Звіт Комітету з питань охорони здоров’я
за період роботи восьмої сесії Верховної Ради України
восьмого скликання (лютий – липень 2018 року)
За період роботи 8-ї сесії Верховної Ради України восьмого скликання
Комітетом Верховної Ради України з питань охорони здоров'я проведено 14
засідань Комітету (з них одне виїзне), на яких розглянуто 98 питань, у тому
числі проектів законодавчих актів, контрольних та інших питань.
За звітний період Комітетом опрацьовано та підготовлено до розгляду
Верховною Радою України 10 законопроектів, з яких Комітет визначено
головним, з них один прийнято у другому читанні і в цілому як Закон.
17 травня 2018 року Верховною Радою України прийнято Закон України
«Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині» (нова
редакція), спрямований на розвиток в Україні трансплантації та пов’язаної з нею
діяльності і створення правового підґрунтя для її застосування.
На розгляд парламенту внесено 9 законопроектів для розгляду в
першому читанні:
проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (р. № 8464);
проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо права лікаря на відмову від аборту через міркування совісті (р. № 6747);
проект Закону про внесення змін до статті 7 Закону України "Про заходи
щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого
впливу на здоров'я населення" щодо вдосконалення державного нагляду
(контролю) (р. № 8156);
проект Постанови Верховної Ради України про парламентські слухання на
тему: «Шляхи подолання епідемії туберкульозу в Україні» (жовтень 2018 року)
(р. № 8141);
проект Закону про врегулювання питань в окремих галузях охорони
здоров’я (р. № 7480);
проект Постанови Верховної Ради України про визнання роботи першого
заступника Міністра охорони здоров’я України, тимчасово виконуючого
обов’язки Міністра охорони здоров’я України Супрун Уляни Надії незадовільною
та звернення до Кабінету Міністрів України щодо звільнення її з займаної
посади (р. № 5642);
проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо захисту
населення від інфекційних хвороб (р. № 7198);
проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо удосконалення надання первинної та профілактичної медичної допомоги
дітям (р. № 7197);
проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо
забезпечення оздоровлення дітей та реабілітації інвалідів (р. № 7185).
Слід зазначити, що до порядку денного восьмої сесії було включено 28
законопроектів, з підготовки яких Комітет визначено головним, з них 4 для
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розгляду у другому читанні. Серед них законопроекти, що є вкрай важливими
для визначення засад державної політики охорони здоров’я та її сталого розвитку
і стосуються реформування системи медичного обслуговування населення,
фінансування охорони здоров’я, організації надання домедичної допомоги,
посилення соціальних гарантій працівників охорони здоров’я, розбудови
системи громадського здоров’я, удосконалення законодавства у сфері
санітарного та епідемічного благополуччя населення, виробництва та обігу
лікарських засобів тощо.
Однак, незважаючи на постійні звернення Комітету до Погоджувальної
ради (направлялися на усі 12 засідань, що відбулися протягом восьмої сесії) щодо
необхідності забезпечення розгляду підготовлених Комітетом законопроектів,
переважна більшість з них не виносилась на розгляд парламенту протягом
роботи восьмої сесії Верховної Ради України восьмого скликання.
З огляду на це Комітет ухвалив рішення (протокол № 92 від 10.07.2018
р.) звернутися до Голови Верховної Ради України з настійним проханням
при формуванні порядків денних пленарних засідань в період 9 сесії
щомісячно планувати «День охорони здоров’я» для забезпечення розгляду
законопроектів з питань охорони здоров’я.
Важливою є робота Комітету по напрацюванню законодавчих актів,
розробка яких передбачена міжнародними зобов’язаннями України за
Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським
Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми
державами-членами, з іншої сторони.
Так, за звітний період народними депутатами України – членами Комітету
розроблено та внесено на розгляд Верховної Ради України низку проектів законів
(реєстр. №№ 8464, 2162-д, 8250, 8250-1, 8250-2), актуальність яких обумовлена
їх спрямованістю на забезпечення виконання положень зазначеної Угоди в
частині обміну найкращими практиками і здійснення спільних заходів у рамках
підходу «охорона здоров’я у всіх політиках» та поступової інтеграції України в
європейські мережі охорони здоров’я (ст. 426, 427, 428 Угоди).
Комітет ініціював включення цих законопроектів до оновленої
Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про
асоціацію між Україною та ЄС на 2018 - 2019 роки.
Також за звітний період Комітетом опрацьовано 26 законопроектів, з
підготовки яких Комітет не є головним, та надано пропозиції щодо них
профільним парламентським комітетам:
1) проект Закону про внесення змін до Закону України «Про Державний
бюджет України на 2018 рік» щодо забезпечення ендоваскулярним лікуванням
громадян із вродженими вадами серця та гострими аортальними синдромами
(р. № 8440);
2) проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо оптимізації системи державного управління у сфері сільського
господарства (р. № 4922-д);
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3) проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо уточнення назв закладів охорони здоров’я (р. № 8407);
4) проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус
ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів
Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист" щодо права на
пільгове санаторно-курортне лікування членів сімей померлих (загиблих)
військовослужбовців (р. № 7469);
5) проект Закону про внесення змін до статті 46 Закону України "Про
запобігання корупції" щодо внесення до декларації даних про лікування та/або
навчання осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, та їх близьких осіб (р. № 6434);
6-7) проекти законів про внесення змін до деяких законів України щодо
соціального захисту мирних (цивільних) громадян, які стали інвалідами внаслідок
бойових дій чи збройних конфліктів (р. №№ 7046, 7046-1);
8) проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо підвищення рівня
соціального захисту ветеранів війни (р. № 7069-1);
9) проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо забезпечення безпечних умов надання медичної допомоги (р. № 6311);
10) проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо відповідальності за злочини, вчинені проти статевої свободи та
недоторканості малолітнього (малолітньої) (р. № 6151);
11) проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо
недопущення відключення від теплопостачання об'єктів соціальної
інфраструктури (р. № 7408);
12) проект Постанови Верховної Ради України про відзначення 275-ї
річниці від дня народження Нестора Максимовича Амбодика-Максимовича (7
листопада 2019 року) (р. № 7325);
13) проект Постанови Верховної Ради України про забезпечення
формування прожиткового мінімуму відповідно до вимог законодавства та з
урахуванням фактичних споживчих цін (р. № 7336);
14) проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державні
гарантії відновлення заощаджень громадян України" щодо запровадження
форм компенсації громадянам України знецінених заощаджень (р. № 7349);
15) проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України
щодо підтримки дитячих санаторно-курортних та оздоровчих закладів (р. №
7382);
16) проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо удосконалення реклами лікарських засобів, медичних виробів, медичної
техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації (р. №
8136)
17) проект Закону про внесення змін до Закону України "Про ліцензування
видів господарської діяльності" (р. № 7182);
18) проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний
бюджет України на 2018 рік" щодо фінансового забезпечення ефективного
3

функціонування закладів охорони здоров'я, які безпосередньо займаються
реабілітацією учасників антитерористичної операції та ветеранів збройних
конфліктів (р. № 8062);
19) проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний
бюджет України на 2018 рік" щодо спрямування додатково одержаних доходів
на фінансування окремих видатків із соціального та медичного забезпечення (р.
№ 8298);
20) проект Закону про внесення змін до додатка № 3 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2018 рік" щодо фінансового забезпечення
Товариству Червоного Хреста України (р. № 8274);
21) проект Постанови Верховної Ради України про Основні напрями
бюджетної політики на 2019-2021 роки (р. № 8357);
22) проект Закону про приєднання України до Конвенції про захист дітей
та співробітництво з питань міждержавного усиновлення (р. № 0166);
23) проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України
у зв'язку з приєднанням України до Конвенції про захист дітей та
співробітництво з питань міждержавного усиновлення (р. № 7195);
24) проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний
бюджет України на 2018 рік" щодо фінансового забезпечення бюджетної
програми на 2018 рік Міністерства охорони здоров'я України за КПКВК
2301360 "Лікування громадян України за кордоном" (р. № 8035);
25) проект Постанови Верховної Ради про Звернення Верховної Ради
України до Організації Об’єднаних Націй щодо врахування окремих пропозицій
при прийнятті Політичної декларації з питань туберкульозу для Наради
високого рівня з туберкульозу Генеральної Асамблеї ООН (р. № 8170);
26) проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний
бюджет України на 2018 рік" щодо фінансового забезпечення бюджетної
програми на 2018 рік Міністерства охорони здоров'я України за КПКВК 2301400
"Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних
заходів програмного характеру" (р. № 8016).
Активну участь Комітет брав в опрацюванні проекту Постанови
Верховної Ради України «Про Основні напрями бюджетної політики на 2019
– 2021 роки» (р. № 8357), поданого Кабінетом Міністрів України, яким
визначалися основні прогнозні макропоказники економічного і соціального
розвитку України, основні та пріоритетні завдання бюджетної та податкової
політики, фінансового забезпечення судової влади та її незалежності, положення
щодо виконання та реалізації пріоритетних державних цільових програм та
державних інвестиційних проектів, взаємовідносини державного бюджету з
місцевими бюджетами.
Комітетом було надано низку зауважень до зазначеного проекту акта, у
яких зверталася увага на те, що розроблений урядом проект Основних напрямів
бюджетної політики носить загальний характер і не визначає пріоритети
бюджетної політики у розвитку тієї або іншої сфери, зокрема й сфери охорони
здоров’я, незважаючи на визначену пріоритетною реформу фінансування
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охорони здоров’я та низку прийнятих Верховною Радою України законів
України, спрямованих на розвиток вітчизняної системи охорони здоров’я,
реалізація яких має бути забезпечена відповідними фінансовими ресурсами
починаючи з 2019 року. Так, у проекті Основних напрямів бюджетної політики
не знайшла відображення норма Закону України «Про державні фінансові
гарантії медичного обслуговування населення», якою встановлено, що «обсяг
коштів Державного бюджету України, що спрямовуються на реалізацію
програми медичних гарантій, щорічно визначається в Законі України про
Державний бюджет України як частка валового внутрішнього продукту (у
відсотках) у розмірі не менше 5 відсотків валового внутрішнього продукту
України». Також не відображено питання фінансового забезпечення розвитку
сільської медицини, екстреної медичної допомоги, громадського здоров’я,
трансплантації тощо.
Також Комітет надав конкретні пропозиції щодо доповнення проект у
Основних напрямів бюджетної політики новим розділом «Пріоритетні
завдання у сфері охорони здоров’я», виклавши його в такій редакції:
«Пріоритетні завдання у сфері охорони здоров’я
Забезпечення реформування системи охорони здоров’я є одним з
пріоритетів діяльності Кабінету Міністрів України і здійснюється, зокрема
шляхом:
фінансового забезпечення реалізації Закону України «Про державні
фінансові гарантії медичного обслуговування населення»;
спрямування на реалізацію програми медичних гарантій фінансових
ресурсів у розмірі не менше 5 відсотків валового внутрішнього продукту України
на відповідний рік відповідно до Закону України «Про державні фінансові
гарантії медичного обслуговування населення»;
встановлення поквартального пропорційного розподілу коштів, що
виділяються на фінансування витрат на охорону здоров’я за рахунок медичної
субвенції та за програмою медичних гарантій;
здійснення у 2019 році оплати первинної медичної допомоги за базовим
національним тарифом — 450 гривень;
встановлення середньої заробітної плати в Україні у розмірі 8232 гривень
для розрахунку заробітної плати медичних працівників відповідно до Закону
України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування
населення»;
запровадження медичної субсидії для малозабезпечених верств населення
для оплати медичних послуг, які не будуть покриватись за програмою медичних
гарантій;
встановлення мінімального відсотку коштів у бюджетах міст та
територіальних громад, що має направлятись на фінансування охорони здоров’я;
фінансового забезпечення реалізації Закону України «Про підвищення
доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості»,
зокрема заходів щодо формування та забезпечення функціонування спроможних
мереж надання первинної медичної допомоги, залучення медичних працівників
до роботи у закладах охорони здоров’я, розташованих у сільській місцевості;
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фінансового забезпечення реалізації Закону України «Про екстрену
медичну допомогу»;
забезпечення фінансування програми реімбурсації лікарських засобів та
розширення переліку, за яким здійснюватиметься компенсація вартості
лікарських засобів;
поступового
запровадження
оплати
стаціонарної
вторинної
(спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги за
пролікований випадок на основі діагностично-споріднених груп;
продовження реалізації у 2019 році пілотного проекту щодо зміни
механізму фінансового забезпечення надання медичної допомоги у науководослідних установах Національної академії медичних наук України;
фінансового забезпечення реалізації Закону України «Про застосування
трансплантації анатомічних матеріалів людині», насамперед створення та
функціонування Єдиної державної інформаційної системи трансплантації і
розвитку трансплантації кісткового мозку від неродинного донора;
щорічного збільшення видатків на централізовану закупівлю лікарських
засобів та медичних виробів на 25%;
фінансового забезпечення відповідно до реальної потреби централізованої
закупівлі лікарських засобів та медичних виробів для лікування:
онкологічних захворювань у дорослих;
дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання;
хворих на серцево-судинні та судинно-мозкові захворювання;
хворих на цукровий діабет;
хворих на рідкісні (орфанні) захворювання;
фінансування заходів з імунопрофілактики на рівні, що забезпечує
охоплення населення профілактичними щепленнями проти інфекційних хвороб,
керованих засобами імунопрофілактики, не нижче рекомендованих ВООЗ 9095%;
забезпечення належного фінансування лікування громадян України за
кордоном;
фінансового забезпечення розвитку медичної науки в Україні;
забезпечення фінансування у повному обсязі реалізації державних
інвестиційних проектів:
«Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу НДСЛ
«Охматдит»;
«Реконструкція і розширення Національного інституту раку по
вул.
Ломоносова, 33/43 у Голосіївському районі м. Києва»;
забезпечення фінансування у повному обсязі медичного лікування,
реабілітації та санаторного забезпечення особового складу Збройних Сил
України, ветеранів військової служби та членів їх сімей, ветеранів війни у зв’язку
з проведенням операції Об’єднаних сил;
розробки заходів для запровадження медичного страхування в Україні».
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Значна увага в роботі Комітету протягом звітного періоду
приділялася здійсненню контрольної функції комітетів Верховної Ради
України.
Так, за звітний період Комітетом заслухано 19 питань у порядку
контролю, за результатами розгляду яких направлені звернення та матеріали для
відповідного реагування органам державної влади, їх посадовим особам
(відповідно до вимог п. 9 статті 14 Закону України «Про комітети Верховної Ради
України»), зокрема:
про ситуацію, що склалася з Національним медичним університетом
ім. О.О. Богомольця, та відкрите звернення Національного медичного
університету імені О.О. Богомольця до Президента України, Голови
Верховної Ради України та Прем’єр-міністра України (за результатами розгляду
якого направив листа до Прем’єр-міністра України, в якому висловив своє занепокоєння
критичною ситуацію, що склалася довкола Національного медичного університету імені О.О.
Богомольця, призвела до страйку студентів та призупинення навчального процесу,
рекомендував Кабінету Міністрів України скасувати Наказ МОЗ України від 20.02.2018 р. №
15-Адм як такий, що суперечить вимогам чинного законодавства, порушив перед Кабінетом
Міністрів України питання про проведення перевірки законності функціонування ДО «Центр
тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки
«Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України» та його фінансової
діяльності, вніс пропозицію про необхідність створення при Кабінеті Міністрів України
міжвідомчої комісії за участю представників Міністерства освіти і науки України та
Міністерства охорони здоров’я України із залученням народних депутатів України (за
згодою) для забезпечення неупередженого та об’єктивного розгляду обставин ситуації, що
виникла, а також звернувся до Прем’єр-міністра України з вимогою надати термінове
доручення МОЗ України призначити найближчим часом нову дату проведення ліцензійного
інтегрованого іспиту “Крок 1. Стоматологія” для студентів 3 курсу стоматологічного
факультету університету та з настійним проханням взяти під особистий контроль дану
ситуацію та вжити заходів для якнайшвидшого припинення страйку та відновлення
навчального процесу. Комітет також повторно звертався від Комітету до Прем’єрміністра України з проханням забезпечити неупереджений розгляд відкритого звернення
Національного медичного університету імені О.О. Богомольця до Президента України,
Голови Верховної Ради України та Прем’єр-міністра України та вжити заходів для
врегулювання ситуації, що склалася, з метою недопущення зростання соціальної напруги у
колективі університету та дестабілізації його роботи);

про звернення Першого добровольчого мобільного шпиталю ім.
Миколи Пирогова стосовно необхідності удосконалення нормативноправової бази, що регулює питання діяльності медичних працівників, які на
добровільних засадах надають медичну допомогу в районах проведення
АТО, у зв’язку з прийняттям Закону України «Про особливості державної
політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово
окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» та стан
розгляду МОЗ України цього звернення (за результатами якого направлено
звернення до МОЗ України з проханням прискорити виконання Прикінцевих положень Закону
України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету
України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» в частині
внесення змін до Наказу МОЗ України № 1254 від 19.11.2016 року «Про організацію
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направлення медичних працівників, що добровільно виявили бажання надати медичну
допомогу в районах проведення АТО»);

про Звіт Уряду про хід і результати виконання Програми діяльності
Кабінету Міністрів України у 2017 році (за результатами розгляду питання
Комітет ухвалив рішення визнати роботу Уряду за результатами виконання Програми
діяльності Кабінету Міністрів України у 2017 році в частині охорони здоров’я незадовільною
та надіслав відповідні пропозиції Комітету з питань економічної політики);

про стан фінансування у 2018 році науково-дослідних установ,
підпорядкованих МОЗ України (за результатами розгляду питання Комітет визнав
фінансування науково-дослідних установ, підпорядкованих МОЗ України, у 2018 році
недостатнім та незадовільним);

про звіт МОЗ України щодо кроків виконання плану заходів із
утворення закупівельної організації для забезпечення лікарськими
засобами та медичними виробами у сфері охорони здоров’я, затвердження
основних статутних документів організації, формування механізму
призначення незалежного керівника закупівельної організації, а також
щодо стану підготовки до укладення Національною службою здоров’я
України договорів із закладами охорони здоров’я про надання населенню
первинної медичної допомоги (за результатами розгляду питання Комітет визнав
роботу МОЗ України по забезпеченню населення України лікарськими засобами та медичними
виробами за кошти державного бюджету незадовільною, а також визнав роботу МОЗ
України по створенню Національної закупівельної агенції незадовільною та звернувся до
Прем’єр-міністра України з проханням вжити заходів щодо прискорення утворення в Україні
власної закупівельної організації та прийняття необхідних для її роботи нормативноправових актів з метою запровадження прозорої та ефективної системи публічних закупівель
лікарських засобів та медичних виробів для потреб системи охорони здоров’я);

про випадок смерті дитини у Тернопільській області, що збігся у часі
із проведенням імунізації, та заходи, що вживаються МОЗ України з метою
розслідування причин смерті дитини (за результатами розгляду питання Комітет
поінформував Прем’єр-міністра України про ігнорування МОЗ України рекомендацій
Комітету не закуповувати вакцину для профілактики кашлюка, дифтерії, правця з
цільноклітинним кашлюковим компонентом через її високу реактогенність та звернувся до
нього з проханням розглянути на засіданні Кабінету Міністрів України питання про
припинення закупівлі та застосування вказаної вакцини для проведення щеплень дитячого
населення України, а також ініціювати проведення відповідного розслідування з метою
з’ясування наявності обґрунтованих підстав для ухвалення посадовими особами МОЗ України
рішення щодо її закупівлі для масової імунізації дитячого населення та притягнення до
відповідальності осіб, діяльність чи бездіяльність яких призвела до використання
високореактогенної вакцини).

про випадки масових отруєнь серед учнів та працівників Черкаської
загальноосвітньої школи № 8 та загальноосвітньої школи № 6 м.
Новомосковська Дніпропетровської області, що трапилися 8 травня 2018
року (інформацію взято до відома);
про результати роботи утвореної при МОЗ України Міжвідомчої
робочої групи щодо нормативно-правового врегулювання питання
забезпечення виконання вимог Закону України «Про внесення змін до
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Закону України «Про вищу освіту» щодо працевлаштування випускників»
у частині скасування вимоги обов’язкового відпрацювання протягом трьох
років за направленням випускників вищих медичних навчальних закладів,
які здобули освіту за кошти державного або місцевого бюджетів (за
результатами розгляду питання Комітет визнав роботу Міністерства охорони здоров’я
України з організації діяльності Міжвідомчої робочої групи щодо нормативно-правового
врегулювання питання забезпечення виконання вимог Закону України «Про внесення змін до
Закону України «Про вищу освіту» щодо працевлаштування випускників» у частині
скасування вимоги обов’язкового відпрацювання протягом трьох років за направленням
випускників вищих медичних навчальних закладів, які здобули освіту за кошти державного або
місцевого бюджетів, незадовільною, а також звернувся до Прем’єр-міністра України з
проханням терміново вжити заходів для прийняття підзаконних актів, необхідних для
скасування вимоги обов’язкового відпрацювання протягом трьох років за направленням
випускників вищих медичних навчальних закладів, які здобули освіту за кошти державного або
місцевого бюджетів, та притягнути до відповідальності посадових осіб, діяльність чи
бездіяльність яких призвела до зволікання виконання вимог Закону);

про стан виконання Плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку
системи громадського здоров’я, затвердженого розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 560-р, та заходи, що вживаються
МОЗ України з метою розбудови системи громадського здоров’я в Україні
(інформацію взято до відома);

про ситуацію довкола ДП «Спеціалізована медико-санітарна частина
№ 18 МОЗ України», м. Київ (за результатами розгляду питання Комітет звернувся
до Прем’єр-міністра України з проханням дослухатися до думки Комітету щодо
необхідності збереження ДП «Спеціалізована медико-санітарна частина № 18 МОЗ України»
і припинення спроб МОЗ України провести його реорганізацію та скасувати Наказ МОЗ
України від 25.04.2018 р. № 781, яким заклад приєднується до ДЗ «Республіканська клінічна
лікарня Міністерства охорони здоров’я України»);

про ситуацію довкола ДЗ «Спеціалізована медико-санітарна частина
№ 14 МОЗ України», м. Сміла Черкаської області (за результатами розгляду
питання Комітет звернувся до Прем’єр-міністра України з проханням дати доручення
Міністерству економічного розвитку і торгівлі України та Фонду державного майна України
вирішити питання про передачу ДЗ «СМСЧ № 14 МОЗ України» зі сфери управління МОЗ
України у підпорядкування ПАТ «Укрзалізниця»);

про стан медичного забезпечення в районах проведення Операції
об'єднаних сил та доцільність подальшого залучення цивільних медиківдобровольців для надання медичної допомоги в районах проведення ООС
(за результатами розгляду питання Комітет звернувся до Генерального штабу Збройних сил
України з настійним проханням терміново затвердити порядок залучення працівників
закладів охорони здоров’я до проведення Операції об’єднаних сил, зокрема у рамках проекту
«Перший добровольчий мобільний шпиталь імені М. Пирогова»);

про результати проведеного Рахунковою палатою України аудиту
ефективності використання коштів державного бюджету, виділених
Міністерству охорони здоров’я України для лікування громадян України за
кордоном (за період 2016-2017 роки), та заходи, що вживаються МОЗ
України для усунення виявлених порушень (за результатами розгляду питання
Комітет роботу Міністерства охорони здоров’я України в частині організації лікування
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громадян України за кордоном визнав незадовільною, звернувся до Прем’єр-міністра України
з проханням вжити невідкладних заходів для забезпечення виконання рекомендацій,
затверджених рішенням Рахункової палати України від 15 травня 2018 року № 12-1, з метою
усунення виявлених порушень та недоліків, а також розглянути питання щодо відповідності
займаним посадам осіб, до сфери повноважень яких віднесено організацію лікування громадян
України за кордоном);

про поточну ситуацію та наявні проблеми в організації медичного
обслуговування мешканців прифронтових територій у Донецькій та
Луганській областях та внутрішньо переміщених осіб (за результатами розгляду
питання Комітет звернувся до Кабінету Міністрів України з проханням доручити
відповідним центральним та місцевим органам виконавчої влади вжити заходів щодо
здійснення перерозподілу медичної субвенції відповідним місцевим бюджетам з урахуванням
кількості внутрішньо переміщених осіб у Донецькій та Луганській областях, які взяті на облік
на відповідній території, а також опрацювати пропозиції стосовно розробки пілотного
проекту з реформування та розвитку системи охорони здоров’я Луганської області);

про інформацію Міністерства охорони здоров’я України щодо
закупівель тест-систем російського виробництва для діагностики
інфекційних хвороб за кошти Державного бюджету України, проведених
міжнародною закупівельною організацією Crown Agents у ТОВ
«Діагностичні системи України» у 2016-2018 роках (за результатами розгляду
питання Комітет звернувся до Прем’єр-міністра України стосовно ігнорування в.о. Міністра
охорони здоров’я України У.Супрун та її заступниками запрошень Комітету до участі у його
засіданнях для обговорення нагальних проблем у сфері охорони здоров’я та пошуку шляхів їх
вирішення, а також направив звернення до Генеральної прокуратури України, Служби
безпеки України та Національної поліції України з проханням ініціювати проведення
розслідування обставин здійснення МОЗ України із залученням спеціалізованої організації
Crown Agents закупівлі тест-систем для скринінгу донорської крові у ТОВ «Діагностичні
системи України» за кошти державного бюджету у 2015-2017 роках, перевірити
достовірність наданої Комітету представником МОЗ України інформації з цього питання
та вжити передбачених законодавством заходів для недопущення закупівлі медичних виробів
коштом державного бюджету України у виробника країни, яка чинить злочин агресії проти
України).

20 червня відбулося виїзне засідання Комітету на базі Національної
дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ» МОЗ України для вивчення
ситуації, що склалася у Національній дитячій спеціалізованій лікарні
«Охматдит» МОЗ України у зв’язку з її реорганізацією, за результатами якого
народними депутатами України - членами Комітету було ухвалено рішення
ініціювати створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з
питань розслідування обставин критичної ситуації, що склалася у Національній
дитячій спеціалізованій лікарні «ОХМАТДИТ» МОЗ України.
У період роботи 8-ї сесії Верховної Ради України восьмого скликання
Комітетом з питань охорони здоров’я проведено 7 засідань «круглих столів»
на такі теми:
«Актуальні проблеми забезпечення учасників АТО медичною, фізичною
та психологічною реабілітацією» (2 березня 2018 року);
«Застосування сучасних міжнародних протоколів в умовах надання
медичної допомоги пораненим під час бойових дій» (16 березня 2018 року);
10

«Раптова серцева смерть – фактори ризику та шляхи профілактики» (21
березня 2018 року);
«Напрями розвитку системи організації стоматологічної допомоги в
Україні» (13 квітня 2018 року);
«Лікарське самоврядування та професійні асоціації як запорука
професійного зростання медичних працівників» (20 квітня 2018 року);
з нагоди Дня матері (16 травня 2018 року);
«Цукровий діабет. Міжнародний досвід. Проблеми та можливості в
Україні» (14 червня 2018 року);
Крім того, за ініціативи Комітету було проведено у Верховній Раді
України низку заходів з нагоди відзначення всесвітніх днів профілактики
найпоширеніших у світі соціально значимих захворювань та пропаганди
здорового способу життя, а саме:
14 березня 2018 року у Верховній Раді України відбулися заходи з нагоди
Дня профілактики глаукоми за участі Всеукраїнського альянсу офтальмологів,
спрямовані на популяризацію ранньої діагностики та профілактики глаукоми;
22 березня 2018 року з нагоди Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом
проходила міжнародна акція «Хай засяє світ, вільний від туберкульозу», у якій
брали участь народні депутати України – члени Комітету;
5 квітня 2018 року Комітет спільно з громадською організацією «Стоп
меланома» та Українською Асоціацією дерматоскопії шкіри провів День
профілактики меланоми у Верховній Раді України, під час якого народні
депутати, їх помічники, працівники Апарату Верховної Ради України та інші
присутні у цей день в стінах парламенту були оглянуті лікаремдерматоонкологом з метою виявлення меланоми та інших злоякісних
новоутворень шкіри на ранній стадії та отримали відповідні фахові рекомендації
щодо профілактики таких захворювань;
17 травня 2018 року на підтримку прийняття Закону України «Про
застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині» Комітетом спільно
з Громадською організацією «Національний рух «За трансплантацію» у
Верховній Раді України представлено фотоекспозицію «Трансплантація –
подароване життя».
Також за звітний період Головою Комітету проведено низку робочих
зустрічей, зокрема з питань:
щодо запровадження в Україні медичного страхування, лікарського
самоврядування, організації медичної допомоги дитячому населенню – з
членами делегації Федерального міністерства охорони здоров’я (ФРН) на чолі зі
Статс-секретарем Міністерства Лутцом Штроппе (15 лютого 2018 року);
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щодо розвитку в України трансплантації гемопоетичних стовбурових
клітин – з представником Фонду Стефана Морша (Біркенфельд, Німеччина)
Сюзанною Морш (6 червня 2018 року); доктором медицини Федерального
міністерства охорони здоров’я (ФРН) Мартіном Фрідрихсом (14 травня 2018
року);
щодо можливої співпраці Ірану та України у фармацевтичній галузі – з
представниками Центру прогресу та розвитку Ірану (ЦПРІ) на чолі з віцепрезидентом Департаменту наук про життя ЦПРІ Алі Акбар Різаі (Ali Akbar
Rezaei) (21 червня 2018 року);
щодо розпочатої в Україні реформи системи охорони здоров’я та
подальших кроків з її реалізації – з Надзвичайним і Повноважним Послом
Французької Республіки в Україні пані Ізабель Дюмон (7 червня 2018 року);
Надзвичайним і Повноважним Послом Федеративної Республіки Німеччина в
Україні пану Ернсту Вольфґанґу Райхелю (8 червня); Послом ЄС, Головою
Представництва ЄС в Україні Хюґ Мінґареллі (6 липня 2018 року);
У період роботи 8-ї сесії розглянуто 1700 листів і звернень громадян,
установ, організацій (відповідно до вимог статей 21, 22 Закону України «Про
комітети Верховної Ради України»).
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