вих. № 89 від 7.06.2017 р.
Голові Комітету Верховної
Ради України з питань
бюджету та членам Комітету

Шановний Андрію Васильовичу та члени Комітету!

З великою вдячністю звертаємося до Вас від імені пацієнтських та громадських
організацій. Насамперед - з подякою за ваш голос на підтримку включення проектів
законів № 6327 та 6329, які стосуються реформи охорони здоров’я, до порядку
денного поточної сесії Верховної Ради України.
Вчора активісти у 50 містах України та у м. Києві провели акції на підтримку
медичної реформи. Українське суспільство вже готове відмовитись від пострадянської
номінально безоплатної, а насправді дуже коштовної для кожного медицини та
перейти на чесні та прозорі взаємини між пацієнтом, лікарем та державою.
Більше двох тижнів представники парламентських фракцій мали можливість
працювати над Урядовими текстами законопроектів, результатом чого стало
переподання до Верховної Ради України пакету проектів законів № 6327 та 6329.
Даний пакет є результатом напрацювань та компромісу міжсекторальної робочої
групи, до якої входили як керівництво Міністерства охорони здоров'я України, так і
народні депутати різних фракцій та комітетів, разом з Вами. Також законопроекти
включають пропозиції, висловлені Президентом України під час засідання
Національної Ради Реформ. Спільна праця робочої групи наблизила цю важливу для
суспільства реформу, а Національна рада реформ зафіксувала консенсус політичних
сил навколо конкретних механізмів її реалізації: Україна повинна перейти від
утримання інфраструктурних медичних об'єктів до прямої оплати за
надані послуги, конкурентних відносин та конкурентних зарплат
лікарів.
Саме тому ми, представники громадянського суспільства, не вбачаємо сенсу
затягувати процес ухвалення цього надважливого пакету законопроектів. Ми
закликаємо всіх депутатів Комітету з бюджету в цей історичний момент
прийняти виважене рішення і рекомендувати до голосування проект

закону №6329 за основу і в цілому на цьому сесійному тижні. Це рішення єдиний можливий варіант для запуску медреформи вже з 2018 року.
Такий крок дасть Україні реальний шанс гарантовано стартувати медичну
реформу, на яку так чекають громадяни. В іншому випадку, реформа охорони
здоров’я може бути відтермінована на роки.
Просимо Вас, Андрію Васильовичу, та Членів Комітету підтримати
законопроект №6329, за основу і в цілому, щоб він мав шанс бути
ухваленим Верховною Радою України у першому читанні та в цілому вже у
четвер, 8 червня 2017 року.
Щиро сподіваємося на Вашу підтримку.
З повагою,
Ольга Стефанишина, виконавчий директор БФ «Пацієнти України»
Дмитро Шерембей, Голова координаційної ради БО «Мережа»
Ксенія Сердюк, менеджер групи “Реформа системи охорони здоров'я” РПР
Ірина Литовченко, співзасновниця Благодійного Фонду "Таблеточки "
Валентин Краснопьоров, координатор руху «Сильні громади»
Віталій Селик, Голова Ради старійшин ВМГО «ФРІ»
Тимофій Бадіков, Голова Правління ГО «Батьки за вакцинацію»
Інна Борзило, виконавчий директор ГО “Центр UA”

