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

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 50
04 листопада

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.,
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: Дубіль В.О., Дубневич Я.В. (з поважних причин).
Запрошені:
Підласа Р.А., Поляков А.Е. – народні депутати України.
Садов’як І.Д. – перший заступник Міністра охорони здоров’я України,
Віленський А.Б. – т.в.о. Голови Національної служби здоров’я України.
Палазов О.В. – директор департаменту регуляторної політики та
підприємництва Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства України.
Редько В.В. – виконавчий директор ГС «Асоціація виробників
інноваційних ліків», Петренко Л.І. – президент Міжнародної діабетичної
асоціації України, Очеретенко В.Д. – голова ради Української діабетичної
федерації, Кожан Н.Є. – виконавчий директор Української діабетичної федерації,
Ковальов А. – директор консалтингових проектів Київської школи економіки.

Камінський В.В. – президент ГС «Українська федерація професійних
медичних об’єднань».
Учасники:
Керівник секретаріату Комітету Марченко Д.О., заступник керівника
секретаріату Комітету Семерунь І.В.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.
Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України
щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну (р. № 2813,
доопрацьований).
2.
Про проект Постанови про вжиття невідкладних заходів,
спрямованих на забезпечення належної профілактики, діагностики та лікування
хворих дітей на цукровий діабет (р. № 4042), поданий народним депутатом
України Поляковим А.Е. та іншими народними депутатами України (разом 26
народних депутатів України).
3.
Про проект Закону про внесення змін до законодавчих актів України
щодо дозвільної системи у сфері господарської діяльності та спрощення доступу
на ринки (р. № 4219), поданий народним депутатом України Підласою Р.А. та
іншими народними депутатами України (разом 16 народних депутатів України).
4.
Про стан організації надання медичної допомоги хворим на
цукровий діабет в Україні та результати дослідження «Аналіз системи лікування
та розрахунок економічних втрат від цукрового діабету в Україні».
5.
Про Меморандум про співпрацю та взаємодію щодо законодавчого
регулювання у сфері охорони здоров’я.
6.
Про звернення народного депутата України Кузьміних С.В. щодо
подання Міністерству охорони здоров’я України кандидатури представника
Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги
та медичного страхування до складу Конкурсної комісії з відбору фахових
експертів у сфері закупівель та охорони здоров’я до Наглядової ради ДП
«Медичні закупівлі 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 4 листопада
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 4 листопада
2020 року, доповнивши його виступами народних депутатів України Зуба В.О.
та Булах Л.В. у різному з порушених ними питань.
Рішення прийнято одноголосно
(на час голосування присутніх народних депутатів України –
членів Комітету – 11, відсутніх на зв’язку - 2: Довгий О.С.,
Макаренко М.В.: «за – 11, проти – 0, утрималися – 0»).
2.
СЛУХАЛИ:
Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо
охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну (р. № 2813,
доопрацьований).
Інформують: Булах Л.В. – голова підкомітету
Комітету, Садов’як І.Д. - перший заступник
Міністра охорони здоров’я України
УХВАЛИЛИ:
1.
Підтримати редакцію доопрацьованого проекту Закону України про
внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від
шкідливого впливу тютюну, попередньо надіслану народним депутатам України
– членам Комітету, та внести зазначений законопроект на реєстрацію в
установленому порядку відповідно до вимог частини другої статті 110
Регламенту Верховної Ради України.
2.
Рекомендувати Верховній Раді України включити підготовлений
Комітетом проект Закону України про внесення змін до деяких законів України
щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну до порядку
денного четвертої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання та за
результатами розгляду його в першому читанні прийняти за основу.
3.
Доповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної
Ради України визначити народного депутата України, голову підкомітету з
питань забезпечення епідемічної безпеки, боротьби із ВІЛ/СНІД та соціально
небезпечними захворюваннями Комітету Булах Ладу Валентинівну.
Рішення прийнято одноголосно
(народних депутатів України – членів Комітету – 15,
присутніх - 13: «за – 13, проти – 0, утрималися – 0»).

3.
СЛУХАЛИ:
Про проект Постанови про вжиття невідкладних заходів, спрямованих на
забезпечення належної профілактики, діагностики та лікування хворих дітей на
цукровий діабет (р. № 4042), поданий народним депутатом України Поляковим
А.Е. та іншими народними депутатами України (разом 26 народних депутатів
України).
Інформують: Поляков А.Е. – народний депутат
України, співавтор законодавчої ініціативи,
Садов’як І.Д. – перший заступник Міністра
охорони здоров’я України
В обговоренні питання брали участь народні депутати України Поляков
А.Е., Радуцький М.Б., Макаренко М.В., а також перший заступник Міністра
охорони здоров’я України Садов’як І.Д.
УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати Верховній Раді України включити до порядку денного
четвертої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання проект Постанови
про вжиття невідкладних заходів, спрямованих на забезпечення належної
профілактики, діагностики та лікування хворих дітей на цукровий діабет
(р. № 4042), та за результатами розгляду в першому читанні прийняти його за
основу.
Рішення прийнято одноголосно
(на час голосування присутніх народних депутатів України –
членів Комітету – 12, відсутніх на зв’язку - 1: Зуб В.О.:
«за – 12, проти – 0, утрималися – 0»).
4.
СЛУХАЛИ:
Про проект Закону про внесення змін до законодавчих актів України щодо
дозвільної системи у сфері господарської діяльності та спрощення доступу на
ринки (р. № 4219), поданий народним депутатом України Підласою Р.А. та
іншими народними депутатами України (разом 16 народних депутатів України).
Інформують: Радуцький М.Б. – Голова Комітету,
Підласа Р.А. – народний депутат України,
співавтор законодавчої ініціативи,
Садов’як І.Д. – перший заступник Міністра охорони
здоров’я України, Палазов О.В. – директор департаменту
регуляторної політики та підприємництва Міністерства
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
України

В обговоренні питання брали участь народні депутати України Дубнов
А.В., Підласа Р.А.
УХВАЛИЛИ:
1.
Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в
першому читанні прийняти проект Закону про внесення змін до законодавчих
актів України щодо дозвільної системи у сфері господарської діяльності та
спрощення доступу на ринки (р. № 4219) за основу.
2.
Висновок Комітету на зазначений законопроект надіслати Комітету
Верховної Ради з питань економічного розвитку, визначеному головним з його
підготовки.
Рішення прийнято більшістю голосів
(на час голосування присутніх народних депутатів України –
членів Комітету – 11, відсутніх - 1: Дубнов А.В., відсутніх
на зв’язку – 1: Довгий О.С.: «за – 121, проти – 1, утрималися – 0»).
5.
СЛУХАЛИ:
Про стан організації надання медичної допомоги хворим на цукровий
діабет в Україні та результати дослідження «Аналіз системи лікування та
розрахунок економічних втрат від цукрового діабету в Україні».
Інформують: Радуцький М.Б. – Голова Комітету,
Редько В.В. – виконавчий директор ГС «Асоціація
виробників інноваційних ліків», Ковальов А. – директор
консалтингових проектів Київської школи економіки,
Петренко Л.І. – президент Міжнародної діабетичної
асоціації України, Очеретенко В.Д. – голова ради
Української діабетичної федерації, Кожан Н.Є. –
виконавчий директор Української діабетичної федерації
В обговоренні питання брали участь народні депутати України Булах Л.В.,
Радуцький М.Б.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію Київської школи економіки щодо результатів проведеного
дослідження «Аналіз системи лікування та розрахунок економічних втрат від
цукрового діабету в Україні» взяти до відома.
2. Надіслати представлені Комітету результати проведеного дослідження
«Аналіз системи лікування та розрахунок економічних втрат від цукрового
діабету в Україні» Міністерству охорони здоров’я України для вивчення та
опрацювання наданих
пропозицій щодо поліпшення стану організації
діагностики, лікування та профілактики цукрового діабету в Україні.

1

З урахуванням голосів народних депутатів України Довгого О.С. та Дубнова А.В. (на їх прохання)

Рішення прийнято одноголосно
(на час голосування присутніх народних депутатів України –
членів Комітету – 10, відсутніх – 1: Дубнов А.В., відсутніх на зв’язку - 2:
Довгий О.С., Заславський Ю.І.: «за – 10, проти – 0, утрималися – 0»).
6.
СЛУХАЛИ:
Про Меморандум про співпрацю та взаємодію щодо законодавчого
регулювання у сфері охорони здоров’я.
Інформують: Радуцький М.Б. – Голова Комітету,
Камінський В.В. – президент ГС «Українська федерація
професійних медичних об’єднань»
УХВАЛИЛИ:
Підписати Меморандум про співпрацю та взаємодію щодо законодавчого
регулювання у сфері охорони здоров’я між Комітетом Верховної Ради України з
питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування та ГС
«Українська федерація професійних медичних об’єднань», а також з ГО
«Асоціація працівників системи охорони здоров’я України «Медичні лідери».
Рішення прийнято одноголосно
(на час голосування присутніх народних депутатів України –
членів Комітету – 10, відсутніх – 1: Дубнов А.В., відсутніх на зв’язку - 2:
Довгий О.С., Заславський Ю.І.: «за – 10, проти – 0, утрималися – 0»).
7.
СЛУХАЛИ:
Про звернення народного депутата України Кузьміних С.В. щодо подання
Міністерству охорони здоров’я України кандидатури представника Комітету
Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та
медичного страхування до складу Конкурсної комісії з відбору фахових
експертів у сфері закупівель та охорони здоров’я до Наглядової ради ДП
«Медичні закупівлі України».
Інформують: Кузьміних С.В., Стефанишина О.А. –
народні депутати України – члени Комітету
В обговоренні питання брали участь народні депутати України Булах Л.В.,
Радуцький М.Б., а також перший заступник Міністра охорони здоров’я України
Садов’як І.Д.
УХВАЛИЛИ:
Підтримати ініціативу народного депутата України Кузьміних С.В. та
звернутися до Міністерства охорони здоров’я України з проханням розглянути
можливість включення до складу Конкурсної комісії з відбору фахових експертів
у сфері закупівель та охорони здоров’я до Наглядової ради ДП «Медичні

закупівлі України» та залучення до роботи цієї комісії представників Комітету
Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та
медичного страхування – народних депутатів України Кузьміних Сергія
Володимировича та Стефанишиної Ольги Анатоліївни.
Рішення прийнято одноголосно
(на час голосування присутніх народних депутатів України –
членів Комітету – 10, відсутніх – 1: Дубнов А.В., відсутніх на зв’язку - 2:
Довгий О.С., Заславський Ю.І.: «за – 10, проти – 0, утрималися – 0»).
Головою Комітету Радуцьким М.Б. дано доручення секретаріату оформити
в установленому порядку ухвалені Комітетом рішення за результатами розгляду
питань порядку денного.
8.
Р І З Н Е:
1.
Народний депутат України Зуб В.О. порушив питання щодо
голосування народними депутатами України - членами Комітету за проект
Державного бюджету України на 2021 рік (р. № 4000) у першому читанні.
В обговоренні брали участь народні депутати України Радуцький М.Б.,
Перебийніс М.В., а також т.в.о. Голови Національної служби здоров’я України
Віленський А.Б.
2.
Народний депутат України Булах Л.В. порушила перед МОЗ України
питання про необхідність внесення змін до Наказу МОЗ України від 28.03.2020
року № 722 «Організація надання медичної допомоги хворим на коронавірусну
хворобу (COVID-19)» в частині віднесення хворих на туберкульоз до пацієнтів,
які знаходяться у групі ризику розвитку ускладнень з COVID-19, прискорення
розроблення плану заходів для подолання епідемії туберкульозу на виконання
Державної стратегії у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та
вірусним гепатитам на період до 2030 року та внесення його на розгляд Кабінету
Міністрів України, а також запросила представників МОЗ України взяти учать у
засіданні очолюваного нею підкомітету 12 листопада 2020 року о 15:00, на якому
планується обговорити порушені нею питання.
Голова Комітету

М.Б. РАДУЦЬКИЙ

Секретар Комітету

Я.В. ЗІНКЕВИЧ

