
 

 

 

Прем’єр-міністру України 

Гройсману Володимиру Борисовичу 

 

Вих. № 154 від 12.12.2016 

 

Відкрите звернення до Кабінету Міністрів України щодо 

призначення держсекретарів із конфліктом інтересів та сумнівним 

минулим 

 

Шановний Володимире Борисовичу! 

 

7 грудня конкурсна комісія з питань вищого корпусу державної служби обрала 

державних секретарів Міністерства охорони здоров'я, Міністерства внутрішніх 

справ, Міністерства інфраструктури та Міністерства економічного розвитку та 

торгівлі. 

У конкурсі на держсекретаря МОЗу перемогла Наталія Шолойко – заступник 

директора з реєстрації фармаконагляду державного підприємства «Державний 

експертний центр» та дружина Олександра Хейломського, співзасновника фірми 

«Рідан» та заступника голови Правління державного підприємства «Індар», що 

спеціалізується на виробництві генно-інженерних  інсулінів. За інформацією ЗМІ, 

у 2012-2015 рр. «Індар» фігурував у кримінальному провадженні СБУ щодо 

розкрадання коштів в особливо великих розмірах на суму близько 500 млн 

грн.  Донька Наталії  Шолойко – Тетяна Хейломська очолює фірму «МВВ 

Інструментс», яка відома поставками медичного обладнання для ПраТ «Індар» за 

завищеними цінами. Співвласником цієї фірми є свекор Наталії Шолойко – Борис 

Хейломський. Наталія Шолойко два місяці тому проходила конкурс на голову 

Державної служби з лікарських засобів, проте її кандидатуру було відхилено. 

Занепокоєння серед громадськості та експертів викликають інші 

кандидатури на посаду державних секретарів: Міністерства внутрішніх справ,  

Міністерства інфраструктури та Міністерства економічного розвитку та торгівлі. 

БФ «Пацієнти України», ГО «Центр протидії корупції» та Transparency 

International Ukraine звертається до Кабінету міністрів України не призначати 

Наталію Шолойко державним секретарем МОЗу, враховуючи її конфлікт інтересів 

та зв'язок із фармацевтичною індустрією. Просимо Вас також врахувати минуле 

претендентів на посади держсекретарів Міністерства інфраструктури, 

Міністерства економічного розвитку та торгівлі, Міністерства внутрішніх справ та 

обрати на ці посади незалежних та професійних людей.   

http://ubr.ua/ukraine-and-world/incidents/menedjment-zavoda-indar-ukral-500-mln-grn-na-proizvodstve-insulina-429013
http://ubr.ua/ukraine-and-world/incidents/menedjment-zavoda-indar-ukral-500-mln-grn-na-proizvodstve-insulina-429013


Звертаємо вашу увагу, що конкурсна комісія закрила від ЗМІ та громадськості 

результати тестів конкурсантів, що суперечить проведенню справді чесного та 

відкритого конкурсного відбору. 

Ми вимагаємо оприлюднити документи, які подавали конкурсанти, включно 

із деклараціями учасників, які мають бути на сайті Національної агенції з питань 

запобігання корупції відповідно до норм чинного законодавства. Ми закликаємо 

також оприлюднити бали, які поставила комісія кожному з учасників та відео 

співбесід учасників на конкурс Державного секретаря Міністерства охорони 

здоров’я.   

 

З повагою, 

 

Ярослав Юрчишин, Виконавчий директор Transparency International 

Ukraine 

Віталій Шабунін, Голова Правління ГО «Центр протидії корупції» 

Ольга Стефанишина, Виконавчий директор БФ «Пацієнти України» 

 


