
 

НІЧОГО ПРО НАС БЕЗ НАС! 

Ініціатива БФ «Пацієнти України» щодо призначення Міністра охорони 
здоров’я України 

Забезпечення функціонування системи безперебійного доступу пацієнтів до 
медичних послуг – основна і найперша функція міністра охорони здоров’я.  

За 23 роки незалежності в Україні було змінено 19 міністрів ОЗ. Тобто, 
майже кожного року українська система охорони здоров’я отримувала 
протилежний вектор до змін. У зв’язку з цим, а також із повною відсутністю 
інституціональної пам’яті, реформа охорони здоров’я була неможливою 
протягом усього цього часу. Крім того, усі міністри та їхні заступники 
призначалися за квотним принципом політичних партій, а не за відкритим 
конкурсом. Це значно гальмувало роботу Міністерства та сприяло 
процвітанню корупційних схем всередині самого Міністерства, які найчастіше 
були пов’язані з тими чи іншими політичними партіями, олігархічними 
кланами та чиновниками найвищого рівня. Цьогорічний повний провал 
тендерних закупівель за державними програми з лікування тяжких 
захворювань є найяскравішим підтвердженням неможливості існування 
таких механізмів всередині Міністерства в майбутньому. Система 
призначення Міністра охорони здоров’я та його заступників повинна бути 
кардинально змінена і засновуватися на європейських нормах та принципах. 
Лише в такому випадку в Україні можливо буде здійснити швидку та 
ефективну реформу охорони здоров’я.  

Напередодні призначення нового Кабінету Міністрів України БФ «Пацієнти 
України», як ініціатор створення Стратегічної дорадчої групи з реформи 
охорони здоров’я при Міністерстві, виступає з ініціативою публічного 
обговорення кандидата на посаду Міністра охорони здоров’я та всіх його 
заступників. Ми вимагаємо: 

1. Відкритого оголошення на посаду Міністра та його заступників. 
2. Проведення публічних співбесід із кандидатами на пост Міністра 
охорони здоров’я України та його застпуників. Для цього ми ініціюємо 
створення громадської комісії, що складатиметься з представників 
пацієнтів, лікарів, міжнародних та громадських організацій та 
експертного середовища. 

Комісія затвердить лише того кандидата у Міністри та його заступників, які 
будуть відповідати нижчезазначеним критеріям.  

Критерії, за якими комісія буде обирати міністра, включатимуть люстраційні 
критерії, кваліфікаційні вимоги, бачення реформування системи охорони 
здоров’я та співпраці з пацієнтськими та міжнародними організаціями.  

Кваліфікаційні вимоги. 



Кандидат у міністри: 

1. Не може бути пов’язаний з будь-якими корупційними схемами чи 
скандалами та не повинен мати досвіду роботи міністром охорони 
здоров’я України. 

2. Повинен представити сильну команду, якій повністю довіряє та досвід 
роботи на управлінських посадах не менше 3-х років.  

3. Повинен задекларувати відсутність конфлікту інтересів з 
фармацевтичним, аптечним, медичним та іншим дотичним бізнесом. 

4. Не повинен бути практикуючим лікарем. 
5. Повинен мати відмінні комунікативні та дипломатичні навички. 
6. Повинен вільно володіти українською та англійською мовами, щоб 
особисто вести переговори з донорами та міжнародними партнерами. 

7. Бажано повинен мати досвід роботи у різних секторах системи 
охорони здоров’я: приватному, НУО, державному та інших. 

8. Повинен мати вищу освіту, бажано західного зразка і не повинен мати 
академічний радянський ступінь. 

 

Програма 

Кандидат на посаду міністра повинен представити власне бачення 
реформування медицини в Україні, а також бачення співпраці з 
пацієнтськими, громадськими, лікарськими та міжнародними 
організаціями.  

Люстраційні критерії: відповідно до ст. 4 Закону України “Про 
очищення влади”1 

Закликаємо всі пацієнтські, громадські, антикорупційні, міжнародні 
організації, представників лікарського товариства та інших активістів 
приєднуватися до нашої ініціативи! Мотиваційний лист щодо вашого 
бажання взяти участь в публічному обговоренні та пропозиції 
надсилайте на адресу: office@patients.org.ua до 2 листопада 2014 року. 

 

 

                                                
1 http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1682-18 


