ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ, МЕДИЧНОЇ
ДОПОМОГИ ТА МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 46

28

вересня

20

15:00, м. Київ,
режим відеоконференції
Головуючий: РАДУЦЬКИЙ М.Б. - Голова Комітету.
Присутні:
Члени Комітету: Булах Л.В., Вагнєр В.О., Дмитрієва О.О., Довгий О.С.,
Дубіль В.О., Дубнов А.В., Заславський Ю.І., Зінкевич Я.В., Зуб В.О., Кузьміних
С.В., Макаренко М.В., Перебийніс М.В., Стефанишина О.А.
Відсутні:
Члени Комітету: Дубневич Я.В. (з поважних причин).
Запрошені:
Степанов М.В. – Міністр охорони здоров’я України.
Микичак І.В., Шаталова С.М. – заступники Міністра охорони здоров’я
України.
Безкаравайний І.В. – заступник Міністра у справах ветеранів України.
Віленський А.Б. – т.в.о. Голови Національної служби здоров’я України,
Бойко Т.О. – директор департаменту комунікацій НСЗУ.
Пасічник М.Ф. – радник Керівника Офісу Президента України.
Учасники:
Керівник секретаріату Комітету Марченко Д.О., заступник керівника
секретаріату Комітету Семерунь І.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.
Презентація плану дій Міністерства охорони здоров’я України до
кінця 2020 року та на 2021 рік, у тому числі щодо фінансування галузі в цілому
та програми медичних гарантій зокрема.
2.
Про проект Закону про безпеку та якість донорської крові та
компонентів крові (р. № 3648, повторне друге читання).
3.
Про проект Закону про Державний бюджет України на 2021 рік
(р. № 4000), поданий Кабінетом Міністрів України.
4.
Про проект Закону про внесення зміни до статті 60 Закону України
"Про пенсійне забезпечення" щодо посилення пенсійного забезпечення
медичних та інших працівників закладів охорони здоров'я (р. № 4001), поданий
народними депутатами України Макаренком М.В., Льовочкіним С.В., Ларіним
С.М., Бортом В.П., Скориком М.Л.
5.
Про проект Закону про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення (р. № 3948), поданий Кабінетом Міністрів
України.
6.
Про стан фінансування госпіталів ветеранів війни та проблеми,
пов’язані з розробкою НСЗУ пакету реабілітаційних послуг для ветеранів війни
за програмою медичних гарантій та укладенням договорів про медичне
обслуговування населення з госпіталями ветеранів війни, а також про передачу
Українського державного медико-соціального центру ветеранів війни (с. Циблі
Переяслав-Хмельницького району Київської області) та Рівненського обласного
госпіталю ветеранів війни (смт Клевань) у підпорядкування Міністерства у
справах ветеранів України.
(Текст стенограми засідання Комітету додається).
1.
СЛУХАЛИ:
Про порядок денний засідання Комітету Верховної Ради України з питань
здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування на 28 вересня 2020
року.
Інформує Радуцький М.Б. – Голова Комітету
УХВАЛИЛИ:
Затвердити розісланий народним депутатам України – членам Комітету
проект порядку денного засідання Комітету Верховної Ради України з питань
здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування на 28 вересня 2020
року.
Рішення прийнято одноголосно
(на час голосування присутніх народних депутатів України –
членів Комітету – 13, відсутніх на зв’язку - 1: Довгий О.С.:
«за – 13, проти – 0, утрималися – 0»).

2.
СЛУХАЛИ:
Про план дій Міністерства охорони здоров’я України до кінця 2020 року
та на 2021 рік, у тому числі щодо фінансування галузі в цілому та програми
медичних гарантій зокрема.
Презентує Степанов М.В. - Міністр
охорони здоров’я України
В обговоренні питання брали участь народні депутати України Радуцький
М.Б., Стефанишина О.А., Зуб В.О., Макаренко М.В., Булах Л.В., а також Міністр
охорони здоров’я України Степанов М.В.
УХВАЛИЛИ:
Інформацію Міністра охорони здоров’я України Степанова М.В. про план
дій Міністерства охорони здоров’я України до кінця 2020 року та на 2021 рік, у
тому числі щодо фінансування галузі та програми медичних гарантій, взяти до
відома.
Рішення прийнято одноголосно
(народних депутатів України – членів Комітету – 15,
присутніх – 14: «за – 14, проти – 0, утрималися – 0»).
3.
СЛУХАЛИ:
Про проект Закону про безпеку та якість донорської крові та компонентів
крові (р. № 3648, повторне друге читання).
Інформують: Радуцький М.Б. – Голова Комітету,
Стефанишина О.А. – народний депутат України,
член Комітету
В обговоренні питання брали участь народні депутати України Зуб В.О.,
Макаренко М.В., Стефанишина О.А.
УХВАЛИЛИ:
1.
За результатами розгляду поданих народними депутатами України
пропозицій і поправок до проекту Закону про безпеку та якість донорської крові
та компонентів крові (р. № 3648, повторне друге читання):
врахувати поправки №№ 4, 5, 6, 8, 14, 15, 22, 32, 34, 35, 48, 50, 54, 57, 58,
59, 60, 61, 66, 67, 68, 69, 74, 75, 76, 78, 91, 96, 98, 100, 101, 102, 105, 107, 109, 116,
118, 120, 122, 131, 132, 158, 159, 162, 172, 174, 182, 183, 186, 187, 188, 189, 190,
191, 192, 194, 197, 216, 218, 219, 221, 223, 225, 228, 231, 232, 238, 239, 240, 241,
242, 243, 245, 246, 247, 248, 250, 251, 257, 259, 260, 261, 263, 264, 280, 284, 290,
295, 297, 298, 304, 332, 336, 342, 343, 344, 345, 349, 356, 357, 358, 359, 360;

врахувати поправку № 368 у запропонованій Комітетом редакції:
«Кабінету Міністрів України щорічно, починаючи з 2021 року, інформувати
Верховну Раду України про стан виконання цього Закону».
Рішення прийнято більшістю голосів
(народних депутатів України – членів Комітету – 15,
присутніх – 14: «за – 13, проти – 0, утрималися – 1»);
врахувати редакційно поправки №№ 3, 7, 9, 11, 16, 17, 26, 27, 55, 56, 64,
65, 77, 80, 82, 83, 86, 87, 88, 99, 110, 123, 124, 125, 134, 138, 139, 141, 143, 145,
146, 148, 149, 151, 153, 154, 156, 166, 168, 170, 193, 265, 266, 267, 268, 273, 274,
275, 276, 277, 278, 279, 286, 287, 291, 338, 339, 355, 364, 365, 366, 367 та врахувати
частково поправки №№ 28, 29, 30, 31, 40, 41, 62, 63, 70, 236, 237, 281, 282.
Рішення прийнято більшістю голосів
(народних депутатів України – членів Комітету – 15,
присутніх – 14: «за – 13, проти – 0, утрималися – 1»);
відхилити поправки №№ 1, 2, 10, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 33, 36, 37,
38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 71, 72, 73, 79, 81, 84, 85, 89, 90, 92, 93,
94, 95, 97, 103, 104, 106, 108, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 119, 121, 126, 127, 128,
129, 130, 133, 135, 136, 137, 140, 142, 144, 147, 150, 152, 155, 157, 160, 161, 163,
164, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 184, 185, 195, 196,
198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214,
215, 217, 220, 222, 224, 226, 227, 229, 230, 233, 234, 235, 244, 249, 252, 253, 254,
255, 256, 258, 262, 269, 270, 271, 272, 283, 285, 288, 289, 292, 293, 294, 296, 299,
300, 301, 302, 303, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317,
318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335,
337, 340, 341, 346, 347, 348, 350, 351, 352, 353, 354, 361, 362, 363.
Рішення прийнято більшістю голосів
(народних депутатів України – членів Комітету – 15,
присутніх – 14: «за – 13, проти – 0, утрималися – 1»).
2. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти запропоновану
Комітетом остаточну редакцію проекту Закону про безпеку та якість донорської
крові та компонентів крові (р. № 3648) у повторному другому читанні та в цілому
як Закон і 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.
Доповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради
України визначити народного депутата України, члена Комітету Стефанишину
О.А.
Рішення прийнято більшістю голосів
(народних депутатів України – членів Комітету – 15,
присутніх – 14: «за – 13, проти – 0, утрималися – 1»).

Після перерви
4.
СЛУХАЛИ:
Про проект Закону про Державний бюджет України на 2021 рік
(р. № 4000), поданий Кабінетом Міністрів України.
Інформує Радуцький М.Б. – Голова Комітету
УХВАЛИЛИ:
1.
За результатами розгляду поданих народними депутатами України членами Комітету пропозицій до проекту Закону про Державний бюджет
України на 2021 рік (р. № 4000):
збільшити видатки за бюджетною програмою «Реалізація програми
державних гарантій медичного обслуговування населення» на 102 млрд грн, у
тому числі на фінансове забезпечення заходів з посттрансплантаційного пакету
послуг на 56 млн гривень.
Рішення прийнято одноголосно
(на час голосування присутніх народних депутатів України –
членів Комітету – 12, відсутніх на зв’язку - 2: Дубіль В.О.1,
Дубнов А.В.: «за - 13, проти – 0, утрималися – 0»);
збільшити видатки за бюджетною програмою «Забезпечення медичних
заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного
характеру» на 7 млрд 729,9 млн гривень.
Рішення прийнято одноголосно
(на час голосування присутніх народних депутатів України –
членів Комітету – 12, відсутніх на зв’язку - 2: Дубіль В.О.1,
Дубнов А.В.: «за - 13, проти – 0, утрималися – 0»);
збільшити видатки за бюджетною програмою «Реалізація пілотного
проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного
лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів» на загальну
суму 483,5 млн гривень.
Рішення прийнято одноголосно
(на час голосування присутніх народних депутатів України –
членів Комітету – 13, відсутніх на зв’язку - 1: Дубнов А.В.:
«за - 13, проти – 0, утрималися – 0»);
збільшити видатки за бюджетною програмою «Керівництво та управління
у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення»
на 166,8 млн грн, у тому числі видатки споживання (на оплату праці – 32 400,0
тис. грн; на нарахування на заробітну плату – 7 128,0 тис. грн) та видатки
розвитку на 127 254,8 тис. гривень.
З урахуванням прохання народного депутата України Дубіля В.О. про зарахування його голосу на підтримку
ухваленого рішення
1

Рішення прийнято більшістю голосів
(на час голосування присутніх народних депутатів України –
членів Комітету – 13, відсутніх на зв’язку - 1: Дубнов А.В.:
«за - 12, проти – 0, утрималися – 1»);
збільшити видатки за бюджетною програмою «Керівництво та управління
у сфері лікарських засобів та контролю за наркотиками» на 923,9 млн гривень.
Рішення прийнято одноголосно
(на час голосування присутніх народних депутатів України –
членів Комітету – 13, відсутніх на зв’язку - 1: Дубнов А.В.:
«за - 13, проти – 0, утрималися – 0»);
збільшити видатки за бюджетною програмою «Загальнодержавні заклади
та заходи у сфері медичної освіти» на 44,5 млн гривень.
Рішення прийнято одноголосно
(народних депутатів України – членів Комітету – 15,
присутніх - 14: «за - 14, проти – 0, утрималися – 0»);
збільшити видатки за бюджетною програмою «Діагностика і лікування
захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних
технологій у закладах охорони здоров’я науково-дослідних установ та вищих
навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров’я України» на 510
млн гривень.
Рішення прийнято одноголосно
(народних депутатів України – членів Комітету – 15,
присутніх - 14: «за - 14, проти – 0, утрималися – 0»);
збільшити видатки за такими бюджетними програмами:
«Розвиток системи екстреної медичної допомоги та модернізація і
оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я» на 2,6 млрд
гривень;
«Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я» на 65,4 млн
гривень;
утворити нові бюджетні програми:
«Будівництво багатопрофільної лікарні на території житлового масиву
«Троєщина» на перетині вулиць Миколи Закревського та Милославської у
Деснянському районі м. Києва» з обсягом видатків розвитку 760 млн гривень;
«Закупівля медичного обладнання для лікування методом гемодіалізу
мешканців Херсонської області, хворих на ниркову недостатність» з обсягом
видатків розвитку в сумі 4 млн гривень;

«Модернізація та оновлення матеріально-технічної бази багатопрофільних
лікарень інтенсивного лікування» з обсягом видатків розвитку по спеціальному
фонду державного бюджету в сумі 2,9 млрд гривень;
«Забезпечення готовності та реагування системи громадського здоров’я на
спалахи гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2, та забезпечення засобами індивідуального захисту працівників
первинної ланки, закладів екстреної медичної допомоги та закладів охорони
здоров’я першої хвилі для госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною
хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2» з обсягом
видатків у сумі 600 млн гривень;
«Оновлення матеріально-технічної бази ДУ «Інститут травматології та
ортопедії Національної академії медичних наук України» та виконання
першочергових аварійних робіт» з обсягом видатків у сумі 110 млн гривень;
доповнити текстову частину проекту Закону про Державний бюджет
України на 2021 рік новими положеннями, згідно з якими:
1) у першому кварталі 2021 року програма державних гарантій медичного
обслуговування реалізується у порядку, встановленому для програми медичних
гарантій станом на 31 грудня 2020 року;
2) програма державних гарантій медичного обслуговування населення у
2021 році реалізується у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України,
з урахуванням положень попереднього пункту цих пропозицій. У 2021 році
підстави для застосування коригувальних коефіцієнтів до тарифів повинні
базуватися виключно на роботі надавачів медичних послуг, безпосередньо
пов’язаній з наданням медичних послуг, які входять до програми медичних
гарантій;
3) доповнення програми медичних гарантій новими пакетами медичних
послуг (або включення нових медичних послуг до пакетів медичних послуг)
протягом року допускається лише за наявності відповідних джерел фінансування
в обсягах, необхідних для покриття видатків Державного бюджету України на
оплату надання таких медичних послуг;
4) не допускається фінансування діяльності державних та комунальних
закладів охорони здоров’я, яке не передбачає замовлення та оплату медичних
послуг, що входять до програми медичних гарантій, через Національну службу
здоров’я України шляхом внесення видатків на таке фінансування за рахунок
програми медичних гарантій.
Рішення прийнято одноголосно
(народних депутатів України – членів Комітету – 15,
присутніх - 14: «за - 14, проти – 0, утрималися – 0»).
2.
Додаткову потребу в коштах на вищезазначені програми покрити за
рахунок надходжень від підвищення акцизного податку на тютюн, тютюнові
вироби, алкогольні напої, від приватизації державного майна, від організації та

проведення азартних ігор (грального бізнесу) та лотерей, а також від коштів
прибутку Національного банку України.
Рішення прийнято одноголосно
(народних депутатів України – членів Комітету – 15,
присутніх - 14: «за - 14, проти – 0, утрималися – 0»).
3.
Пропозиції Комітету до проекту Закону про Державний бюджет
України на 2021 рік (р. № 4000) надіслати Комітету Верховної Ради України з питань
бюджету.
Рішення прийнято одноголосно
(на час голосування присутніх народних депутатів України –
членів Комітету – 13, відсутніх на зв’язку - 1: Дубнов А.В.:
«за - 13, проти – 0, утрималися – 0»).
5.
СЛУХАЛИ:
Про проект Закону про внесення зміни до статті 60 Закону України "Про
пенсійне забезпечення" щодо посилення пенсійного забезпечення медичних та
інших працівників закладів охорони здоров'я (р. № 4001), поданий народними
депутатами України Макаренком М.В., Льовочкіним С.В., Ларіним С.М.,
Бортом В.П., Скориком М.Л.
Інформує Макаренко М.В. – народний депутат
України, співавтор законодавчої ініціативи
В обговоренні питання брали участь народні депутати України
Вагнєр В.О., Радуцький М.Б., Макаренко М.В., а також заступник Міністра
охорони здоров’я України Микичак І.В.
УХВАЛИЛИ:
1. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект Закону про
внесення зміни до статті 60 Закону України "Про пенсійне забезпечення" щодо
посилення пенсійного забезпечення медичних та інших працівників закладів
охорони здоров’я (р. № 4001) за основу.
2. Висновок Комітету на зазначений законопроект надіслати Комітету
Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів,
визначеному головним з його підготовки.
Рішення прийнято одноголосно
(на час голосування присутніх народних депутатів України –
членів Комітету – 13, відсутніх на зв’язку - 1: Дубіль В.О.1:
«за - 14, проти – 0, утрималися – 0»).
_________________
З урахуванням прохання народного депутата України Дубіля В.О. про зарахування його голосу на підтримку
ухваленого рішення
1

6.
СЛУХАЛИ:
Про проект Закону про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення (р. № 3948), поданий Кабінетом Міністрів
України.
Інформують: Радуцький М.Б. – Голова Комітету,
Микичак І.В. - заступник Міністра охорони
здоров’я України
УХВАЛИЛИ:
1.
Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект Закону про
внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення,
внесений Кабінетом Міністрів України (р. № 3948) за результатами розгляду в
першому читанні за основу.
2.
Висновок Комітету на зазначений законопроект надіслати Комітету
Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, визначеному
головним з його підготовки.
Рішення прийнято одноголосно
(на час голосування присутніх народних депутатів України –
членів Комітету – 13, відсутніх на зв’язку - 1: Дубнов А.В.:
«за - 13, проти – 0, утрималися – 0»).
7.
СЛУХАЛИ:
Про стан фінансування госпіталів ветеранів війни та проблеми, пов’язані з
розробкою НСЗУ пакету реабілітаційних послуг для ветеранів війни за
програмою медичних гарантій та укладенням договорів про медичне
обслуговування населення з госпіталями ветеранів війни, а також про передачу
Українського державного медико-соціального центру ветеранів війни (с. Циблі
Переяслав-Хмельницького району Київської області) та Рівненського обласного
госпіталю ветеранів війни (смт Клевань) у підпорядкування Міністерства у
справах ветеранів України.
Інформують: Зінкевич Я.В. – секретар Комітету,
голова підкомітету Комітету, Безкаравайний І.В. –
заступник Міністра у справах ветеранів України,
Віленський А.Б. – т.в.о. Голови Національної служби
здоров’я України, Микичак І.В. - заступник Міністра
охорони здоров’я України
В обговоренні питання брали участь народні депутати України
Заславський Ю.І., Вагнєр В.О., Булах Л.В., Радуцький М.Б., Зінкевич Я.В., а
також заступник Міністра у справах ветеранів України Безкаравайний І.В.,
заступник Міністра охорони здоров’я України Микичак І.В.

За результатами поставлених на голосування пропозицій народного
депутата України Зінкевич Я.В.:
рекомендувати Кабінету Міністрів України передати до сфери управління
Міністерства у справах ветеранів України Рівненський обласний госпіталь
ветеранів війни (Республіканський центр лікування та реабілітації наслідків
нейротравм, смт Клевань) та Український державний медико-соціальний центр
ветеранів війни (с. Циблі Переяслав-Хмельницького району Київської області)
та забезпечити при передачі відповідне бюджетне фінансування.
Рішення не прийнято
(на час голосування присутніх народних депутатів України –
членів Комітету – 11, відсутніх на зв’язку - 3: Довгий О.С.,
Дубнов А.В., Макаренко М.В.: «за - 0, проти – 0, утрималися – 11»);
рекомендувати Кабінету Міністрів України забезпечити державне
фінансування на рівні не нижчому, ніж у 2019 році, шляхом відновлення
медичної субвенції для госпіталів ветеранів війни.
Рішення не прийнято
(на час голосування присутніх народних депутатів України –
членів Комітету – 11, відсутніх на зв’язку - 2:
«за - 0, проти – 0, утрималися – 12»).
УХВАЛИЛИ:
1.
Рекомендувати Національній службі здоров’я України розробити
пакет реабілітаційних послуг за програмою медичних гарантій для ветеранів
війни, які проходять оздоровлення та реабілітацію у закладах охорони здоров’я.
Рішення прийнято одноголосно
(на час голосування присутніх народних депутатів України –
членів Комітету – 11, відсутніх на зв’язку - 3: Довгий О.С.,
Дубнов А.В., Макаренко М.В.: «за - 11, проти – 0, утрималися – 0»).
2.
Національній службі здоров’я України спільно з Міністерством
охорони здоров’я України та Міністерством у справах ветеранів України (за
згодою) провести аудит госпіталів ветеранів війни щодо визначення готовності
цих закладів охорони здоров’я до надання ветеранам війни реабілітаційних та
інших послуг з медичного обслуговування населення за програмою медичних
гарантій та за його результатами розробити пропозиції щодо подальшого
фінансового забезпечення їх діяльності.
Рішення прийнято одноголосно
(на час голосування присутніх народних депутатів України –
членів Комітету – 11, відсутніх на зв’язку - 3: Довгий О.С.,
Дубнов А.В., Макаренко М.В.: «за - 11, проти – 0, утрималися – 0»).

3.
Доручити секретаріату оформити ухвалене Комітетом рішення за
результатами розгляду цього питання та підготувати відповідні звернення (текст
рішення додається).

Голова Комітету

М.Б. РАДУЦЬКИЙ

Секретар Комітету

Я.В. ЗІНКЕВИЧ

