ПОПОВ І.В. У мене тоді питання до гостей. Чи правильно я розумію, 

що якась посадова особа дала наказ почати вводити персональні дані 

пацієнтів, мільйонів пацієнтів в систему без отримання сертифікату 

комплексної системи захисту інформації, чим поставила захист цих даних під 

пряму загрозу і прямо порушила закон? 

(Не чути)  Да.  Павло Ковтонюк був відповідальний за це питання.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чи є ще питання? Наш колега…  (Шум у залі)  

Шановні колеги,  у вас є у матеріалах тут переписка знята між ними і… 

просто створення ЦБД. Це  вони між собою переписуються: Ковтонюк, 

Анастасія Халяєва, керівник експертної групи з питань впровадження 

системи електронного здоров'я, і Дмитро Черниш, заступник директора  

Департаменту навчального відділу.  Все відповідає… Про  верифікацію та 

створення архітектури. Про створення ЦБД – заднім числом. Ну і так далі. То 

єсть,  вони фальсифікують, причому  осознано це роблять, свідомо. (Шум у 

залі)  

Ну якщо… якщо виходити з тих даних, які нам назвав пан Євген, то 

якщо  у відсотковому брати відношення від тих 7 мільярдів, які  пройдені, це 

плюс-мінус десь 2 мільярди  гривень  вкрадених грошей.    

На об'ємі всієї держави списаних 2 мільярда. Це, Володь, коли… 

(Не чути) 



10 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Один пацієнт розписаний на десятки лікарів. Якраз 

верифікацію, створити продукт електронний не може, щоб визнати це 

шахрайство. І все.  

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Та вони ними жонглюють як хочуть. Ну нема ж 

фіксації, воно не верифікує, не контролюється ситуація.  

 (Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є ж спеціалісти, бо я не айтішник. Якщо от до пана… 

? КОНОТОП В. Там колись питали чому саме, задавали питання чому 

саме дітей зрізають? Сказали, що програма була недосконала і, якщо дорослі, 

то там зразу велася дедублікація, а на дітей вона не була настроєна, якщо 

дитина відписувалася від одного лікаря і переходила до іншого лікаря, то 

вона оставалася і у того лікаря,  і у того лікаря. І ще були такі ситуації, коли 

були померлі, але це живі люди, а померлі в базі залишалися як живі люди.  

(Не чути) Чотири. Ну найбільший коефіцієнт. Вони виправляли но 

навіть… Як можна запускати роботу системи, коли там робиться дедубляж 

там не робиться дедубляж, бо всі розуміють, що це гроші. І дуже було нам 

важко… Ви знаєте, що триває приписна кампанія. Коли закон, Постанова 

Кабінету Міністрів "Про медичні державні гарантії на 2019 рік" там чітко 

було зазначено, що відміна "червоного списку", таких, хто не підписали 

декларації, відбудеться 1 липня. І раптом за один день вирішили відмінити 

"червоний список" на початку квітня. Але, що саме цікаво, Прем'єр-міністр 

сказав, що на до вивчення залишити, це питання, це було 3-те, якщо я не 

помиляюсь, квітня. Але заднім числом прийняли все-таки 3 квітня цю 

постанову, де 31 березня відмінити "червоний список". І для деяких центрів, 

які ще не набрали свій ліміт, пацієнтів, це був дуже важкий удар.   

Наприклад, наш центр втратив  360 тисяч гривень.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо, шановні колеги, запрошені. 

На жаль, у нас немає кворуму і вже його не буде.  



11 

 

 (Не чути) 

 ГОЛОВУЮЧИЙ. А? Воно таке, що... ти тільки що вийшов, 

Артюшенко. І все, на жаль.  

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чому? 

(Не чути) Бо Олег дуже жорстко..... 

(Не чути)......... сказав, що.... 

 ГОЛОВУЮЧИЙ. Але це не критика, Володя, це констатація факту. 

Воно так є, тут нічого ми не придумуємо. 

ПАРАСЮК В.З. Я передаю... 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я вам... Я вам скажу, власне, да, з Ковтонюком почав 

спілкуватись в 16-му році, коли вони почали презентувати всі ці, ну, 

реформи. І я поставив пряме питання: як, що у вас є і як воно буде працювати 

саме в електронному реєстрі. Ну, спілкування продовжилось десь до місяця, 

потім він просто перестав брати трубку і даже відповідати на смски. Все.  

 (Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Не знаю. Що тоді будемо дякувати. Будемо 

продовжувати на.... ми не почали засідання, ви ж пам'ятаєте, на жаль.  Так 

що, ну, дякуємо, до побачення. До зустрічі.  

 

 


