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 ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

  

ВИСНОВОК 

на проект Постанови про вжиття невідкладних заходів з розширення  

мережі закладів охорони здоров’я, що надають стаціонарну медичну 

допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, 

спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, поданий народним депутатом 

України Порошенком П.О. та іншими народними депутатами України,  

(реєстр. № 4337)  
  

За дорученням Голови Верховної Ради України Комітет з питань здоров’я 

нації, медичної допомоги та медичного страхування розглянув на своєму засіданні 

проект Постанови про вжиття невідкладних заходів з розширення мережі закладів 

охорони здоров’я, що надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з 

гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом 

SARS-CoV-2 (реєстр. № 4337), поданий народним депутатом України 

Порошенком П.О. та іншими народними депутатами України  (протокол № 51 від 

16 листопада 2020 року). 

Як зазначено у пояснювальній записці, проект Постанови має на меті вжиття 

Кабінетом Міністрів України та центральними органами виконавчої влади заходів 

з мобілізації відомчих закладів охорони здоров’я для переорієнтації їх на надання 

необхідної стаціонарної медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу 

(COVID-19) в умовах дії встановлених урядом карантинних заходів. 

Проектом Постанови рекомендовано Кабінету Міністрів України 

невідкладно вжити заходів для залучення на період дії карантину потужностей 

відомчих закладів охорони здоров’я, зокрема Національної академії медичних 

наук України, Державного управління справами, Міністерства оборони України, 

Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної 

прикордонної служби України, Акціонерного товариства «Українська залізниця»,  

для надання стаціонарної медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу 

(COVID-19), а також забезпечити їх необхідними засобами індивідуального 

захисту, лікарськими засобами та медичними препаратами згідно з установленими 

нормативами за рахунок коштів державного бюджету. 
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Підготовка персоналу цих закладів до надання стаціонарної медичної 

допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)  покладається на 

Міністерство охорони здоров’я України. 

У ході обговорення цієї законодавчої ініціативи на засіданні Комітету за 

участі представників  Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства 

оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки 

України, Державної прикордонної служби України, Національної академії 

медичних наук України, Державного управління справами, Акціонерного 

товариства «Українська залізниця» зазначалося, що в питаннях організації 

надання стаціонарної медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу 

(COVID-19)  Міністерство охорони здоров’я України вже співпрацює з 

відомствами, до сфери управління яких належать заклади охорони здоров’я з 

обслуговування цивільного населення, зокрема з НАМН України, ДУС та АТ 

«Укрзалізниця».  

Також народні депутати України – члени Комітету вважають недоцільним  

залучення закладів охорони здоров’я силових відомств до обслуговування 

цивільного населення, оскільки вони виконують свої завдання з медичного 

обслуговування прикріпленого контингенту, у тому числі забезпечують лікування  

хворих на коронавірусну хворобу (COVID-19) серед особового складу. Крім того, 

на думку Комітету, неприпустимо послаблювати  військову медицину в країні, яка 

перебуває у стані війни. 

З огляду на зазначене, Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній 

Раді України не включати до порядку денного четвертої сесії Верховної Ради 

України дев’ятого скликання проект Постанови про вжиття невідкладних заходів 

з розширення мережі закладів охорони здоров’я, що надають стаціонарну медичну 

допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою 

коронавірусом SARS-CoV-2 (реєстр. № 4337), а у разі включення відхилити його 

за результатами розгляду.     

Співдоповідачем із зазначеного питання при розгляді його на пленарному 

засіданні Верховної Ради України визначено Голову Комітету з питань здоров’я 

нації, медичної допомоги та медичного страхування, народного депутата України 

Радуцького Михайла Борисовича. 

 

                

     Голова Комітету                           М.Б. Радуцький 


