
С Т Е Н О Г Р А М А 

 

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

медичної допомоги та медичного страхування 

 

20 травня 2020 року  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Шановні колеги, починаємо засідання Комітету з 

питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. 

На засіданні присутні? 

 

БУЛАХ Л.В. 8 народних депутатів.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Кворум є. 

Дякую. 

Відповідно до Закону України "Про комітети Верховної Ради України" 

інформую усіх присутніх, що на засіданні ведеться звукозапис. 

Сьогодні у засіданні беруть участь народні депутати України члени 

нашого комітету. 

Розпочинаємо нашу роботу із затвердження порядку денного. В нього 

включено одне питання: підготовлений до другого читання проект Закону 

"Про внесення змін до деяких законів України щодо ліквідації штучних 

бюрократичних бар'єрів та корупціогенних чинників у сфері охорони 

здоров'я" (реєстраційний № 2429), який включено в порядок денний цього 

пленарного тижня на середу 20 травня.  

Якщо немає пропозицій, прошу голосувати за порядок денний. 

Хто за? Хто проти? Хто утримався?  

 

БУЛАХ Л.В. За – 8. Одноголосно. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую. 

Порядок денний затверджено.  

Шановні, прошу вибачення, у нас у зв'язку із хворобою Яна Зінкевич, 

секретар комітету, відсутня. Доручаю сьогодні підраховувати голоси пані 

Булах. Вибачте, забув це сказати. 

Перше і єдине питання порядку денного. Про читання проект Закону 

"Про внесення змін до деяких законів України щодо ліквідації штучних 

бюрократичних бар'єрів та корупціогенних чинників у сфері охорони 

здоров'я" (реєстраційний № 2429), друге читання. 

Шановні колеги, вам було надіслано підготовлену до розгляду 

порівняльну таблицю законопроекту до другого читання. До початку 



розгляду пропоную визначитися з процедурних питань. У четвертій колонці 

"висновки і обґрунтування" розданої вам таблиці внесена попередня 

пропозиція щодо поправок: враховано, відхилено, враховано частково, 

враховано редакційно. За усі ці пропозиції комітет має проголосувати.  

З огляду на обмеженість у часі, пропоную такий порядок роботи: 

спочатку, як відповідальний за підготовку законопроекту, я коротко 

проінформую вас про проведену роботу. Потім поставимо на голосування 

поправки в такому форматі: спочатку голосуємо усі враховані з оголошенням 

номеру кожної поправки, аналогічні усі враховані частково, враховані 

редакційно та відхилені. Далі у разі необхідності автори відхилених правок 

можуть внести свою пропозицію щодо їх врахування. По завершенню 

розгляду ставимо на голосування узагальнену пропозицію від комітету. 

Прошу голосувати за такий порядок розгляду законопроекту. 

Хто за? Хто проти? Хто утримався?  

 

БУЛАХ Л.В. За – 8. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Рішення прийнято. 

Дякую. 

Нагадаю, що цей законопроект був прийнятий у першому читанні за 

основу 20 грудня 2019 року. Ним пропонується запровадити в українське 

законодавство "положення Болар", надати можливість безперешкодно 

ввозити в Україну вакцини, необхідні для проведення щеплень українському 

миротворчому контингенту, спростити дозвільні процедури необхідні для 

ввезення в Україну фармацевтичних субстанцій для власного виробництва 

психотропних лікарських засобів, усунути бар'єри, що стримують розвиток 

вітчизняної системи Служби крові. 

Окремо зазначу, що законопроект підтримують, зокрема Спілка 

українських підприємців, Федерація роботодавців України, Торгово-

промислова палата України, Український союз промисловців та підприємців, 

Асоціація виробників ліків України, Об'єднання організації роботодавців 

медичної та мікробіологічної промисловості України та інші. 

До другого читання більшість положень законопроекту не зазнала 

кардинальних змін. Це стосується запровадження "положення Болар", 

спрощення вакцинації нашого миротворчого контингенту, а також отримання 

дозволу вітчизняними виробниками, які легально ввозять в Україну сировину 

для виробництва ліків. 

Також до другого читання комітетом були напрацьовані узгоджені 

поправки до Закону України "Про донорство крові та її компонентів", які 

врахували пропозиції, висловлені народними депутатами під час голосування 

законопроекту до першого читання. Прибираються бюрократичні бар'єри на 



шляху розвитку системи Служби крові в Україні, відкривається дорога для 

державного приватного партнерства і залучення інвестицій. Також 

передбачений посилених захист пацієнтів щодо забезпечення компонентами 

та препаратами крові, а також сприяння виробництву на території України. 

Отже, до законопроекту всього подано 29 поправок від 13 народних 

депутатів. З них пропонується врахувати 4 поправки, врахувати редакційно 6 

поправок, врахувати частково 3 поправки, відхилити 16 поправок. 

Отже, виношу пропозицію врахувати поправки №№ 4, 12, 28, 29. Хто 

не ознайомився, прошу ознайомитися. 

Прошу голосувати. 

Хто за? Хто проти? Хто утримався?  

  

БУЛАХ Л.В. За – 8. Одноголосно. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую. 

Рішення прийнято. 

Вношу пропозицію: врахувати частково 3 поправки №№ 8, 17, 26 та 

врахувати редакційно 6 поправок №№ 3, 11, 14, 16, 25, 27 – усього 9 

поправок. 

Прошу голосувати. 

Хто за? Хто проти? Хто утримався?  

  

БУЛАХ Л.В. За – 8. Одноголосно. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую. 

Рішення прийнято. 

Вношу пропозицію: відхилити поправки №№ 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 – усього 16 поправок. 

Прошу голосувати. 

Хто за? Хто проти? Хто утримався?  

  

БУЛАХ Л.В. За – 8. Одноголосно. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Я так розумію, авторів, які подавали поправки, які 

ми відхилили, на комітеті не присутні. Тому необхідність ставити їх на 

голосування не бачу, якщо автори не прийшли. 

 

БУЛАХ Л.В. Вони були дублюючими. 

 



РАДУЦЬКИЙ М.Б. Обговорення завершено. 

Ставлю на голосування пропозицію: рекомендувати Верховній Раді 

прийняти запропоновану комітетом остаточну редакцію проекту Закону  

"Про внесення змін до деяких законів України щодо ліквідації штучних 

бюрократичних бар'єрів та корупціогенних чинників у сфері охорони 

здоров'я" (реєстраційний № 2429) у другому читанні і в цілому як закон та 

доручити комітету при підготовці тексту закону на підпис Голові Верховної 

Ради України здійснити спільно з Головним юридичним управлінням  

Апарату Верховної Ради України його техніко-юридичне доопрацювання. 

Прошу голосувати. 

Хто за? Хто проти? Хто утримався?  

  

БУЛАХ Л.В. За – 8. Одноголосно. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую. 

Рішення прийнято. 

Наш порядок денний вичерпано. 

Колеги, всім дякую за плідну роботу. 

 


