
СТЕНОГРАМА 

 

засідання Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації,  

медичної допомоги та медичного страхування 

 

13 квітня 2020 року  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Шановні колеги, на засіданні Комітету з питань 

здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування присутні? 

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. 8 народних депутатів. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Кворум є. пропоную затвердити порядок денний. Я 

вам щойно його оголосив. Вчора ми в чаті інформували один одного. Прошу 

голосувати за порядок денний. Хто за? 

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. За – 8. Одноголосно. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Шановні колеги, у нас є одне коротке, про яке ми 

спілкувалися, ще одне буде від Лади зараз з голосу, тому у нас є 2 коротких 

питань: додаткові пропозиції до Закону (реєстр.  № 3329) про внесення змін 

до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" щодо 

запобігання поширення коронавірусної хвороби. Ця пропозиція надана 

Штабом Міністерства охорони здоров'я. Вчора Оксана Дмитрієва розіслала їх 

вам для попереднього ознайомлення, навіть не вчора, а сьогодні о 9-й ранку. 

Вони суто технічні: пропонується внести ряд уточнюючих правок. 

Зокрема, перше, в абзаці третьому пункту першого розділу І 

законопроекту слова "особистого зобов'язання" замінити словами 

"зобов'язання особи". 

Друге. У пункті другому розділу ІІ законопроекту у підпункті 2 слово 

"додаткових" виключити. І у підпункті третьому слова "медичних 

працівників та у медичного працівника" замінити відповідно словами "осіб та 

у особи". 

Є пропозиція: підтримати їх і викласти у висновку комітету. Я знаю, 

що  пропозиція у нашої колеги Лади Булах, але пропоную спочатку 

проголосувати пропозиції Штабу МОЗ, а потім перейти до її пропозиції, 

якщо вона наполягає. Ну, вона наполягає, тому перейдемо.  

Ставлю на голосування підтримати озвучені мною додаткові поправки 

до законопроекту (реєстр. № 3320) та рекомендувати Верховній Раді України 

невідкладно включити проект Закону про внесення змін до Закону України 

"Про захист населення від інфекційних хвороб" щодо запобігання поширення 

коронавірусної хвороби (COVID-19) (реєстр. № 3320) до порядку денного 

позачергового засідання Верховної Ради України дев'ятого скликання та за 
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результатами розгляду законопроекту в першому читанні прийняти його за 

основу та в цілому як закон з урахуванням зауважень, наданих у висновку 

комітету до законопроекту. Прошу голосувати. Хто за? 

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. За – 8. Одноголосно. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Рішення прийнято. 

Я зачитаю, якщо Лада наполягає. 
 

Народний депутат Лада Булах наполягає на включенні її пропозиції до 

висновку комітету. Прошу ще раз їх озвучити, а комітет прийме відповідне 

рішення. 

Будь ласка, пані Ладо. 

 

БУЛАХ Л.В. Я на минулому засіданні озвучувала, але зараз ця правка 

уже більш узгоджена з авторами законопроекту. 

Стаття 31 про обсерватори, тимчасові заклади охорони здоров'я 

сьогодні звучить так: "обов'язковій госпіталізації у спеціалізовані лікарні 

підлягають хворі на особливо небезпечні та небезпечні інфекційні 

захворювання, а також особи з симптомами таких хвороб…" Я пропоную 

лишити повністю речення, потім – кому "крім осіб, які підлягають обсервації 

та самоізоляції згідно з критеріями, визначеними в рішенні центрального 

органу виконавчої влади, що забезпечує державної політики у сфері охорони 

здоров'я". Тобто Міністерство охорони здоров'я. Тобто все ж таки дати 

можливість використовувати той наказ МОЗ, в якому вони чітко розписали 

критерії хто госпіталізується, хто лишається в обсервації "казенній" так би 

мовити, а хто лишається вдома на самообсервації.  

У мене немає мети "збить" проект. І я розумію, що ще до першого 

нашого засідання і там не буде можливості голосувати з голосу, тому я 

просто озвучу для проколу. Якщо ми не в змозі будемо внести цю правку, 

буду вдячна потім доопрацювати цей законопроект. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую, пані Ладо. 

Дивіться, немає в цій правці нічого поганого, тобто це окремо, але 

єдине, ви знаєте, що на позачерговому засіданні є домовленість між 

фракціями і групами, щоб всі закони, які виносяться в зал, щоб вони 

голосувалися в першому і другому читанні відразу, була домовленість, що всі 

фракції перед тим, як цей законопроект подається в зал, щоб всі фракції між 

собою погодили. Я знаю Ладо, що ти там розмовляла з "Голосом"… 

 

БУЛАХ Л.В. Я, в першу чергу, розіслала в системі СЕДО всім. 



3 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. На даний час, секретаріат, надходили якісь 

погодження від фракцій чи депутатських груп? Тому, дивіться, у зв'язку з 

тим, що не надходило їх письмового погодження, а по цьому закону по всіх 

речах ми маємо письмове погодження, я просто боюся, що якщо ми в залі 

зараз зачитаємо, то хтось скаже, що цього не було – давайте обговорювати. 

Це може бути проблемою. 

Тому у мене є пропозиція наступна: давайте ми зараз правку Лади 

внесемо в наступний законопроект, який готуємо на наступне засідання. 

Воно у нас, до речі, у середу і п'ятницю, то я думаю, що найкраще буде на 

п'ятницю, на середу ми не встигнемо знову з фракціями і групами, давайте, 

там є бажання у МОЗ там ще якийсь законопроект, вони хочуть зараз, ми оцю 

правку Лади внесемо в той законопроект на дію цього закону – ну, немає тут 

нічого такого.  

 

БУЛАХ Л.В. Я не наполягаю, просто це було б доцільно. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Колеги, давайте домовимося сьогодні підготувати 

свою правку як зміну до законодавства, ми її підтримаємо комітетом, я чую, 

що всі за. 

 

БУЛАХ Л.В. А буде така можливість? Ми ж сьогодні його 

проголосуємо, а він вже буде наче закритий кейс. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Ми можемо вносити правки. Це знову як окремий 

законопроект. 
 

Ставлю на голосування озвучену народним депутатом Ладою Булах 

пропозицію. Прошу голосувати. Хто за? 

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. За – 3. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Проти? Утримався? 

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. Утрималися – 5. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Рішення, на жаль, не прийнято. Ми розуміємо, 

чому воно не прийнято. 
 

Шановні колеги, дякую. 


