Звіт Комітету з питань охорони здоров’я
за період роботи дев’ятої сесії Верховної Ради України
восьмого скликання (вересень 2018 року – січень 2019 року)
За період роботи 9-ї сесії Верховної Ради України восьмого скликання
Комітетом Верховної Ради України з питань охорони здоров'я проведено 10
засідань Комітету (з них одне виїзне), на яких розглянуто 74 питання, у тому
числі проектів законодавчих актів, контрольних та інших питань.
14 листопада 2018 року Комітетом Верховної Ради України з питань
охорони здоров'я проведено виїзне в м. Харків, у ході якого народні депутати
України – члени Комітету ознайомились з досвідом організації надання медичної
допомоги онкохворим Харківської області та роботою служби екстреної
медичної допомоги Харківської області.
За звітний період Комітетом опрацьовано та підготовлено до розгляду
Верховною Радою України 13 законопроектів, з яких Комітет визначено
головним. З них:
- 1 прийнято у другому читанні та в цілому як Закон України про
внесення зміни до статті 9 Закону України "Про лікарські засоби" щодо доступу
до результатів доклінічного вивчення та клінічних випробувань лікарських
засобів (4 вересня 2018 року);
- 1 направлено на повторне перше читання в Комітет:
проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" рішенням
Верховної Ради України направлено на повторне перше читання;
- 11 внесено на розгляд парламенту в першому читанні:
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 Закону про внесення змін до Розділу VІI "Прикінцеві та перехідні положення"
Закону України "Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині" щодо
перенесення терміну введення в дію (р. № 9284), поданий народними депутатами України
Колгановою О.В., Кириченком О.М., Бахтеєвою Т.Д., Біловолом О.М., Шипком А.Ф.,
Березенком С.І., Донець Т.А., Яринічем К.В., Шурмою І.М.,
проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
продовження терміну спрощеної процедури реорганізації державних і комунальних закладів
охорони здоров'я (р. № 9075, доопрацьований 15.11.2018 р.), поданий народними депутатами
України Сисоєнко І.В., Кириченком О.М., Яринічем К.В., Шипком А.Ф., Березенком С.І. ,
проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до Кабінету Міністрів
України щодо звільнення заступника Міністра охорони здоров'я України Лінчевського
Олександра Володимировича (р. № 8425), поданий народним депутатом України Капліним
С.М.,
проект Постанови про невизначення правового статусу керівництва Міністерства
охорони здоров'я України, невідповідності займаним посадам та звернення до Кабінету
Міністрів України щодо звільнення з займаних посад першого заступника Міністра охорони
здоров'я України Супрун Уляни Надії та заступника Міністра охорони здоров'я України
Лінчевського Олександра Володимировича (р. № 8587), поданий народними депутатами
України Шурмою І.М., Мусієм О.С., Марченком О.О., Лозовим А.С., Немировським А.В.,
Шипком А.Ф., Литвином В.М., Кужель О.В.,
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проект Постанови про проведення аудиту ефективності медичної реформи в Україні
для населення (р. № 9001), поданий народним депутатом України Капліним С.М.
проект Закону про лікарські засоби (р. № 2162), поданий народними депутатами
України Богомолець О.В., Шипком А.Ф., Бахтеєвою Т.Д., Біловолом О.М., Мусієм О.С., Донець
Т.А., Шурмою І.М., Березенком С.І., Сисоєнко І.В., Яринічем К.В., Колгановою О.В.,
Кириченком О.М.,
проект Закону про внесення змін до Закону України «Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення» (р. № 8464, повторне перше читання),
проект Закону про врегулювання питань в окремих галузях охорони здоров’я (р. №
7480), поданий народним депутатом України Яценком А.В.
проект Закону про внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби" щодо
забезпечення економічної конкуренції та захисту прав пацієнтів при здійсненні роздрібної
торгівлі лікарськими засобами (р. № 8591), поданий народними депутатами України
Сисоєнко І.В., Романовою А.А., Кременем Т.Д., Кужель О.В., Богомолець О.В., Кондратюк
О.К., Геращенко І.В., Мусієм О.С., Шипком А.Ф.
проект Закону про внесення зміни до Закону України "Про виконання програм
Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні" щодо
привілеїв та імунітетів Глобального фонду (р. № 9115), поданий Кабінетом Міністрів
України.

Також за період 9-ї сесії Комітетом опрацьовано 15 законопроектів, з
підготовки яких Комітет не є головним, та надано пропозиції щодо них
профільним парламентським комітетам:
проект Закону про внесення змін до законів України щодо забезпечення гарантій на
правову допомогу ветеранам праці та іншим громадянам похилого віку (р. № 8512), поданий
народними депутатами України Котвіцьким І.О., Бурбаком М.Ю., Тетеруком А.А.,
Дроздиком О.В.;
проект Закону про внесення змін до пункту 19 частини першої статті 6 Закону
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо встановлення
статусу учасників бойових дій (р. № 8395), поданий народними депутатами України
Антонищаком А.Ф., Мусієм О.С., Богомолець О.В., Матківським Б.М., Рибчинським Є.Ю.;
проект Закону про внесення змін до статті 8 Закону України "Про особливості
державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово
окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях" (р. № 8447), поданий народними
депутатами України Богомолець О.В., Вінником І.Ю., Черваковою О. В., Тетеруком А.А.,
Лапіним І.О., Бригинцем О.М., Констанкевич І.М., Барною О.С., Мацолою Р.М., Яринічем К.В.,
Хланем С.В., Ричковою Т.Б., Співаковським О.В.;
проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус народного депутата
України" щодо реалізації конституційного принципу рівності усіх громадян під час
забезпечення права на охорону здоров'я, медичну допомогу (р. № 8221), поданий народними
депутатами України Сисоєнко І.В., Яринічем К.В., Романовою А.А., Остріковою Т.Г.,
Пастухом Т.Т.;
проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державну соціальну допомогу
особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" щодо підвищення розміру
допомоги (р. № 9145), поданий народними депутатами України Королевською Н.Ю., Бойком
Ю.А., Вілкулом О.Ю., Льовочкіним С.В., Білим О.П., Гальченком А.В., Дунаєвим С.В., Іоффе
Ю.Я., Ларіним С.М., Новинським В.В., Павловим К.Ю., Сажком С.М., Скориком М.Л.,
Солодом Ю.В., Шурмою І.М.;
проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту" щодо покращення соціально-економічного становища
учасників бойових дій, інвалідів війни та учасників війни, осіб, на яких поширюється чинність
цього закону (р. № 8524), поданий народними депутатами України Ківаловим С.В.,
Развадовським В.Й.;
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проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту" щодо першочергового забезпечення автомобілями осіб з
інвалідністю внаслідок війни (р. 8526), поданий народним депутатом України Барною О.С.;
проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони
продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів особам, які не досягли 21 року
(р. № 8437), поданий народними депутатами України Кривошеєю Г.Г., Сташуком В.Ф.,
Ємцем Л.О.;
проект Постанови Верховної Ради України про звернення до правоохоронних органів
щодо розслідування кримінальних правопорушень та притягнення до відповідальності
посадових осіб, винних у завданні збитків державі внаслідок проведення державних закупівель
лікарських засобів та виробів медичного призначення із залученням спеціалізованих
організацій (реєстр. № 9325), поданий народними депутатами України Шурмою І.М.,
Богомолець О.В., Яринічем К.В., Бахтеєвою Т.Д., Дубілем В.О., Біловолом О.М., Сисоєнко І.В.,
Кириченком О.М., Мельничуком С.П., Колгановою О.В., Шипком А.Ф., Кужель О.В.;
проект Закону про внесення змін до статті 5 Закону України "Про судовий збір" щодо
суб'єктів, на які покладено завдання з вирішення питань охорони здоров'я та освіти і науки
(р. № 7407), поданий народним депутатом України Москаленком Я.М.;
проект Закону про внесення зміни до Закону України "Про ліцензування видів
господарської діяльності" (р. № 8408), поданий Кабінетом Міністрів України;
проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України
(р. № 9084),
поданий Кабінетом Міністрів України;
проекти законів про оголошення природних територій Куяльницького лиману Одеської
області курортом державного значення (р. №№ 8502, 8502-1), подані народними депутатами
України Романовою А.А., Сисоєнко І.В., Велікіним О.М., Величковичем М.Р., Опанасенком
О.В., Єднаком О.В., Чижмарем Ю.В., Березюком О.Р., Кириченком О.М., Шкрум А.О.,
Сусловою І.М., Голубовим Д.І., Петренком О.М. та Унгуряном П.Я., Шипком А.Ф.,
Гончаренком О.О., Сисоєнко І.В., Герасимовим А.В., Яринічем К.В., Бахтеєвою Т.Д.,
Мосійчуком І.В., Фаєрмарком С.О., Ляшком О.В., Дейдеєм Є.С. відповідно;
проект Закону про Державний бюджет України на 2019 рік (р. № 9000), поданий
Кабінетом Міністрів України.

Комітет брав активну участь у бюджетному процесі.
Так, при опрацюванні проекту Закону України «Про Державний
бюджет України на 2019 рік» (р. № 9000) Комітетом було подано 19
пропозицій, спрямованих на збільшення фінансування охорони здоров’я до
рекомендованого Всесвітньою організацією охорони здоров’я рівня – не менш
ніж 5% ВВП, оскільки заплановані Урядом загальні видатки на охорону
здоров‘я за 2019 рік становили 3,1% у структурі ВВП з урахуванням витрат
на Національну академію медичних наук України та відомчі заклади охорони
здоров’я. За результатами розгляду проекту Закону в першому читанні було
враховано частково лише 5 пропозицій Комітету.
Значна увага в роботі Комітету протягом звітного періоду
приділялася здійсненню контрольної функції комітетів Верховної Ради
України.
Так, за звітний період Комітетом заслухано 21 питання в 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:
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про поточний стан виконання бюджетної програми КПКВК 2301360
«Лікування громадян України за кордоном» у 2018 році (за наслідками розгляду
питання Комітет: 1) звернувся до Національної поліції України щодо скоєння злочину в.о.
Міністра охорони здоров’я Уляною Супрун, заступником Міністра Олександром Лінчевським
та членами Комісії МОЗ України з питань направлення для лікування за кордон проти
важкохворих пацієнтів, які потребують лікування за кордоном, з проханням відкрити
кримінальне провадження за фактами неналежного виконання зазначеними посадовими
особами МОЗ України своїх службових обов’язків, що завдало істотної шкоди охоронюваним
законом правам, свободам та інтересам громадян, і розпочати досудове розслідування для
здійснення перевірки цих фактів та притягнення до відповідальності винних осіб; 2) оголосив
5 вересня 2018 року з трибуни Верховної Ради України та на засіданні Кабінету Міністрів
України Заяви народних депутатів України – членів Комітету з питань охорони здоров’я
щодо злочинної бездіяльності в.о. Міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, заступника
Міністра Олександра Лінчевського та членів Комісії МОЗ України з питань направлення для
лікування за кордон в організації лікування онкохворих українців; 3) направив звернення до
Прем’єр-міністра України з вимогою звільнити із займаної посади заступника Міністра
охорони здоров’я України Олександра Лінчевського за бездіяльність та неспроможність
організувати належне виконання покладених на нього обов’язків щодо реалізації бюджетної
програми «Лікування громадян України за кордоном»; 4) направив від Комітету звернення до
лідерів усіх політичних партій, що отримують кошти з державного бюджету на
фінансування своєї статутної діяльності, з проханням допомогти врятувати життя
важкохворим українцям, яким не може бути надана необхідна медична допомога в Україні і
які потребують лікування за кордоном, тимчасово відмовившись від вказаного бюджетного
фінансування та спрямувавши вивільнені кошти на дофінансування бюджетної програми
«Лікування громадян України за кордоном»);

про стан виконання рішення, ухваленого Комітетом за результатами
виїзного засідання Комітету на базі Національної дитячої спеціалізованої
лікарні «ОХМАТДИТ» МОЗ України, що відбулося 20 червня 2018 року, та
про звернення стосовно поточної ситуації в НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ
України, що надійшли до Комітету в липні-серпні 2018 року від
представників трудового колективу НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України
(колективне звернення), Президента Фонду «Допомоги онкохворим дітям»
Маркевич В.В., Голови вільної профспілки медичних працівників України
Панасенка О.О., а також про звернення народного депутата України,
Першого заступника Голови Комітету Корчинської О.А. про необхідність
доведення до відома народних депутатів України - членів Комітету наданої
на її депутатський запит інформації керівництва НДСЛ «ОХМАТДИТ»
МОЗ України до зазначеного вище колективного звернення працівників
НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України (за наслідками розгляду питання направлено
звернення від Комітету до: Національної поліції України стосовно систематичного
невиконання головним лікарем НДСЛ «Охматдит» Садов’як І.Д. законних вимог народних
депутатів України – членів Комітету та перешкоджання їх діяльності, долучивши його до
розпочатого досудового розслідування у відповідному кримінальному провадженні
Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві; до
Національної поліції України з проханням організувати в рамках досудового розслідування в
окремому кримінальному провадженні, розпочатому 13 липня 2018 року Шевченківським
управлінням поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві за фактом
зловживання владою або службовим становищем окремими службовими особами НДСЛ
«ОХМАТДИТ» МОЗ України, перевірку фактів незаконного втручання опікунської ради НДСЛ
«ОХМАТДИТ» МОЗ України в лікувальний процес, питання госпіталізації пацієнтів,
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проведення закупівель медичних препаратів, виробів медичного призначення та лабораторних
реагентів, добудови нового корпусу зазначеного закладу);

про ситуацію, що склалася у зв’язку з невиплатою заробітної плати
працівникам комунальних закладів охорони здоров’я, що фінансуються з
місцевих бюджетів у 2018 році (за наслідками розгляду питання направлено звернення
від Комітету до Прем’єр-міністра України з проханням терміново вжити заходів для
погашення заборгованості з оплати праці працівникам комунальних закладів охорони здоров’я
у 2018 році та забезпечення необхідними фінансовими ресурсами видатків на оплату праці
працівників закладів охорони здоров’я до кінця поточного року для своєчасної виплати їм
заробітної плати з урахуванням установлених законодавством доплат і надбавок);

про стан забезпечення своєчасного доступу пацієнтів до життєво
необхідних лікарських засобів та медичних виробів, що закуповуються МОЗ
України із залученням спеціалізованих міжнародних організацій у 2016-2018
роках, та реалізації Концепції реформування механізмів публічних
закупівель лікарських засобів та медичних виробів, схваленої
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 р. № 582-р
(за наслідками розгляду питання ухвалено рішення про заслуховування інформації МОЗ
України про заходи, що вживаються для реалізації Концепції реформування механізмів
публічних закупівель лікарських засобів та медичних виробів, схваленої розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 року № 582-р, та організації закупівель
лікарських засобів та медичних виробів за кошти державного бюджету України у 2019 та
наступних роках після припинення 31 березня 2019 року дії Закону України «Про внесення змін
до деяких законів України щодо забезпечення своєчасного доступу пацієнтів до необхідних
лікарських засобів та медичних виробів шляхом здійснення державних закупівель із залученням
спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі»);

про звернення Голови вченої ради Національного медичного
університету імені О.О. Богомольця Амосової К.М. від 15.08.2018 р. щодо
ситуації довкола кадрових призначень в університеті та про проект
Розпорядження Кабінету Міністрів України про утворення Українського
медичного університету шляхом злиття Національного медичного
університету імені О.О. Богомольця з Національним музеєм медицини
України, що поширюється у соціальних мережах (за наслідками розгляду питання
ухвалено рішення про направлення від Комітету звернення до Кабінету Міністрів України з
настійним проханням про недопущення затвердження підготовленого Міністерством
охорони здоров’я України проекту Розпорядження КМУ про утворення Українського
медичного університету шляхом злиття Національного медичного університету імені О.О.
Богомольця з Національним музеєм медицини України у разі його надходження на розгляд
Уряду, а також про направлення від Комітету звернення до Національної поліції України з
проханням відкрити кримінальне провадження за фактами рейдерського захоплення
адміністративного корпусу Національного медичного університету імені О.О. Богомольця,
розташованого за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 13, невідомими особами і
розпочати досудове розслідування для здійснення перевірки цих фактів та притягнення до
відповідальності винних осіб, та звернутися до Прем’єр-міністра України з настійним
проханням вжити усіх залежних від нього заходів для врегулювання зазначеної ситуації та
недопущення дестабілізації роботи Національного медичного університету імені О.О.
Богомольця);

про стан забезпечення своєчасного доступу пацієнтів до життєво
необхідних лікарських засобів та медичних виробів, що закуповуються МОЗ
України із залученням спеціалізованих міжнародних організацій у 2016-2018
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роках (за наслідками розгляду питання ухвалено рішення запропонувати Прем’єр-міністру
України Гройсману В.Б. особисто брати участь у засіданнях Комітету для розгляду питань,
що безпосередньо стосуються діяльності Міністерства охорони здоров’я України, а також
звернутися до Голови Верховної Ради України з проханням невідкладно забезпечити розгляд
включеного до порядку денного дев’ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання
проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
забезпечення здійснення закупівель лікарських засобів та медичних виробів (р. № 6367);

про заходи, що вживаються Міністерством охорони здоров’я України
для реалізації Концепції реформування механізмів публічних закупівель
лікарських засобів та медичних виробів, схваленої розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 р. № 582-р, та організації
закупівель лікарських засобів та медичних виробів за кошти Державного
бюджету України у 2019 та наступних роках після припинення 31 березня
2019 року дії Закону України «Про внесення змін до деяких законів України
щодо забезпечення своєчасного доступу пацієнтів до необхідних лікарських
засобів та медичних виробів шляхом здійснення державних закупівель із
залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі» (за
наслідками розгляду питання ухвалено рішення визнати роботу Міністерства охорони
здоров’я України по виконанню Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 серпня
2017 р. № 582-р «Про схвалення Концепції реформування механізмів публічних закупівель
лікарських засобів та медичних виробів» незадовільною, про що поінформувати Прем’єрміністра України);

про стан охорони здоров’я громадян на тимчасово окупованій
території України в Криму та внутрішньо переміщених осіб з Криму (за
наслідками розгляду питання
ухвалено рішення довести інформацію Постійного
Представника Президента України в Автономній Республіці Крим Бабіна Б.В. про стан
охорони здоров’я громадян на тимчасово окупованій території України в Криму та
внутрішньо переміщених осіб з Криму до Прем’єр-міністра України та звернутися до нього з
проханням доручити відповідним центральним органам виконавчої влади вжити заходів для
вирішення порушених ним проблем);

про звернення Інституту нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова
НАМН України (за наслідками розгляду питання ухвалено рішення звернутися до
Прем’єр-міністра України з проханням віднайти можливість виділити у 2019 році кошти у
сумі 100 млн грн на виконання робіт з реконструкції об’єкту незавершеного будівництва
Національного науково-практичного центру нейротравми і нейрореабілітації ДУ «Інститут
нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України»);

про Звіт Рахункової палати України щодо результатів аудиту
ефективності використання коштів державного бюджету, виділених на
надання спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги
Державною установою «Інститут серця МОЗ України», та заходи, що
вживаються МОЗ України та ДУ «Інститут серця МОЗ України» для
усунення виявлених недоліків та порушень (інформацію взято до відома);
про звернення постійної Комісії з питань бюджету та фінансів
Київської обласної ради до Голови Верховної Ради України стосовно
необхідності проведення комітетських слухань для розгляду питання щодо
відсутності необхідного фінансування для забезпечення препаратами
інсуліну хворих на цукровий діабет у поточному році (за наслідками розгляду
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питання ухвалено рішення підтримати пропозицію постійної комісії з питань бюджету та
фінансів Київської обласної ради та провести 7 листопада 2018 року о 15:00 розширене
засідання Комітету, на якому розглянути питання про стан фінансового забезпечення
потреб хворих на цукровий діабет у препаратах інсуліну у 2018 році);

про звернення до Національного антикорупційного бюро України
щодо вжитих ним заходів за розглядом Звіту Рахункової палати України про
результати аудиту ефективності використання коштів державного
бюджету, виділених у 2015-2016 роках та І півріччі 2017 року Міністерству
охорони здоров’я для здійснення державних закупівель із залученням
спеціалізованих організацій за бюджетною програмою «Забезпечення
медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів
програмного характеру» (за наслідками розгляду питання ухвалено рішення про
направлення звернення до Національного антикорупційного бюро України з проханням
поінформувати Комітет про вжиті ним заходи за розглядом Звіту Рахункової палати
України про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету,
виділених у 2015-2016 роках та І півріччі 2017 року Міністерству охорони здоров’я для
здійснення державних закупівель із залученням спеціалізованих організацій за бюджетною
програмою «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних
заходів програмного характеру»;

про звернення до Прем’єр-міністра України стосовно надання
інформації про стан виконання пункту 4 розділу VII Прикінцевих
положень Закону України «Про застосування трансплантації анатомічних
матеріалів людині» від 17 травня 2018 року № 2427- VIII (за наслідками розгляду
питання ухвалено рішення про направлення звернення до Прем’єр-міністра України з
проханням поінформувати Комітет про стан виконання пункту 4 розділу VII Прикінцевих
положень Закону України «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів
людині» від 17 травня 2018 року № 2427- VIII);

про звернення до Рахункової палати України стосовно проведення
аудиту ефективності використанням коштів МОЗ України та НСЗУ,
виділених їм на створення і функціонування інформаційних
(автоматизованих) та інформаційно-телекомунікаційних систем (за
наслідками розгляду питання ухвалено рішення про направлення звернення до Рахункової
палати України з проханням провести аудит ефективності використанням коштів МОЗ
України та НСЗУ, виділених їм на створення і функціонування інформаційних
(автоматизованих) та інформаційно-телекомунікаційних систем);

про стан забезпечення своєчасного доступу пацієнтів до життєво
необхідних лікарських засобів та медичних виробів, що закуповуються МОЗ
України із залученням спеціалізованих міжнародних організацій у 2016–
2018 роках (за наслідками розгляду питання ухвалено рішення звернутися до Прем’єрміністра України з настійним проханням взяти під особистий контроль надання МОЗом
України запитуваної Комітетом інформації стосовно стану забезпечення своєчасного
доступу пацієнтів до життєво необхідних лікарських засобів та медичних виробів, що
закуповуються МОЗ України із залученням спеціалізованих міжнародних організацій у 2016–
2018 роках, у повному обсязі на паперових носіях за особистим підписом в.о. Міністра охорони
здоров’я чи його заступника, незалежно від наявності відповідних відомостей у відкритому
доступі на офіційному веб-сайті МОЗ України);

про звернення колективу ДУ «Український науково-дослідний
протичумний інститут ім. І.І. Мечнікова МОЗ України» щодо сприяння
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припиненню його реорганізації (ліквідації), збереження статусу та функцій
єдиної в Україні профільної установи, яка займається проблемами
біологічної безпеки та біозахисту (за наслідками розгляду питання ухвалено рішення
підтримати звернення колективу Українського науково-дослідного протичумного інституту
ім. І.І. Мечнікова МОЗ України та звернутися до Прем’єр-міністра України з проханням про
збереження статусу та функцій єдиної в Україні державної установи, яка займається
проблемами біологічної безпеки та біозахисту, та підпорядкування її безпосередньо Кабінету
Міністрів України);

про ситуацію, що склалася у липні-вересні поточного року в
Одеському національному медичному університеті довкола призначення
керівництва цього закладу (за наслідками розгляду питання ухвалено рішення
звернутися до Генеральної прокуратури України та Національної поліції України з проханням
провести комплексну перевірку діяльності Одеського національного медичного університету
та забезпечити проведення чергових виробів ректора університету шляхом вільного
волевиявлення колективу навчального закладу);

про звернення Київської міської профспілки працівників охорони
здоров’я та трудового колективу ДЗ «Український спеціалізований
диспансер радіаційного захисту населення МОЗ України» щодо
недопущення його закриття (за наслідками розгляду питання ухвалено рішення
підтримати звернення Київської міської профспілки працівників охорони здоров’я і трудового
колективу Українського спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення МОЗ
України та звернутися до Кабінету Міністрів України з проханням про недопущення
закриття цього закладу);

про відкрите звернення колективу працівників ДУ «Інститут серця
МОЗ України» (за наслідками розгляду питання ухвалено рішення поінформувати Голову
Представництва Європейського Союзу в Україні Х.Мінгареллі та Надзвичайного і
Повноважного Посла Сполучених Штатів Америки в Україні М.Йованович стосовно
неетичних висловлювань в.о. Міністра охорони здоров’я України Уляни Супрун на адресу
представників трудового колективу ДУ «Інститут серця МОЗ України» та звернутися до
них з проханням довести стурбованість з цього приводу народних депутатів України – членів
Комітету з питань охорони здоров’я до керівництва держав, які вони представляють);

про звернення колективу ДУ «Національний інститут терапії ім.
Л.Т.Малої НАМН України» щодо сприяння розвитку нового
перспективного напряму з вивчення впливу на мікробіом людини як
дієвого фактору підвищення ефективності лікування і профілактики
серцево-судинних та інших неінфекційних захворювань (за наслідками розгляду
питання ухвалено рішення підтримати наукові розробки Національного інституту терапії
ім. Л.Т.Малої НАМН України та звернутися до Кабінету Міністрів України та Національної
академії наук України з проханням всебічно сприяти розвиткові нового перспективного
напряму щодо застосування принципів персоніфікованої медицини, зокрема відносно
неінфекційних захворювань, а також до Національної академії медичних наук України та
МОЗ України з пропозицією щодо доцільності створення єдиного державного науковоклінічного центру молекулярно-генетичних досліджень профілактики неінфекційних
захворювань на базі Інституту та виділення 5 млн грн для придбання необхідного
устаткування для продовження розпочатих наукових розробок);

про звернення Української Медичної Експертної Спільноти щодо
проведення масової вакцинації проти кору в період загострення епідемічної
ситуації з грипу та ГРВІ (за наслідками розгляду питання ухвалено рішення звернутися
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до Кабінету Міністрів України та РНБО України щодо ризиків проведення вакцинації
населення проти кору в період загострення епідемічної ситуації з грипу та ГРВІ в Україні; до
Міністерства охорони здоров’я України з приводу надання інформації про терміни
придатності імунобіологічних препаратів, що застосовуються для вакцинації населення
проти кору та їх наявної кількості в Україні, а також поінформувати голів обласних
державних адміністрацій щодо позиції Комітету з цього питання).

У 2018 році Комітетом з питань охорони здоров’я проведено 11
засідань «круглих столів» на такі теми:
«Стан організації ДНК-ідентифікації загиблих під час проведення
антитерористичної операції і операції об’єднаних сил, розшуку зниклих безвісти
громадян на тимчасово окупованій території» (13 вересня 2018 року);
«Реформування системи реабілітації та визначення групи інвалідності
громадян України» (21 вересня 2018 року);
«Забезпечення права на охорону здоров’я недієздатних осіб: актуальні
проблеми та шляхи їх вирішення» (28 вересня 2018 року);
«Доцільність передачі окремих медичних закладів від силових відомств,
Міністерства соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я
України до Міністерства України у справах ветеранів» (03 жовтня 2018 року);
«Державно-приватне партнерство у сфері охорони здоров’я: виклики та
перспективи в умовах медичної реформи» (17 жовтня 2018 року);
«Створення державної системи оцінки технологій охорони здоров’я
(Health Technology Assessment – HTA) як необхідного інструменту
реформування медичної галузі» (24 жовтня 2018 року);
«Про стан фінансового забезпечення потреб хворих на цукровий діабет у
препаратах інсуліну у 2018 році» (07 листопада 2018 року);
«Науково-медичні підходи до проблеми ґендерної рівності» (09 листопада
2018 року);
«Проблеми фінансування програм лікування вірусних гепатитів,
онкологічних та гематологічних захворювань, зубопротезування серед учасників
АТО/ООС» (05 грудня 2018 року);
«Готовність системи охорони здоров’я до роботи та міжвідомчої взаємодії
в умовах воєнного стану» (10 грудня 2018 року);
«Партнерство в публічному управлінні охороною здоров’я для підвищення
людського потенціалу нації» (12 грудня 2018 року).
Крім того, за ініціативи Комітету 20 листопада 2018 року було
проведено у Верховній Раді України четвертий День профілактики діабету
(обстежено 358 осіб, з них у 35% було виявлено підвищений вміст глюкози у
крові, у 20 осіб - порушення толерантності до вуглеводів (переддіабет), у 8 осіб
- вперше виявлено діабет ІІ типу, а у 7 осіб - діабет ІІ типу у запущеній
(декомпенсованій) стадії).
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Також за звітний період Головою Комітету проведено низку робочих
зустрічей, зокрема з питань:
рекомендацій ООН у сфері захисту прав людини в Україні, а також про
створення системи з ДНК-ідентифікації загиблих у зоні бойових дій та
порушення прав людини у сфері надання медичних послуг – з Головою
моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіоною Фрейзер
(07 листопада 2018 року);
щодо кроків по реформуванню національної системи охорони здоров’я, які
було зроблено Комітетом та заходів, що вживаються Міністерством охорони
здоров’я України у цьому напрямі, а також щодо широкого кола актуальних для
України суспільно-політичних питань – з керівником відділу політики
Представництва Європейського Союзу в Україні Фабіо Делла Піазза (20 грудня
2018 року).
За звітний період у Комітеті опрацьовано 1800 листів і звернень, з них
304 звернень громадян.
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