Відкритий лист до лідера партії «Голос» Святослава Вакарчука

Копія: посольства США, Європейського Союзу, міжнародним партнерам,
антикорупційним громадським організаціям, заінтересованим особам

Шановний пане Святославе!

Ми вітаємо Вашу участь у виборах до Верховної Ради України. Нашій країні потрібні
молоді, чесні, некорумповані політики. Ви добилися високого визнання в музичній сфері,
і, ми впевнені, що Ви доб’єтеся успіхів і у політиці.

Надзвичайно важливо, щоб поруч із Вами до Верховної Ради України прийшли чесні та
порядні професіонали, що своєю попередньою діяльністю довели своє право стати
народними депутатами України. В іншому разі заплямована репутація конкретного члена
Вашої команди автоматично заплямує і Вашу репутацію.

Так, із здивуванням ми дізналися що до списків Вашої партії потрапила Ольга
Стефанішина, колишній заступник Міністра охорони здоров’я України. На посаді
заступника Міністра пані Стефанішина накоїла багато лиха для народу України.
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Направляємо Вам, шановний Святославе, документи, що підтверджують факти
службової недбалості, зловживання службовим становищем, допущені Ольгою
Стефанішиною на посаді заступника Міністра охорони здоров’я України. Ці дії призвели
до настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді заподіяної істотної шкоди правам
та інтересам громадян (право на здоров’я та життя)

Під кураторством заступника Міністра охорони здоров’я Ольги Стефанішиної
державною установою “Центр громадського здоров’я МОЗ України” протягом 2018 року
зі спеціального рахунку державного бюджету було перераховано понад 100 млн. грн.
коштів міжнародної технічної допомоги на афілійовані до керівника вказаної установи
громадські організації (БО “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД та інші).

За сприяння заступника Міністра охорони здоров’я Ольги Стефанішиної Міністерством
було закуплено 204 флакони протиботулінічної сироватки за ціною близько 96 тис. грн.
за один флакон при вартості аналогів 300-500 грн./флакон чим завдано шкоду
державному бюджету в розмірі близько 20 млн. грн.

Ознайомитися із матеріалами Рахункової Палати України з цієї тематики можна за
посиланнями:

http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/publish/article/16760134

http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/publish/article/16760219

http://www.ac-rada.gov.ua/doccatalog/document/16760328/Zvit_10-2_2019.pdf?subportal=mai
n

Дані дії особи можуть підпадати під кваліфікацію як злочини, завдані посадовою особою
відповідно до наступних статей Кримінального кодексу України: стаття 191 –
Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим
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становищем; стаття 364 – Зловживання владою або службовим становищем; стаття 367 –
Службова недбалість.

Наразі нами готуються подання до прокуратури з проханням відкрити кримінальну
справу на підставі вищезгаданої публічної інформації.

З метою недопущення входження до наступного складу Верховної Ради України
недоброчесних громадян, які своєю попередньою діяльністю нанесли суттєву шкоду
громадянам України, ми будемо звертатися до посольств США, Європейського Союзу,
міжнародним партнерам, антикорупційним громадським організаціям, заінтерисованим
особам щоб оприлюднити інформацію по Ользі Стефанішиній та іншим недоброчесним
громадянам.

Хочемо зазначити, що якщо Ольга Стефанішина та інші недоброчесні громадяни таки
пройдуть у Верховну Раду, ми будемо протягом усієї п’ятирічної каденції Верховної Ради
інформувати західних та українських партнерів про подібних недоброчесних політиків.

Шановний Святославе, майбутнє можливе обрання Ольги Стефанішиної до Верховної
Ради України у списку партії «Голос» це буде масна брудна пляма на чистому вбранні
Вашої партії.

Зазначена інформація та матеріали публікуються в рамках незалежного
журналістського розслідування. Із частиною документів можна ознайомитися на сайті
БО «Фундація «Громадський рух «Українці проти туберкульозу» stoptb.org.ua

Далі буде…

БО «Фундація «Громадський рух «Українці проти туберкульозу»
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