
Володимир Зуб у «Звіти наживо» 

Марта Кобринович 

Чому саме ця програма та цей герой? «Звіти наживо» - це новий формат, який виник як 

результат співпраці суспільного телебачення Львова UA: Львів та Громадського Руху 

«Чесно». Головна його суть – ставити важливі та деколи неручні питання місцевим 

чиновникам протягом 52 хвилин. Питання ставлять і ведучі, і місцеві журналісти, і глядачі 

через дзвінки та соцмережі. 

 Перша програма вийшла у червні із губернатором Львівщини Олегом Синюткою. Тоді 

цей перший випуск став показовим, адже продемонстрував, чим нове суспільне мовлення 

відрізняється від обласного телебачення. Якщо минулого року Олега Синютку питали, як 

він святкуватиме свій день народження, то цього року губернаторові ставили незручні 

питання про обласний транспорт та перенатальний центр, який не запрацював протягом 

двох місяців після того, як його урочисто відкрив Петро Порошенко. 

Така програма у рамках співпраці суспільного мовника та «Чесно» виходить наприкінці 

місяця з новими місцевими чиновниками. Героєм останньої вересневої програми став 

Володимир Зуб, голова управління охорони здоров’я. Саме кілька його цитат я обрала для 

аналізу, оскільки його розмова є «найсвіжішою», а також дуже актуальною, адже ми у 

процесі реформи медичної системи. 

7:23-7:37 

Минулого року ми повністю закупили фізіотерапевтичне обладнання для всіх наших 

закладів охорони здоров’я на загальну суму понад 3,5 млн. Ми закупили 5 рентгенапаратів 

для 4 лікарень на загальну суму 23 млн.  

Фактична помилка/Правда 

Якщо промоніторити закупівлі управління охорони здоров’я ЛМР за 2017 рік через 

систему Prozorro, то там дійсно можна знайти успішно завершенні закупівлі на 4 (а не 5) 

ренггенапарати на загальну суму понад 27 млн гривень 

Посилання на закупівлі: 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-02-28-000221-a 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-04-12-002169-b 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-04-12-001925-b 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-04-21-000803-c 

Також через цю ж систему провели закупівлі на фізіотерапевтичне обладнання на 3 млн 

грн. Лінк  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XbY5R-DkMHU
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-02-28-000221-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-04-12-002169-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-04-12-001925-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-04-21-000803-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-04-24-000392-a


 

 

11.08 – 11:19 

Я хочу подякувати депутатам та міському голові, що цього року до медично субвенції, 

яка надійшла з державного бюджету на охорону здоров’я, міським  бюджетом було 

додано ще 240 млн. 

Фактична помилка 

Субвенції на охорону здоров’я, як правило, формуються із державного та місцевого 

бюджету. У Додатку 3 до міського бюджету м. Львова на 2018 рік на охорону здоров’я 

(пункти 170-183 у таблиці) з міського бюджету передбачено понад 282 млн гривень. Це 

можна легко порахувати, якщо відняти із загальної суми субвенції внесок з держбюджету. 

 

39:18-39:26 

Щороку ми понад 20 млн гривень виділяємо на медикаменти для пацієнті, які мають на 

то пільги 

Неправда 

Насправді визначитися з вердиктом у цьому випадку важко, адже не зовсім зрозуміли кого 

під займенником «ми» Володимир Зуб має на увазі. Якщо взяти до уваги місцевий 

бюджет, то депутати заклали у бюджет на відшкодування ліків для окремих хворіб трохи 

більше 11 млн гривень. Проте можна припустити, що він мав на увазі бюджет області 

загалом. За повідомленням Львівської державної адміністрації станом на кінець червня 

цього року з обласного бюджету відшкодували 23 млн гривень  

 

https://city-adm.lviv.ua/public-information/budget/lviv/2018/3916/download?cf_id=36
https://city-adm.lviv.ua/news/economy/251683-zatverdzheno-zminy-do-miskoho-biudzhet-lvova-na-2018-rik
http://www.health-loda.gov.ua/ukr/news/lvivnews/7185.html

