СТЕНОГРАМА
засідання Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації,
медичної допомоги та медичного страхування
5 лютого 2020 року
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Шановні колеги, шановні запрошені, починаємо
засідання Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного
страхування. В залі присутні?
ЗІНКЕВИЧ Я.В. 12 народних депутатів.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Кворум є.
Відповідно до Закону України "Про комітети Верховної Ради України"
інформую всіх присутніх, що на засіданні ведеться звукозапис та
відеозйомка.
Сьогодні в засіданні комітету беруть участь: народні депутати України,
члени Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного
страхування, перший заступник Міністра охорони здоров’я України
Семиволос Андрій Володимирович, заступник Міністра, ну я його бачив
десь, є, є. Коваля не бачу, скоріше за все, немає, генеральний директор
державного підприємства "Медичні закупівлі" Жумаділов Арсен Куатович,
представники Міністерства оборони України, експертного середовища,
громадськості та засобів масової інформації.
Пропоную розпочати нашу роботу із затвердження порядку денного.
Ви попередньо отримали його для ознайомлення. Єдине, що вношу
пропозицію, у зв’язку з об’ємністю першого питання – законопроект 2538,
поставити його третім в порядку денному, щоб у нас вистачило часу
затвердити перелік виступаючих на парламентських слуханнях, а також
прийняти рішення по питанню надання волонтерської медичної допомоги
підрозділам Збройних Сил України.
Прошу голосувати з урахуванням цих уточнень. Хто за?
ЗІНКЕВИЧ Я.В. 12 – за. Одноголосно.
РАДУЦЬКИЙ М.Б.
Розпочинаємо нашу роботу.

Дякую.

Порядок

денний

затверджено.

Про затвердження списку виступаючих та черговості виступів на
парламентських слуханнях на тему: "Організація протиракової боротьби в
Україні. Проблеми та шляхи їх вирішення", що проводитимуться 12 лютого
2020 року відповідно до Постанови Верховної Ради України від 14 січня 2020
року № 454-ІХ.
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Шановні колеги, на наступному тижні, 12 лютого, за ініціативи нашого
комітету і особисто голови підкомітету пана Зуба проводитимуться
парламентські слухання на тему: "Організація протиракової боротьби в
Україні. Проблеми та шляхи їх вирішення".
Наразі підкомітетом з питань профілактики та боротьби з
онкологічними захворюваннями на чолі з нашим колегою народним
депутатом Валерієм Зубом та секретаріатом комітету ведеться підготовка до
проведення наших слухань відповідно до затвердженого розпорядженням
Голови Верховної Ради плану заходів від 21.01.2020 року. Цим планом, серед
іншого, передбачено затвердження на засіданні нашого комітету, як
відповідального за організацію проведення парламентських слухань, списку
запрошених до виступу на парламентських слуханнях осіб та визначення
черговості їх виступів. Проект такого списку сформований відповідальним за
підготовку головою профільного підкомітету Валерієм Зубом.
Прошу до слова голову підкомітету народного депутата Валерія Зуба.
ЗУБ В.О. Доброго дня, шановні колеги, шановні присутні, дійсно, в нас
така буде непересічна дата – 12 лютого ми проводимо вперше за 16 років
парламентські слухання з питань онкології. Зразу хочу подякувати комітету,
Михайлу Борисовичу, все-таки ми так досить плідно попрацювали, і ми,
формуючи порядок денний, практично врахували побажання всіх бажаючих
виступити на парламентських слуханнях. Ми запросили народних депутатів,
запросили всіх профільних науковців і спеціалістів в галузі онкології, буде
виступати голова Асоціації онкологів, будуть виступати директори наших
профільних онкологічних установ, буде виступати голова обласної державної
адміністрації з Кіровоградської області. До речі, пацієнтські організації теж
представлені, практикуючі лікарі, дитячі онкологи. Тому, в принципі,
постарались, щоб ми могли цю тему максимально освітити з усіх боків.
Ну, і хочу зразу з ж повідомити, от буквально перед засіданням ми ще
провели чергову зустріч з експертом ВООЗ, вони приїжджали до нас два
місяці тому, коли ми починали, скажемо, розробляти цю програму. На
сьогоднішній день створена робоча група, в яку входить близько 30
спеціалістів, по підготовці національної стратегії боротьби з раком. Уже
національна стратегія практично готова, тобто кожна підгрупа надала свої
пропозиції, проходить зараз узагальнення цієї стратегії, і ми на
парламентських слуханнях уже презентуємо нашу цю національну стратегію.
Дякую комітету за підтримку, за те, що все-таки це питання буде
винесено на парламентські слухання.
Дякую.
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СТЕФАНИШИНА О.А. Доброго дня, шановні колеги! Дякуємо за таку
пропозицію, і я буду підтримувати, звичайно, цю програму. Але,
користуючись вже можливістю, я би хотіла запропонувати також, можливо,
на якийсь наступний комітет винести питання ситуації в Інституті раку. Ми
давно не розглядали, яка там ситуація. Наразі мені відомо, що відсторонена
директорка знову ходить на роботу, незважаючи на той звіт, який ми
отримали. Можливо, це не так. Я би хотіла заслухати Міністерство охорони
здоров'я з приводу ситуації, яка там відбувається, оскільки система, яку ми
сьогодні обговорюємо, має цей ключовий Інститут раку, в якому досі
виглядає, що не все відбувається так, як потрібно українським пацієнтам.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Пані Ольго, повністю підтримую, ініціюйте такі
запрошення на комітет. Я думаю, що депутати теж підтримають. Я особисто
підтримую повністю. Дякую.
Більше немає зауважень, запитань? Якщо ні, то вношу пропозицію
затвердити сформований список виступаючих на парламентських слуханнях
на тему: "Організація протиракової боротьби в Україні. Проблеми та шляхи її
вирішення", - запланованих на 12 лютого 2020 року.
Прошу голосувати, хто за.
ЗІНКЕВИЧ Я.В. 12 – за. Одноголосно.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую. Рішення прийнято.
Переходимо до розгляду наступного питання: про направлення до
Міністерства оборони України звернення щодо офіційного залучення
волонтерських громадських організацій до надання волонтерської медичної
допомоги підрозділам Збройних Сил України, які перебувають
безпосередньо в районі проведення Операції об'єднаних сил.
Шановні колеги, за пропозицією щодо розгляду цього питання до
комітету звернулась наша колега – народний депутат Яна Зінкевич. Ми
запросили до участі в його розгляді представників Головного військовомедичного управління Міністерства оборони України.
Пропоную надати слово народному депутату Яні Зінкевич – ініціатору
розгляду – регламентом до 5 хвилин, потім заслухати представника
Міністерства оборони – 5 хвилин, далі перейти до обговорення і ухвалення
рішення. Немає заперечень? Є заперечення?
ЗІНКЕВИЧ Я.В. Пане голово, а можна, будь ласка, також заслухати
народного депутата минулого скликання – координатора по даних питаннях
Оксану Корчинську?
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РАДУЦЬКИЙ М.Б. Давайте ми це вже потім. Вибачте, пані Оксано, але
від громадськості ми обов'язково надамо слово. Добре?
КОРЧИНСЬКА О.А. (Без мікрофону)
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Ми встигнемо, пані Оксано, але від громадськості.
Добре? Обіцяю, ми дамо слово обов'язково.
Запрошуємо до слова народного депутата України Яну Зінкевич.
Прошу.
ЗІНКЕВИЧ Я.В. Дякую, пане голово! Дякую, колеги.
Хотіла б насамперед наголосити про нинішню ситуацію на фронті.
Незважаючи на всі офіційні звіти, все рівно ми розуміємо, що є багато
поранених, і навіть при війні, яка є досить уже стабільною, все рівно в будьякому випадку бувають поранені, тому що є і заміновані території, і, на жаль,
це буде тривати ще не один десяток років, поки ці території будуть
розміновані. Це потрібно розуміти.
Також потрібно розуміти нюанс, що зараз на фронті дуже велика
частина територій, на яких можуть бути поранені, покривається саме
екіпажам волонтерських служб, тому що є дефіцит великий і брак кадрів
взагалі в Збройних Силах, і в тому числі в медицині. Не будемо
обговорювати вже, вдаватися в причини, вони різні: і виснаження людей, і
недостатнє забезпечення – вони абсолютно різні, але є факт. Тобто фактично
по моїх підрахунках десь близько мінімум 30 відсотків фронту покривається
волонтерськими екіпажами. Ясна справа, що про це намагаються назагал
говорити – не звітувати, тому що за це карають ті підрозділи, які стоять
безпосередньо на цій ділянці, і допускають до себе ці волонтерські
підрозділи. Війна уже триває не один рік, і нам потрібно це питання уже
нарешті вирішити, тому що фактично уже їздять на фронт допомагати одні і
ті самі люди, одні і ті самі організації, одні і ті самі автомобілі, тобто це не
проблема все це зафіксувати і надати паспортні дані і офіційно людей
залучати.
Також хочу наголосити, що така можливість є безпосередньо у бригад
– робити залучення окремо кожних людей, які як волонтери заступають на
чергування для медичної евакуації.
Також я сьогодні підняла це питання для того, щоб відреагувати на
дуже, скажімо так, дивну заяву Головного військово-медичного управління.
Як ви всі бачили, була заява, якщо так коротко сказати, підсумувати, що от,
дякуємо, у нас все чудово, у нас все забезпечено, все є, волонтери, тут ваша
допомога не потрібна, давайте залучайтеся на психологічну допомогу. Всі ми
розуміємо, що це не так, і це було, чесно кажучи, дуже негарно стосовно тих
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людей, які безоплатно допомагають уже декілька років, в тому числі і
поранені, в тому числі і загиблі. Хочу наголосити, що і в моєму є підрозділі
загиблі – загинув наш друг "Смурфік" у квітні 2019 року на передових
позиціях від кулі снайпера в голову. Все рівно є такі випадки, і вони далі
будуть. І поки не буде вирішено питання безпосередньо залучення
офіційного, ці люди залишаються фактично без ніяких гарантій, вони все
рівно зараз є нелегалами на всіх позиціях, допомагають, але вони взагалі
повністю ніяк не захищені. Тобто, наприклад, ця людина у нас, наш
загиблий, досі не отримав навіть у судовому процесі і не може отримати
статус загиблого, його родина не може отримати статус. Відповідно, все, що
ми, волонтери, між собою скидаємося, це і є допомога цим людям.
Тому хочу обговорити сьогодні дане питання, почути ваші думки, і
вважаю дуже доречним, що потрібно ініціювати саме можливість офіційного
залучення волонтерів медиків і парамедиків до евакуації і роботи в
госпіталях, тому що це дуже необхідно.
Дякую вам.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую, пані Яно.
До слова запрошується представник Міністерства оборони України.
Прошу, регламент – 5 хвилин.
ХАЛІК С.В. Дякую, пане голово комітету Верховної Ради.
Шановні присутні! Шановні народні депутати України! Позиція
командування медичних сил не змінюється. Співпраця з волонтерськими
організаціями потрібна. І вона продовжується.
На даний час медична служба Збройних Сил України співпрацює з
такими волонтерськими організаціями, як ПДМШ ім. Пирогова,
"Госпітальєри", "ASAP", які за 2019 рік здійснили більше 200 евакуацій
поранених і хворих військовослужбовців на вищі рівні медичного
забезпечення.
Щодо подальших напрямків співпраці. Ми продовжуємо співпрацю, ми
не заперечуємо цього ні в якому разі. І пропонуємо ще розглянути таке
питання, як залучення волонтерських організацій до підсилення і цивільних
лікарень за потреби, і підсилення контрольних пунктів в'їзду/виїзду для
надання медичної допомоги і евакуації і цивільного населення також.
Дякую.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую. Шановні колеги! Чи є якісь зауваження?
Спочатку депутати, пані Оксано.
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Шановні колеги! Є якісь зауваження, думки?
Прошу.
ПЕРЕБИЙНІС М.В. Є питання. Так залучають чи не залучають? Бо
Міністерство оборони каже, що залучають.
ХАЛІК С.В. На даний час…
ПЕРЕБИЙНІС М.В. Можна з'ясувати?
ЗІНКЕВИЧ Я.В. Неофіційне залучення. І, чесно скажу, є так певні
бригади, які допускають все ж волонтерів. Вони стараються це приховувати.
Вимушені це приховувати.
ПЕРЕБИЙНІС М.В. Тобто немає офіційного статусу у волонтерів.
ЗІНКЕВИЧ Я.В. Немає ніякого.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Вибачте, одне уточнення. А раніше як? Волонтери
офіційно залучались чи ні? Пані Яно!
ЗІНКЕВИЧ Я.В. Був тільки один випадок, наскільки я пам'ятаю, по
залученню ПДМШ ще коли було АТО. Інші служби ніколи не залучались
офіційно.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Ну тобто це не сьогодні відбулось, так? Я
правильно розумію?
ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. (Без мікрофону, не чути)
ЗІНКЕВИЧ Я.В. Так.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Це зміни в 2019 році?
ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. (Без мікрофону, не чути)
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Але ж АТО у нас в 2017. Пані Оксано, хвилиночку.
ЗІНКЕВИЧ Я.В. Що-що?
РАДУЦЬКИЙ М.Б. А ООС, мені здається, у 2018.
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ЗІНКЕВИЧ Я.В. Ну от зараз, 2018-19-20-й, наскільки знаю, ні в кого
немає офіційного залучення. Можливо, там, на місці, вони якось змогли, пару
людей, домовитись з бригадами.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Ну тобто це не сьогоднішнього дня проблема. Ця
вже проблема існує не один день. Я правильно розумію?
ЗІНКЕВИЧ Я.В. Так-так.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую.
Пане Олесю.
ДОВГИЙ О.С. У мене, власне, було саме таке питання, тому що я
розумію, що волонтерський рух, він сформувався хаотично, не те що
хаотично, неочікувано як для всієї країни. В момент, коли почалася воєнна
агресія, самі патріотичні люди, які мали можливість і бажання, вони
самостійно, не думаючи там про статус і про все, вже поїхали туди. Потім,
коли війна затягнулась, ну і почало вирішуватися забезпечення армії, там
структурування ваших сил і все решта, з'явилась необхідність, мабуть,
волонтерський рух, він там змінився за цих 5 років, і зрозуміло, стало
очевидним, що є якісь волонтерські організації, які вже відбулись як
організації і які мають, внесли свій професійний вклад і продовжують його
вносити. Є ті, які, наприклад, були там тимчасовими, і вже сьогодні пройшло
там достатньо багато часу для того, щоб зрозуміти, де є професійна
волонтерська організація, яка відбулась, і там є, так, яка була тимчасовою.
Я просто от на прикладі "Госпітальєрів" зараз нашої колеги, або тих,
кого ви перечислили, кого ви залучаєте. Оскільки вже пройшло так багато
часу, оскільки вже зрозуміло, які організації відбулись як волонтерські, і
вони мають дуже такі чутливі пункти, вони закривають собою, я так
розумію, тобто волонтери закривають те, де не справляється армія і держава.
Правильно я розумію?
І якщо волонтерський рух закриває собою очевидні прогалини, які
держава, це тоді означає, що держава повинна визнати, що нашого ресурсу,
чи економічного чи людського, не вистачає для якісного закриття там того чи
іншого, ну, там цих ніш, і якось все-таки, мабуть, офіційно владнати це
питання – на законодавчому рівні врегулювати.
Бо я зараз почув там від пані Яни, якій я довіряю і до якої я дуже з
повагою, що там на якомусь етапі зараз уже, в 2020 році, от, власне, що "ми,
волонтери, скинулись, те там у нас і виходить". Тобто вони ж скидаються –
це я правильно зрозумів? Ви кажете: "Скільки наших коштів ми зібрали,
волонтерських наш рух, стільки і нам вистачило".
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Це із-за того, що недофінансована армія? Чи це із-за того, що не
врегульовані взаємини офіційної армійської структури і волонтерського
руху?
ХАЛІК С.В. Дякую за запитання.
На даний час, по-перше, ще раз наголошую, що медична служба дуже
вдячна за участь волонтерів у наданні
медичної допомоги
військовослужбовцям, щоб не було там подвійного зараз тлумачення цих
слів.
По-друге, повертаючись до вашого запитання, я так розумію, що більш
за все друга складова: не врегульовано. Не врегульоване їх юридичне
перебування. Тобто надання їм статусів після, надання їм засобів захисту і
так далі, так далі. Вони виконують завдання в "червоній" зоні і також
наражаються на небезпеку.
ДОВГИЙ О.С. (Не чути) … Ми як комітет можемо відпрацювати хоча
б у частині медичного забезпечення армії, можливо якийсь законопроект? Чи
можемо ми допомогти як комітет, як законодавець ініціювати якусь? Чи є у
вас разом з волонтерами напрацьоване розуміння цієї проблеми і пропозиції
до вирішення, які ми повинні взяти, пролобіювати і врешті-решт поставити
на цьому крапку?
ХАЛІК С.В. Я думаю, це питання ми, ну, в будь-якому випадку буде
звернення на Міністерство оборони, ми розглянемо це питання і визначимо
ці стосунки, а саме ті дотики, де ми будемо взаємодіяти.
ДОВГИЙ О.С. Можна тоді вас попросити? Ви у нас на комітеті вже не
в перший раз?
ХАЛІК С.В. Один раз був.
ДОВГИЙ О.С. Ви ж ще будете. Чи можна, щоб ми якийсь визначили
термін? Тому що ми цього ж питання аналогічного торкались минулий раз.
Якщо це там політичне питання, яке там, образно, нам туди не лізти, то
це одне. Якщо це питання того, що це є дійсно проблема, яка не врегульована
законодавчо і просто не вистачає енергії чи імпульсу, щоб це все
"дозверстати", то я точно говорю, ми готові стати тут, підставити своє плече і
допомогти це зробити.
І у нас є там голова підкомітету, наша профільна колега, яка точно, і ми
їй допоможемо, яка точно дасть цього необхідну підтримку.
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РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую. Прошу.
ВАГНЄР В.О. Скажіть, будь ласка, мене хвилює питання про
відповідальність за життя людей. Ви як військовослужбовець, як керівник
несете відповідальність за кожного вашого підлеглого. Якщо ви залучаєте
волонтерські організації або якихось фізичних осіб, які вам допомагають, як
ви визначаєте цю відповідальність за їх життя?
ХАЛІК С.В. Дякую за запитання. Я хочу тоді трошки так сказати:
наявних сил і засобів медичної служби на даний час достатньо для надання
своїми зусиллями медичної допомоги. Але ми дуже вдячні, ще раз кажу,
волонтерським організаціям, що беруть участь у наданні медичної допомоги,
в тому числі і військовослужбовцям Збройних Сил України.
ДОВГИЙ О.С. Так чому вони надають, якщо вам достатньо?
ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Да, вопрос.
ДОВГИЙ О.С. Якщо у вас як офіційної структури достатньо
медикаментів і людей для того, щоб якийсь фронт цей закрити, чому… Тому
що я знаю, і ми професійно займаємось благодійністю, грошей зібрати
достатньо на вирішення… Завжди в світі дефіцит коштів і потреб більше.
Якщо у вас, наприклад, це питання вирішено, а вони далі продовжують
збирати кошти на благодійність, які можна було би направити більш
ефективно на якісь їхні інші програми, чого у вас є гроші і немає дефіциту, а
вони збирають гроші, для того щоб цей дефіцит закривати? Ну, розумієте моє
питання?
ХАЛІК С.В. Так, я зрозумів.
ДОВГИЙ О.С. Можливо, ми могли б, владнавши це, допомогти ще
більшій кількості людей?
КОРЧИНСЬКА О.А. Можна я?
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Прошу, Михайле Васильовичу.
МАКАРЕНКО М.В. Я єдине хочу, бачите, пан Довгий сказав, які він
запитання задав, де йому немає відповіді. Але ж ви йшли сюди і знали, що
будуть запитання і будуть відповіді. Я вже не буду і запитання задавати. Я
єдине хочу сказати, що давайте якось так всі разом зберемося. От зараз
депутати 8-го скликання, вони ж теж активні, розумні були такі і не владнали
ці питання, які ми зараз виносимо і витрачаємо час, і все, але ж це дуже
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важливо. Так давайте зараз якось на нашому комітеті виробимо план наших
дій і всі разом з Михайлом Борисовичем…
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Михайле Васильовичу, я вас прошу, це не
функціональний обов'язок депутатів, це є для того Міноборони. Я вас прошу,
давайте регламент не порушувати.
МАКАРЕНКО М.В. Подождите, сейчас. Я хочу, щоб ми з
Міністерством оборони якось всі зібралися і вирішили це питання. Ви
розумієте це?
ДОВГИЙ О.С. Є конкретна пропозиція. Не відносно до голосування,
яке у нас буде по суті, чи можемо ми звернутися… Хто є відповідальною
людиною в Міністерстві оборони? До кого ми повинні звернутися з запитом,
з проханням в такий-то термін надати пропозицію про врегулювання цього
питання?
КОРЧИНСЬКА О.А. Начальник Генерального штабу…
ХАЛІК С.В. Через Міністерство – так, до начальника Генерального
штабу.
ДОВГИЙ О.С. Чи можна вас просити, щоб ми проголосували
звернення, що ми в рамках розгляду такого-то питання заслуховували… А?
РАДУЦЬКИЙ М.Б. У нас є звернення.
ДОВГИЙ О.С. І ми це звернення з проханням надати своє бачення
Міністерству оборони, щоб вони відпрацювали і надали своє бачення, як ми
повинні вирішити це все.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Мені більше подобається слово "надали бачення",
бо, Михайле Васильовичу, Міністерство оборони веде військові дії на сході
країни. Я думаю, що в них є чим зайнятись, але питання волонтерського руху
це дійсно дуже важливе питання і ми хочемо мати відповідь… Ну,
зустрітись. Так-так, протокольне доручення.
Є ще в депутатів? Прошу.
ДУБНЕВИЧ Я.В. У мене до представника Міністерства оборони.
Скажіть, будь ласка, ви самі зараз називали перелік волонтерських
організацій, з якими ви співпрацюєте. Тому в мене запитання до вас: чи
згодні ви як представник Міністерства оборони, щоб затвердити перелік
волонтерських організацій, дати їм офіційний статус, що в подальшому дасть
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можливість узгоджувати з Міністерством оборони перелік осіб, які
представляють ці волонтерські організації, надають волонтерську допомогу в
зоні бойових дій.
І друге питання. Чи ви згодні, що залучення представників
волонтерських організацій, медиків не тільки до реабілітації, що стосується
посттравматичних, а також для виконання інших медичних завдань, в тому
числі і в зоні бойових дій? Можете дати відповідь?
ХАЛІК С.В. Я дам відповідь, але в частині тільки медичного
забезпечення, тому що за Міністерство оборони я не зможу вам надати
відповідь зараз. Після направлення відповідного звернення, воно буде
розглянуто, деякі питання просто не відносяться до компетенції медичної
служби.
ДУБНЕВИЧ Я.В. Перелік волонтерських організацій, ви погоджуєтесь,
що треба офіційно подати?
ХАЛІК С.В. Сьогодні він такий, завтра може ще будуть додані
організації якісь.
ДУБНЕВИЧ Я.В. Зрозумів. Дякую.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Від громадськості є бажаючі? Я так розумію, пані
Оксана. Якщо ще хтось є, записуйтесь в секретаріаті.
Прошу, пані Оксано, дві хвилини.
КОРЧИНСЬКА О.А. Дякую. Якщо можна, три хвилини.
Є дві причини. Перша причина – 30 організацій волонтерських
звернулись до Міністерства оборони, це було 10 днів тому, після дійсно
посту на сайті Головного військово-медичного управління, де фактично
меседж був такий: волонтери, дякуємо, в нас все є, можете відпочивати,
займатись психологічною допомогою. Це було спровоковано, і 30 звернень
до міністра оборони, начальника Генерального штабу були продиктовані
саме, в першу чергу, госпітальними волонтерами, які описали, що тільки,
наприклад, на онкологію, бюджет Міністерства оборони на лікування
онкології 3 мільйони, потреба – 90 мільйонів. На цей рік начебто вони
кажуть, що вони виділять 10 мільйонів, тобто це 10 відсотків всього на
лікування військовослужбовців. І звичайно, ці 90 відсотків дефіциту - це
допомагають волонтери. Мова йшла про розмову саме з початку
госпітального рівня волонтерам, і ця допомога звичайно потрібна, тому що
дуже багато препаратів, особливо ті, що не включені в національний перелік
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ліків, купують волонтери, навіть такі елементарні речі, щоб повернути до
життя, норадреналін, наприклад, це купується волонтерами. І там дуже
велике. І тому ви бачите пости наших волонтерів, які купують ці дорогі
препарати для реанімації в тому числі. Це перша ситуація.
І друга ситуація, яку вам описала ваша колега, наша Яна Зінкевич. Ми
її подолали з міністром Квіташвілі, якого я вітаю сьогодні на комітеті, тому
що ми її подолали в 2015 році завдяки Сандро Квіташвілі, і тоді ще 4
підписанти, ми запустили оцей штаб в травні 2015 року, який, я дуже вдячна,
ваш комітет підтримав, але, на жаль, він на базі РНБО до сих пір без вашої
підтримки не запрацював, тому що Міністерство оборони його блокує з
якихось своїх причин. Ви запропонували трьох кандидатів, які влаштовують,
і в тому числі нас, громадську спільноту, щоб вони були членами штабу. У
вас є 3 представники, нас абсолютно це влаштовує. Цей штаб треба
запустити, бо там був штаб, відповідно, Міністерства охорони здоров'я
входило, на базі Міністерства оборони, зараз запропоновано РНБО, тому що
це було б оптимально.
Саме на базі цього штабу були підписані меморандуми з Міністерством
оборони, а зараз у зв'язку з тим, що військова медицина перейшла до
Генерального штабу, то звичайно треба підписати, оці організації повинні,
так як у нас підписались. І вони діяли до 2018 року включно по
меморандумах підписаних про співпрацю, це просто меморандум про
співпрацю, де громадська організація залучала таку-то кількість
волонтерської допомоги, в першу чергу, це кадри. Міністерству оборони що
не вистачає – це військових медиків. На бойових позиціях не вистачає, у них
дефіцит зараз 60 відсотків – це бойових медиків. І тому саме цю роботу
виконують добровольці-медики, вони виконують: це ПДМШ, і
"Госпітальєри", і "Ульф", і у нас ще кілька підрозділів є, і "ASAP", звичайно,
без сумніву, саме цю роботу вони виконують.
Не вистачає кадрів. І тому тут достатньо поновлення оцього
меморандуму громадської організації, яка займається цією допомогою, з
Генеральним штабом або з Міністерством оборони як юридично, і
функціонування того штабу міжвідомчого, який уже комітет ваш підтримав, і
це на базі РНБО. Ми би просили ще раз звернення, щоб цей штаб почав
функціонувати, тому що там повинні бути учасники всіх міністерств, і само
собою, це дає можливість далі продовжити продуктивну роботу.
Дякую.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую.
Хто ще? Прошу.
БЕРЕЗЮК І.В. Я маю певне відношення до ПДМШ імені Пирогова,
тому що коли він створювався, то саме модель…
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РАДУЦЬКИЙ М.Б. Якщо я не плутаю, пані Інно, 2 хвилини регламент.
БЕРЕЗЮК І.В. Я зараз списалася з Геннадієм Друзем, але він мені не
відповідає, хотіла запитати в нього, як справи зараз. Але я можу сказати так,
що це питання є неврегульованим багато років поспіль, воно відбувалося
завжди в ручному режимі. Тобто ті волонтерські організації, чому ПДМШ,
вона є фаховою організацією, до неї залучені тільки медичні фахівці, і на
рівні, скажімо так, ручного керування ще певних років, 15-го року ще, були
врегульовані ці питання з Міністерством охорони здоров'я, на рівні
меморандумів виконавчих органів влади, тобто Міністерства оборони і
Міністерства охорони здоров'я. Я вірно кажу?
КОРЧИНСЬКА О.А. Абсолютно.
БЕРЕЗЮК І.В. І медики залучалися за рахунок того, що Міністерство
охорони здоров'я надавало відрядження, і ці ротації були підтверджені
Міністерством охорони здоров'я. Але на законодавчому рівні такі стосунки є,
так, вони не врегульовані, і тому, напевне, це питання таки потрібно було б
врегулювати, тому що це безпека людей, це дійсно необхідність допомогти
виконавчим органам влади: і Міністерству оборони, і Міністерству охорони
здоров'я розібратися, яким чином вони мають взаємодіяти.
Тому я хотіла б надати пропозицію, що напевне настав час, він настав
ще 3 роки тому чи 4, зробити залучення таких людей, які беруть участь, і всіх
стейкхолдерів, якийсь формат "круглого столу" для того, щоб ми могли це
все обговорити. І якщо звертатися в цьому полі до законодавця, до комітету,
потрібно знати, що ми хочемо від комітету в такому випадку.
ЗІНКЕВИЧ Я.В. Прошу, будь ласка, завершуйте.
БЕРЕЗЮК І.В. Тому що зараз Міноборони це є виконавча структура, у
них є певні свої завдання, ми ж розуміємо це. Мінздрав також, він може на
якомусь певному рівні врегулювати ці стосунки стосовно медиків...
ЗІНКЕВИЧ Я.В. Прошу, будь ласка, завершуйте.
БЕРЕЗЮК І.В. Стосовно не медиків - не відомо. Тому просто радує,
що цей формат, так, він дуже важливий.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую. Ми чуємо. Я би хотів, повністю підтримую
дії наших волонтерів, які, будемо казати так, незрозуміло, якою була б
країна, якби не наші волонтери. Так?
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БЕРЕЗЮК І.В. Безумовно.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Ми це все розуміємо.
Але я хотів би одне маленьке зауваження. Якщо люди їхали у
відрядження, то це вже, вибачте, це не волонтери. Це люди, які їхали за
державний кошти у відрядження.
БЕРЕЗЮК І.В. За ними зберігалось робоче місце.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Хвилиночку. Відрядження – це є відрядження.
Волонтери – це коли люди їдуть у свій час, не залишаючи за собою. Ну, я
просто, я ні в якому разі не принижую. Але давайте, волонтери – волонтери,
відрядження від держави – це відрядження від держави, ну є невелика
різниця, і ви це добре розумієте.
Ще хтось є від громадськості? Прошу.
НЕПОМ’ЯЩИЙ М.В. Значить, 2014 року волонтери були готові на все
і їхали на фронт, і деякі загинули – це були дійсно волонтери. І медики були,
і фельдшери, і ветеринари, вибачаюсь, були. І потім уже, коли (нерозб.)
почав працювати, там деяким, люди, коли гинули, і до сих пір є, як Яна
сказала, що загинула людина і вона не має ніякого правового статусу, тому
що вона волонтер.
Хто у відрядження їхав, отримували "учасники бойових дій" через
Міноборони, "учасники війни" або "родина загиблих".
Якщо людина як волонтер загинула і надавала медичну допомогу, вона
ніякого правового статусу. Теж я думаю, що це треба якось врегулювати.
Тому що медики, які військові були там… У нас першими, і я думаю, що ви
всі знаєте такого Вадима Свириденка. Він пішов по мобілізації і він
обслуговував для всього округу ледь не 5 чи 7 сіл, фельдшер один. Тоді
скільки медиків було?
Я думаю, що не дуже і багато зараз військових медиків, коли є
можливість, вони надають допомогу населенню в зоні бойових дій, коли
немає, то це на волонтерах лишається. Тому треба це все врегулювати.
Дякую.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую.
Якщо немає більше бажаючих, є пропозиція підтримати пропозицію
народного депутата Яни Зінкевич, вона відображена у проекті рішення
комітету, який вам розданий у матеріалах засідання, а саме: звернутися до
Міністерства оборони України з проханням віднайти можливість офіційного
залучення волонтерських громадських організацій та волонтерів до…
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Я ще раз наголошую, "звернутись з проханням". Ми не можемо давати
накази Міністерству оборони України. І ми це все розуміємо, так? Але
звернутись з таким проханням це наш депутатський обов'язок.
БЕРЕЗЮК І.В. Я прошу пробачення. Друзенко просто відписався. Я
можу зачитати…
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Я прошу, вибачте, вас. Я прошу, ми переходимо
до… Обговорення закінчилось.
Надання волонтерської медичної та домедичної допомоги підрозділам
Збройних Сил України, які перебувають безпосередньо в районі проведення
Операції об'єднаних сил. Надання волонтерської медичної та домедичної
допомоги в госпіталях та військових частинах. Надання волонтерської
стоматологічної допомоги підрозділам Збройних Сил України, які
перебувають безпосередньо в районі проведення Операції об'єднаних сил.
Є пропозиція на таке звернення до Міністерства оборони України.
Шановні колеги, прошу голосувати, хто за.
ЗІНКЕВИЧ Я.В. 12 – за. Одноголосно.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую, рішення прийнято.
Третє питання порядку денного: про проект Закону про внесення змін
до деяких законодавчих актів України, спрямованих на підвищення
доступності лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів, які
закуповуються особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері
охорони здоров'я (реєстраційний номер 2538), законопроект готується до
другого читання.
Шановні колеги, нагадаю, що цей законопроект був прийнятий у
першому читанні 14 січня цього року. Цей законопроект спрямований на
створення національної системи закупівель ліків за кошти державного
бюджету із залученням вітчизняної закупівельної організації.
Хочу нагадати, що МОЗ України на виконання концепції
реформування закупівель лікарських засобів утворено державне
підприємство "Медичні закупівлі України". Саме це державне підприємство
має виконувати функцію централізованої закупівельної організації. Цей
законопроект якраз створює законодавче поле для прозорої роботи
національної закупівельної організації і сприятливих умов для своєчасного та
безперебійного забезпечення потреб хворих у ліках та медичних виробах,
ефективного використання коштів, що виділяються державою на ці цілі.
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Шановні колеги, усі ви мали можливість ознайомитись з
підготовленою до розгляду порівняльною таблицею до законопроекту. Вона
була надіслана вам у понеділок. Всі отримали? Дякую.
До початку її розгляду пропоную визначитись з процедурних питань. У
четвертій колонці "Висновки, обґрунтування" розданої вам таблиці внесено
попередні пропозиції відповідального за підготовку законопроекту
народного депутата з числа його авторів: "враховано", "відхилено",
"враховано частково", "враховано редакційно". За усі ці пропозиції комітет
має проголосувати.
З огляду на їх значну кількість і обмеженість в часі, ми усі їх маємо
розглянути сьогодні, пропоную такий порядок роботи: спочатку надати слово
відповідальному за підготовку законопроекту, потім поставити на
голосування згруповані поправки (спочатку голосуємо усі враховані з
оголошенням номеру кожної поправки, аналогічно - усі враховані частково,
враховані редакційно та відхилені). Далі, у разі необхідності, автори
відхилених поправок можуть аргументувати та внести свою пропозицію
щодо їх врахування і комітет окремо по кожній прийматиме рішення.
По завершенню розгляду ставимо на голосування узагальнюючу
пропозицію від комітету. Це наша стандартна процедура, яку ми вже
неодноразово застосовували при розгляді законопроектів до другого читання.
Прошу голосувати за процедурне питання. Хто за?
ЗІНКЕВИЧ Я.В. 13 – за. Одноголосно.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую. Рішення прийнято.
Розпочинаємо, шановні колеги, розгляд законопроекту.
Я думаю, що ми Міністерство оборони можемо відпустити. Якщо вам
цікаво, залишайтесь. Але я думаю, що вам є чим зайнятись сьогодні.
Шановні колеги, як відповідальний за підготовку законопроекту
інформую вас про наступне. До другого читання цей законопроект не зазнав
кардинальних змін. При відпрацюванні тексту до другого читання я провів
ряд робочих нарад, в тому числі з представниками фарміндустрії й
експертного середовища. Текст до другого читання – це консолідована
версія, що враховує також пропозиції Міністерства охорони здоров'я України
та ДП "Медзакупівлі".
До другого читання ми врахували всі позиції, які були зафіксовані у
висновку комітету до першого читання. Нагадаю, поширили скорочену
процедуру реєстрації лікарських засобів, що закуповуватимуться
закупівельною агенцією МОЗ, також і на національних виробників.
Уточнили, що спрощена реєстрація може застосовуватися лише до
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лікзасобів, які використовуються у країнах з жорстким регуляторним полем.
Передбачили, що спрощена реєстрація не застосовується до лікзасобів, що
не мають звіту з оцінки, складеного регуляторним органом відповідної
країни, навіть якщо мають звіт з оцінки Всесвітньої організації охорони
здоров’я. Зафіксували мінімальний термін придатності лікарських засобів,
що закуповуються закупівельною агенцією МОЗ, не менше 70 відсотків від
повного строку придатності, при цьому надали можливість робити
виключення за рішенням МОЗ України.
Більшість інших врахованих правок має техніко-юридичний характер
та спрямовані зокрема на приведення у відповідність до законодавства про
охорону здоров’я з положеннями Податкового кодексу, уточнення деяких
положень та усунення можливості їх різночитань.
Ще важливо, додатково врахували наступні поправки: визначена
можливість залучення закупівельної агенції МОЗ для проведення закупівель
за кошти місцевих бюджетів, визначено МОЗ відповідальним за здійснення
фармаконагляду для незареєстрованих лікарських засобів. Для однозначності
сприйняття заміни термін "інші товари" на "допоміжні засоби для ліків та
медвиробів". Чому це дуже важливо, бо ви пам’ятаєте зауваження
податкового комітету, який дуже просив, і в залі було це питання, люди не
розуміли, що таке "інші товари", і ми вдячні, що Держагенція разом з МОЗом
винайшли термін, який задовольнив на сьогоднішній день начебто всіх
фахівців.
Також запропоновано, що наступні норми законопроекту, які
стосуються процедур спрощеної реєстрації лікарських засобів, що
закуповуються закупівельною агенцією МОЗ та пов’язані з цим вимоги до
маркування таких лікарських засобів, звільнені закупівельною агенцією МОЗ
від обов’язку отримання ліцензії на імпорт, оптову торгівлю лікарськими
засобами та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,
звільнення її від виконання загального порядку здійснення діяльності з обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та порядку їх
вивезення на територію України. Ці звільнення будуть діяти 2 роки, до 31
березня 2022 року.
Шановні колеги, до законопроекту всього подано 102 поправки від 23
народних депутатів. З них пропонується врахувати 44 поправки, врахувати
частково 7 поправок, врахувати редакційно 10 поправок, відхилити 41
поправку.
Отже, вношу пропозицію врахувати номери поправок, слухаємо
уважно, бо багато їх: 1, 5, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35,
36, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 60, 64, 65, 70, 73, 75, 90, 91,
94, 95, 98, 100, 101, 102. Всього враховано 44 поправки.
Прошу голосувати. Хто за? Прошу.
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СТЕФАНИШИНА О.А. Я би хотіла просто щодо однієї поправки
важливої сказати. По-перше, хочу сказати, що дійсно цей проект закону
розроблявся вже довгий час, і хочу подякувати всім, в тому числі голові
комітету, директору державного підприємства за таку активну роботу, адже
цього року державне підприємство має вже почати перебирати державні
закупівлі від міжнародних організацій, і я хотіла би пояснити суть правки 94,
яку ви хочете зараз підтримати і де пропонується обмежити можливості
державного підприємства закуповувати ліки.
Коли писалася концепція стосовно Державного підприємства "Медичні
закупівлі", ми передбачали, що воно матиме такі самі можливості, як
сьогодні мають міжнародні організації, в тому числі і… (Шум у залі)
Я перепрошую, якщо ви хочете поговорити, можливо, це варто робити
за дверима, бо важко говорити. Дякую.
І одна з можливостей, це закупівля ліків за спрощеною реєстрацією.
Що це означає? Що коли державне підприємство, зараз так роблять
міжнародні організації, оголошують тендери на закупівлю ліків, вони можуть
на тендерах обирати лікарські засоби, які не є зареєстрованими на даний
момент в Україні. І після того, як вони пройшли всі кваліфікаційні вимоги і
обрані для закупівлі, вони проходять спрощену реєстрацію.
Це відбувається для того, щоб: а) розширити конкуренцію; б) дати
можливість пацієнтам отримувати ті ліки, яких не було до цього в Україні.
Я вам хочу навести просто приклади: за час дії міжнародних
організацій було зареєстровано близько 60 лікарських засобів. Ці лікарські
засоби були за такими програмами, як гепатити, онкологія, туберкульоз,
СНІД, трансплантація. Ну, наприклад, дуже важливий лікарський засіб
"Космеген" – це для лікування онкологічних захворювань. Дуже важливий
засіб для лікування молочної залози "ОГІВРІ". Потім, препарати для
лікування гепатиту С. Важлива сироватка, наприклад, від ботулізму, оскільки
виробник, він просто навіть не хотів виходити на український ринок, і була б
у нас важка процедура реєстрації, в Україні сьогодні не було б сироватки від
ботулізму, і люди сьогодні просто помирали б від цього захворювання.
Тому важливим є ще такий момент. Державне підприємство, як
утримувач бюджетних коштів, може здійснювати закупівлі і поставки тільки
в межах одного бюджетного року. Якщо не дати виробникам можливість
скористатися скороченою процедурою, процедура буде тривати більше року,
і тоді державне підприємство фактично не матиме можливості закупити той
чи інший лікарський засіб.
Автори цієї правки наголошують на тому, щоб урівняти державне
підприємство в правах з міжнародними організаціями, аргументуючи це тим,
що така можливість буде діяти лише на термін дії міжнародних закупівель.
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Але ж наша мета не урівнювати це в часі, а, навпаки, дати можливості
державному підприємству після того, як міжнародні організації припинять
свою роботу в Україні, робити такі самі ефективні закупівлі, як вони роблять
сьогодні.
Тому це принципова, колеги, правка. Я проти неї голосую. Я не знаю,
як це зазначити в коментарях.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. … (не чути, без мікрофону) пропозиція.
Ми зараз голосуємо так, як запропоновано всі, а потім ми на
підтвердження, так як ви проти, поставимо на підтвердження… Так
підходить?
СТЕФАНИШИНА О.А. Ну, давайте. Якщо так по регламенту
підходить, я …
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Підказує секретаріат, що так …
СТЕФАНИШИНА О.А. Домовилися.
Але я просто колегам хотіла роз'яснити важливість цієї правки.
Дякую.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Шановні колеги, прошу підтримати та
проголосувати 44 поправки, які щойно були озвучені. Хто за? Хто проти?
Хто утримався?
ЗІНКЕВИЧ Я.В. За – 13. Одноголосно.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую. Рішення прийнято.
Але у нас тут надійшла пропозиція від депутата Стефанишиної з
проханням поставити правку 94 на підтвердження.
СТЕФАНИШИНА О.А. Так.
ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Что это за процедура, объясните.
(Загальна дискусія)
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Мається на увазі, що хоче із загальної кількості
94-у правку пані Ольга хоче виключити… Чи підтримуєте ви? Пані Оля
проти цієї правки і вона хоче…
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(Загальна дискусія)
ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. (Виступ російською мовою)
Процедура какая? Объясните, что мы должны сделать? Если мы
проголосовали за все правки, там 10 правок, проголосовали. Дальше что
должно быть?
МАРЧЕНКО Д.О. Якщо народний депутат наполягає поставити
окремо правку з проголосованих ще раз на підтвердження, то комітет може
підтвердити її окремим рішенням: підтримавши її або не підтримавши
більшістю голосів. Є така процедура за наполяганням депутата.
(Загальна дискусія)
РАДУЦЬКИЙ М.Б. …це рішення комітету. Це в Регламенті є така
історія.
Шановні колеги, за пропозицією народного депутата Стефанишиної
ставлю на підтвердження правку 94-у.
БУЛАХ Л.В. Я не можу прийняти рішення тільки за коментарем Ольги
Стефанишиної. Я б хотіла почути думку керівника Державного підприємства
Жумаділова Арсена Куатовича. Просто я не фахівець в закупівлях, я точно
знаю, що ця пришвидшена процедура закупівель дає можливість купувати
генеричні препарати, вони в будь-якому випадку дешевші. Через два роки не
буде такої можливості, які…
РАДУЦЬКИЙ М.Б. А хто сказав, що не буде?
БУЛАХ Л.В. Я так почула, що не буде…
СТЕФАНИШИНА О.А. Спрощеної реєстрації не буде.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. (Без мікрофону, погано чути) …але це через два
роки…
БУЛАХ Л.В. Може, ми через чотири приймемо? Щоб уже ми в цьому
скликанні не поверталися до цього закону.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. (Без мікрофону, погано чути) Чому приймалась ця
правка, пропозиція? Я пояснюю. Ця правка приймалась тому, що на
сьогоднішній день у нас є Закон "Про публічні закупівлі", в якому сказано,
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що ми надаємо можливість міжнародним …, це для тих, хто просив про цю
правку, це експертні середовища, Європейська бізнес-асоціація…
ЗІНКЕВИЧ Я.В. Ввімкніть, будь ласка, мікрофон.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Вибачте. І там проговорювалось про що? Що якщо
ми переходимо від міжнародних закупівель на національну закупівельну
організацію через два роки, то так само всі правила мають бути однакові
через два роки для всіх тут.
Ми розуміємо, що тут будуть деякі речі, які закупівельна організація
все одно має залишити в себе можливість закупити дуже рідкісні, те, про що
казала пані Оля. Це якраз про дженерики, наскільки я розумію, тут менш за
все іде мова, тут іде мова про більш рідкісні препарати. Я правильно розумію
чи ні? Так. І тут на сьогоднішній день ми розуміємо, що за рішення РБНО і
МОЗу таке право може бути все одно надано на рідкісний препарат. Зновутаки, ми зараз почуємо думку. Це, як я розумію цю історію.
По-друге, там за два роки державна закупівельна організація має
отримати ліцензію, наскільки я розумію. Вибачте, з якого там? З 22-го року, з
31 березня державна закупівельна організація має отримати ліцензію.
Тому тут дійсно, тут така річ: або ми все вирівнюємо в правах, або не
вирівнюємо. Але тоді, я кажу, це рішення кожного депутата.
Але ще, дійсно, якщо ви не проти, я б надав слово панові Арсену, щоб
він висловив своє бачення. Ніхто не проти?
ЖУМАДІЛОВ А.К. Шановний головуючий, шановні народні депутати,
дякую за можливість виступити з приводу цього питання, воно дійсно є
актуальним. Дякую народним депутатам за те, що звернули на нього увагу.
Ми дійсно мали широкі консультації із різними асоціаціями
виробників, в тому числі закордонними, в тому числі вітчизняними. На жаль,
саме щодо цієї правки, цієї пропозиції нам не вдалося донести те, що
спрощена реєстрація, яка складається для уповноваженої особи, тобто для
нас, для ДП "Медичні закупівлі України", це не той фасттрек, тобто не та
спрощена реєстрація, яка зараз є у міжнародних організаціях. У їхньому
сприйнятті спрощена реєстрація, яка у міжнародних організацій, є тією
самою спрощеною реєстрацією, яка була виписана в статті 9 Прим.1.
Насправді це може дійсно вплинути на те, що за 2 роки ми можемо
отримати ситуацію, коли у нас буде обмежена конкуренція, коли ми не
зможемо запропонувати участь у наших тендерах тим виробникам, які ще не
зареєстрували свої лікарські засоби в Україні, які, відповідно, скоріш за все,
при ухваленні рішення щодо реєстрації чи не реєстрації, зваживши на те, що
наші об'єми закупівельні не по всіх програмах є високими, вони вирішать,
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наприклад, його не реєструвати. І таким чином ми дійсно можемо опинитися
в ситуації, коли ми обмежимо таку конкуренцію.
Тут, дійсно, ця спрощена реєстрація може бути ефективним
механізмом для того, щоб все ж таки залучати світових виробників до нас.
Коли ми говорили з місцевими виробниками, з їхніми асоціаціями, ми
наголошували на тому, що ці законопроекти, і 2538, і 2539, вони спрямовані
на те, щоб прибрати будь-які дискримінаційні вимоги, пункти, що
стосувалися би як нерезидентів, так і резидентів. Ми вважаємо, що за
винятком цієї правки, всі інші правки якраз-таки спрямовані на те, щоб
прибрати такі дискримінаційні вимоги.
Якщо так ще коротше сказати, то наше розуміння є таким, що це
дійсно, якщо ми керуємося Законом України "Про публічні закупівлі" в сенсі
дотримання принципу добросовісної конкуренції і її підвищення, ця правка
може вплинути негативно на дотримання нами цього принципу.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Надійшла пропозиція від народного депутата
Стефанишиної Ольги поставити 94-у правку на підтвердження.
Шановні народні депутати, пропоную голосувати. Хто за правку 94,
прошу голосувати. Хто за?
ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. … (не чути, без мікрофону)
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Ми підтверджуємо правку 94 чи ні? Ми голосуємо
за правку. Повторно ми голосуємо окремо 94 правку.
(Загальна дискусія)
МАКАРЕНКО М.В. Ну, ми вже проголосували за неї. Ще треба, ще раз
проголосуємо.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Підтвердити: за ми чи проти цієї правки. Я
правильно роблю, секретаріат?
ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Так.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Прошу. Хто за правку 94, прошу голосувати.
ЗІНКЕВИЧ Я.В. За – 11.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Хто проти? 2. Хто утримався? Дякую.
Рішення прийнято.
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ДОВГИЙ О.С. Можна? Я просто все одно пробую розібратися. Ми
спочатку голосуємо всі правки, а потім окремо ставимо…
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Якщо є заперечення по якійсь правці. Ну, це так і в
Верховній Раді.
ДОВГИЙ О.С. Не навпаки робиться? Не спочатку на підтвердження, а
потім правка?
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Ні, ні.
ДОВГИЙ О.С. Бо виходить, що ми зараз її проголосували два рази.
ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. У випадку з цим, тому що народний депутат
попросив поставити…
ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Пане Довгий, ми…
ДУБНЕВИЧ Я.В. Згідно Регламенту можна зробити так, як ми зараз
зробили, а можливо зробити було, що коли є питання до якоїсь правки,
спочатку її окремо, а тоді вже всі разом. Але це не суперечить Регламенту ні
в тому, ні в тому разі.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. (Без мікрофону, не чути)
ЗІНКЕВИЧ Я.В. 13 – за. Одноголосно.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. (Без мікрофону, не чути)
ЗІНКЕВИЧ Я.В. 13 – за, одноголосно.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. (Без мікрофону, не чути) … вибачте, про внесення
змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на підвищення
доступності лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів, які
закуповуються особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері
охорони здоров'я (реєстраційний номер 2538) у другому читанні та в цілому
як закон та доручити комітету при підготовці тексту закону на підпис Голові
Верховної Ради здійснити спільно з Головним юридичним управлінням
Апарату Верховної Ради України його техніко-юридичне доопрацювання.
Прошу голосувати, хто за.
ЗІНКЕВИЧ Я.В. 13 – за, одноголосно.
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РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую, рішення прийнято.
Колеги, наш порядок денний вичерпано. Оголошую засідання комітету
закритим.

