
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 

 

6 травня 2020 року 

 

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

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

Інформую присутніх, що на засіданні відбувається аудіо- та відеозапис.  

Почнемо з організаційних питань. Наше засідання сьогодні 

проводиться в режимі відеоконференції з використанням платформи Zoom. 

Тому прошу вимикати мікрофон, хто не виступає. Під час виступу прохання 

говорити голосно, чітко і розбірливо. Народним депутатам нагадую, що 

засідання проводиться в режимі відеоконференції, тому прохання увімкнути 

камери та під час голосування піднімати руку.  

Шановні колеги, на мою адресу як голови комітету в Єдиній 

автоматизованій системі СЕДО надійшло 14 персональних листів з 

накладеними електронними підписами щодо згоди на проведення 

сьогоднішнього засідання комітету в режимі відеоконференції. Фактично 

отримана згода всіх членів комітету – 14 з 15-и, я ініціатор, тому моєї згоди 

там немає, без урахування моєї згоди. Отже мною отримано попередньо 

згоду від більшості від затвердженого Верховною Радою кількісного складу 

комітету і відповідно до пункту четвертого розділу восьмого Закону України 

"Про комітети Верховної Ради України" ми проводимо наше засідання в 

режимі відеоконференції.  

Спочатку встановлюємо наявність кворуму, в алфавітному порядку 

з’ясовуємо кількість депутатів, які приймають участь у засіданні комітету. Я 

називаю прізвище депутата і прошу коротко відповісти: присутній чи 

присутня. Отже, починаємо.  

Булах Лада Валентинівна.  

 

БУЛАХ Л.В. Присутня.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Вагнєр Вікторія Олександрівна.  

 

ВАГНЄР В.О. Присутня. Але в мене дуже поганий зв’язок мобільний, я 

в дорозі.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Ну, будемо намагатися вас чути. Може, ви 

зупиніться? Пані Вікторіє, може, зупиніться? Якщо не будете їхати, може, 

буде зв'язок кращий.  

Дмитрієва Оксана Олександрівна.  
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ДМИТРІЄВА О.О. Есть.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Довгий Олесь Станіславович. Пане Олесю, ви з 

нами? Немає. Так, Довгого немає.  

Дубіль Валерій Олександрович. 

 

ДУБІЛЬ В.О. Есть.  

  

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дубневич Ярослав Васильович. Ярослав 

Васильович відсутній знову.  

Дубнов Артем Васильович. 

 

ДУБНОВ А.В. Я тут. Вітаю всіх ще раз.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Заславський Юрій Іванович.  

 

ЗАСЛАВСЬКИЙ Ю.І. Присутній. Всіх вітаю.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую.  

Зінкевич Яна Вадимівна. Пані Яно. Була присутня, але... 

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. Я тут.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую.  

Зуб Валерій Олексійович.  

 

ЗУБ В.О. Присутній. Вітаю всіх.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Кузьміних Сергій Володимирович. 

 

КУЗЬМІНИХ С.В. Доброго дня. Вітаю всіх. Присутній.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Макаренко Михайло Васильович. 

 

МАКАРЕНКО М.В. Присутній. Вітаю вас всіх. Щоб ви всі були 

здорові.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякуємо.  

Перебийніс Максим Вікторович.  
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ПЕРЕБИЙНІС М.В. Присутній. Вітання.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Радуцький Михайло Борисович. Вітаю. Всім 

здоров’я.  

Стефанишина Ольга Анатоліївна.  

 

СТЕФАНИШИНА О.А. Присутня.   

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую.  

Пані Яно, оголосіть, будь ласка, кількість членів комітету.  

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. Присутні 13 депутатів.   

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую. Кворум є.  

Розпочинаємо нашу роботу. Сьогодні у засіданні комітету беруть 

участь народні депутати України члени Комітету з питань здоров’я нації, 

медичної допомоги та медичного страхування, народні депутати України – 

автори законопроектів, які винесені на розгляд нашого комітету.  

Прошу, коли я озвучую прізвище, відповідати присутніх для того, щоб 

зафіксувати це у протоколі комітету.  

Автори законопроекту 3376. Порошенко Петро Олексійович.  

Петре Олексійовичу, звук, бо ведеться стенограма, ми вас бачимо, 

мікрофон, Петре Олексійовичу.  

 

ПОРОШЕНКО П.О. Присутній. Усіх вітаю. Дякую.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую. 

Герасимов Артур Володимирович. Немає, так?  

Геращенко Ірина Володимирівна.  

 

ПОРОШЕНКО П.О. Я від імені авторського колективу законопроекту 

готовий доповідати. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Все. Добре. Петре Олексійовичу, якщо дозволите, я 

не буду зачитувати ваших авторів. Дякую.  

Автори законопроекту 3376-1. Арахамія Давид Георгійович. Є?  

Третьякова Галина Миколаївна.  

Рабінович Вадим Зіновійович. Немає. 

Кулініч Олег Іванович. Немає. 
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Янченко Галина Ігорівна. Бачу, але прошу підтвердити, Галино 

Ігорівно. Пані Галино, увімкніть мікрофон, підтвердіть свою присутність, 

будь ласка. Ми її бачили, я думаю, що долучиться, коли почнемо розглядати.  

Автор законопроекту 3376-2 Качура Олександр Анатолійович. 

 

КАЧУРА О.А. Олександр Качура, фракція "Слуга народу", присутній 

на засіданні вашого комітету.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую.  

Пропоную розпочати нашу роботу із затвердження порядку денного. 

Ви всі попередньо отримали його для ознайомлення. Сьогодні в проекті 

порядку денного були питання: про проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб"  щодо 

визначення розмірів обов’язкового державного страхування працівників 

державних і комунальних закладів охорони здоров’я, зайнятих у сфері 

захисту населення від інфекційних хвороб (реєстраційний  номер 3376) від 

22.04.2020 року; друге питання - про внесення змін до статті 39 Закону 

України "Про захист населення від інфекційних хвороб" щодо додаткових 

гарантій прав  медичних та інших працівників, зайнятих у сфері захисту 

населення від інфекційних хвороб, та членів їх сімей (реєстраційний номер 

3376-1) від 05.05.2020 року; третє питання - про інформацію Міністерства 

охорони здоров’я України та Національної служби здоров’я України щодо 

ситуації, яка склалась із продовженням другого етапу впровадження 

медичної реформи та подальші кроки з реалізації програми державних 

гарантій медичного обслуговування населення в 2020 році. 

Але сьогодні на моє ім’я надійшло звернення від Міністра охорони 

здоров’я України з проханням перенести розгляд третього питання порядку 

денного на п’ятницю 8 травня 2020 року на 19:00 у зв’язку із неможливістю 

взяти сьогодні участь у засіданні.  

Тому пропоную на сьогодні затвердити в порядку денному розгляд   

законопроектів 3376, 3376-1, а також ще одного альтернативного закону, 

зареєстрованого сьогодні, 3376-2. А розгляд третього питання перенести на 

п’ятницю 8 травня 2020 року. 

Чи є інші пропозиції? 

 

СТЕФАНИШИНА О.А. Так, Михайле Борисовичу, можна мені 

хвилиночку? 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Прошу. Пані Ольго, прошу. 
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СТЕФАНИШИНА О.А. Я коротко. Ми з вами вже на комітеті 

ухвалили, позитивний висновок дали проекту Закону 3380. Але сьогодні мене 

набрали з Головного юридичного управління, в них була маленька технічна 

пропозиція змінити в тексті зауваження, яке не впливає на зміст, але 

необхідне з точки зору нормотворення. Тому запропонували сьогодні на 

комітеті його поставити в порядок денний, щоб ми завтра в залі це не робили. 

Якщо можна третім питанням поставити, я озвучу цю зміну. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Так. 

Олег Станіславович, ще ви просили, так? Прошу.  

 

ДОВГИЙ О.С. Доброго дня, шановні колеги. Шановний Михайле 

Борисовичу, дозвольте? 

У мене є така пропозиція. Ми вчора розглядали питання, включене 

нашим колегою, вашим першим заступником Дубілем Валерієм. Ми не 

проголосували його звернення. Водночас після нашого засідання я мав 

можливість ознайомитися з матеріалами та з його аргументацією, і вважаю, 

що питання слушне і потребує все ж таки нашої підтримки. Тому я би 

попросив вас включити питання щодо ситуації, яка склалася в Чернігівській 

області, і проголосувати, або включити зараз в порядок денний питання щодо 

звернення до Міністра охорони здоров’я з ситуації  щодо тестування на 

COVID-19 на Чернігівщині в сьогоднішнє наше засідання комітету.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую, Олесь Станіславович.  

Колеги, ще до порядку денного є пропозиція від народного депутата 

Стефанишиної про внесення до порядку денного питання про техніко-

юридичну правку у зв’язку із зауваженням юридичного управління 

Верховної Ради до законопроекту 3380 та пропозиція Довгого Олеся 

Станіславовича щодо звернення комітету до Міністра охорони здоров’я.  

Пропоную затвердити порядок денний засідання комітету з 

пропозиціями, озвученими Олесем Довгим та Ольгою Стефанишиною. 

Прошу членів комітету увімкнути камери та проголосувати за, проти чи 

утрималися шляхом підняття рук, як це передбачено законом.  

Пані Яно, прошу підраховувати голоси.  

Прошу голосувати. 

Булах Лада Валентинівна.  

 

БУЛАХ Л.В. Я – за.  
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РАДУЦЬКИЙ М.Б. Вагнєр Вікторія Олександрівна. Там із зв’язком 

питання.  

Дмитрієва Оксана Олександрівна.  

 

ДМИТРІЄВА О.О. За.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Довгий Олесь Станіславович. 

 

ДОВГИЙ О.С. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дубіль Валерій Олександрович. 

 

ДУБІЛЬ В.О. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дубневич Ярослав Васильович відсутній.  

Дубнов Артем Васильович.  

 

ДУБНОВ А.В. Я - за.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Заславський Юрій Іванович. 

 

ЗАСЛАВСЬКИЙ Ю.І. Я - за. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Зінкевич Яна Вадимівна.  

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Зуб Валерій Олексійович.  

 

ЗУБ В.О. Я - за. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Кузьміних Сергій Володимирович. 

 

КУЗЬМІНИХ С.В. Я - за.  

Макаренко Михайло Васильович.  

 

МАКАРЕНКО М.В. За.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Радуцький – за.  

 

ПЕРЕБИЙНІС М.В. Перебийніс – теж за.  
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РАДУЦЬКИЙ М.Б. Вибачте, Максиме Вікторовичу. Перебийніс – за.  

Стефанишина Ольга Анатоліївна. 

 

СТЕФАНИШИНА О.А. За.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Пані Вікторіє, ви долучилися? Є зв'язок у вас? 

 

ВАГНЄР В.О. Так, я долучилася, Михайле Борисовичу. Я – за. Я – за 

порядок денний.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую.  

За результатами голосування в нас, пані Яно, скільки?  

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. 14 – за.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. 14 – за. Порядок денний затверджено. Дякую.  

Враховуючи, що сьогодні у нас на розгляді знаходяться три по суті 

альтернативні законопроекти, пропоную їх розглядати одночасно в порядку 

черговості.  

Шановні колеги, всі законопроекти спрямовані на підвищення рівня 

соціального захисту працівників державних та комунальних закладів охорони 

здоров’я, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб. Автори 

законопроектів пропонують покривати передбачені ними видатки з фонду 

боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, створеного 

відповідно до статті 28 Закону України "Про Державний бюджет України на 

2020 рік". Але кожний із законопроектів передбачає різні категорії осіб, яким 

будуть здійснюватися соціальні виплати у разі настання страхових випадків, 

та різні підходи до визначення цих страхових випадків. 

Пропоную такий регламент розгляду. Спочатку для представлення 

законопроекту надаємо слово авторам законопроекту 3376, регламент - до 7 

хвилин. Потім надаємо слово авторам альтернативних законопроектів 3376-1 

та 3376-2, регламент – також до 7 хвилин. Далі перейдемо до обговорення 3 

законопроектів з регламентом – по 3 хвилини на запитання і відповіді, та 

ухвалення відповідних рішень по кожному із зазначених законопроектів. 

Пропоную обмежитися 5 виступами від членів комітету. Прохання членам 

комітету писати в групу комітету. Та по 3 хвилини на 3 виступи від 

присутніх народних депутатів не членів комітету.  

Якщо немає заперечень, розпочинаємо розгляд питань.  

Прошу вас, шановна пані Яно, слідкувати за дотриманням регламенту 

виступів. 
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Слово для представлення законопроекту про внесення змін до Закону 

України "Про захист населення від інфекційних хвороб"  щодо визначення 

розмірів обов’язкового державного страхування працівників державних і 

комунальних закладів охорони здоров’я, зайнятих у сфері захисту населення 

від інфекційних хвороб (реєстраційний  номер 3376) від 22.04.2020 року від 

авторського колективу надається Порошенку Петру Олексійовичу. 

Шановний Петре Олексійовичу, у вас 7 хвилин. Прошу. 

 

ПОРОШЕНКО П.О. Дуже дякую, пане Михайле.  

Шановні колеги, перш за все я хотів би подякувати за те, що 

оперативно скликали комітет і одразу після реєстрації 157 підписів народних 

депутатів комітет швидко зібрався і дає можливість завтра нам провести 

відповідне позачергове пленарне засідання.  Тому я хотів би подякувати 

членам комітету, які поставили свої підписи, а на сьогоднішній день це всі 

члени комітету, крім, на жаль, "Слуги народу", які підтримали зазначений 

законопроект. І я дуже сподіваюся, що під час засідання комітету ми 

переконаємо тим, щоб ми мале спільне і узгоджене рішення комітету.  

За офіційною інформацією станом на сьогодні на ранок з 13 тисяч 184 

підтверджених випадків коронавірусу 2 тисячі 551 – це медики, це майже 20 

відсотків. Хоча в інших країнах лікарі складають лише лічені відсотки, в 

середньому ...  Хочу наголосити, що за минулу добу захворіли ще 72 

медичних працівника. Перед тим повідомлялося, що на апаратах штучної 

вентиляції легенів зараз перебувають 14 медиків. І 17 медиків, на жаль, 

померли. І це ціна зволікання з ухваленням закону, який ми сьогодні 

розглядаємо, бо медики є не захищені, вони не отримали обіцяних 300-

відсоткових надбавок, які ми з вами прийняли під час прийняття бюджету. 

Сьогодні це визнали і влада, і міністр. І я закликаю, щоб ми прийняли 

відповідне рішення парламенту для того, щоб негайно прискорити виплати, 

оскільки ми маємо значення, скільки за квітень отримали медики заробітної 

платні, і вона вимірюється 2, 3, 4, 5 тисячами. Хоча мають бути отримані 

після нашого рішення від 9 до 12 тисяч – це гарантований мінімум.  

Я хочу наголосити, що проект Закону про страхування медиків був 

зареєстрований ще 22 квітня, тобто два тижні тому. Альтернативні проекти 

з’явилися лише після реєстрації підписів і вимоги проведення позачергового 

засідання. Але порахуйте, скільки за ці два тижні сотень лікарів захворіли за 

цей час. Перше, що я буду просити, якщо буде можливість, щоб комітет 

підтримав пропозицію прийняття законопроекту в першому читанні і в 

цілому, бо затримка на тиждень або на два буде мати відповідні достатньо 

складні наслідки. 

Тепер щодо відмінностей тих законопроектів, з якими я встиг 

ознайомитися. Законопроект пана Арахамії повністю повторює законопроект 

за нашим авторством за однією невеличкою відмінністю. Наш законопроект 
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передбачає, що в межах сотні неоподаткованих мінімумів ми виплачуємо 

страхову премію, страхову виплату тим лікарям та медичним працівникам, 

які захворіли. В законопроекті пана Арахамії написано, що виплачується ... 

мінімумів, але тим, хто внаслідок захворювання отримав інвалідність. Я 

сьогодні переговорив з провідними інфекційними лікарями, з Головним 

санітарним лікарем, і поспілкувався з іноземними лікарями. Хочу вам 

наголосити, шановні колеги, що жоден, жоден, підкреслюю, з усіх 

захворілих, не лише лікарів, жоден не отримав інвалідність. Коронавірус не 

тягне за собою інвалідність, це може бути лише як наслідок якихось 

супроводжуючих хвороб. Це означає, що ми ... ... щоб ми зупинили 

профанацію, коли ми оголосимо, що ми виплачуємо страхові виплати 

лікарям після захворювань, а вони будуть приречені ходити збирати папери і 

врешті-решт нічого не отримають. Прошу, щоб ми зупинилися.  

І я готовий як компроміс, і ця позиція погоджена з іншими авторами 

законопроекту, щоб  ми об’єднали законопроекти, знайшли компроміс і 

подали єдиний узгоджений законопроект. Якщо треба знайти порозуміння по 

обсягу страхових виплат, будь ласка. Але не записуйте туди інвалідність, бо 

це є ... небезпечно, не тягне за собою коронавірус  інвалідність. Хочу 

наголосити, що ця позиція підтримана всіма лікарями. Ще раз підкреслюю, я 

говорив сьогодні з Віктором Ляшко, він зараз поїхав в Житомир, бо, ви 

знаєте, там дуже критична ситуацію з тестами на коронавірус. Я бачу, що і в 

Чернігові ситуація значно ускладнюється. Ми з цього приводу зможемо 

переговорити дещо пізніше. Ми не можемо замінити страхування хвороби 

лікарів на коронавірус лише випадками інвалідності, ми маємо захистити 

лікарів.  

Ще раз наголошую, мова йде не про авторство і не про політичні 

дивіденди, як тут було розписано, мова йде про те, що ми завтра маємо 

проголосувати, і я сподіваюся, що Президент на цьому тижні буде мати 

можливість підписати законопроект, і з понеділка, при чому законопроект 

буде мати ретроспективу, і всі лікарі, які захворіли під час пандемії 

коронавірусу, будуть мати підстави для компенсації страхових виплат. 

Я хочу наголосити, що відповідно до частини другої статті 110 

Регламенту, щоб зараз визначилися щодо об’єднання законопроектів ...... і 

прийняти відповідне рішення.  

Я хочу наголосити ще раз, що і наступний законопроект, який нами був 

внесений, і дуже дякую за підтримку, на порядок денний позачергового 

засідання, мається на увазі про вдосконалення системи тестування, ми також 

маємо розглянути і прошу також, щоб ми його розглянули і прийняли в 

першому читанні та в цілому. Я вже дав доручення, ми зв’язалися для того, 

щоб визначитися в яких саме областях необхідне встановлення автоматичних 

лабораторій, знайдені дві лабораторії автоматичні, які не потребують високої 

кваліфікації лаборантів. Поки що пропонується, щоб це були Чернівецька або 

Тернопільська, або Франківська області. Ми готові повністю віддати це на 
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розсуд Головного санітарного лікаря, Центру або Міністерства охорони 

здоров’я.  

Я також закликаю, щоб спільними зусиллями ми виконали 

рекомендацію Всесвітньої організації охорони здоров’я. Вони вказують, що є 

лише 3 доведених рекомендації по подоланню коронавірусу: перша – це 

тести, друга – це тести і третя – це тести. Ми не можемо на сьогоднішній 

день так, як в цьому карантині, захищати хворих людей від здорових. Треба 

перейти на абсолютно інше – тотальне тестування, і сьогодні ізолювати 

людей, які захворіли, і спокійно відновлювати економіку, відновлювати 

нормальне життя, відновлювати соціальну політику тим, хто зберіг здоров’я і 

хто захищений через ефективні дії наші спільні, не лише влади.  

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. Прошу, будь ласка, завершувати.  

 

ПОРОШЕНКО П.О. Отже розраховую на вашу підтримку. І дуже 

дякую вам за проведення засідання. Дякую.  

Яночко, дякую за дотримання регламенту.  

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. Дякую.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую, шановний Петре Олексійовичу, за ваш 

виступ.  

Шановні колеги, в мене є одне технічне питання. Ми бачимо, що в нас 

на засіданні присутні дві людини, це Ольга Калініна і Андрій Жигулін. Я вас 

прошу, представтесь, хто ви, бо ... на вашу присутність до нас ніяких запитів 

не надходило. Прошу, представтесь, хто ви, бо інакше ми будемо вимушені 

вас вимкнути зараз.  

 

КАЛІНІНА О.В. Доброго дня.  Помічниця-консультант народного 

депутата Галини Янченко.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую.  

Пані Галина мала би взяти дозвіл на вашу присутність. Тому прошу, 

тільки пані Галина залишається, а ви, будь ласка, вимкніться зараз. 

 

КАЛІНІНА О.В. Добре.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. І Андрій Жигулін. Андрій Жигулін, це хто? Прошу, 

ви є? 

Я прошу секретаріат вимкнути пані Ольгу і пана Андрія з засідання 

комітету, бо від їхніх депутатів не надходили запити на їхню присутність.  
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Шановні колеги, на жаль, пан Давид не зміг прийняти участь, попросив 

мене зробити доповідь по законопроекту за його авторства.  

Цей законопроект спрямований на підвищення рівня соціального 

захисту працівників державних та комунальних закладів охорони здоров’я, 

зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб. Для досягнення 

зазначеної законопроектом мети пропонується доповнити статтю 39 Закону 

України про захист населення від інфекційних хвороб новими положеннями, 

відповідно до яких встановлюються розміри страхових виплат медичним 

працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров’я у разі 

встановлення їм групи інвалідності та у разі смерті працівника. Так, 

пропонується, що у разі встановлення групи інвалідності протягом одного 

календарного року, що настала внаслідок захворювання коронавірусною   

хворобою COVID-19, за умови, що таке захворювання пов’язане з 

виконанням професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження, 

залежно від встановленої працівнику групи інвалідності та ступеня втрати 

професійної працездатності, але не менше ніж у 300-кратному розмірі 

прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 

січня календарного року, в разу смерті працівника – у 750-кратному розмірі 

прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 

січня календарного року. При цьому члени сім’ї померлого працівника, його 

батьки та утриманці користуються всіма правами та гарантіями, 

передбаченими законодавством України для членів сім’ї, батьків та 

утриманців військовослужбовців, які проходили військову службу та смерть 

яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювань, 

пов’язаних з виконанням обов’язків військової служби, з урахуванням 

положень… 

Прийняття законопроекту не потребуватиме додаткових коштів з 

бюджету, а покриття передбачених видатків здійснюватиметься з фонду 

боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, створеного 

відповідно до статті 28 Закону України "Про Державний бюджет України на 

2020 рік".  

З огляду на необхідність підвищення рівня соціальної гарантії, прав 

медичних та інших працівників, зайнятих у сфері захисту населення від 

інфекційних хвороб, які постраждали внаслідок захворювання 

коронавірусною хворобою, керуючись положенням частини третьої статті 93 

Регламенту Верховної Ради України, пропоную комітету ухвалити рішення:  

невідкладно включити до порядку денного позачергової сесії Верховної Ради 

України дев’ятого скликання альтернативний проект закону України про 

внесення змін до статті 39 Закону України "Про захист населення від 

інфекційних хвороб" щодо додаткових гарантій прав медичних та інших 

працівників, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб та 

членів їх сімей, реєстраційний номер 3376-1, та за результатами розгляду в 
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першому читанні прийняти альтернативний законопроект за основу та в 

цілому як закон з подальшим техніко-юридичним доопрацюванням.  

І тут пан Арахамія пропонує, щоб я був співдоповідачем по цьому 

законопроекту в залі Верховної Ради.  

Я вклався, мені здається, в регламент.  

Зараз до слова запрошується пан Качура Олександр з доповіддю про 

другий альтернативний законопроект – 3376-2.  

Прошу, Олександре.  

 

КАЧУРА О.А. Доброго вечора, колеги. Олександр Качура, фракція 

"Слуга народу". 

Ви знаєте, ми звертаємося часто до Бога і до лікаря, але забуваємо про 

цих надзвичайно важливих в Україні людей, лікарів, згадуємо тільки в той 

момент, коли в нас щось сталося. Це люди, які стоять на передовій у нас 

зараз в пандемії коронавірусу, так, як наші воїни захищають зараз кордони, 

суверенітет, вони так само захищають і рятують наші всі життя. Вони зараз 

потребують від нас підтримки.  

20 років підряд знищувалася медична сфера, особливо останніх 5 років 

вона тотально неправильно реформувалася, за підсумками і аналізом того, що 

є зараз в експертів, фактично вона знищувалася в останні роки. І ми повинні 

підтримати зараз наших українських лікарів.  

І я вам хочу сказати, що ті пропозиції, які надійшли від колег - від 

Петра Олексійовича Порошенка, від Арахамії – вони заслуговують на увагу, 

але я пропоную більше забезпечення. Я пропоную в разі інфікування, це 

повинно бути 250 прожиткових мінімумів, в разі смерті медичного 

працівника – тисяча мінімумів, оскільки, якщо особливо втрачається 

годувальник, а ви знаєте, часто такі бувають випадки, коли мати одна працює 

і діти залишаються без годувальниці, ну це жахливо, і держава повинна 

забезпечити абсолютну підтримку. Люди, які працюють в медичних 

установах, повинні розуміти, що держава про них попіклуються і їхні діти не 

залишаться потім на вулиці. І кожен день, коли вони їдуть на роботу, вони 

повинні про це пам’ятати. Тому що я весь час спілкуюся з лікарями, вони 

кажуть, що ми не знаємо, що буде завтра, ми хочемо виконувати свої 

обов’язки, але ми повинні розуміти, що наші діти потім не будуть зі сторони 

держави викинуті. 

Що відбулося зараз в нашій країні? В нашій країні відбулося наступне. 

Та система медична, яка фактично грабувалася, коли купувалися якісь шалені 

яхти, автомобілі на медичній сфері, на тендерних закупівлях заробляли, є 

дуже багато різних розслідувань антикорупційних з цього приводу. Чому це 

відбувалося? Тому що чиновники – президенти, парламентарі – їм не 

потрібно було це, тому що вони всі зі своїми родичами, зі своїми близькими 
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їздили в Сполучені Штати для того, щоб лікуватися, в Італію, Францію, в 

різні іноземні країни, а зараз всі стали на рівних. І зараз всі лежать: і 

звичайний громадянин, і депутат, і президент – вони зараз лежать поряд на 

ліжках і вони зараз знаходяться в рівних умовах.  

І я пропоную, якщо навіть зараз у нас немає в державному бюджеті 

необхідної підтримки, можливо, ми створимо також фонд окремий, можливо, 

олігархи українські і ті, які знаходяться в українському парламенті, хоча б ці 

зможуть допомогти і надати необхідну підтримку цьому фонду для того, щоб 

у нас була можливість, ще раз, виплатити у разі інфікування медичного 

працівника 250 мінімумів, і тисячу - в разі смерті. Я думаю, що це абсолютно 

справедливо. І нас вони не запитують, коли вони рятують наші життя, наших 

близьких, на що вони йдуть і віддають свої життя. Тому ми повинні зараз теж 

як парламентарі поставитися відповідально і показати всьому світу, що ті 

медичні працівники, які зараз стоять на передовій, вони захищені зі сторони 

держави. 

Дякую.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую, пане Олександре. 

Шановні народні депутати члени комітету, переходимо до обговорення. 

Запитання і відповіді від народних депутатів членів комітету. Хто бажає 

висловитися по суті представлених законопроектів? Нагадую, що ми 

визначили, що в нас буде 5 запитань, виступів від членів комітету по 3 

хвилини.  

Прошу, перший слово просив Кузьміних Сергій. Прошу, пане Сергію.  

 

КУЗЬМІНИХ С.В. Доброго дня, шановні колеги. Я виступаю за 

законопроект 3376-1. І пропоную на законодавчому рівні закріпити правовий 

і соціальний захист студентів-медиків старших курсів та інтернів, залучених 

державою до боротьби з коронавірусною хворобою COVID-19, які на 

контрактних, договірних засадах відповідно до вимог статті 24 Кодексу 

законів про працю виконували професійно обов’язки в умовах підвищеного 

ризику зараження COVID-19. Я вважаю, що підвищення соціального захисту, 

запропоноване законопроектом, повинно так само поширюватися і на 

студентів-медиків старших курсів, і на інтернів. Тому пропоную в розділі 

першому законопроекту слово "2.6" замінити словом "2.7", доповнити розділ 

перший законопроекту новою сьомою частиною такого змісту: "У разі 

залучення до боротьби з коронавірусною хворобою COVID-19 державними і 

комунальними закладами охорони здоров’я студентів-медиків старших 

курсів та інтернів, допущених до роботи відповідно до вимог статті 24 

Кодексу законів про працю, на них та таких осіб поширюється в повному 

обсязі для частини 2.6 цієї статті". Також частину другу розділу другого 

Прикінцевих та Перехідних положень законопроектів  після слів "наукових 
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установ" доповнити словами та цифрами "а також осіб, зазначених в частині 

сьомій статті 39 Закону України "Про захист населення від інфекційних 

хвороб"". 

Тому пропоную підтримати законопроект 3376-1 та прийняти його за 

основу та в цілому з урахуванням озвучених мною правок.  

Дякую.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую, Сергію. 

До слова запрошується Перебийніс Максим Вікторович.  

 

ПЕРЕБИЙНІС М.В. Доброго вечора, шановні колеги. Ті, хто мене 

знають, вони знають, що я практичний лікар ще був нещодавно, і в мене 

болить душа за лікарів, і це всі знають. Але ще більше мені не подобається 

питання популізму. Я розумію, що 80 відсотків всіх людей, не тільки лікарів, 

вони переносять легку ГРВІ, і якщо ми будемо всі випадки інфікування, які 

будуть діагностовані, навіть безсимптомні, мати необхідність проводити 

виплати в таких об’ємах, то нам, на жаль, не вистачить ніякого бюджету. І 

тому я хочу задати таке питання і зрозуміти, що ми маємо розуміти, що тоді 

треба робити серйозні виплати тоді, коли це треба. Так, я згоден, що лікувати 

лікарів мають безкоштовно, реабілітація і так далі, але кожен факт виявлення 

у лікаря чи у медсестри, чи у санітарки вірусу, і щоб це було підставою для 

надання досить високих виплат, ну ми маємо ще й по-державницьки думати, 

тому я закликаю колег подумати і ще раз пересвідчитися, чи це дійсно 

потрібно. 

Дякую.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую.  

 

ПОРОШЕНКО П.О. Пане Михайле, оскільки було питання, я можу 

відповісти? 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Прошу, Петре Олексійовичу. 

 

ПОРОШЕНКО П.О. Дуже дякую. 

Позиція перша. Ми намагалися прирівняти виплати лікарям, які зараз 

знаходяться на фронті протидії пандемії, до військових по моделі, яка була 

запроваджена в 2014 році. Це, до речі, відповідь і пану Качурі як автору 

альтернативного законопроекту, бо ми прирівняли загибель, умовно кажучи, 

воїна на фронті до загибелі медика на фронті боротьби з пандемією. І там, і 

там – це півтора мільйона, і там, і там – це 750 оподатковуваних мінімумів. 
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Буде в держави можливість більше це зробити, прошу дуже. Але зараз цей 

фронт не менш важливий.  

Друга позиція. Пораненим воїнам, незалежно від того, це поранення 

легке чи поранення важке, страхові премії виплачуються. Ми готові, щоб 

уряд вніс пропозиції щодо розміру виплати, бо в законопроекті, який 

поданий альтернативний, 3376-1, там більше: ми пропонуємо 100, там – 350. 

І я звертаюся до вас як до лікаря, прошу підтвердити, що на 3 мільйони 

хвороб по світу не встановлено жоден випадок інвалідності, пов’язаної з 

коронавірусом. Це означає, що закон альтернативний, який запропонований, 

просто не буде працювати, жоден лікар не отримає компенсацію. І ми замість 

того, щоб допомогти, викличемо агресію лікарів, коли хтось намагається їх 

обдурити.  

Тому я ще раз звертаюся до вас як до лікаря і до колег з проханням. 

Мова йде не про популізм, а йде про те, щоб ми, як на фронті за загибель 

компенсували, так і за поранення. Якщо навіть тебе, вибачте, подряпало 

осколком чи кулею, все рівно виписаний механізм щодо розміру компенсації. 

Тому ще раз наголошую, це рівень нашої професійної, а не просто політичної 

компетенції, щоб ми не зробити помилку щодо фіксації, що ми виплачуємо 

тільки тим, хто отримав інвалідність. Жодна людина інвалідності не отримає.  

 

ПЕРЕБИЙНІС М.В. Петре Олексійовичу, дозвольте з вами бути не 

згодним. Бо є випадки і, на жаль, вони непоодинокі, це ускладнення 

коронавірусної хвороби, які закінчуються пневмофіброзом і потім 

потребують трансплантації легень. І є перші хворі, які, на жаль, мають 

хронічну хворобу нирок, і після перенесення коронавірусної хвороби теж 

потребують в подальшому діалізу, декомпенсований діабет. Є багато 

всіляких ситуацій, коли, на жаль, коронавірусна   хвороба, особливо в 

людини з супутньою патологією, буде викликати, на жаль, інвалідизацію. Це 

можна підтвердити. Але чому тоді лікарі, які працюють з тим самим грипом, 

який може бути теж більш вбивчий іноді, чому вони тоді не мають тих самих 

умов, як з коронавірусною хворобою?  

 

ПОРОШЕНКО П.О. Дякую.  

Тому що вони не відносяться до предмету регулювання цього закону. І, 

можливо, ми і знайдемо зараз, вибачте за такий чорний жарт, лікарів, які 

прикуті до ліжка до захворювання коронавірусом, мають декомпенсований 

діабет, мають нефункціонуючу ниркову систему. Але щодо хворих ви праві, 

це сукупні хвороби, а щодо лікарів – ні.  

Я ще раз кажу, ви в комітеті і фахівці, і політики, краще не нашкодити. 

Ви можете відрегулювати, вказати не 350, а 100, не 100, а до 100, дати 

можливість уряду чи комусь врегулювати це питання, яке ви поставили. Але 
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просто дайте можливість лікарю розраховувати на те, що коли він іде в битву 

проти коронавірусу, захищаючи людей, щоб він мав компенсацію.  

Завершуючи, я хочу вам сказати, що проблеми з тестами полягають не 

в тому, що в нас немає лабораторій, а що у нас не вистачає лікарів-

вірусологів. І вони під ударом в першу чергу захворіти. Прошу вас, щоб ми 

тих лікарів, яких маємо дуже обмежену кількість, їх декілька сотень, це 

невеликі гроші, щоб ми на сьогоднішній день захистили їх. Бо грип має менш 

тяжкий перебіг хвороби, ніж те, що ми зараз маємо по всьому світу. І це 

швидше дозволить нам вийти з кризи і економічної, і соціальної, і 

епідеміологічної. Тому прошу ще раз дослухатися до моїх аргументів.  

Дякую. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Петре Олексійовичу, дякую.  

Шановні колеги, в мене єдине прохання до всіх, давайте все ж таки 

будемо за регламентом йти. Пані Яно, я прошу все ж таки, щоб ви слідкували 

за регламентом. 

Далі записався пан Дубіль Валерій. Прошу вас до слова. 

 

ДУБІЛЬ В.О. Добрий вечір, шановні колеги. Я цілком підтримую 

ініціативу народних депутатів захистити наших медичних працівників та 

членів їх сімей, які постраждали внаслідок захворювання коронавірусною 

хворобою  COVID-19, чим сам і займаюся весь цей час, так, як і ви, разом з 

вами. Проте вважаю, що запропонований проект Закону України, який 

зареєстрований народними депутатами Петром Олексійовичем Порошенком, 

Герасимовим та іншими народними депутатами, у такій редакції 

підтримувати не можна. Чому? Поясню. Положенням законопроекту 3376 

передбачається призначення та здійснення страхових виплат на випадок 

інфікування медичних та інших працівників державних і комунальних 

закладів охорони здоров’я, що пов’язані з виконанням професійних 

обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження збудниками інфекційних 

хвороб, тобто не лише коронавірусною хворобою, а й всіма видами 

інфекційних захворювань. Однак покрити зазначені витрати автори 

пропонують із фонду боротьби із гострою респіраторною хворобою  COVID-

19, створеного відповідно до статті 28 України "Про Державний бюджет 

України на 2020 рік", використання коштів якого передбачаються лише на 

цілі, пов’язані з гострою хворобою COVID-19, а не на всі інфекційні 

захворювання. Інші джерела покриття виплат для виплат медичним 

працівникам, інфікованим іншими інфекційними захворюваннями, авторами 

законопроекту не пропонуються. Тобто автори нам не пропонують інші 

джерела в цьому законопроекті. На це також звертає увагу Головне науково-

експертне управління Апарату Верховної Ради України та висловило  низку 

інших зауважень. За таких умов прийняття законопроекту 3376 у 
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запропонованій редакції може призвести або до неможливості його реалізації 

в повному обсязі, або до нецільового використання коштів фонду боротьби з 

гострою респіраторною хворобою COVID-19.  

Тому я вважаю, що слід підтримати альтернативний законопроект, в 

якому виплати прив’язані виключно до захворювань, пов’язаних із гострою 

респіраторною хворобою COVID-19, або якщо така хвороба спричинила 

смерть медичного працівника, що, на жаль, вже є фактом, і у державному 

бюджеті передбачені кошти не для таких виплат.  

Дякую. Доповідь свою завершив. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую. 

Петре Олексійовичу, будете відповідати?  

 

ПОРОШЕНКО П.О. Дуже дякую. Дякую за слушну позицію.  

Я не буду заперечувати, якщо рішенням комітету у другому абзаці 

статті 39 ми .., що інфекційної хвороби COVID-19. Якщо ви наполягаєте, я як 

автор готовий і на цю корекцію, і на внесення відповідних змін. Або можете 

передбачити це в Перехідних положеннях... Зауваження слушне і воно не 

змінює сутність законопроекту, ми можемо це зробити. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую. 

Шановні колеги, ми домовлялися, що в нас буде 5 запитань, а в нас 

вийшло так, що записалося 6 народних депутатів. Якщо ви не будете 

заперечувати, то я би надав слово і пану Макаренку, і Ладі Булах, і додатково 

ще Валерій Зуб, він останній записався, якщо ви не проти. Якщо проти, то 

будуть тільки 5 по черзі. Як скажете?  

 

ГОЛОСИ ІЗ ЗАЛУ. Не проти. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую. 

Тоді, Михайле Васильовичу, прошу вас до слова.  

 

МАКАРЕНКО М.В. Шановні депутати! Через обмаль часу я єдине хочу 

сказати як практичний лікар, акушер-гінеколог, в нас зараз жінки, які йдуть 

народжувати в 20-25 років, 87% супутніх захворювань. Я вам дуже вдячний 

як лікар, що ми краще пізніше, ніж ніколи підняли ці закони. І пропоную 

об’єднати в частині виплат законопроект 3376, де пан Порошенко, і 3376-1, 

де "Слуга народу". Тобто в 100 разів – по захворюванню, в 300 разів -  якщо 

лікар став інвалідом і в 750 разів – у випадку смерті. Всі законопроекти, де 

ми все це робимо, у нас єдине – для здоров’я лікарів. І з приводу 

захворюваності об’єднати ці  проекти, щоб в нас не було розбіжностей. 



18 

 

Дуже дякую вам.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую, Михайле Васильовичу. 

Пані Ладо, вам слово. 

 

БУЛАХ Л.В. Я не лікар, але все ж таки я фахівець саме в соціальній 

сфері, і хочу тут згадати про те, що соціальний захист людей, пацієнтів, усіх, 

які втратили повністю або частково якісь свої функції, давним-давно існує. І 

як на мене, законопроект, який, скажімо, народжує паралельну реальність, 

дискримінує всіх інших українців, які втратили свою часткову або повну 

функцію і проходять традиційний шлях оформлення соціальної допомоги у 

вигляді пенсії в існуючих умовах, через свої МСЕКи доводячи ступінь цієї 

втрати певної необхідної функції, і вже держава вирішує обсяг і період 

спеціальної виплати у вигляді пенсії. От підхід саме законопроекту 3376, він 

дискримінує загальну практику.  

І мені, з одного боку, дуже імпонує, що ми дуже оперативно реагуємо і 

мотивуємо наших лікарів і працівників сфери охорони здоров’я до такої, 

скажу відверто, небезпечної своєї роботи, але з іншого боку, я не можу 

підтримати новий підхід, який дискримінує всіх інших громадян, які живуть 

з інвалідністю.  

І хочу сказати, от сьогодні я була на засіданні уряду, сьогодні на 

засіданні уряду було вирішено, що  6 мільярдів буде витрачатися на ремонти 

приймальних відділень наших опорних клінік, 3 мільйони гривень ми 

витратимо для подолання COVID-19 на засоби індивідуального захисту. Мені 

навпаки здалося, що грошей в нас дуже багато для того, щоб витрачати їх, не 

хочу так нівелювати, але, на мій погляд, не на першочергові потреби, не на 

ліки, не на допомогу безпосередньо пацієнтам.  

Тому мені імпонує все ж таки підхід диференційованої соціальної 

допомоги людям, які перехворіли інфекційною хворобою COVID-19, але 

відповідно до тих набутих вад і обмежень після цієї хвороби.  

Дякую.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую.  

Прошу, пане Валерію Зуб, ви завершуєте обговорення. 

 

ЗУБ В.О. Доброго дня всім. Дякую за надане слово.  

Я хочу сказати, що захист медичних працівників в даний час являється, 

мабуть, найбільш актуальним і про це, мабуть, ніхто з нас не буде 

сперечатися. Але я хочу все-таки сказати, що ми всі лікарі, і я теж 

практикуючий лікар, і я хочу сказати, що ми всі знаємо, що це інфекційне 
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захворювання. Але це захворювання, яке набуло такого соціального змісту. 

Ми дійсно бачимо, що ми повинні мотивувати медичний персонал, щоб вони 

все-таки йшли працювати і не боялися цього робити, і щоб вони були 

захищені державою. Тому все-таки я хочу підтримати законопроекти. В 

даному випадку я, мабуть, буду підтримувати законопроект Качури 

Олександра Анатолійовича. Якщо ми вже говоримо про захист, то він 

повинен бути дійсно захистом, який суттєвий, щоб ми могли нашим 

медичним працівникам говорити, що держава на їхній стороні, ви працюйте, 

а наше завдання - подумати про вашу безпеку. І в разі, не дай Боже, такого 

випадку, щоб ми дійсно компенсували ту їхню роботу, яку вони роблять. 

Тому моя пропозиція така.  

Дякую. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Шановні народні депутати, які не є членами нашого 

комітету, чи у вас бажання? У нас є за регламентом 3 виступи від народних  

депутатів, які не є членами комітету. Якщо є, прошу до слова.  

 

ПОРОШЕНКО П.О. Я хотів би, з вашого дозволу, відповісти. Я не брав 

слово після кожного виступу.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Прошу.  

 

ПОРОШЕНКО П.О. Хочу наголосити на три речі. Річ перша. Відповідь 

на запитання пані Лади щодо дискримінації. Ще раз наголошую, у нас на 

сьогоднішній день 20% від захворілих – це лікарі. Це кардинально 

відрізняється від світової статистики. І ми маємо зробити твердий меседж 

лікарям щодо мотивації їх служіння народу.  

Друга позиція. Ми вже дискримінуємо онкохворих, хворих на 

туберкульоз, бо ми сконцентрували прийняттям Закону про державний 

бюджет, саме фактом створення цього фонду, тому що це не тільки медична, 

але і соціальна та економічна загроза існування держави. І тому як можна 

швидше нам треба об’єднати зусилля, зупинити пандемію і почати 

відновлювати економіку. Тому виклики абсолютно слушні.  

І пану Валерію Зубу хочу наголосити, що ми дійсно прив’язали це до 

військових. І якщо буде прийнято рішення, що ми  робимо не 750, а тисячу, 

як пропонує пан Качура, то треба тоді робити те саме по відношенню до 

військових, оскільки вони роблять абсолютно ніяк не меншу роботу.  

Ще раз хотів би подякувати за пропозицію щодо об’єднання 

законопроектів. Мені здається слушною пропозиція, що ми робимо до 100 

неоподатковуваних мінімумів, готовий на компроміс – до 100, щоб уряд 

визначав, якщо захворів, 350 – якщо інвалід і 750 – якщо, не дай Боже, помер. 

І в такий спосіб, мені здається, це буде відповідь. І уряд нехай сам визначає, в 
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який спосіб він буде мати можливість компенсувати. Ми встановили ті 

обмеження, а уряд вже встановить стадію, важкість перебігу захворювання і 

все таке інше. Просто уряду треба дати ці інструменти.  

Ще раз хочу наголосити, що не треба розколювати зал. Буде дуже 

добре, коли зазначений законопроект набере до 400 голосів, тому що настрій 

в залі такий, який дозволяє з оптимізмом дивитися в майбутнє.  

Дуже дякую вам. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую. 

Я так розумію, що від народних депутатів, які не є членами комітету, 

бажання виступити немає. Тому, шановні колеги, обговорення завершено.  

Отже, наскільки я розумію, ми маємо три пропозиції. Перша – 

підтримувати за основу і в цілому основний законопроект, реєстраційний 

номер 3376. Друга пропозиція – прийняти за основу і в цілому як закон 

альтернативний законопроект, реєстраційний номер 3376-1, з висловленими 

до нього пропозиціями від народного депутата України Сергія Кузьміних. До 

речі, Головне науково-експертне управління Верховної Ради України 

рекомендує прийняти саме альтернативний законопроект, реєстраційний 

номер 3376-1. І третя пропозиція – прийняти за основу і в цілому як закон 

альтернативний законопроект, реєстраційний 3376-2.  

Переходимо до голосування. Прошу увімкнути камери та голосувати 

за, проти чи утримався шляхом підняття рук, як це передбачено законом 

України.  

Хто за те, щоб рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

про внесення змін до Закону України "Про захист населення від інфекційних 

хвороб" щодо визначення розмірів обов’язкового державного страхування 

працівників державних і комунальних закладів охорони здоров’я, зайнятих у 

сфері захисту населення від інфекційних хвороб", реєстраційний номер 3376,  

від 22.04.2020 року, включити до порядку денного позачергового засідання 

Верховної Ради... 

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. Пане голово, також є пропозиція стосовно створення 

спільного законопроекту. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Так. Вибачте. Приймається. Пані Яно, дякую за 

підказку. Ви праві.  

... дев’ятого скликання та за результатами розгляду законопроекту в 

першому читанні прийняти його за основу та в цілому як закон. Шановні 

колеги, прошу визначатися та голосувати.  

Булах Лада Валентинівна. Це 3376. 
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БУЛАХ Л.В. Утрималася.   

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Вагнєр Вікторія Олександрівна. Знову зв'язок, я так 

розумію. 

Дмитрієва Оксана Олександрівна.  

 

ДМИТРІЄВА О.О. Утрималася.   

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Довгий Олесь Станіславович. 

 

ДОВГИЙ О.С. Я ставив свій підпис під збором сесії позачергової.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Пане Олесю, за, проти чи утрималися?  

 

ДОВГИЙ О.С. Я хочу проголосувати за цей законопроект.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую.  

Дубіль Валерій Олександрович. 

 

ДУБІЛЬ В.О. Утримався.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дубневич Ярослав Васильович відсутній.  

Дубнов Артем Васильович.  

 

ДУБНОВ А.В. Я утримуюся.   

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Заславський Юрій Іванович. 

 

ЗАСЛАВСЬКИЙ Ю.І. Я утримуюся. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Зінкевич Яна Вадимівна.  

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Зуб Валерій Олексійович.  

 

ЗУБ В.О. Утримався.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Кузьміних Сергій Володимирович. 

 

КУЗЬМІНИХ С.В. Утримався.  
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РАДУЦЬКИЙ М.Б. Макаренко Михайло Васильович.  

 

МАКАРЕНКО М.В. Утримався.   

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Перебийніс Максим Вікторович.  

 

ПЕРЕБИЙНІС М.В. Утримався.   

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Радуцький – утримався.   

Стефанишина Ольга Анатоліївна. 

 

СТЕФАНИШИНА О.А. За.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Пані Яно, оголосіть, будь ласка.   

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. 10 – утрималися. 3 – за.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. 3 – за. 0 – проти. 10 – утрималися. Рішення не 

прийнято.  

Хто за те, щоб рекомендувати Верховній Раді України альтернативний 

проект Закону "Про внесення змін до статті 39 Закону України "Про захист 

населення від інфекційних хвороб" щодо додаткових гарантій прав медичних 

та інших працівників, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних 

хвороб, та членів їх сімей", реєстраційний номер 3376-1, від 05.05.2020 року, 

включити до порядку денного позачергового засідання Верховної Ради 

України дев’ятого скликання та за результатами розгляду законопроекту  в 

першому читанні прийняти його за основу та в цілому як закон з 

пропозиціями, наданими народним депутатом України Сергієм Кузьміних, та 

з техніко-юридичними пропрацюваннями, прошу голосувати.   

Булах Лада Валентинівна. 

 

БУЛАХ Л.В. Я – за.    

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Вагнєр Вікторія Олександрівна. Зв'язок не з’явився. 

Дмитрієва Оксана Олександрівна.  

 

ДМИТРІЄВА О.О. Я прошу прощения, у меня связь пропадала. Это мы 

за что голосуем?  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Ми голосуємо 3376-1 авторства Арахамії.  
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ДМИТРІЄВА О.О. За.    

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Довгий Олесь Станіславович. 

 

ДОВГИЙ О.С. Я – за.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Шановні депутати з досвідом, а може людина так 

двічі голосувати?  

 

ДОВГИЙ О.С. Михайле Борисовичу, я хочу озвучити свою позицію. 

Для мене важливо, щоб хоча б один з цих законопроектів був прийнятий і в 

результаті медики отримали допомогу. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Олесю Станіславовичу, все нормально, почули. 

Вибачте, в нас зараз голосування.  

 

ДОВГИЙ О.С. Тому я голосую за кожний з цих законів.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Дубнов Артем Васильович.  

 

ДУБНОВ А.В. Я – за.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Заславський Юрій Іванович. 

 

ЗАСЛАВСЬКИЙ Ю.І. Я - за. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Зінкевич Яна Вадимівна.  

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. Утрималася. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Зуб Валерій Олексійович.  

 

ЗУБ В.О. Я - за.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Кузьміних Сергій Володимирович. 

 

КУЗЬМІНИХ С.В. За.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Макаренко Михайло Васильович.  

 

МАКАРЕНКО М.В. Утримався.   

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Перебийніс Максим Вікторович.  
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ПЕРЕБИЙНІС М.В. За.   

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Радуцький Михайло Борисович – за.   

Стефанишина Ольга Анатоліївна. 

 

СТЕФАНИШИНА О.А. За. Моя позиція схожа до позиції пана Довгого.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую, пані Ольго.  

Прошу, пані Яно, оголосіть, будь ласка.  Пані Яно, ми вас не чуємо. Ще 

раз, будь ласка.  

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. Скажіть, будь ласка, чи ви Дубіля називали? Бо мені 

його не було чути.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Так. Дубіль казав за.  

Пане Валерію, ще раз підтвердіть свою позицію.  

 

ДУБІЛЬ В.О. Я говорив – за.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую.  

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. Тоді у нас 12 – за, 1 – утримався. Перепрошую, 11 – за, 

2 – утрималися.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. 11 – за. 2 – утрималися. Дякую. Рішення прийнято.  

Третє питання. Хто за те, щоб рекомендувати Верховній Раді України 

проект Закону "Про внесення змін до Закону України "Про захист населення 

від інфекційних хвороб" щодо належного та справедливого соціального 

захисту медичних та інших працівників, зайнятих у сфері захисту населення 

від інфекційних хвороб", реєстраційний номер 3376-2, від 06.05.2020 року, 

включити до порядку денного позачергового засідання Верховної Ради 

України дев’ятого скликання та за результатами розгляду законопроекту в 

першому читанні прийняти його за основу та в цілому як закон, прошу 

голосувати.  

Булах Лада Валентинівна.  

 

БУЛАХ Л.В. Утрималася.   

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дмитрієва Оксана Олександрівна.  

 

ДМИТРІЄВА О.О. Утрималася.   
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РАДУЦЬКИЙ М.Б. Довгий Олесь Станіславович. 

 

ДОВГИЙ О.С. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дубіль Валерій Олександрович. 

 

ДУБІЛЬ В.О. Утримався.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дубнов Артем Васильович.  

 

ДУБНОВ А.В. Я - за.   

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Заславський Юрій Іванович. 

 

ЗАСЛАВСЬКИЙ Ю.І. Утримався. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Зінкевич Яна Вадимівна.  

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. Утрималася.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Зуб Валерій Олексійович.  

 

ЗУБ В.О. Я - за.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Кузьміних Сергій Володимирович. 

 

КУЗЬМІНИХ С.В. Утримався.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Макаренко Михайло Васильович.  

 

МАКАРЕНКО М.В. Утримався.   

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Перебийніс Максим Вікторович.  

 

ПЕРЕБИЙНІС М.В. Утримався.   

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Радуцький Михайло Борисович – утримався.   

Стефанишина Ольга Анатоліївна. 

 

СТЕФАНИШИНА О.А. За.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую.  

Пані Яно, оголосіть, будь ласка.   
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ЗІНКЕВИЧ Я.В. 10 – утрималися. 4 – за. Перепрошую, 9 – утрималися, 

4 – за.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Рішення не прийнято.  

Зараз, колеги, технічно, з секретаріатом з’ясую, як поставити четверте 

питання. Одну хвилину.  

Колеги, секретаріат підказує, що у зв’язку з тим, що з трьох питань 

одне набрало достатню кількість голосів і рішення прийнято, а два не 

прийнято, секретаріат каже, що технічно ми не можемо поставити четверте 

питання зараз на голосування. Але технічними правками ми можемо ще 

додати зараз, якщо будуть пропозиції, додати в той закон, який прийнятий, 

пропозиції і проголосувати пропозиції – Прикінцеві положення. Якщо є такі 

пропозиції, кажіть. Якщо ні, то будемо переходити до наступного питання.  

 

ПОРОШЕНКО П.О. Пане Михайле, якщо дозволите, одна пропозиція, 

коротко. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Так, прошу. 

 

ПОРОШЕНКО П.О. Я би підтримав пропозицію пана Макаренка 

Михайла Васильовича щодо того, щоб ми включили в текст законопроекту 

градацію: якщо захворів – до 100 мінімумів, на визначення уряду, і далі по 

тексту, якщо інвалідність – 350, якщо, не дай Боже, помер – 750. Так, як це 

сформулював пан Макаренко в Перехідних, я думаю, що це б вирішило всі 

суперечності.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Петре Олексійовичу, дивіться, я готовий 

підтримати вашу пропозицію. Єдине, що ви не є член комітету, то якщо пані 

Яна таку пропозицію надасть, то ми її проголосуємо. 

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. Так. Прошу, будь ласка, поставити на голосування 

пропозицію включити до проголосованого законопроекту пункт стосовно 100 

мінімумів для захворілих.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Шановні колеги, надійшла пропозиція у 

підтриманий законопроект 3376-1,  який схвалений комітетом за основу і в 

цілому з урахуванням пропозицій Кузьміних, внести ще додатково в 

Прикінцеві положення пропозицію народного депутата України Зінкевич 

Яни Вадимівни про градацію.  

Пані Яно, озвучте, будь ласка, ще раз. 
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ЗІНКЕВИЧ Я.В. До проголосованого нами законопроекту включити 

пункт стосовно виплати 100 неоподатковуваних мінімумів тим лікарям, які 

захворіли, до 100.   

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую, пані Яно. 

Колеги, ви чули пропозицію народного депутата України Зінкевич Яни 

Вадимівни. Така ж сама пропозиція була від  Макаренка Михайла 

Васильовича. Петре Олексійовичу, вибачте, не можу сказати, що від вас, бо 

ви не є членом комітету.  

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. Можна я ще раз під стенограму озвучу? 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Прошу. 

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. До 100 прожиткових мінімумів. Бо, може, не чітко 

було чути.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Пані Яно, тоді все озвучте, будь ласка. 

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. Добре. Прошу до проголосованого законопроекту 

включити пункт стосовно виплати до 100 прожиткових мінімумів медикам, 

які захворіли.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую, пані Яно.  

Шановні колеги, переходимо до голосування. Прошу визначатися та 

голосувати.  

Булах Лада Валентинівна.  

 

БУЛАХ Л.В. Утрималася.   

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Вагнєр Вікторія Олександрівна. Не з'явився зв'язок, 

на жаль.  

Дмитрієва Оксана Олександрівна.  

 

ДМИТРІЄВА О.О. Утрималася.   

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Довгий Олесь Станіславович. 

 

ДОВГИЙ О.С. Я - за. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дубіль Валерій Олександрович. 
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ДУБІЛЬ В.О. За.   

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дубневич відсутній.  

Дубнов Артем Васильович.  

 

ДУБНОВ А.В. Я - за.   

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Заславський Юрій Іванович. 

 

ЗАСЛАВСЬКИЙ Ю.І. Утримався. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Зінкевич Яна Вадимівна.  

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. За.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Зуб Валерій Олексійович.  

 

ЗУБ В.О. Утримався.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Кузьміних Сергій Володимирович. 

 

КУЗЬМІНИХ С.В. Утримався.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Макаренко Михайло Васильович.  

 

МАКАРЕНКО М.В. За.   

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Перебийніс Максим Вікторович.  

 

ПЕРЕБИЙНІС М.В. Утримався.   

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Радуцький Михайло Борисович – утримався.   

Стефанишина Ольга Анатоліївна. 

 

СТЕФАНИШИНА О.А. За.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Пані Яно, оголосіть, будь ласка.   

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. 6 – за. 7 – утрималися.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. На жаль, рішення не прийнято.  
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Шановні колеги, переходимо до наступного питання порядку денного. 

Третє питання порядку денного ініційоване Ольгою Стефанишиною – щодо 

законопроекту № 3380 від 23.04.2020 року  про внесення змін до деяких 

законів України з метою підвищення спроможності системи охорони здоров'я 

України протидіяти поширенню коронавірусної хвороби COVID-19.  

Пані Ольго, озвучте, будь ласка, свою пропозицію.  

 

СТЕФАНИШИНА О.А. Колеги, я хотіла б озвучити те, що ми 

проговорили з експертним управлінням. Вони сьогодні нам дали свої 

зауваження і просять їх врахувати. Вони технічні, вони не впливають на суть 

законопроекту… (не чути) статті 24 викласти в такій редакції.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Пані Ольго, я перепрошую. Не було зв'язку. Ще 

раз, прошу.  

 

СТЕФАНИШИНА О.А. Вибачте. Головне управління попросило нас, 

порекомендувало на комітеті внести технічну правку в проект Закону 3380, 

який ми одностайно підтримали комітетом, яка не впливає на суть 

законопроекту, проте з техніко-юридичними правками має бути внесена на 

комітеті. Отже, в Законі України "Про загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування" частину другу статті 24 викласти в такій редакції. Я 

зараз зачитаю, як вони пропонують її викласти. "Розмір допомоги по 

тимчасовій непрацездатності (2) особам, які перебувають у закладах охорони 

здоров'я, а також на самоізоляції під медичним наглядом, у зв'язку з 

проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та 

поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, а також локалізацію та 

ліквідацію її спалахів та епідемій, допомога по тимчасовій непрацездатності 

виплачується у розмірі 50% середньої заробітної плати (доходу) незалежно 

від страхового стажу за винятком медичних працівників, яким допомога по 

тимчасовій непрацездатності у таких випадках виплачується в розмірі 100% 

середньої заробітної плати (доходу) незалежно від страхового стажу". Тобто 

там питання просто перестановки і переформулювання слів, там пропущене 

одне дієслово і фактично ми це пропонуємо врахувати, щоб воно звучало так, 

як рекомендує Головне управління. І прошу підтримати і включити ці 

пропозиції до висновку комітету та рекомендувати Верховній Раді України 

невідкладно включити зазначений законопроект до порядку денного 

позачергового засідання Верховної Ради України дев'ятого скликання та за 

результатами розгляду законопроекту в першому читанні прийняти його за 

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

комітету, та доручити Головному юридичному управлінню здійснити 

техніко-юридичне доопрацювання.  
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РАДУЦЬКИЙ М.Б. Ставлю на голосування пропозицію Ольги 

Анатоліївни включити озвучені пропозиції до висновку комітету та 

рекомендувати Верховній Раді України невідкладно включити зазначений 

законопроект до порядку денного позачергового засідання Верховної Ради 

України дев'ятого скликання та за результатами розгляду законопроекту в 

першому читанні прийняти його за основу та в цілому як закон з 

урахуванням пропозицій, наданих у висновку комітету, та доручити 

Головному юридичному управлінню здійснити техніко-юридичне 

доопрацювання. Прошу голосувати.  

Булах Лада Валентинівна.  

 

БУЛАХ Л.В. Я - за.   

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Вагнєр Вікторія Олександрівна. З'явився зв'язок? 

Ні.  

Дмитрієва Оксана Олександрівна.  

 

ДМИТРІЄВА О.О. За.   

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Довгий Олесь Станіславович. 

 

ДОВГИЙ О.С. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дубіль Валерій Олександрович. 

 

ДУБІЛЬ В.О. За.   

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дубнов Артем Васильович.  

 

ДУБНОВ А.В. Я - за.   

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Заславський Юрій Іванович. 

 

ЗАСЛАВСЬКИЙ Ю.І. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Зінкевич Яна Вадимівна.  

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. За.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Зуб Валерій Олексійович.  

 

ЗУБ В.О. За.  
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РАДУЦЬКИЙ М.Б. Кузьміних Сергій Володимирович. 

 

КУЗЬМІНИХ С.В. За.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Макаренко Михайло Васильович.  

 

МАКАРЕНКО М.В. За.   

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Перебийніс Максим Вікторович.  

 

ПЕРЕБИЙНІС М.В. Підтримую.   

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Радуцький – за.   

Стефанишина Ольга Анатоліївна. 

 

СТЕФАНИШИНА О.А. За.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Пані Яно, прошу, оголосіть.   

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. 13 – за.  

 

СТЕФАНИШИНА О.А. Дякую, колеги.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую. Рішення прийнято.  

Переходимо до наступного питання.  

 

ДОВГИЙ О.С. Наступне питання моє? 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Так. Прошу до слова Довгого Олеся 

Станіславовича.  

 

ДОВГИЙ О.С. Шановні колеги! У мене дуже просте питання. Вчора ми 

слухали доповідь з цього приводу нашого колеги Дубіля Валерія. Ми вчора, 

на жаль, цей проект рішення не підтримали, і я в тому числі. Але після 

нашого голосування, після комітету я мав можливість поговорити більш 

детально з ініціатором і ознайомитися із зазначеним проектом рішення, і 

відповідно попросив би його знову поставити на голосування сьогодні вже 

від мого імені. Якщо цей проект потрібно прочитати, я його зараз прочитаю. 

Потрібно?  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Так, потрібно. 
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ДОВГИЙ О.С. Тоді пропоную проголосувати проект звернення до 

Міністра охорони здоров'я Степанова наступного змісту.  

"Відповідно до рішень, ухвалених на засіданні Комітету Верховної 

Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного 

страхування 29 квітня та 5 травня 2020 року за результатами розгляду 

питання про ситуацію із захворюваністю населення і медичного персоналу на 

коронавірусну хворобу та стан організації надання медичної допомоги по 

здійсненню протиепідемічних заходів щодо протидії поширенню COVID-19 

в Чернігівський області, звертаємося до вас з таким. За наявною у народних 

депутатів України інформацією 23 квітня 2020 року в КМП "Прилуцька 

центральна міська лікарня" Чернігівської області констатовано факт смерті 

N., 1971 року народження, в якої підтверджено факт коронавірусної хвороби. 

Однією з ймовірних причин такого трагічного випадку могло бути 

несвоєчасне проведення відповідних лабораторних досліджень та 

діагностування захворюваності пацієнтки на COVID-19.  

Це питання детально розглядалося на засіданні комітету 29 квітня, під 

час якого народні депутати України члени комітету констатували факт 

неналежного виконання службових обов'язків керівництвом ДУ 

"Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України", зокрема його 

… керівником … , яким не було забезпечено належної організації роботи 

установи. Так, біологічний матеріал, що був відібраний 19 квітня 2020 року о 

13:30 у хворої, яка перебувала в КМП …  і який було передано для 

проведення додаткових ПЛР-досліджень до ДУ "Чернігівський обласний 

лабораторний центр МОЗ України", цього дня не був досліджений. Лише 21 

квітня 2020 року центр проінформував про неможливість проведення 

досліджень через нібито не правильно … матеріал. Того ж дня проведено 

повторний забір матеріалу і відправлено його на дослідження у вірусологічну 

референс-лабораторію ЦГЗ МОЗ України в місто Київ, якою 23.04.2020 року 

о 15:51 передано результати дослідження, діагностовано наявність у 

пацієнтки COVID-19, електронною поштою до ДУ "Чернігівський обласний 

лабораторний центр МОЗ України". Безпосередньо лікарню, де перебувала 

хвора, було проінформовано про підтвердження COVID-19 лише на 

наступний день після смерті N.   

Однією з умов такої ситуації є  недосконалість наявної нормативної 

бази та неспроможність  ДУ "Центр громадського здоров'я МОЗ України" 

забезпечити належну координацію всіх служб, задіяних в алгоритмі 

виявлення та підтвердження захворюваності на COVID-19. Зокрема, Наказом 

Міністерства охорони здоров'я від 28.03.2020 року  № 722 затверджено 

стандарти медичної допомоги при коронавірусній хворобі COVID-19, яким 

серед інших визначено що саме вважається підтвердженням випадку 

захворювання та алгоритм визначення такого захворювання. Алгоритм 

такого … є недосконалим, у документі чітко зазначено лише обов'язок 

медичного працівника, який виявив особу, що … (не чути) у строк до двох 
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годин проінформувати … . Подальший алгоритм взаємодії, в якому …  

відбору, зберігання, транспортування, дослідження зразків біоматеріалу та 

підтвердження результату досліджень, інформування про їх результати, не 

дивлячись на вкрай велике значення своєчасного діагностування хвороби … і 

здоров'я пацієнта, детально не врегульовано. Це призводить в тому числі не 

лише до подібних трагічних випадків, що тягнуть за собою смерть пацієнта, а 

й безкарності посадовців установ, якими проводяться такі дослідження.  

Звертаємо вашу увагу, що за дорученням заступника Міністра охорони 

здоров'я, Головного державного санітарного лікаря Ляшка В.К. ДУ "Центр 

громадського здоров'я МОЗ України" вже проводилася перевірка дотримання 

алгоритму посадовими особами щодо правильності відбору, зберігання, 

транспортування, дослідження зразків біоматеріалу та підтвердження 

результату, але на сьогоднішній день відповідні результати такої перевірки 

відсутні. Через недосконалість нормативної бази і правову невизначеність 

алгоритму дослідження відібраних зразків, інформування про їх результати 

та неврегульованість процедури взаємодії різних медичних установ й стають 

можливими такі випадки,  який стався в Чернігівській області. Нормативна 

неврегульованість обласних лабораторних центрів МОЗ з іншими медичними 

закладами вже призвела до встановленням окремими керівниками установ 

правил роботи, які унеможливлюють своєчасне та оперативне встановлення 

діагнозу COVID-19.  

Так, 3 травня … (не чути) обласного лабораторного центру МОЗ 

України" прийняли, що, на наш погляд, … в наявних умовах рішення про 

встановлення обмежень та умов щодо доставки зразків біоматеріалу, а саме: 

прийняття проб на ПЛР виключно до 11 години та лише при наявності 

письмового погодження керівників відокремлених структур підрозділів ДУ 

"Чернігівського обласного лабораторного центру", про що було повідомлено 

листом усі лікувальні заклади… Ненадання належної уваги питанню 

організації роботи закладів та установ охорони здоров'я, налагодження чіткої 

взаємодії між ними, а також неприйняття принципових рішень, на наш 

погляд, може призвести до виникнення подібних ситуацій в майбутньому.  

Виходячи з вищезазначеного, просимо: перше, вжити відповідних 

заходів регулювання щодо притягнення до відповідальності посадових осіб 

"Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України" та скасування 

вищезазначеного рішення про обмеження та умови доставки зразків 

матеріалів; друге, дати оцінку відповідності займаній посаді керівника ДУ 

"Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України" Донця Н.П.; 

третє, невідкладно розробити та затвердити зміни до діючих стандартів щодо 

визначення випадків захворювання COVID-19, в тому числі встановити 

конкретні обов'язки посадових осіб медичних установ щодо відбору, 

зберігання, транспортування, дослідження зразків біоматеріалу та 

підтвердження результатів досліджень. З повагою, голова комітету Михайло 

Борисович Радуцький".  
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Шановні колеги, все, я пропоную не витрачати час на обговорення, а 

прошу вас поставити це питання на голосування.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую. 

Записався пан Зуб Валерій з реплікою. 

Прошу, пане Валерію.  

 

ЗУБ В.О. Доброго дня ще раз всім. Пан Олесь Станіславович, шкода, 

що ви вчора не змогли послухати це питання. Я по цьому питанню вчора теж 

говорив, і ще раз, мабуть, повторюся для інших колег. Ми вчора послухали 

це питання, проголосували, і я хочу що сказати? Що це питання … 

(нерозбірливо)  місцевого значення. Я входжу в обласний штаб боротьби з 

COVID, ми кожного дня з губернатором по декілька разів на зв'язку. В 

губернатора, в заступника ОДА зауважень до роботи лабораторного центру, 

безпосередньо до Донця Миколи Петровича немає.  

При управлінні охорони здоров'я створено … , де розбираються всі 

випадки смерті, і цей випадок, про який ви говорите, теж він буде, чи вже 

розглянутий. В місті Прилуках, на жаль, на сьогоднішній ранок ще одна 

смерть, це вже п'ята смерть, там проблема не в лабораторному центрі. Там 

проблема якраз з самою лікарнею і з діяльністю цієї лікарні. І ми самі на 

місцевому рівні із залученням республіканських фахівців, вже в нас була, 

консультувала Голубовська, ми самі в цьому питанні, я думаю, розберемося. 

Тому, я думаю, не потрібно це питання, третій раз ми його виносимо на 

розгляд комітету. Ну давайте залишимо його в спокої.  

 

ДОВГИЙ О.С. Пане Валерію, я вам скажу наступне. Я вчора…  

 

ЗУБ В.О. Пане Олесю, ну чому ми говоримо про це вже в третій раз? 

Давайте ми подивимося Вінницю, подивимося Житомир, інших.  

Довіртесь мені, я кожного дня цим займаюся. Я до Яни Вікторівни – 

головного лікаря … (нерозбірливо) телефоную обов'язково кожного дня і всі 

ці питання виясняю. Тому я дуже вас прошу… 

 

МАКАРЕНКО В.М. Олесь, я тебя поддерживаю. Ты говоришь очень 

правильно. А то, что он говорит "місцевого значення"…  Каждая смерть – это 

горе! И я тебя с Дубновым поддерживаю. И правильно мы ставим это!  

 

ДОВГИЙ О.С. Пане Зуб! 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Олесь Станіславович, я вас прошу, давайте я буду 

вести засідання.  
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ДОВГИЙ О.С. В мене є пропозиція. Я не буду коментувати і давати 

відповідь, я хочу сказати лише одне. Я вчора, голосуючи за цей проект 

рішення, був не достатньо освідомлений з усіма обставинами. Після своєї 

розмови з першим заступником голови Дубілем Валерієм, який вносив цей 

проект рішення, я залишився переконаним і я не маю жодних сумнівів в 

порядності, в даному випадку в чесності позиції Валерія Дубіля і я не можу 

йому не довіряти в даному  випадку.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Пане Валерію Дубіль, прошу, вам одна хвилина.  

Пані Яно, слідкуйте за регламентом.  

 

ДОВГИЙ О.С. Прошу просто поставити на голосування. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Пан Валерій Дубіль просить репліку, одна хвилина.  

 

ДУБІЛЬ В.О. Валерію Олексійовичу, я дуже з великою повагою 

відношуся до вас. Скажу просто одне. Перше. Коли я поставив запитання 

Донцю, чому ви, коли вам передали аналізи в неділю, ви ні у вівторок про 

них не повідомили, ви отримали в четвер з Києва результати о 15:52 і також 

не  повідомили, пацієнтка померла о 17:50, і ви повідомили тільки після 

скандалу мого з вами, повідомили в п'ятницю через 19 годин. Відповіді я на 

це не отримав.  

І друге. Голубовська в неділю працювала разом зі мною в лікарні, 

сказала, що вона вклоняється перед лікарями, медичними працівниками 

Прилуцької лікарні, сказала, що немає жодних зауважень.  

Мало того, у нас є сьогодні всі препарати - і плаквеніл, актемра – це все 

я закупив для лікарні також. 

Дякую.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Шановні колеги, дякую.  

Переходимо до голосування. Прошу голосувати за пропозицію Довгого 

Олеся Станіславовича. Ставлю на голосування. Прошу підтримати та 

проголосувати звернення до Міністра охорони здоров'я, яке тільки що нам 

озвучував Олесь Станіславович Довгий. Прошу голосувати.  

Булах Лада Валентинівна.  

 

БУЛАХ Л.В. Я - за.   

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Вагнєр Вікторія Олександрівна. Не з'явився зв'язок, 

на жаль. 
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Дмитрієва Оксана Олександрівна.  

 

ДМИТРІЄВА О.О. За.   

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Довгий Олесь Станіславович. 

 

ДОВГИЙ О.С. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дубіль Валерій Олександрович. 

 

ДУБІЛЬ В.О. За.   

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дубневича немає.  

Дубнов Артем Васильович. Не на зв'язку з нами, так? 

Заславський Юрій Іванович. 

 

ЗАСЛАВСЬКИЙ Ю.І. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Зінкевич Яна Вадимівна.  

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. За.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Зуб Валерій Олексійович.  

 

ЗУБ В.О. Я - проти. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Кузьміних Сергій Володимирович. 

 

КУЗЬМІНИХ С.В. За.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Макаренко Михайло Васильович.  

 

МАКАРЕНКО М.В. За двумя руками.    

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Перебийніс Максим Вікторович.  

 

ПЕРЕБИЙНІС М.В. Підтримую.   

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Пане Максиме, прошу, або за, або проти, або 

утримався. Немає іншого.  

 

ПЕРЕБИЙНІС М.В. За.  
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РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую.  

Радуцький Михайло Борисович – за.   

Стефанишина Ольга Анатоліївна. 

 

СТЕФАНИШИНА О.А. За.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую.  

Пані Яно, оголосіть, будь ласка, результати.    

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. 11 – за. 1 – проти.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую. Рішення прийнято.  

Шановні колеги, на сьогоднішній день порядок денний вичерпано. 

Наголошую, що в нас наступний комітет, на який ми запросили керівництво 

Міністерства охорони здоров'я і керівництво Національної служби здоров'я 

України з доповіддю про стан реформи, перебіг реформи другої ланки і про 

план, який буде МОЗ впроваджувати в реформування другої ланки, про ті 

виправлення, про які казав Президент, перенесено у зв'язку із неможливістю 

бути присутнім міністру на п'ятницю на сьому годину вечора. Прошу всіх 

долучатися. 

Єдине, у нас знову з'явився час, що ми можемо додати ще запитання 

міністру, у нас є час. Тому прошу, в секретаріат надсилайте, якщо хтось щось 

не дослав, дошліть секретаріату. І зустрінемося в п'ятницю о сьомій вечора. 

Дякую.  

І не забудьте дати згоду онлайн на проведення комітету онлайн в 

п'ятницю. 

Оголошую засідання комітету закритим. Дякую.  


