СТЕНОГРАМА
засідання Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації,
медичної допомоги та медичного страхування
16 листопада 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, також
відеотрансляція нашого засідання здійснюється в онлайн режимі на офіційній
сторінці "Фейсбук" комітету.
Традиційно нагадаю вам про організаційні питання. Засідання
проводимо в режимі відеоконференції, тому народним депутатам нагадаю
про необхідність увімкнути камери і обов’язково під час голосування
піднімати руку.
На мою адресу як голови комітету в Єдиній автоматичній системі
СЕДО надійшло 12 персональних листів з електронними підписами щодо
згоди на проведення сьогоднішнього засідання комітету в режимі
відеоконференції. Це без врахування моєї згоди як ініціатора проведення
комітету в режимі відеоконференції. Мною отримана попередня згода від
більшості народних депутатів членів комітету. Відповідно до пункту
четвертого розділу восьмого Закону України "Про комітети Верховної Ради"
ми проводимо наше засідання в режимі відеоконференції.
Традиційно на початку встановлюємо наявність кворуму. Я називаю
прізвище депутата і прошу коротко відповісти: присутній чи присутня.
Булах Лада Валентинівна.
БУЛАХ Л.В. Присутня.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Вагнєр Вікторія Олександрівна.
ВАГНЄР В.О. Присутня.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дмитрієва Оксана Олександрівна. Немає.
Довгий Олесь Станіславович. Не чую.
Дубіль Валерій Олександрович.
Дубневич Ярослав Васильович.
Дубнов Артем Васильович.
Зінкевич Яна Вадимівна.
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ЗІНКЕВИЧ Я.В. Присутня.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Заславський Юрій Іванович.
ЗАСЛАВСЬКИЙ Ю.І. Присутствует.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Зуб Валерій Олексійович.
ЗУБ В.О. Присутній.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Кузьміних Сергій Володимирович.
КУЗЬМІНИХ С.В. Присутній.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Макаренко Михайло Васильович. Не бачу.
Перебийніс Максим Вікторович.
ПЕРЕБИЙНІС М.В. Присутній.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Радуцький Михайло Борисович присутній.
Стефанишина Ольга Анатоліївна. Зараз зв’язок встановлюється,
бачимо, що Ольга Анатоліївна зараз з’явиться.
ЗІНКЕВИЧ Я.В. Зараз присутніх 8 народних депутатів. Кворум є.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую.
Сьогодні в нашому засіданні беруть участь: народний депутат України,
автор внесеного на розгляд проекту постанови (реєстр. № 4320) Железняк
Ярослав Іванович.
ЖЕЛЕЗНЯК Я.І. Доброго дня.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Присутній. Бачимо. Від Міністерства охорони
здоров’я України Микичак Ірина Володимирівна, заступник Міністра
охорони здоров’я України.
МИКИЧАК І.В. Добрий день, присутня.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Ляшко Віктор Кирилович, заступник Міністра
охорони здоров’я України, Головний державний санітарний лікар України.
ЛЯШКО В.К. Доброго дня, присутній.
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РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую.
Представники Офісу Президента України: Соколовська Юлія
Сергіївна, заступник Керівника Офісу. Не бачу. Пасічник Михайло
Францович, радник Керівника Офісу.
Віленський Андрій Борисович, тимчасово виконуючий обов’язки
Голови Національної служби здоров’я України.
ВІЛЕНСЬКИЙ А.Б. Добрий день, я присутній.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Від Державної служби України з лікарських засобів
та контролю за наркотиками Ісаєнко Роман Миколайович. Романе
Миколайовичу, ви з нами? Не чуємо вас. Романе Миколайовичу, ми вас не
чуємо! Бачу, на відео є, але не чуємо. І він нас не чує.
Від Державного експертного центру МОЗ України Бабенко Михайло
Миколайович, виконуючий обов'язки директора центру.
БАБЕНКО М.М. Доброго дня. Присутній.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Також у засіданні беруть участь представники
відомств, які представляють на нашому комітеті відповідні заклади охорони
здоров'я. Цимбалюк Віталій Іванович - президент Національної академії
медичних наук України.
ЦИМБАЛЮК В.І. Національна академія вітає вас.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Халік Сергій Вікторович, тимчасово виконуючий
обов'язки керівника Головного військово-медичного управління Міністерства
оборони України.
ХАЛІК С.В. Доброго дня. Присутній.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Смик Анатолій Савелійович, керівник медичного
департаменту Міністерства внутрішніх справ України.
СМИК А.С. Добрий день. Ми на місці.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Є.
Завалецький Вадим Васильович, перший заступник начальника
військово-медичного управління Служби безпеки України.
ЗАВАЛЕЦЬКИЙ В.В. Добрий день. Присутній.
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РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую.
Якимов Дмитро Юрійович, заступник начальника військово-медичного
управління Служби безпеки України, начальник Центрального госпіталю
СБУ.
ЯКИМОВ Д.Ю. Добрий день. Присутній.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую.
Карнаух Михайло Іванович, начальник управління охорони здоров'я
Держприкордонслужби.
КАРНАУХ М.І. Бажаю здоров'я. На місці.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Стоцька Марія Миколаївна, заступник керівника
Державного управління справами.
СТОЦЬКА М.М. Доброго дня. На місці.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую.
Білинська Наталія Ярославівна, директор філії Центру охорони
здоров'я АТ "Укрзалізниця".
БІЛИНСЬКА Н.Я. Всім вітання.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Отже, розпочинаємо нашу роботу із затвердження
порядку денного. Ви всі попередньо отримали його для ознайомлення. Також
до порядку денного на виконання доручення виконуючої обов'язки Голови
парламенту Олени Кондратюк включено проект постанови № 4381. Тому
якщо немає інших пропозицій, пропоную його затвердити.
Прошу членів комітету увімкнути камери та проголосувати "за",
"проти" чи "утримався" шляхом підняття рук, як це передбачено законом.
Пані Яно, прошу підраховувати голоси.
Булах Лада Валентинівна.
БУЛАХ Л.В. Я - за.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Вагнєр Вікторія Олександрівна.
ВАГНЄР В.О. Я - за.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дмитрієва Оксана Олександрівна.
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ДМИТРІЄВА О.О. Я - за.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Довгий Олесь Станіславович не приєднався до нас.
Не бачу.
Дубіль Валерій Олександрович. Немає. На лікарняному.
Дубнов Артем Васильович приєднався? Немає, так?
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. За.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Кузьміних Сергій Володимирович.
КУЗЬМІНИХ С.В. За.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Перебийніс Максим Вікторович.
ПЕРЕБИЙНІС М.В. За.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Радуцький Михайло Борисович - за.
Стефанишина Ольга Анатоліївна.
СТЕФАНИШИНА О.А. За.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую.
Пані Яно, оголосіть, будь ласка.
ЗІНКЕВИЧ Я.В. 10 - за.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую. Порядок денний затверджено.
Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання
порядку денного - про проект Закону про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо забезпечення профілактики коронавірусної
хвороби COVID-19, реєстраційний номер 4314, поданий народним депутатом
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України Стефанишиною Ольгою Анатоліївною та іншими народними
депутатами України, разом 24 депутати України.
Шановні колеги, це наш спільний законопроект. Народні депутати
нашого комітету майже повним складом увійшли до його авторського
колективу. Законопроектом передбачено створення сприятливих умов для
залучення в Україну міжнародних клінічних випробувань вакцин проти
COVID-19 та прискорення виходу на український ринок вакцин, які успішно
пройдуть клінічні випробування у світі. Для цього пропонується скоротити
на період дії карантину строки затвердження протоколів клінічних
випробувань вакцин або інших медичних імунно-біологічних препаратів для
специфічної профілактики коронавірусної хвороби COVID-19 та їх державної
реєстрації. Вважаю, що це пришвидшить появу в Україні вакцини проти
COVID-19.
Суть законопроекту усім вам відома. Тому пропоную не затягувати
обговорення. Отже, пропоную такий регламент розгляду питання: спочатку
надамо слово для представлення законопроекту нашій колезі – народному
депутату Ользі Стефанишиній (регламент до 5 хвилин), потім вислухаємо
позицію Міністерства охорони здоров'я (регламентом 3 хвилини) і перейдемо
до обговорення. Пропоную обмежитись трьома виступами по 3 хвилини.
Прохання писати в "Групу" комітету. Це мається на увазі – народні депутати
члени комітету. Якщо немає заперечень, переходимо до розгляду питання.
Запрошую до слова народного
Анатоліївну. Пані Ольго, у вас 5 хвилин.

депутата

Стефанишину

Ольгу

СТЕФАНИШИНА О.А. Доброго дня ще раз, колеги! Ну, я теж не буду
довго затягувати презентацію, всі з вас читали текст і майже всі підписали.
Важливо зазначити, що сьогодні в світі проводяться сотні клінічних
випробувань вакцин. До цих процесів долучені майже всі країни
Європейського Союзу, Сполучені Штати Америки, Австралія, Канада і всі
інші розвинені країни. Таким чином надається вже зараз доступ до
ефективних вакцин для їхніх громадян.
Ми вже бачимо, що є презентації деяких виробників про ефективність
вакцин. Сьогодні вийшла нова новина. Я думаю, ви всі бачили про вакцину
"Модерна", яка доводить близько 95 відсотків захисту від COVID-19. І такі
дослідження будуть і далі проводитися, і будемо сподіватися, що такі
багатообіцяючі результати ми будемо бачити і надалі у світі.
Проте, на превеликий жаль, досі Україна не була долучена зовсім до
цих процесів. Чому так відбувається? Тому що реєстрація протоколів для
проведення клінічних випробувань в Україні триває близько 5 місяців.
Жодна компанія, звичайно, не може собі дозволити так довго чекати, адже
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сьогодні у світі процеси щодо поширення COVID-19 є дуже швидкими і
постійно треба швидко реагувати.
Тому ми своїм законопроектом скорочуємо такі терміни до 5 днів на
вивчення і плюс 2 дні на прийняття рішення. Тобто 7 днів буде займати
реєстрація самих протоколів. Важливо зазначити, що йдеться не про
спрощений порядок проведення клінічних випробувань чи зниження
стандартів якості, а виключно про коротший строк, протягом якого
Державний експертний центр, з яким ми також працювали над цим текстом,
розглядає документи для старту таких випробувань і для реєстрації вакцин.
Самі випробування будуть відбуватися за стандартними процедурами з
додержанням всіх правил і норм. Це важливо розуміти.
І другий важливий момент – це скорочення строків реєстрації вакцини
від COVID-19, ми також скорочуємо до 7 днів. Тобто якщо в світі вже
сертифікована вакцина, то виробники матимуть можливість зареєструвати її
в Україні за скороченими термінами, що також дасть можливість українцям
отримати якісну, ефективну і безпечну вакцину якомога скоріше.
Ухвалення законопроекту дозволить забезпечити якісними вакцинами
проти COVID-19 близько 50 тисяч українців вже в межах клінічних
випробувань, а отже набагато швидше, ніж це відбувається зараз. Після
доведення дієвості і безпечності вакцини проти COVID-19 у світі
забезпечити якомога більш швидкий її вихід на український ринок. Ну, і
додатково підвищити привабливість України у сфері проведення клінічнонаукових досліджень для міжнародних виробників.
Оце, власне, така просто логіка цього законопроекту. Ми його також
розробляли спільно з представниками бізнес-асоціацій в Україні, і маємо
також їхню всебічну підтримку.
Вважаю, що цей законопроект потрібно якомога скоріше виносити до
зали, і бажано проголосувати його в першому читанні і в цілому для того,
щоб ми вже в грудні мали можливість долучатися до таких процесів.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую, пані Ольго.
Слово надається Микичак Ірині Володимирівні та Ляшку Віктору
Кириловичу. Регламент – 3 хвилини.
Прошу.
МИКИЧАК І.В. Доброго дня ще раз. Шановні панове народні депутати,
Міністерство охорони здоров'я абсолютно в контексті з комітетом працює по
даному питанню і обговорювали також з Державним експертним центром.
Тобто у нас немає застережень, немає зауважень до даного законопроекту. І
ми зацікавлені в тому, щоб якнайшвидше провести в залу Верховної Ради.
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Я передам ще слово Віктору Кириловичу. Він буквально репліку.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Прошу.
ЛЯШКО В.К. Маю одну тільки репліку стосовно вакцин, які
виробляються на території Російської Федерації. За даним трактуванням вони
попадають також під перелік, які можуть бути завезені, зареєстровані в
Україні за спрощеною процедурою. Якщо помиляюся, поправте, бо раніше у
нас було чітко зазначено перелік країн, з яких можна було зареєструвати
лікарські засоби після реєстрації в таких-то країнах. Сьогодні ми так пишемо,
що в 5-денний термін в установленому порядку зареєструється будь-яка
вакцина, яка зареєстрована, і не кажемо де.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Пані Ольго, є відповідь у вас?
СТЕФАНИШИНА О.А. Дякую за запитання.
У нас дійсно було обмеження для країн Європейського Союзу раніше,
це стосувалося здебільшого лікарських засобів. Наразі ми поки що не
обмежували сам перелік країн для реєстрації, оскільки такі дослідження
тривають у багатьох країнах світу.
Щодо Російської Федерації. Якщо є політична воля і бажання зараз у
нас обмежити таке коло для реєстрації, я була б дуже "за".
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую.
Переходимо до обговорення. Записався народний депутат України Зуб.
ДУБНОВ А.В. Шановний пане голово, я реєструюся. Дубнов.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую.
Пане Зуб, прошу вас, 2 хвилини.
ЗУБ В.О. Доброго дня, шановні колеги! Я теж повністю підтримую цей
законопроект. І, Михайле Борисовичу, я теж вносив, скажімо, свою
пропозицію, там свій законопроект. Прошу підтримати, він дійсно потрібний.
Єдине, що дійсно, от якраз це трошки опередили, я теж хотів сказати,
щоб ми дійсно тут вказали обов'язково країни, з яких повинні завозитись ці
вакцини. Це дуже важливо, тому що ми знаємо різні виробники, різні фірми,
які виробляють в сумнівних країнах. І не хотілося би, щоб на наш ринок
попадали такі вакцини недосліджені.
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А так в цілому прошу всіх підтримати, я теж займався цим питанням,
це дуже потрібно на сьогоднішній день. Шановні депутати, підтримайте цей
законопроект. Дякую.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую.
Булах Лада Валентинівна.
БУЛАХ Л.В. Я вас повністю підтримую і підтримую цей законопроект.
Можливо можна вирішити проблему неперераховування країн просто
прекваліфікацією ВООЗ. Мені здається, що якщо вакцина буде
прекваліфікована ВООЗ, то її можна реєструвати. І не спекулювати вже там
країнами, виробниками.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. До речі, дійсно от пропозиція пані Лади мені більш
до вподоби, що ми можемо допускати тільки ті вакцини, які пройшли
прекваліфікацію ВООЗ.
Колеги, які є зауваження до такого формулювання?
СТЕФАНИШИНА О.А. Можна тоді я прокоментую
щодо
прекваліфікації? Це чудова ідея з точки зору самого як би процесу була би,
якби ми не були так обмежені в термінах. Якщо я не помиляюся,
прекваліфікація ВООЗ займає близько року, тому, якщо ми так обмежимо, то
напевно десь ще рік Україна не отримає вакцини.
Я би все-таки пропонувала зосередитися на виключенні Російської
Федерації з переліку тих країн. І я думаю, таким би чином ми адресували
питання пана Віктора.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. А у мене є ще одна пропозиція. Давайте, а якщо ми
напишемо, як ми завжди пишемо, що тільки з країн з жорсткою
регуляторною політикою, але додамо сюди Китай та Ізраїль. Так? Як ми це
робили раніше по "ковідних" всіх законопроектах. Просто кажемо, що всі
країни з жорсткою регуляторною. До речі, Росія сюди не входить точно.
Як вам така пропозиція?
(Загальна дискусія)
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Але долучаємо Китай та Ізраїль, бо вони є…
Китайці практично на виході вже теж мають вакцину, тому не хотілось би
обмежувати жорстко тільки ті країни, які входять або які мають FDA, або
EMA, або Швейцарська Конфедерація.
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Колеги, давайте обговоримо, щоб ми одне щось ставили, щоб не три
пропозиції ставити на голосування.
БАБЕНКО М.М. Михайле Борисовичу, якщо дозволите, ми хотіли
прокоментувати.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Так.
КУЗЬМЕНКО К.О. Доброго дня. Костянтин Кузьменко – заступник
директора з питань реєстрації Державного експертного центру.
Обмежувати дійсно тільки прекваліфікацією ВООЗ немає сенсу, це
перше. Друге, у нас є процедури прискорені, якими ми користуємося при
реєстрації "ковідних" препаратів – це позачергове. І ці процедури вже
прописані як країни зі строгою регуляторною політикою, так і
прекваліфікація ВООЗ, так і інноваційні лікарські засоби, які
використовуються для погашення пандемії.
Тобто у нас щонайменше в порядку реєстрації прописані ці умови і ми
їх виконуємо на сьогоднішній день в плані лікування. Якщо будуть іти
вакцини і законом буде введена профілактика, то для центру немає перешкод
ніяких, щоб виконувати цю процедуру за 5 днів.
КОВТУН Л.І. Строго в регуляторних агенціях, так як ви пропонуєте.
КУЗЬМЕНКО К.О. Так як ви і пропонуєте. Тобто у нас в законодавстві,
яким ми керуємося, це прописано, але не на рівні закону, а на рівні наказу
Міністерства охорони здоров'я.
КОВТУН Л.І. Ми пропонуємо теж добавити, формулювання ми
підтримуємо те, яке зараз є, але добавити строго в регуляторній агенції, це
так – виключити Росію.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Але, колеги, Китай не відноситься до строгої
регуляторної політики і Ізраїль не відноситься. Що з ними робимо?
Китайська "Синовак" вже практично у грудні має вийти на ринок. А що ми
будемо робити, якщо ми пропишемо, що Китай виключений зі списку?
КУЗЬМЕНКО К.О. У нас в законі, який ви прийняли весною, там
Китайська Народна Республіка прописана.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Але ж ви кажете… Тому ж я і пропоную, що ми
пропишемо: жорстка регуляторна політика, плюс Китай і Ізраїль, як ми
писали це.
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КОВТУН Л.І. Так. Погоджуємося, добавити Китай і Ізраїль.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Бо Росія точно не відноситься до країн з жорсткою
регуляторною політикою, ми так само виключаємо, а ще й припиняємо
політичні спекуляції з цього приводу, бо, ви ж розумієте, що завтра
почнуться політичні спекуляції.
Колеги, так що, ідемо так, як ми приймали весною "ковідні" оці закони
за спрощеною процедурою чи все ж таки пишемо, не вказуємо це?
ВАГНЄР В.О. Ні, вказуємо. Ваша пропозиція дуже доречна.
КУЗЬМІНИХ С.В. ... (не чути)
пропозицію.

підтримуємо Михайла Борисовича

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую.
Ставлю на голосування: рекомендувати Верховній Раді України
включити проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо забезпечення профілактики коронавірусної хвороби
(COVID-19) (реєстр. № 4314) у порядок денний четвертої сесії Верховної
Ради України дев'ятого скликання та за результатами розгляду в першому
читанні прийняти за основу та в цілому як закон з врахуванням пропозиції
комітету в частині країн з жорсткою регуляторною системою та Китай та
Ізраїль.
Апарату Верховної Ради України здійснити його техніко-юридичне
доопрацювання при підготовці на підпис Голові Верховної Ради України.
Визначити співдоповідачем з цього питання при розгляді його на
пленарному засіданні Радуцького Михайла Борисовича і пані Стефанишину,
яка є одним із авторів закону, вона буде презентувати, а я буду
співдоповідачем.
Якщо немає заперечень, прошу підтримати і проголосувати. Прошу
увімкнути камери та проголосувати "за", "проти" чи "утримався" шляхом
підняття рук.
Булах Лада Валентинівна.
БУЛАХ Л.В. Я - за.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Вагнєр Вікторія Олександрівна.
ВАГНЄР В.О. Я - за.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дмитрієва Оксана Олександрівна.
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ДМИТРІЄВА О.О. За.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Довгий Олесь Станіславович. Приєднався? Ні, не
бачу.
Дубіль Валерій Олександрович. Бачу вже.
ДУБІЛЬ В.О. Я - за. І попереднє рішення я - за, і це - за. Так само.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дубнов Артем Васильович.
ДУБНОВ А.В. 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.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Кузьміних Сергій Володимирович.
КУЗЬМІНИХ С.В. За.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Перебийніс Максим Вікторович.
ПЕРЕБИЙНІС М.В. За.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Радуцький Михайло Борисович – за.
Стефанишина Ольга Анатоліївна.
СТЕФАНИШИНА О.А. За.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую.
Пані Яно, оголосіть, будь ласка.
ЗІНКЕВИЧ Я.В. 12 – за. Одноголосно.
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РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую. Рішення прийнято.
Переходимо до розгляду наступного питання. Друге питання порядку
денного – про проект Постанови про своєчасне інформування громадян у разі
посилення протиепідемічних заходів з метою належної підготовки до такого
посилення (реєстр. № 4320), поданий народним депутатом України
Железняком Ярославом Івановичем та іншими народними депутатами
України, разом 28 народних депутатів України.
Шановні колеги, цей проект постанови має на меті надати можливість
населенню та бізнесу підготуватись до імовірного посилення карантину та
запровадження більш жорстких обмежувальних заходів, спрямованих на
запобігання поширенню COVID-19, та захистити їх від пов’язаних з цим
негативних наслідків. Для цього проектом постанови передбачено низку
заходів, рекомендованих уряду. Наш комітет визначений головним з
підготовки проекту цієї постанови. Пропоную заслухати автора цього
законопроекту та обмінятись думками щодо цієї законодавчої ініціативи, а
потім приймати рішення.
Пропоную такий регламент розгляду питання. Спочатку надамо слово
для представлення проекту постанови авторам законодавчої ініціативи, в
даному випадку це наш колега Ярослав Железняк, регламент до 5 хвилин.
Потім заслухаємо позицію Міністерства охорони здоров’я, регламент 3
хвилини, і перейдемо до обговорення, пропоную обмежитись трьома
виступами по 2 хвилини. Прохання писати в "Групу комітету".
Якщо немає заперечень, запрошую до слова представника авторського
колективу, народного депутата України Железняка Ярослава Івановича. Пане
Ярославе, у вас 5 хвилин.
ЖЕЛЕЗНЯК Я.І. Дякую, Михайле Борисовичу, дякую члени комітету.
Я буду намагатись набагато швидше закінчити свою промову. Вітаю вас як
комітет. Напевно, ви точно знаєте, скільки було проблем, коли минулого
разу, у березні, був впроваджений карантин, і як багато ваш комітет зробив
для того, щоб якраз напрацювати певні законодавчі зміни, які б допомагали
країні рухатись навіть в умовах локдауну і карантину.
Моя постанова, ну, не моя, а сподіваюсь, що вона наша спільна і багато
з вас її підписали, і вибачаюсь, що не до всіх встиг дійти до того, щоб ми
разом підписали, вона має дуже просту мету. По-перше, якщо
впроваджується жорсткий карантин, то за це попереджають за тиждень. Це
нормально. Ви бачили, скільки проблем виникло саме і в публічному
просторі, і в бізнес-середовищі через те, що не попередили про карантин.
Друге. Заздалегідь, за тиждень, уряд просто говорить, як він буде
підтримувати або не підтримувати громадян і підприємців. Знову ж таки
заздалегідь, щоб люди знали, що буде далі.
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І третє, якраз найважливіше, що нам, народним депутатам, теж
заздалегідь, за тиждень, уряд пропонує законодавчі зміни, які ми повинні
прийняти для того, щоб карантин працював.
В принципі це вся ідея і суть цієї постанови. Я сподіваюсь, що вона
буде підтримана і вдячний вам заздалегідь за підтримку і готовий відповісти
на ваші запитання.
Дякую.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую.
Слово надається Микичак Ірині Володимирівні та Ляшку Віктору
Кириловичу. В нас сьогодні два заступники, ми дуже вдячні міністерству, що
ви до нас з такою повагою відноситесь. Прошу, у вас 3 хвилини.
ЛЯШКО В.К. Позиція Міністерства охорони здоров’я – не підтримати
зазначену постанову, оскільки 7 днів для впровадження протиепідемічних
заходів в умовах пандемії коронавірусної хвороби це досить великий термін
часу. Реально сьогодні нами керує вірус. Тому питання в тому, як
моделювати, як прогнозувати, досить-досить складно. Якщо б ми брали
моделі, які ми використовували, наприклад, Всесвітньої організації охорони
здоров'я, то нам би вистачило 45 тисяч ліжок і 23 тисяч ліжок з киснем. І це
при максимуму зростання в лютому місяці. Але ми вже сьогодні бачимо, що
ці моделі не спрацьовують, й інколи вірус веде себе неадекватно, порушуючи
всі прогнози і всі математичні моделювання. Тому і приходиться вживати
заходів, які не популярні для бізнесу, але вкрай важливі для нашої системи
охорони здоров'я.
Тому ми пропонуємо, наша позиція Міністерства охорони здоров'я не
підтримувати зазначену постанову.
Дякую.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую.
Колеги, є у когось бажання з цього приводу?
ВАГНЄР В.О. Можна? Вагнєр.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Так, прошу.
ВАГНЄР В.О. Михайле Борисовичу, я згодна з заступником міністра,
тому що, мабуть, 7 днів – це іноді дуже забагато для нормального
правильного реагування. Або зменшіть кількість днів, або якось давайте поіншому прописувати, бо дійсно Віктор Кирилович дуже правий, що нами
керує вірус. Ми можемо просто не встигнути. Ну, я згодна.
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Дякую.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую.
Пані Ольга Стефанишина, прошу.
СТЕФАНИШИНА О.А. Я би хотіла подякувати, по-перше, пану
Ярославу за те, що вніс таку постанову. Ну, насправді, колеги, при всій повазі
до Міністерства охорони нашого здоров'я, я думаю, що показники, які
сьогодні ми бачимо, вони не були таким аж сюрпризом для всіх нас. І всі
розуміють, як розвивається епідемія.
Тому ця постанова про те, що потрібно передбачати, що буде далі, хоча
би на тиждень, на два. Ну, я не повірю, що в уряду не має бути стратегії на
найближчий місяць конкретної. Є прекрасні аналітики Київської школи
економіки, яка щотижня публікує сьогодні звіти і прогнози. Але ця
постанова, вона про те, що наш бізнес має якось виживати. І, звичайно,
питання охорони здоров'я мають балансуватись з питаннями економіки,
оскільки економіка – це також питання виживання дуже багатьох людей в
Україні.
Пан Ярослав не зазначив, але сьогодні він розповідав нам, на вихідних,
вибачте, такий приклад практичний, як він заїхав в ресторан просто замовити
на виніс їжу, бо у нас же карантин "суботи – вихідного дня". А в ресторані
йому як комплімент дали величезну рибину, оскільки вони вже закупили
продукти на вихідні, не знаючи, що буде цей карантин "вихідного дня".
Вони, по суті, розоряються і зараз просто роздарюють те, за що вони
заплатили. Це реально смерть для багатьох сьогодні бізнесів в Україні.
Тому ця постанова, вона, власне, про якісь гарантії бізнесу для того,
щоб вони якось виживали в Україні, бо коронавірус колись закінчиться, а
економіку ми будемо ще відроджувати протягом багатьох і багатьох років.
Тому я би дуже просила колег з розумінням поставитися не лише до того, як
розвивається сьогодні епідеміологічна ситуація, а й до того, як сьогодні
виживати нашому бізнесу.
Дякую.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Так, колеги, ще є бажаючі виступити?
Пане Ярославе, ну, ви ж знаєте, що у мене така завжди позиція: може,
ми знайдемо якийсь компроміс між вашою думкою і думкою Міністерства
охорони здоров'я? Я теж можу зрозуміти Головного санітарного лікаря, бо
іноді ситуація буває безконтрольна, таке теж можливо, ніхто не
застрахований від того. Тому, може, ми знайдемо якийсь компроміс по
термінах?
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ЖЕЛЕЗНЯК Я.І. Пане Михайле, я спочатку по формі, а потім по суті.
Як я зазначив, це наша спільна постанова. Це постанова, яку
обговорювали всі голови фракцій на своїх засіданнях, і термін у тиждень, він
був таким компромісним в цьому питанні. Тому я б дуже просив зараз на
комітеті його не зменшувати і не збільшувати.
Щодо зауважень пана Віктора. Ще раз, давайте без політики, всі
адекватні люди, всі розуміємо ситуацію, ну, вона точно не буде кращою, на
жаль, так вже сталося. Ми всі розуміємо, що можуть бути ще більше
епідеміологічні заходи. Я міг би тут займатися популізмом, говорити, що ми
не допустимо, що бізнес помре, але всі адекватно розуміють, до чого ми
йдемо. Моя постанова, Вікторе, це 7 днів. Просто скажіть заздалегідь: ви в
принципі, коли "карантин вихідного дня", я там відслідковував, як було, ви
ще на минулому тижні, позаминулому, почали натякати, що це відбудеться.
На жаль, я не знаю, чому так. На жаль, тільки в четвер вийшла офіційна
постанова, і бізнес зрозумів, кому зачинятися, кому ні, і як він буде
працювати. Ну, я розумію ситуацію. От правда розумію, що ми не у
найкращій ситуації з цією епідемією, але ми не можемо теж, так знаєте, за
день закривати весь бізнес. Воно, по-перше, не працює. Я вам скажу
відверто, те, що спостерігав і в Києві, і по регіонах, не працює - все одно
бізнес відчиняється через "чорні" двері.
А по-друге, ви ж самі в першу чергу зацікавлені в тому, щоб ми,
політики, мовчали і, скажімо, мовчазно підтримували ті необхідні жорсткі
заходи, які іноді можуть виникнути. Дайте нам просто заздалегідь відповідь
на те, що у нас дає уряд і що не дає громадянам. І далі, як ми вам можемо
допомогти. Ми ж, весь Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та
медичного страхування, Комітет податкової політики, Комітет економічної
політики, ми справді коли був карантин вперше, ми працювали просто, ми
тиждень витратили, навіть днів 10, на те, щоб підготувати закон. Зараз ця
база є.
Ви там говорите: заздалегідь. Ми, враховуючи графік Верховної Ради
України, все приймаємо, я впевнений, що тут буде консенсус. І країна живе
далі навіть у найскладніших умовах. Тому я теж тут дуже прошу справді
зрозуміти економічну частину і бюджетну частину, і соціально-політичну
частину тих заходів, які ваше міністерство вважає необхідними. І от якраз
тиждень – це компроміс між тим, як, знаєте, планувати заздалегідь і
виживати.
Дякую.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую, пане Ярославе.
Ще пані Яна Зінкевич репліку просить. Прошу.
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ЗІНКЕВИЧ Я.В. Дякую.
Я б хотіла сказати коротко. Я підтримую позицію "Голосу" по даному
питанню. Дійсно, тиждень – це і так консенсус. Ми повинні розуміти, що ось,
я проводила, наприклад, дуже багато зустрічей з виборцями останнім часом, і
бізнес просто не витримає. Ми зобов'язані хоча б тиждень, я вже не говорю
про більший термін.
Дякую.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую.
Шановні колеги, обговорення закінчено. Переходимо до голосування.
Вношу пропозицію рекомендувати Верховній Раді України включити проект
Постанови про своєчасне інформування громадян у разі посилення
протиепідемічних заходів з метою належної підготовки до такого посилення
(реєстраційний номер 4320) в порядок денний четвертої сесії Верховної Ради
України дев'ятого скликання та за результатами розгляду в першому читанні
прийняти її за основу та в цілому, доручивши комітету спільно з Головним
юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України здійснити його
техніко-юридичне доопрацювання при підготовці на підпис Голові Верховної
Ради. Визначити співдоповідачем з цього питання при розгляді його на
пленарному засіданні голову комітету Радуцького Михайла Борисовича.
Якщо немає заперечень, прошу проголосувати. Прошу увімкнути
камери та проголосувати "за", "проти" чи "утримався" шляхом підняття рук.
Прошу голосувати.
Булах Лада Валентинівна.
БУЛАХ Л.В. Я – за.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Вагнєр Вікторія Олександрівна.
ВАГНЄР В.О. Утрималась.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дмитрієва Оксана Олександрівна.
ДМИТРІЄВА О.О. За.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дубіль Валерій Олександрович.
ДУБІЛЬ В.О. За.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дубнов Артем Васильович.
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ДУБНОВ А.В. Я - за.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Заславський Юрій Іванович.
ЗАСЛАВСЬКИЙ Ю.І. Я утримався.
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. За.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Макаренко Михайло Васильович. А, вибачте,
відсутній.
Перебийніс Максим Вікторович.
ПЕРЕБИЙНІС М.В. За.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Радуцький Михайло Борисович – за.
Стефанишина Ольга Анатоліївна.
СТЕФАНИШИНА О.А. За.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую.
Пані Яно, оголосіть, будь ласка.
ЗІНКЕВИЧ Я.В. 10 – за, 2 - утримались.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую, рішення прийнято.
ЖЕЛЕЗНЯК Я.І. Дякую, колеги.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Переходимо до розгляду наступного питання
порядку денного: про проект Постанови про рішення Кабінету Міністрів
України від 11 листопада 2020 року № 1100 щодо посилення
протиепідемічних заходів, поданий народними депутатами України
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Кондратюк Оленою Костянтинівною, Железняком Ярославом Івановичем,
Корнієнком Олександром Сергійовичем, Бойком Юрієм Анатолійовичем,
Геращенко Іриною Володимирівною та Арахамією Давидом Георгійовичем.
Шановні колеги, цей проект постанови був сьогодні зареєстрований та
внесений на розгляд Верховної Ради. Наш комітет визначено як головний з
його підготовки. Завтра постанова планується до розгляду. Тому ми маємо
терміново розглянути її. Є відповідне доручення Погоджувальної ради
депутатських фракцій і груп.
Проектом постанови пропонується рекомендувати уряду переглянути
перелік обмежувальних заходів, встановлених Постановою Кабінету
Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641, із наступними змінами з
метою пом'якшення запроваджених обмежень для карантину "вихідного
дня". Насамперед це стосується заборони роботи у вихідні дні закладів
громадського харчування, торгівлі і побутового обслуговування населення,
торговельно-розважальних центрів та інших розважальних закладів (закладів
культури, спортзалів, фітнес-центрів, басейнів та інше).
Якщо немає заперечень, переходимо до розгляду питання. Слово
надається Микичак Ірині Володимирівні (або кого ви оберете), Ляшку
Віктору Кириловичу. Регламент 3 хвилини. Хто з народних депутатів має
бажання висловитись щодо цієї законодавчої ініціативи, записуємося в
"Групу". У нас є 3 запитання і по 3 хвилини на запитання-відповідь.
Прошу, Ірино Володимирівно. Віктор Кирилович. Вибачте.
ЛЯШКО В.К. Ще раз доброго дня всім. Ми, Міністерство охорони
здоров'я, і моя позиція як Головного державного санітарного лікаря України
не підтримати цю постанову.
Я вам відразу скажу, навіть за ці вихідні: суботу і неділю. В суботу
мобільність населення в Україні зменшилась на 18%, в неділю мобільність
населення зменшилась на 27%.
У разі, якщо б у нас виконувались повноцінно запропоновані
протиепідемічні обмеження, а ми маємо надію, що наша спільна комунікація
впродовж цього тижня призведе до того, що на наступному тижні
мобільність населення зменшиться ще в два рази – на 50%.
Таке зменшення мобільності населення призведе до зменшення
соціальних контактів і потенційних контактів з інфікованими особами. Це
призведе до зменшення кількості випадків коронавірусної хвороби, які
можуть виникати на вихідних. Два дні менше контактів - і через 3-4-5 днів
менше людей госпіталізовано до системи охорони здоров'я. Менше людей
госпіталізовано до системи охорони здоров'я – у нас більша кількість ліжок з
киснем і реанімаційних відділень, які дозволять госпіталізувати людей в той
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час, поки Україна й її економіка не може дозволити собі запровадження
жорсткого локдауну, який використовується на територіях сьогодні країн
Європейського Союзу.
Тому просимо з розумінням віднестись до обмежувальних
протиепідемічних заходів, які встановлені урядом України і стосуються на
першому етапі "карантину вихідного дня". Якщо ми зараз будемо разом
підтримати ці обмежувальні протиепідемічні заходи, то це дасть результат.
Якщо ми будемо сприяти деяким політикам, які сьогодні продовжують
здобувати політичні дивіденди, результату не буде і буде негативний
наслідок на стан здоров'я наших людей.
Коли ми говоримо про бізнес, то я б хотів ще також сказати і
наголосити: давайте подивимось, на яких зарплатах працюють офіціанти і
повара в цих ресторанах, про які ми сьогодні говоримо. Давайте подивимось
на кількість людей оформлених там на роботу. І після цього будемо
приймати рішення щодо навантаження на систему охорони здоров'я і
навантаження на податкову систему і на податки, які даються сьогодні для
економіки нашої країни.
Тому наша позиція і позиція уряду, що запропоновані рішення щодо
"карантину вихідного дня" – це є збалансовані рішення на даному
конкретному моменті розвитку епідемії в нашій країні.
Дякую за увагу і прошу підтримати наші пропозиції.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Від авторів пан Железняк просить слово. Давайте 2
хвилини, пане Ярославе.
ЖЕЛЕЗНЯК Я.І. Дякую ще раз. Колеги, перше, як з'явилася ця
постанова? Ця постанова з'явилася як результат знову ж таки обговорення
голів фракцій та груп всіх політичних сил. Підкреслюю, всіх. Як і тих, хто
формував цей уряд, так і тих, які є в опозиції.
Тому, пане Вікторе, при всій повазі, але це не позиція окремих
політиків. Це позиція українського парламенту, яку ви бачите об'єднаною і за
підписами авторів керівництва всіх фракцій та груп.
Друге, колеги, ми з розумінням поставились до позиції Міністерства
охорони здоров'я і Кабінету Міністрів. Тому, якщо ви відкриєте цю
постанову, вона має максимально юридично грамотні і зважені рішення, ми
якраз перерахували ті заходи, які були впроваджені на вихідних, які за
думкою, підкреслюю, всіх політичних сил не є доречними і не є
ефективними.
Третє. Пане Вікторе, ми можемо довго дискутувати про те, чи
потрібно, чи був ефект чи ні, я впевнений, що в нас немає статистики зараз,
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щоб підтвердити вашу тезу, але я можу вам точно сказати по досвіду
мешканця міста Києва: карантин вихідного дня не працює. І багато факторів,
навіть можу перераховувати, які ресторани, які чудово обходили ці заходи і
будуть далі обходити. Тому, на жаль, я там сподіваюсь, що ви користувались
лише благими намірами, але ці заходи не працюють.
І саме тому всі політичні сили українського парламенту прийняли
рішення підписати цю постанову. І я сподіваюсь, після підтримки вашого
комітету вона завтра буде проголосована.
Дякую.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Прошу до слова Дмитрієву Оксану.
ДМИТРІЄВА О.О. Дякую. Я хочу сказати, якщо ми бачимо, що Віктор
Ляшко каже, що дійсно, що є результат, що після цього карантину вихідного
дня ми отримаємо вже меншу кількість людей, то ми бачимо, що буде дійсно
менша кількість захворювання, більше ліжок отримаємо, то це дійсно
допоможе лікарям і всім нам. Я вважаю, що треба ще почекати, подивитись,
бо ми дійсно не знали, як воно було раніше, і ми бачимо, що є дійсно
непоганий результат. Треба ще почекати. Це моє рішення.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. До слова прошу Дубнова Артема.
ДУБНОВ А.В. Шановні колеги, пане головуючий, я, якщо чесно, хочу
підтримати теж санітарного лікаря нашого головного, тому що робити
висновки після перших вихідних, які ми можемо побачити через 5, 7, 10 днів,
коли чи-то будемо чи-то не будемо бачити фактичне зменшення
госпіталізацій. Тому якщо фахівець, який займається цією роботою в
Міністерстві охорони здоров’я, не підтримує, я вважаю, що ми маємо
дослухатись.
З паном Ярославом згідний, що карантин не виконується в тій мірі, в
якій потрібно було б, але давайте виважено подивимось на результат. Дякую.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Хотів би від себе додати, що цей карантин
введений до 30 листопада якраз для того, щоб зрозуміти, працює він чи не
працює, а те, що якісь ресторани обходять, то це питання до Нацполіції, а не
до МОЗ, що Нацполіція має контролювати. Це така маленька репліка.
Стефанишина Ольга Анатоліївна, прошу.
СТЕФАНИШИНА О.А. Дякую.
Колеги, дивіться, ми звичайно не можемо зараз, через 2 дні після того,
як у нас карантин вихідного дня ввели, казати про ефективність або
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неефективність цього карантину саме в Україні, бо це неможливо зараз
оцінити, поки будуть у нас зроблені тести, а у більшості випадків у нас є
затримки, тому оцінити оці вихідні ми зможемо тижнів через два. Але ми
можемо оцінити результати того, що відбувається в інших країнах світу. Так
от, я знову ж таки звернусь до аналітичної інформації, яка надається
щотижня Київською школою економіки, яка каже про те, що ті країни, які
вводять такі половинчасті заходи, наприклад, Румунія, вони вже подивились,
що це не має результату. Такі половинчасті заходи не працюють. Ми бачимо,
що є різні моделі введення карантинних заходів: м'яких і більш жорстких, і,
напевно, нам треба дивитися все-таки у напрямку таких країн, як Німеччина
та інші. Звичайно, ми не будемо казати ні в якому разі, що нам не потрібно
стримувати вірус, але такий "карантин вихідного дня", який сьогодні наш
уряд запровадив, він дійсно не спрацює з епідеміологічної точки зору, і це
вже доведено іншими країнами, проте він спрацює дуже негативно на
економіку нашої країни. Тому, власне, я думаю, що це і була причина, чому
парламентські фракції по суті хочуть цей процес скасувати, оскільки він не
матиме сенсу з точки зору і епідеміологічної, а лише принесе негативи для
українського бізнесу.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую. Обговорення закінчено. Шановні колеги,
тому маємо два рішення, дві пропозиції.
Перша пропозиція – це пропозиція прийняти рекомендувати Верховній
Раді.
Друга пропозиція… Ну, давайте я по черзі буду оголошувати
пропозиції, і будемо голосувати.
Пропозиція перша. Рекомендувати Верховній Раді України включити
проект постанови про рішення Кабінету Міністрів України від 11 листопада
2020 року № 1100 щодо посилення протиепідемічних заходів (реєстр.
№ 4381) в порядок денний четвертої сесії Верховної Ради України дев'ятого
скликання та за результатами розгляду в першому читанні прийняти її за
основу та в цілому, доручивши комітету спільно з Головним юридичним
управлінням Апарату Верховної Ради України здійснити його технікоюридичне доопрацювання при підготовці на підпис Голові Верховної Ради
України. Це перше рішення.
І друге рішення. З врахуванням того, що ця постанова завтра стоїть до
розгляді у парламенті, пропоную прийняти наступне консолідоване рішення
комітету: рекомендувати Верховній Раді України на пленарному засіданні
Верховної Ради України визначитися шляхом голосування щодо прийняття
або відхилення проекту постанови 4381.
Отже, виношу перший варіант рішення. Прошу визначатися і
голосувати.
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Булах Лада Валентинівна.
БУЛАХ Л.В. Я взагалі проти.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Вагнєр Вікторія Олександрівна.
ВАГНЄР В.О. Утрималася.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дмитрієва Оксана Олександрівна.
ДМИТРІЄВА О.О. Утрималася.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дубіль Валерій Олександрович.
ДУБІЛЬ В.О. Утримався.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дубневич Ярослав Васильович.
ДУБНЕВИЧ Я.В. Утримався.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дубнов Артем Васильович.
ДУБНОВ А.В. Утримався.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Заславський Юрій Іванович.
ЗАСЛАВСЬКИЙ Ю.І. Я утримуюсь з цього приводу.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Зінкевич Яна Вадимівна.
ЗІНКЕВИЧ Я.В. За.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Зуб Валерій Олексійович.
ЗУБ В.О. Я утримався.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Кузьміних Сергій Володимирович.
КУЗЬМІНИХ С.В. Утримався.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Перебийніс Максим Вікторович.
ПЕРЕБИЙНІС М.В. Утримуюсь.
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РАДУЦЬКИЙ М.Б. Радуцький Михайло Борисович – утримався.
Стефанишина Ольга Анатоліївна.
СТЕФАНИШИНА О.А. За.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую.
Пані Яно, оголосіть, будь ласка, результати голосування.
ЗІНКЕВИЧ Я.В. За – 2. Утрималися – 11.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую.
Рішення не прийнято.
Ще Булах була проти, пані Яно.
ЗІНКЕВИЧ Я.В. Так, перепрошую. Тоді у нас 10 утримались, 1 – проти,
2 - за. Перепрошую.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую. Рішення не прийнято.
Шановні колеги, виношу другий проект рішення. З урахуванням того,
що ця постанова завтра стоїть до розгляду в парламенті, пропонувати
прийняти наступне консолідоване рішення комітету: рекомендувати
Верховній Раді України на пленарному засіданні Верховної Ради України
визначитися шляхом голосування щодо прийняття чи відхилення (шум у залі)
4381. Колеги! Вимикайте мікрофони! Ви заважаєте.
Прошу підтримати і голосувати.
Булах Лада Валентинівна.
БУЛАХ Л.В. За.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Вагнєр Вікторія Олександрівна.
ВАГНЄР В.О. За.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дмитрієва Оксана Олександрівна.
ДМИТРІЄВА О.О. За.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Довгий Олесь Станіславович. А, вибачте, немає.
Дубіль Валерій Олександрович. Валерій Олександрович!
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ДУБІЛЬ В.О. За.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дубневич Ярослав Васильович.
ДУБНЕВИЧ Я.В. За.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дубнов Артем Васильович.
ДУБНОВ А.В. За.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Заславський Юрій Іванович.
ЗАСЛАВСЬКИЙ Ю.І. За.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Зінкевич Яна Вадимівна.
ЗІНКЕВИЧ Я.В. Утрималась.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Зуб Валерій Олексійович. Валерію Олексійовичу,
де ви є?
Кузьміних Сергій Володимирович.
КУЗЬМІНИХ С.В. За.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Перебийніс Максим Вікторович.
ПЕРЕБИЙНІС М.В. За.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Радуцький Михайло Борисович – за.
Стефанишина Ольга Анатоліївна.
СТЕФАНИШИНА О.А. Утрималась.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую.
Пані Яно, оголосіть, будь ласка.
ЗІНКЕВИЧ Я.В. Двоє утримались і 10 – за.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую, рішення прийнято.
Переходимо до розгляду наступного питання.
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СТЕФАНИШИНА О.А. Михайле Борисовичу, а можна попросити
просто ще раз озвучити, яке рішення все-таки виносимо.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Виносимо, пані Ольго, на те, щоб зал визначався.
СТЕФАНИШИНА О.А. Зал визначався. Дякую.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Прошу.
Четверте питання порядку денного: про 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,
спричиненої
коронавірусом
SARS-CoV-2
(реєстраційний номер 4337), поданий народним депутатом України
Порошенком Петром Олексійовичем та іншими народними депутатами
України, разом 16 народних депутатів України.
Цей проект постанови має на меті залучення відомчих закладів охорони
здоров'я до лікування хворих на коронавірусну хворобу COVID-19, які
потребують надання медичної допомоги в умовах стаціонару. Мова йде про
заклади охорони здоров'я Національної академії медичних наук України,
Державного управління справами, Міністерства оборони України,
Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної
прикордонної служби України, "Укрзалізниці" та інші відомства.
Наш комітет визначено головним з підготовки проекту цієї постанови.
Для розгляду цього питання ми запросили представників цих відомств, а
також представляти проект Постанови від авторського колективу буде наш
колега народний депутат Зінкевич Яна Вадимівна.
Пропоную такий регламент розгляду питання: спочатку надамо слово
для представлення авторам законодавчої ініціативи (регламент до 5 хвилин),
потім вислухаємо позицію Міністерства охорони здоров'я (регламент до 3
хвилин), потім заслухаємо думку представників відомств, до сфери
управління яких належать заклади охорони здоров'я, які пропонується
задіяти у наданні медичної допомоги хворим на COVID-19, і перейдемо до
обговорення та ухвалення рішень. Пропоную обмежитись трьома виступами
по 3 хвилини на запитання-відповідь. Прохання писати в "Групу комітету".
Якщо немає заперечень, переходимо до розгляду питання. Запрошую
до слова народного депутата Зінкевич Яну Вадимівну. Пані Яно, у вас 5
хвилин.
ЗІНКЕВИЧ Я.В. Дякую.
Я буду досить коротко. Зараз, на даний момент, залишається комплекс
закладів, які досі не залучені до надання допомоги пацієнтам з
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коронавірусом. Це заклади, які перебувають у сфері відання 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" тощо. Як правило, ці
заклади дійсно мають значно краще і сучасне медичне обладнання, належні
умови лікування хворих, кваліфікований медперсонал, при цьому зазначені
заклади ще досі не надають необхідну медичну допомогу хворим на
коронавірус, окрім тих, які підпадають в їхні відомства, що в умовах
практичного вичерпання в державі ресурсу ліжко-місць, звісно, є
неприпустимим. Ми повинні розуміти, що нам вкрай необхідні додаткові
ліжко-місця.
Тому даною постановою ми пропонуємо Кабінету Міністрів України
рекомендувати невідкладно вжити заходів із залучення на період дії
карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання
поширенню на території України COVID, державних закладів охорони
здоров’я та вище перелічених інших відомчих закладів охорони здоров’я для
надання стаціонарної медичної допомоги.
Кабінету Міністрів України, Міністерству охорони здоров’я України в
установленому законодавством порядку рекомендується забезпечити
зазначені медичні заклади необхідними засобами індивідуального захисту,
лікарськими засобами та медичними препаратами згідно з установленими
нормативами.
Міністерству охорони здоров’я України рекомендується забезпечити
своєчасну підготовку медичного персоналу згаданих медзакладів до
виконання заходів з надання стаціонарної медичної допомоги. Також
Кабінету Міністрів України рекомендується здійснити необхідні розрахунки
та за потреби внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону
України про внесення змін до Закону "Про Державний бюджет".
Дякую. Я вважаю дійсно цю постанову дуже важливою, тому що ми всі
розуміємо, яка ситуація в нашій країні. Тому я прошу підтримати.
Дякую.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую.
Запрошую до слова заступника Міністра охорони здоров’я Микичак
Ірину Володимирівну.
МИКИЧАК І.В. Отже, коротко. Міністерство охорони здоров’я з
перших днів епідемії працює над розгортанням ліжкової мережі для надання
медичної допомоги пацієнтам, хворим коронавірусною хворобою, і
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забезпечення всього обсягу невідкладної і планової або відкладеної планової
медичної допомоги пацієнтам з іншими захворюваннями.
Загалом ми в Україні на сьогоднішній день, на 1 листопада, маємо 238
тисяч ліжок у стаціонарах, окрім того, є ліжкова мережа перелічених
відомчих закладів. В нас були сплановані перша хвиля, друга хвиля, і зараз
ми відпрацювали весь обсяг надання медичної допомоги і прийнято рішення,
з яким ми працюємо вже другий місяць, спільно, абсолютно в повному
консенсусі з відомчими закладами охорони здоров’я і національними
інституціями.
Отже, те, що стосується Національної академії медичних наук, є
відповідне розпорядження керівника робіт, ми відпрацювали з керівництвом
академії, з усіма керівниками науково-дослідних інститутів, і вся мережа
ліжкова Академії медичних наук, яка в місті Києві розміщена, працює на
прийняття і надання невідкладної допомоги, ургентної допомоги мешканцям
міста Києва і Київської області і певний сегмент для тої планової допомоги,
яку неможливо відкласти для мешканців всієї України.
Інститути академії наук, які є в Харкові, уже орієнтовані на надання
допомоги пацієнтам з коронавірусною хворобою.
"Укрзалізниця". Також у нас проведена робота з "Укрзалізницею", 8
лікарень клінічних, які є у відомстві Центру охорони здоров'я "Укрзалізниці",
включаються у надання медичної допомоги пацієнтам з коронавірусною
хворобою, і зокрема в Харкові лікарня вже приймає цих пацієнтів.
По відомчих лікарнях силових відомств ми не вважаємо за необхідне
орієнтувати їх на цивільне населення, тому що вони виконують величезний
обсяг надання медичної допомоги пацієнтам з COVID-19, власне, тим
пацієнтам, які до них і належать відповідно до специфіки цих відомств.
Тому Міністерство охорони здоров'я високо оцінює постанову внесену,
але вона вже є дещо запізніла, тому що весь обсяг роботи попередньо
проведений. І окрім того, та позиція, яка стосується фінансування, ми також
відпрацювали і вважаємо, що фінансування має здійснюватися і
вирішуватися питання безпосередньо головним розпорядником бюджетних
коштів у встановленому законодавством порядку з наданням детальних
фінансово-економічних розрахунків та обґрунтувань, і ця робота відповідно
ведеться, власне, з керівництвом всіх відомств, про які було згадано.
Окрім того, ще раз повертаюся до того, що не ліжко лікує, і, на
превеликий жаль, у нас не у всіх відомчих лікарнях є дійсно аж такий
високий рівень надання медичної допомоги, ми далі продовжуємо роботу
забезпечення киснем, кисневими магістралями, станціями, генераторними
точками доступу, концентраторами комунальні заклади охорони здоров'я, є
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чергова субвенція, яка передана на території для того, щоб спільно змогти
надати допомогу всім пацієнтам.
Я хочу ще одну репліку озвучити, яку ми не змогли при попередньому
питанні сказати стосовно "карантину вихідного дня". Шановні народні
депутати, ми до вас звертаємося з величезним проханням, якщо ми будемо
комунікувати всі в унісон, наскільки важливим є дотримання всіх заходів
інфекційного контролю, епідеміологічної безпеки, зокрема всіх карантинних
вимог і уникнення масових скупчень і відвідування торгових центрів і тому
подібного, ми тільки тоді досягнемо результату, тому що, звичайно, що
карантин жорсткий, локдаун повний – це є дуже дієвий засіб, але навіть
Німеччина не має повного карантину, жорсткого локдауну, а у них м'який
локдаун з 2 листопада.
Тому ми просимо з розумінням поставитися все-таки до введення
"карантину вихідного дня" як етапу. Після проведення оцінки ми
повернемося до прийняття наступного рішення, але тільки при одній-єдиній
комунікації буде результат.
Дякую.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Пані Ірино, дякую.
Слово надається тимчасово виконуючому обов'язки
Національної служби здоров'я Віленському Андрію Борисовичу.

керівника

Прошу, у вас 2 хвилини.
ВІЛЕНСЬКИЙ А.Б. Добрий день! Шановний Михайле Борисовичу,
шановні народні депутати України, я хочу вас проінформувати, що якщо в
травні лікарні, в яких надають медичну допомогу пацієнтам з COVID-19 і
мають договори з Національною службою України, було 240, то зараз їх 437 і
потреба в ліжках зростає.
Отже, те питання, яке є на сьогоднішній день у порядку денному
роботи комітету, ми вважаємо абсолютно актуальним і доцільним.
Проте, ми розуміємо, що заклади охорони здоров'я, якщо мова буде йти
про укладення договору з Національною службою здоров'я України, повинні
відповідати вимогам, які встановлені до таких закладів згідно з Постановою
391-ю Кабінету Міністрів України. Наразі таким вимогам відповідає
виключно перелік отих закладів "Укрзалізниці", і ми зараз проводимо
підготовчу роботу для того, щоб укласти договір з тими закладами охорони
здоров'я.
Користуючись нагодою хочу також доповісти народним депутатам
України, що станом на сьогоднішній день Національній службі здоров'я не
вистачає 5,6 мільярда гривень для забезпечення фінансування закладів
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охорони здоров'я, які надають медичну допомогу пацієнтам з COVID-19 до
кінця цього року. Ми подали відповідні документи до Міністерства охорони
здоров'я України і Мінфіну для того, щоб це питання було вирішено. І
просимо вашої підтримки для того, щоб це зробити якнайшвидше.
Дякую за увагу.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую.
Хто з представників відомчої медицини хоче взяти слово, прошу.
БІЛИНСЬКА Н.Я. Можна?
РАДУЦЬКИЙ М.Б. "Укрзалізниця", прошу. Наталія Білинська.
БІЛИНСЬКА Н.Я. Наталия Билинская – исполнительный директор
"Центра охраны здоровья". Еще раз добрый день.
Хотела бы обратить ваше внимание на то, что существует
постановление руководителя работ по чрезвычайной ситуации и больницы
"Укрзалізниця" уже принимают полное участие в подготовке своих
учреждений для приема COVID больных.
По поводу постановления я хотела бы у народных депутатов попросить
уточнения: в пояснительной записке в пункте 5 написано, что проект
постановления не требует выделения дополнительных денег из
государственного бюджета Украины. Уважаемые народные депутаты, прошу
обратить ваше внимание на то, что в "Укрзалізнице" по итогам полугодия
убыток составил 8 миллиардов гривен. И возможности финансирования
приема COVID-больных, которые не являются работниками "Укрзалізниці",
нет никакой возможности.
Поэтому, когда вы будете принимать решение, я хотела бы обратить
ваше внимание на то, что это возможно только при наличии получения
финансирования. На совещании с пани Микичак и с паном Ляшко было
оговорено о том, что "Укрзалізниця" составит потребность и порядок
финансирования должен составить 82 миллиона гривен для того, чтобы 8
больниц могли провести кислород, купить концентраторы и оксигенаторы.
На сегодняшний день в каждой больнице у нас подключено к
кислороду от 10 до 15 коек. Поэтому на всю систему железнодорожных
больниц у нас всего лишь до 100 коек, которые соответствуют для приема
COVID-больных. Поэтому нам необходима разводка, нам необходимы
оксигенаторы и концентраторы, и также нам необходим ремонт лифтов и
кое-где изменения электропроводки.
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Поэтому прошу обратить
финансирование. Спасибо.

ваше

внимание

на

пункт

про

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую.
Хто ще бажає власне питання?
ЦИМБАЛЮК В.І. Національна академія медичних наук.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Так, прошу. Цимбалюк Віталій Іванович, прошу.
ЦИМБАЛЮК
В.І.
Високоповажний
Михайле
Борисовичу,
високоповажні народні депутати, високоповажні пані і панове! Довгий період
проводилось обговорення ролі і місця Національної академії медичних наук в
боротьбі з COVID. Це на всіх рівнях, починаючи від Кабміну, РНБО і
останній період масштабний, і дуже багато ми попрацювали з Міністерством
охорони здоров'я. Я дякую Ірині Володимирівні, яка вже частково все
розказала. Вирішили, що немає смислу зараз дорогі вузькоспеціалізовані
ліжка, високотехнологічні, забивати хворими з COVID-19. Вони повинні
лікувати інсульти, онкологію, гематологію і все те, що є зараз в Україні, тому
що ніхто не відміняв ні інфарктів, ні інсультів, ні інших захворювань.
Тому на сьогоднішній день прийнято рішення, за що я вдячний всім
тим, хто брав участь у цій роботі, про те, що заклади Національної академії
медичних наук України будуть допомагати місту і області і забирають на
себе ургентну патологію абсолютно по всіх розділах медицини. Це і хірургія,
і терапія, і серцево-судинна патологія, ЛОР-патологія, урологія. Є вже
відпрацьовані маршрути. Ще ми домовляємося про деякі деталі з містом. З
областю уже вирішено ці питання. Ці пацієнти вже поступають до нас. Таким
чином ми даємо можливість місту мати більше своїх ліжок для хворих з
COVID. Крім того, ми також беремо хворих міста планових, які у них не
госпіталізуються, для того щоб надавати в наших закладах допомогу. Це, ще
раз, і урологічні, ортопедичні хворі, гематологічні, онкологічні. Тому ми
готові…
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Шановний Віталію Івановичу, на жаль, регламент.
Дякую.
ЦИМБАЛЮК В.І. Дякую вам теж.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Сергій Халік, прошу, командування медичних сил.
Я так розумію, це Міністерство оборони, так?
ХАЛІК С.В. Збройні Сили України. Командування медичних сил.
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Шановний пане голово комітету, шановні присутні! Збройні Сили
України не підтримують зазначений проект постанови. На даний час
(поганий зв'язок) ….. при проведенні Операції об'єднаних сил основне наше
завдання Медичної служби – це організація медичного забезпечення
військових сил в умовах бойового застосування і лікування хірургічної
бойової патології, терапевтичної бойової патології. І при тому наявному
фонді, що ми маємо, а це близько 7 тисяч ліжок, ми вже маємо… Ну, поперше, у нас на забезпеченні, на медичному забезпеченні знаходиться
близько 1 мільйона 200 осіб. І, крім того, ми лікуємо ковідних хворих з числа
військовослужбовців і працівників Збройних Сил України, і також ветеранів
військової служби.
Зараз у нас на стаціонарному лікуванні… Мене чутно?
РАДУЦЬКИЙ М.Б. От зараз чутно. А там була перерва.
ХАЛІК С.В. Мене чутно?
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Зараз так.
ХАЛІК С.В. Я казав про те, що у нас на лікуванні перебуває вже
близько 400 осіб військовослужбовців, ветеранів військової служби й інші
категорії. Це на стаціонарному лікуванні. Крім того, на амбулаторному в нас
вже хворіє 2 тисячі 448 осіб.
Враховуючи зазначене, всі наші сили і засоби, ліжкова здатність зараз
направлені саме на надання медичної допомоги військовослужбовцям
Збройних Сил України та іншим категоріям осіб, яким законодавчо надано
право на це. Дякую за увагу. Прошу врахувати.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую. Хто ще бажає? Прошу.
СМИК А.С. Анатолій Смик, меддепартамент МВС. Я, по-перше, з
вашого дозволу, дякую, Михайле Борисовичу, коротко, пані Яні Зінкевич
шановній поясніть, що наша категорія працівників: по-перше, також
громадяни України; по-друге, з самого початку епідемії на території нашої
держави наші заклади "ув’язались" перші разом з військовими в цю роботу.
На сьогоднішній день біля 17 тисяч осіб вже були тестовані і їм встановили і
підтвердили діагноз коронавірусної хвороби. 937 людей ще лікуються у нас
на сьогоднішній день в стаціонарі, більше 16 тисяч їх одужали. На жаль, є і
летальні випадки – 52 людини померли.
Тому щоб сказати, що наші сили не задіяні, я би цього не сказав. В
наших областях невеличкий ліжковий фонд, але в середньому 50, 60 ліжок
розгорнуті і на 90 відсотків вони завантажені по наданню допомоги для цієї
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категорії хворих. 10-15 відсотків ми залишили для надання допомоги при
невідкладних станах.
Тому підтримуємо позицію і Міністерства оборони. Я думаю, що в
Служби безпеки України така ж задача, що поки країна воює, на
сьогоднішній день веде активні бойові дії, нам є чим займатись для
військовослужбовців. І Нацгвардія. І державна прикордонна служба, і та ж
сама ДСНС, вони під системою МВС. Тому наші заклади не простоюють, а
достойно виконують і показали, що в непростих економічних умовах і в
складній епідситуації вони повністю виконують свої задачі.
Дякую.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую.
Колеги, якщо такі самі зауваження у вас, то я думаю, може ми не
будемо витрачати час. Служба безпеки, у вас є щось особливе чи так само, як
колеги?
ЯКИМОВ Д.Ю. Повинен сказати, що ще з березня ми надаємо таку
медичну допомогу і понад половини ліжкового фонду вже відведено під
лікування саме цих хворих з нашого числа контингенту. Це лише в
стаціонарних лише середнього і важкого ступенів. Інші лікуються в наших
поліклінічних закладах. Тобто ми не підтримуємо цей проект.
РАДУЙЦЬКИЙ М.Б. Дякую.
Хто ще хотів?
СТОЦЬКА М.М. Державне управління справами.
Шановні народні депутати, ми разом з Міністерством охорони здоров’я
опрацювали це питання і наказом Міністерства охорони здоров’я 2081 від 10
вересня 2020 року наші медичні заклади Державного управління справами
внесено до переліку закладів охорони здоров’я, що надають стаціонарну
медичну допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Окрім
надання лікування хворим на гостру респіраторну хворобу, наші заклади
забезпечують високоспеціалізовану медичну допомогу киянам та
прикріпленому контингенту. Тому хотілось, щоб розглянути питання і внести
зміни до наказу Міністерства охорони здоров’я 2021, де передбачено
підвищення заробітної плати працівникам на 70%, 50% та 30% відповідним
категоріям медичних працівників закладів охорони здоров'я і Державного
управління справами.
Дякую.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую.
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Це не зовсім про цю постанову. То я думаю, це ви в робочому порядку
питання опрацюєте з Міністерством охорони здоров'я.
Колеги, від народних депутатів я буквально півхвилини репліку візьму.
Я не зовсім розумію постанову, коли в воюючій країні пропонується
передати військові шпиталі, шпиталі силових відомств, які також само
долучені до військових дій на сході України. Я не розумію, як можна ці
шпиталі передати під лікування цивільних. Тим більше, що особовий склад,
на мою думку, також, на жаль, хворіє на COVID-19, тому я не розумію там.
Якщо там про "Укрзалізницю" я ще можу зрозуміти, а про відомчі
шпиталі військові я взагалі не розумію сенсу передати їх в цивільне
користування, коли ми ведемо військові дії на сході України. Для мене це не
зовсім зрозуміло.
Прошу Булах Лада Валентинівна.
БУЛАХ Л.В. У мене таке саме враження. Я з іншої точки зору хочу
сказати, чому я не буду підтримувати цю постанову, тому що це говорить про
те, що парламент влазить в мікроменеджмент, який повністю покладений на
Міністерство охорони здоров'я.
Міністерство охорони здоров'я точно знає, я з Іриною Микичак
спілкувалася, веде роботу з певними відомчими медичними закладами і
залучає їх до надання медичної допомоги хворим на COVID-19 і з підозрою
на COVID-19. Але стратегія полягає в тому, щоб розширяти ліжко-місця і
збільшувати потенціал у існуючих клінічних лікарнях багатопрофільних.
Наприклад, у Києві обрано три великі… які будуть обслуговувати сотні
людей з COVID-19. Тому що значно ефективніше і дешевше розширяти
існуючу одну лікарню, яка буде надавати таку допомогу спеціалізовану для
пацієнтів з COVID-19 і з підозрою на них. Плюс там працює вже ефективний
механізм фінансування.
На п'ятницю Національна служба здоров'я звітувала, що витрачено на
медичну допомогу майже 9 мільярдів гривень і вони продовжують
фінансувати вже існуючі медичні клінічні лікарні, які надають і будуть
надавати і збільшувати, і розширяти, і масштабувати свій потенціал. А
залучати інші медичні заклади, які взагалі не належать до цієї мережі, не
мають досвіду фінансування і звітування, як на мене, це можливо, але тоді,
коли вже країна вичерпає потенціал медичної допомоги тих клінік, які мають
підписані угоди з Національною службою здоров'я.
Мені хотілося б, щоб ми все ж таки не впливали політичними і, я чесно
скажу, не фаховими рішеннями на роботу Міністерства охорони здоров'я.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую.
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Стефанишина Ольга Анатоліївна прошу.
СТЕФАНИШИНА О.А. Шановні колеги, в мене все-таки питання щодо
фінансування, яке піднімала Національна служба здоров'я. Чи передбачено в
постанові? Може, я не можу відповісти. Чи це буде суто Міністерство
охорони здоров'я? Чи це все-таки за існуючі кошти в тому числі
Національної служби здоров'я? Бо наскільки я розумію, у них там уже
дефіцит коштів.
І як ми передбачаємо все-таки фінансування цією постановою?
ЗІНКЕВИЧ Я.В. Так, дякую. Наскільки я знаю, то там додаткове
фінансування не передбачено, тому що мене попросили виступити буквально
ось нещодавно. Тому це…
СТЕФАНИШИНА О.А. Тоді у нас буде просто проблема, що ті кошти,
яких сьогодні і так не вистачає навіть на існуючу систему, просто їх будуть
забирати там з тих існуючих послуг і це буде трошки заважати існуючому
процесу.
Тобто це мало би бути, напевно, з додаткових коштів, які би мали
виділити з державного бюджету.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Тут якраз іде мова в постанові, пані Оля, що треба
додаткові кошти. Бо є четвертий пункт цієї постанови: доручення Кабінету
Міністрів здійснити необхідні розрахунки та за потреби внести на розгляд
Верховної Ради України проект закону. А до того це фінансування з коштів
НСЗУ - після виступу пана Віленського я взагалі розумію, що це нереально
зробити. Дякую.
Шановні колеги, отже мамо дві пропозиції по цій постанові,
обговорення завершено. Переходимо до голосування. У нас є дві пропозиції.
Перша надійшла від автора ініціативи Зінкевич Яни Вадимівни:
підтримати постанову.
Друга від усіх тих, хто виступав щонайменше: не підтримувати цю
постанову.
Ставлю пропозицію в порядку черговості. Ставлю на голосування
пропозицію народного депутата Зінкевич Яни Вадимівни щодо підтримки
законодавчої ініціативи за основу і в цілому. Прошу визначатись та
голосувати.
Булах Лада Валентинівна.
БУЛАХ Л.В. Я – утримуюсь.
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РАДУЦЬКИЙ М.Б. Вагнєр Вікторія Олександрівна.
ВАГНЄР В.О. Я – утримуюсь.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дмитрієва Оксана Олександрівна.
ДМИТРІЄВА О.О. Утрималась.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дубіль Валерій Олександрович.
ДУБІЛЬ В.О. Утримався.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дубневич Ярослав Васильович.
ДУБНЕВИЧ Я.В. Утримався.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дубнов Артем Васильович. Артем Васильович?
Заславський Юрій Іванович.
ЗАСЛАВСЬКИЙ Ю.І. Утримався.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Зінкевич Яна Вадимівна.
ЗІНКЕВИЧ Я.В. Утрималась.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Зуб Валерій Олексійович.
ЗУБ В.О. Утримався.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Кузьміних Сергій Володимирович.
КУЗЬМІНИХ С.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. Утрималася.
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РАДУЦЬКИЙ М.Б. Пані Яно, оголосіть, будь ласка.
ЗІНКЕВИЧ Я.В. 12 – утримались. Одноголосно.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую. Рішення не прийнято.
Є сенс ставити другу пропозицію? А, є сенс, бо вона була. Так.
Рекомендувати Верховній Раді України не включати 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 SARSCoV-2 (реєстраційний номер 4337), у порядок денний четвертої сесії
Верховної Ради України дев'ятого скликання, а у разі включення відхилити
його за результатами розгляду.
Якщо немає заперечень, прошу підтримати і проголосувати.
Булах Лада Валентинівна.
БУЛАХ Л.В. Якщо не включати, тоді я – за.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. За. І відхилити?
БУЛАХ Л.В. Так.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Вагнєр Вікторія Олександрівна.
ВАГНЄР В.О. Я – за.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дмитрієва Оксана Олександрівна.
ДМИТРІЄВА О.О. За.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дубіль Валерій Олександрович.
ДУБІЛЬ В.О. За.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дубневич Ярослав Васильович.
ДУБНЕВИЧ Я.В. За.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дубнов Артем Васильович.
Заславський Юрій Іванович.
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ЗАСЛАВСЬКИЙ Ю.І. Я - за. Підтримую.
ЗІНКЕВИЧ Я.В. Перепрошую, не було чути Дубнова.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дубнов не голосував.
Зінкевич Яна Вадимівна.
ЗІНКЕВИЧ Я.В. Утрималась.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Зуб Валерій Олексійович.
ЗУБ В.О. Я - за.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Кузьміних Сергій Володимирович.
КУЗЬМІНИХ С.В. За.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Перебийніс Максим Вікторович.
ПЕРЕБИЙНІС М.В. За.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Радуцький Михайло Борисович - за.
Стефанишина Ольга Анатоліївна.
СТЕФАНИШИНА О.А. Утрималась.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Пані Яно, оголосіть, будь ласка.
ЗІНКЕВИЧ Я.В. 11 - за. 1 - утримався.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. 2 - утримались. Пані Ольга Стефанишина теж
утрималась.
ЗІНКЕВИЧ Я.В. А, перепрошую. Так. Тоді 10 - за. 2 - утримались.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую. Рішення прийнято.
Дякую всім запрошеним. Ми переходимо до питання порядку денного
"Різне". Дякую всім за участь у комітеті. Залишаються тільки члени комітету.
Дякую.
БІЛИНСЬКА Н.Я. Всего доброго. До свидания.
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РАДУЦЬКИЙ М.Б. До свидания. Так, ще МОЗ у нас залишився. А, вже
немає.
Шановні колеги! Буквально декілька хвилин вашої уваги. У мене
сьогодні приємна місія. До мене як до голови комітету звернулася мешканка
міста Києва, вдова учасника бойових дій в Афганістані Гущина Ольга
Олександрівна з проханням висловити слова подяки нашому колезі
народному депутату Перебийносу Максиму Вікторовичу за його професійну
наполегливість і небайдужість у вирішенні питання щодо проведення
клініко-експертною комісією МОЗ України об'єктивної оцінки якості надання
медичної допомоги її чоловіку у зв'язку з його смертю. Вона попросила мене
зробити це на засіданні комітету і я не можу не виконати її прохання.
Мені приємно було читати слова цієї жінки, яка дякувала за те, що
історія звичайної української родини не залишила байдужим нашого колегу,
а віра і правда знайшли свою дорогу. Упевнений, що цей випадок має
надихнути нас усіх на гарні справи та спонукати до проявлення
принциповості і наполегливості у захисті законних прав і інтересів наших
виборців, громадян.
Шановний Максиме Вікторовичу, дуже вам вдячні. Так тримати!
ПЕРЕБИЙНІС М.В. Дякую вам.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Шановні колеги! Ще маленьке оголошення.
Дивіться, скоріше за все, у нас буде тільки один сесійний день – завтра, але я
вас прошу не роз’їжджатися, оскільки можливі позачергові пленарні
засідання.
На цьому наш порядок денний вичерпано. Засідання Комітету
оголошую завершеним. Дякую всім.

