
СТЕНОГРАМА 

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

медичної допомоги та медичного страхування  

 

20 жовтня 2020 року 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Шановні колеги! Починаємо засідання Комітету з 

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

присутні…   

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. 12 членів комітету. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. 12 членів комітету. Кворум є. Відповідно до Закону 

України "Про комітети Верховної Ради України" інформую всіх присутніх, 

що на засіданні ведеться звукозапис та відеозапис. Сьогодні у нашому 

засіданні беруть участь народні депутати України - члени Комітету з питань 

здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, також ми 

запросили до участі Тимошенко Юлію Володимирівну від авторського 

складу проекту Постанови Верховної Ради України  № 4228 від 19 жовтня 

2020 року.   

Колеги, пропоную затвердити попередньо надісланий порядок денний. 

У нас там одне питання - проект Постанови № 4228. Прошу голосувати, хто 

за.  

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. 11 - за. Макаренко відсутній.  

 

(Шум)  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Він вийшов… 

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. Пане голово, попросила фракція, щоб я винесла 

питання на голосування, чи можемо ми включити Постанову ту, що ми 

подали, тому що там через технічні проблеми її вчора зареєстрували…   

 

(Шум) 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Від народного депутата секретаря Комітету з 

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

Зінкевич пропозиція додати в порядок денний проект Постанови, 

альтернативної постанови, яка зареєстрована за номером? 

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. 4232. 
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РАДУЦЬКИЙ М.Б.  4232. Прошу голосувати, хто за.  

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. 12 - за. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Дякую. Рішення прийнято. 

Розпочинаємо нашу роботу. Питання порядку денного - про проект 

Постанови Верховної Ради України про заходи протидії поширенню 

коронавірусної хвороби (COVID-19) та захисту всіх систем життєдіяльності 

країни від негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз, 

реєстраційний № 4228. 

Шановні колеги! Постанова № 4228 підтримана більшістю фракцій та 

груп парламенту. Її суть полягає у рекомендації Президенту України 

утворити  Національний штаб протидії біологічним загрозам та очолити його 

для організації оперативного реагування на поширення коронавірусної 

хвороби. Серед основних задач штабу в тому числі: введення 

багатоканальної телефонної лінії для громадян з симптомами COVID-19, 

забезпечення  ефективного та безкоштовного тестування та лікування 

хворих, забезпечення сталого функціонування екстреної допомоги, 

оснащення медичних закладів, соціальний захист медпрацівників та багато 

іншого.  

Так як ця постанова має беззаперечну підтримку, пропоную такий 

порядок розгляду. Валерію Олександровичу, будете ви замість Юлії 

Володимирівни доповідати? 

 

ДУБІЛЬ В.О. Так. Ну я думаю, що ми більше обговоримо…  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Добре. Тоді я пропоную без виступів. Також, як я 

попередньо інформував, до постанови спільно напрацьовані та узгоджені 

міжфракційні правки. Вони всім роздані. Я зранку їх надсилав. І потрібно 

підтримати, якщо немає заперечень. Якщо є заперечення, давайте 

обговорювати. Якщо заперечень немає, то пропоную голосувати. Так, і там є 

додаткова правка, надійшла, там є неточність, зараз секретаріат роздасть цю 

правку. 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. У нас немає її. 

 

СТЕФАНИШИНА О.А.  Я можу вислати її в чат. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Висилайте. Там про що йде мова, зараз пані Ольга 

зачитає, там є технічна навіть не помилка, там просто сказано про 

перепрофілювання лікарів. А немає такого поняття, є "перекваліфікація". Оце 

пропонується. 
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ДУБІЛЬ В.О.   Передбачити в поточному та подальших роках державне 

замовлення на програми з перепрофілювання медичних працівників по 

спеціальностях, що є критично необхідними для системи протиепідемічного 

захисту населення, вірусологічних лабораторій та забезпечення лікувального 

процесу пацієнтів з коронавірусною хворобою COVID-19.  

Передбачити в поточному та подальших роках фінансування з 

державного бюджету на безперервний професійний розвиток, підвищення 

кваліфікації та перекваліфікації медичних працівників, котрі працюють у 

системі протиепідемічного захисту населення, вірусологічних лабораторіях  

та забезпечення лікувального процесу пацієнтів з коронавірусною хворобою  

COVID-19.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Іде мова, щоб замінити слово "перепрофілювання" 

на "перекваліфікацію".  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. І державне замовлення.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. І державне замовлення. Це ліжка можна 

перепрофілювати, а лікарів треба перекваліфіковувати. У мене заперечень 

немає, слушна правка. "Батьківщина", є зауваження? "ОПЗЖ", зауваження є?  

"ЄС"? Немає.  

Шановні колеги, обговорення завершено. Переходимо до ухвалення 

рішення.  

 

СТЕФАНИШИНА О.А. А можна я висловлюсь? 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Прошу.  

 

СТЕФАНИШИНА О.А. Я дуже швидко. Я сьогодні з трибуни спробую 

сказати, але ви знаєте, колеги, у нас закон від 7 травня був ухвалений, в 

якому частина всіх цих пропозицій прекрасних вже була. Теж … 

Міністерство охорони здоров'я. Тому ця постанова, ми дуже, до речі, вдячні 

… пропозиції підготували, вона хороша, вона правильна, вона потрібна зараз, 

як, напевно, ніколи, але я думаю, що нам усім треба розуміти, що виконана 

вона в тому обсязі, який написаний сьогодні, цим міністром, на превеликий 

жаль, не буде, бо за півроку цей міністр не виконав жодного пункту з того 

закону, який ми вже ухвалювали. Вибачте, закон і постанова – це трошки 

навіть різні речі. Це просто те, що я хотіла сказати.  

Звичайно, ми це підтримуємо, але поки що це наші мрії на папері, аніж 

реальний план дій. 
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МАКАРЕНКО М.В. Пані Стефанишина, скажіть, який вам міністр 

угодив? Ємець не угодив, цей не угодив. 

 

СТЕФАНИШИНА О.А. Уляна Супрун.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Супрун нам тоже не подходит, Михайло 

Васильович.   

 

(Шум у залі)      

 

(Загальна дискусія)  

  

ДУБІЛЬ В.О. Михайле Борисовичу,  Юлія Володимирівна просить по 

Національному штабу щоб ми переговорили. Чому? Щоб це був не тільки 

дорадчий орган, тому що Президенту підпорядковані всі регіони, а Кабміну 

не підпорядковані… (Шум у залі)  

   

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Есть предложение от "Слуги" по дорадчому органу. 

Валера, зачитай.  

 

ДУБІЛЬ В.О. Зміни зробили... Ми запропонували "Координаційний 

штаб - міжвідомчий орган, який очолить Президент, із дорадчою функцією". 

Пропонується, щоб залишилось так, як є – "Національний штаб". Чому? Тому 

що Президенту підпорядковані регіони, не Кабміну. Кабмін не впливає на 

регіони.  

 

СТЕФАНИШИНА О.А. Так. Але чому так переробили, я вам поясню. 

Бо така редакція, яка була, суперечить Закону про РНБО і Кодексу 

цивільного захисту населення. Ми розуміємо бажання… 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Воно не буде виконуватися… Постановлением мы 

точно это не изменим. Ми не можемо постановою забрати на себе функції 

РНБО…  

 

ДУБІЛЬ В.О. Можна з юристами порадитися. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Це вже з Апаратом, це Теплюк вже сказав, що воно  

неможливо… 

 

ДУБІЛЬ В.О. Просто тут одне це речення – це дорадчий орган, це 

функція дорадчого.  
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РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Все інше – це РНБО… (Не чути)   

 

(Загальна дискусія)  

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. Пане голово, можна? Дві хвилинки… 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Зараз ми підійдемо до вашої постанови. 

 

(Загальна дискусія)  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Колеги, є пропозиція, якщо немає заперечень, 

надати слово представнику фракції "Європейська Солідарність" у Верховній 

Раді Артуру Герасимову для представлення альтернативної постанови (4232). 

 

ГЕРАСИМОВ А.В. Дивіться, я не хотів би, щоб ви вважали, що вона 

альтернативна. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Ні, ну вона друга зайшла. 

 

ГЕРАСИМОВ А.В. Ми дуже поважаємо і відносимося до постанови 

"Батьківщини", яку підписали всі фракції майже. І питання в тому, що там 

дуже багато правильних і гарних кроків. Але всі забули, що, перше,  гроші з 

ковідного фонду використовуються, на жаль, не за призначенням. І я вважаю, 

це злочин. 

Друге питання, ми всі знаємо, що вже була створена координаційна 

рада з протидії коронавірусу, вона була створена під особистим керівництвом 

пана Зеленського і, на жаль, нічого зроблено не було за 8 місяців. Ми просто 

хочемо для того, щоб пан Зеленський чи той, кого він призначив, прийшли і 

звітували, що рада зробила за 8 місяців.  

Тобто там майже всі пункти, вони є доповненням до цієї постанови,  

яку зараз запропонувала Юлія Володимирівна, а не є між собою 

конфліктуючими. Тому ми просимо підтримати обидві постанови, тому що 

голосування в залі зробить дуже добру річ: і одна і інша постанова 

доповнюють одна одну, а не протирічать одна одній. Вони не є 

альтернативними.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Будемо голосувати, пане Артуре. Але я хочу 

нагадати, що те, що ви кажете про ковідний фонд, це зовсім інше. Це треба 

робити постанову про створення тимчасової слідчої комісії… 
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ДУБНОВ А.В. Просто одна ремарка, я готовий розглядати постанову, я 

впевнений, що вона дуже важлива. Але якщо її зареєстрували о другій ночі, 

то я  не знаю, як інші народні депутати, але я її в очі не бачив. 

 

(Загальна дискусія)  

  

ГЕРАСИМОВ А.В. Дивіться, питання дуже просте… 
 

Система СЕДО, наша славетна система СЕДО "висіла" майже весь 

день. І не тільки ця постанова, а майже всі документи, які в цій системі 

СЕДО, і  вчора намагалися з ними працювати, вони не працювали. 

 

(Загальна дискусія)  

 

ДУБНОВ А.В. Я не проти, але голосувати за те, що ми не бачили, 

якось… 

 

(Загальна дискусія)  

  

ГЕРАСИМОВ А.В.  Дивиться, якщо ви говорите про це, ось вона 

лежить, її можна прочитати, вона там дві сторінки тексту. Але питання інше. 

Якщо ми говоримо про терміни, то давайте бути відвертими: і перша і друга 

постанова, зараз ми їх приймаємо в екстреному режимі. Бо якщо говорити 

про терміни згідно Регламенту, то ні перша, ні друга не відповідають цій 

історії. Тому давайте, колеги, щоб не було подвійних стандартів.  
 

Дякую.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Подвійних  стандартів не буде.  
 

Що, колеги, ставимо на голосування? 

 

(Загальна дискусія)  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Шановні колеги, ставлю на голосування 

пропозицію… 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Юлія Володимирівна прийшла, Михайле 

Борисовичу.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Шановні колеги, вітаємо Юлію Володимирівну 

Тимошенко у нас на комітеті. Юліє Володимирівно, ви хочете виступити? 

Ми вже до голосування переходимо, щоб підтримати постанову… Є лише 

питання – "Національний штаб" чи "дорадчий орган"?  
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ТИМОШЕНКО Ю.В. У мене єдине питання: а чого не Національний 

штаб?    

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Пояснюю, бо це функція РНБО. Якщо ми … 

функцію.  

 

ДУБІЛЬ В.О. Ні, Михайле Борисовичу, ми вже погодили. Назва 

залишається "Національний штаб".  

 

СТЕФАНИШИНА О.А. "Національний" можна лишити. Там просто 

треба прибрати функцію координації органів виконавчої влади, бо це 

суперечить Цивільному кодексу. Але ми лишаємо назву і прибираємо слово 

"дорадчий". 

 

ТИМОШЕНКО Ю.В. Я хочу подякувати вам всім за конструктивну 

роботу, за підтримку. Тому я тільки "за", щоб у тому варіанті пройшло, який 

найбільш раціональний.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. А ми вдячні за таку постанову.  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Голосуємо!  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ.  А потім міністру її виконувати.  

 

ТИМОШЕНКО Ю.В. Ну, до речі, питання контролю, це питання потім 

від комітету і від парламенту дуже важливе.  

 

СТЕФАНИШИНА О.А. Юліє Володимирівно, ми просто у травні вже 

ухвалили Закон ... голосували. Але він не виконаний. Тому ми розуміємо, що 

і ця постанова може теж "лягти"… 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. А ми будемо сподіватися, що все ж таки її будуть 

виконувати.  

 

ТИМОШЕНКО Ю.В. Ну для цього є такий легендарний Комітет з 

охорони здоров'я, який точно проконтролює, все доведе до ума…  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Шановні колеги, ставлю на голосування 

пропозицію щодо внесення доповнень та змін до проекту Постанови 4228, 

що попередньо надсилались. Прошу визначатися. Прошу підтримати та 

голосувати. Хто за?  
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ЗІНКЕВИЧ Я.В. 12 – за, одноголосно.  

 

ТИМОШЕНКО Ю.В. Мені проголосувати з вами хочеться.  

 

(Сміх у залі)  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Ставлю на голосування узагальнену пропозицію – 

рекомендувати Верховній Раді України включити проект Постанови 

(реєстраційний номер 4228) до порядку денного четвертої сесії Верховної 

Ради України дев'ятого скликання та за результатами розгляду в першому 

читанні прийняти його за основу та в цілому з урахуванням пропозицій, 

наданих у висновку комітету, і доручити комітету при підготовці тексту 

Постанови на підпис Голові Верховної Ради здійснити спільно з Головним 

юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України його техніко-

юридичне доопрацювання.  

Доповідачем від авторського складу призначити Тимошенко Юлію 

Володимирівну, від комітету – голову комітету Радуцького Михайла  

Борисовича. Прошу підтримати цю пропозицію і проголосувати. 

Хто за?  

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. 12 – за, одноголосно.     

    

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую, рішення прийнято.  

 

ТИМОШЕНКО Ю.В. Дуже дякую.   

   

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. І вам дякуємо.   

        

ТИМОШЕНКО Ю.В. До зустрічі в залі.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. До зустрічі.   

Шановні колеги, у нас друге питання порядку денного. Ставлю на 

голосування пропозицію про постанову, зараз, хвилиночку, щоб я не 

наплутав нічого, проект Постанови про невідкладні заходи з протидії 

поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)  в Україні, реєстраційний  

№ 4232 від 19.10.2020 року. 

Прошу визначатись та голосувати. Хто за? Так, 2. Хто утримався? 

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. 2 - за. 10 - утримались. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Рішення не прийнято. 
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І нам треба ще одне процедурне рішення. Ми маємо прийняти: або 

відправити на доопрацювання, або відхилити в цілому. Прошу голосувати. 

Хто за те, щоб відправити проект постанови 4232 на доопрацювання авторам, 

прошу голосувати. Хто за? Хто утримався? 

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. 10 - за. 2 - утрималися. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Колеги, рішення комітету - відправити проект 

постанови 4232 на доопрацювання авторам постанови. 

Дякую. Рішення ми прийняли. На цьому оголошую засідання комітету 

закритим. 

    

 


