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ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ КОЛЕКТИВУ ПРАЦІВНИКІВ

Державна установа «Інститут серця Міністерства охорони здоров’я 
України» (далі -  Інститут серця) -  державна наукова установа, що належить до 
сфери управління Міністерства охорони здоров'я України яка є флагманом 
української кардіохірургії. Щороку в Інституті виконується 6 000 операцій на 
серці, 2 000 ендоваскулярних втручань та 800 операцій на серці у дітей. 
Наукова діяльність, впровадження її результатів в практику охорони здоров’я, 
рівень медичної допомоги свідчать про злагодженість, ефективність та 
результативність роботи установи. В Інституті серця реалізуються та



впроваджуються нові технологи та наукові досягнення, зокрема і в галузі 
трансплантації та імплантації механічного серця. Фахівцями Установи зроблені 
перші успішні трансплантації серця в Україні. В клініці вперше в Україні 
виконано операції по імплантації механічного серця (чотири операції).

Трудовий колектив Інституту серця висловлює свою активну позицію 
щодо ситуації та подій, які розгортаються навколо Інституту напередодні 
виборів керівника установи, які відбудуться 18 грудня 2018 року в ДУ «ІС МОЗ 
України». Останні два роки Інститут серця постійно перебуває під тиском та 
спробами дестабілізації роботи установи. Сьогодні скликано загальні збори 
трудового колективу (587 зареєстрованих учасників Зборів) щодо питання 
відкритого звернення до органів публічної влади країни на підтримку 
колективу з метою недопущення знищення такого закладу.

14 грудня 2018 року в Інститут Серця увірвалася група осіб та 
намагалася дестабілізувати роботу установи. Під час події мали місце 
провокації, ряд інших хуліганських дії, та поширення інформації з обмеженим 
доступом, отриманої незаконним способом, групою осіб. Під час особистого 
огляду даних осіб правоохоронцями виявлено холодну зброю, бойові патрони, 
тактичні засоби спеціальні захисту. Затримання осіб та доставка їх до відділу 
поліції Деснянського району міста Києва забезпечена саме уповноваженими 
правоохоронними органами.

За змістом публікації від 14.12.2018 року о 19:27, викладеної в 
«Фейсбуці» відомо, що пані Уляна Супрун дозволила собі поширити 
інформацію, що принижує ділову репутацію Інституту серця. Зокрема, ряд 
змістовних тез: «медичний персонал ...як раби...як худоба», «феодальне 
королівство (прим. -  мова йде про державну установу) » тощо, принижує честь 
та гідність, ділову репутацію працівників та установи зокрема.

Колектив обурений позицією очільника МОЗ України щодо провідної 
Установи країни, яка є лідером серед аналогічних кардіохірургічних центрів 
України. Рівень надання медичної допомоги пацієнтам на серцево-судинні 
захворювання відповідає кращим світовим стандартам охорони здоров’я та 
досягла світового визнання. За роки діяльності закладу врятовані десятки тисяч 
пацієнтів з серцево-судинною патологією. Поряд з колективом Тодуров Борис 
Михайлович протягом дванадцяти років очолює Інститут серця, починаючи з 
проектування та будівництва Центру.

Колектив Інституту завдяки злагодженості своїх дій зміг протистояти 
штучно створеній дестабілізаційній події, направленій на зрив виборів 
керівника установи.

На сьогодні організація та проведення виборів генерального директора 
ДУ «ІС МОЗ України» відбуваються в правовому полі відповідно до чинного 
законодавства України.



Відповідно до п. 5.7. Статуту Інституту серця структура та штатний 
розпис затверджуються Уповноваженим органом управління (прим. -  
Міністерством охорони здоров’я України) Облікова чисельність 
працівників Інституту серця станом на 30.11.2018 року становить 858 
фізичних осіб, з них штатних одиниць наукових працівників -  22,5 ставки 
В період 2016 -  2018 років за ініціативи Міністерства охорони здоров’я 
України кількість ставок наукових працівників по установі скорочена. 
Перелік осіб, що мають право брати участь у виборах генерального 
директора Державної установи «Інститут серця Міністерства охорони 
здоров’я України» (список виборців) Інституту серця складений на 
підставі норм чинного законодавства України та складає 22 виборця.

За інформацією пацієнтів, зокрема учасників АТО, під час 
проведення виборів деякі «громадські організації» готують провокаційні 
акції з метою зриву виборів генерального директора Інституту серця 18 
грудня 2018 року, Колектив просить вжити заходів щодо захисту та 
забезпечення безпеки пацієнтів та співробітників Інституту, забезпечити 
громадський порядок під час виборів 18 грудня 2018 року.
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Під цим зверненням підписалися 587 співробітників Інституту серця.


