
 

 
 
  

Вих. № 250 від 25.11.2014                                                                                       

                                                                                     Коаліції депутатських фракцій 

У Верховній Раді VIII скликання: 

Луценку Юрію Віталійовичу,  

лідеру блоку «Блок Петра Порошенка»  

Яценюку Арсенію Петровичу,  

лідеру партії «Народний фронт» 

Гопко Ганні Миколаївні,  

першому номеру партії «Об’єднання «Самопоміч» 

Тимошенко Юлії Володимирівні,  

лідеру партії ВО «Батьківщина» 

Ляшку Олегу Валерійовичу,  

лідеру партії «Радикальної партії» 

             

Шановні лідери коаліції депутатських партій! 

Зважаючи на необхідність проведення швидкої та докорінної реформи системи 

охорони здоров’я в Україні, потребу реформування Міністерства охорони здоров’я 

України з метою подолання корупційних схем, політичної ангажованості та квотного 

принципу у призначеннях, низької інституційної спроможності Міністерства, що 

особливо яскраво проявила себе під час провалу кампанії з державних закупівель у 

2014 році, ми, представники пацієнтського, експертного та громадського середовища 

переконані, що система призначення Міністра охорони здоров’я України та його 

заступників повинна бути кардинально змінена і засновуватися на європейських 

принципах публічності, змагальності та меритократії (визнання заслуг та досягнень), 

про що неодноразово заявляли представники ваших поліичних партій з телеекранів 

та на газетних шпальтах.  



З цією метою ми об’єдналися разом і провели відкрите обговорення кандидатів на 

пост Міністра охорони здоров’я України у 2014 році. До кандидатів у Міністри 

охорони здоров’я нами були застосовані наступні критерії оцінки:  

1. Відсутність конфлікту інтересів з дотичними до медичної галузі бізнес-

структурами та готовність публічно її задекларувати; відсутність свідчень 

щодо будь-яких зв’язків із корупційними схемами (журналістські 

розслідування тощо). 

2. Відсутність попереднього досвіду роботи на посаді Міністра охорони здоров’я 

України чи заступника Міністра охорони здоров’я України. 

3. Наявність власної команди та готовність її представити. 

4. Наявність чітко визначеного бачення та механізмів реформування системи 

охорони здоров’я України та Міністерства охорони здоров’я України та 

готовність їх представити. 

5. Наявність вищої управлінської освіти. Медична освіта є бажаною, але не 

обов’язковою. Перевагою є наявність управлінської освіти за програмами 

західного зразка (менеджмент в охороні здоров’я, громадське здоров'я, 

економіка охорони здоров’я). 

6. Наявність досвіду роботи на управлінській посаді в галузі охорони здоров’я 

(державному, приватному секторі, НУО) протягом 3-х і більше років; 

можливість представити суттєві досягнення на займаній посаді. 

7. Вільне володіння українською та англійською мовами. 

8. Наявність лідерських характеристик, відмінні комунікаційні навички.  

9. Відповідність люстраційним критеріям згідно зі ст. 4 Закону України «Про 

очищення влади». 

На наші офіційні звернення надати на розгляд громадськості кандидатури, які 

плануються до висування на пост Міністра, жодна з політичних партій, на жаль, не 

відреагувала належним чином.  

Тож, 21 листопада, керуючись публічними заявами деяких політичних сил щодо 

потенційних кандидатур на очільника вищезазначеного Міністерства, а також 

отриманими від партнерської ініціативи «Перший Професійний Уряд Реформ» 

кандидатів, і проаналізувавши інформацію про кандидатів, що подавали свою 

кандидатуру в якості самовисування, нами, пацієнтськими, громадськими та 

антикорупційними організаціями, було здійснено їхній ретельний аналіз. Крім того, 

власними зусиллями, нами було організовано відкриті громадські слухання за 

участю кандидатів та пост Міністра охорони здоров’я України, що транслювалися в 

ефірах «Громадського ТВ» та «Еспресо ТВ», де їм було запропоновано представити 

власне бачення реформи системи охорони здоров’я, а також відповісти на питання 

громадського та експертного середовища.  

Кандидатами на посаду Міністра охорони здоров’я України стали: Курпіта 

Володимир Іванович (позапартійний, самовисуванець, колишній Голова Державної 

служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально-

небезпечних захворювань), Богомолець Ольга Вадимівна (блок «Блок Петра 

Порошенка»), Лазоришинець Василь Васильович (партія «Народний Фронт»). У 

публічній співбесіді особисто взяв участь один із кандидатів на посаду Міністра 

охорони здоров’я України, а саме, Курпіта Володимир Іванович. 



За підсумками громадських слухань та перевірки на відповідність критеріям, 

громадською комісією було сформовано такий рейтинг кандидатів у Міністри 

охорони здоров’я України: 

 

 

 

Варто зазначити, що оскільки Василь Лазоришинець фігурує у журналістських 

розслідуваннях, пов’язаних із корупційними скандалами, його кандидатура не 

відповідає одному з найкритичніших критеріїв – «Готовність публічно 

задекларувати відсутність свідчень щодо будь-яких зв’язків із корупційними 

схемами (журналістські розслідування тощо)», про що було окремо зазначено під час 

громадських слухань.  

Тож, за результатами публічної співбесіди та роботи громадської комісії було обрано 

наступні кандидатури на посаду Міністра охорони здоров’я України, а саме: 

Богомолець Ольгу Вадимівну та Курпіту Володимира Івановича.  

Ми переконані, що започаткована нами ініціатива впроваджує прозору та відкриту 

оцінку кандидатів у міністри і має прийти на зміну сумнозвісній практиці 

призначення міністрів від політичних партій за квотним принципом. Ми також 

переконані, що кожна політична сила, яка входить до коаліції політичних партій VIII 

скликання і має на меті втілити в Україні справжні реформи, дійсно відкрита до 

прозорого призначення очільників міністерств та відомств. Ми переконані, що така 

практика публічного обговорення кандидатів на найвищі пости в державі повинна 

стосуватися всіх без вийнятку міністерств. 

Тож, ми щиро сподіваємося, що рекомендації від громадського середовища будуть 

враховані всіма політичними партіями, що входять до Коаліції, при призначенні 

нового Міністра охорони здоров’я України, який має відповідати критеріям 

професійності, доброчесності, а також зможе достойно представити нову генерацію 

за освітою, ідеями та репутацією.   

 

З повагою, 

Дмитро Шерембей, БФ «Пацієнти України» 

Олександр Ябчанка, Реанімаційний пакет реформ 

Павло Ковтонюк, Журнал «PRO Менеджмент в охороні здоров’я» 

Володимир Жовтяк, ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» 

ПІБ кандидата Кількість балів 

Курпіта Володимир Іванович  80 

Богомолець Ольга Вадимівна 67 

Лазоришинець  Василь Васильович - 38 



Наталя Підлісна, ВБФ «Коаліція ВІЛ-сервісних організацій» 

 

Андрій Марусов, Transparency International Ukraine 

 

Олена Мацібох, ВБФ «Крона» 

 

Людмила Петренко, Міжнародна Діабетична Асоціація України  

 

Віктор Таран, Центр політичних студій та аналітики 

 

Леся Шевченко, Фундація «Відкрите суспільство» 

 

Лариса Рибченко, МГО «Дитина з майбутнім» 

 

Олег Мартинюк, ГО хворих на вірусний гепатит С «Іскра надії» 

 

 


