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

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 51
16 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., Дубіль В.О.,
Дубневич Я.В., Дубнов А.В., Заславський Ю.І., Зінкевич Я.В., Зуб В.О.,
Кузьміних С.В., Перебийніс М.В., Стефанишина О.А.
Відсутні:
Члени Комітету: Довгий О.С., Макаренко М.В. (з поважних причин).
Запрошені:
Железняк Я.І. – народний депутат України.
Микичак І.В. – заступник Міністра охорони здоров’я України, Ляшко В.К.
– заступник Міністра охорони здоров’я України, Головний державний
санітарний лікар України.
Віленський А.Б. – т.в.о. Голови Національної служби здоров’я України,
Ісаєнко Р.М. – Голова Державної служби України з лікарських засобів та
контролю за наркотиками.
Бабенко М.М. – в.о. директора ДП «Державний експертний центр МОЗ
України», Ковтун Л.І. – заступник директора з клінічних питань ДП «Державний
експертний центр МОЗ України», Кузьменко К.О. – заступник директора з
питань реєстрації ДП «Державний експертний центр МОЗ України».
Цимбалюк В.І. – Президент Національної академії медичних наук України.

Халік С.В. – т.в.о. керівника Головного військово-медичного управління
Збройних Сил України, Смик А.С. – керівник медичного департаменту
Міністерства внутрішніх справ України, Завалецький В.В. – перший заступник
начальника військово-медичного управління Служби безпеки України,
Якимов Д.Ю. – заступник начальника військово-медичного управління Служби
безпеки України, Карнаух М.І. – начальник управління охорони здоров’я
Державної прикордонної служби України, Стоцька М.М. – заступник керівника
Державного управління справами, Білинська Н.Я. – директор філії «Центр
охорони здоров’я» АТ «Укрзалізниця».
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 законодавчих актів
України щодо забезпечення профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19)
(р. № 4314), поданий народним депутатом України Стефанишиною О.А. та
іншими народними депутатами України (разом 24 народних депутата України).
2.
Про проект Постанови про своєчасне інформування громадян у разі
посилення протиепідемічних заходів з метою належної підготовки до такого
посилення (р. № 4320), поданий народним депутатом України Железняком Я.І.
та іншими народними депутатами України (разом 28 народних депутатів
України).
3.
Про проект Постанови про рішення Кабінету Міністрів України від
11 листопада 2020 року № 1100 щодо посилення протиепідемічних заходів
(р. № 4381), поданий народними депутатами України Кондратюк О.К.,
Железняком Я.І., Корнієнком О.С., Бойком Ю.А., Геращенко І.В.,
Арахамією Д.Г.
4.
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,
спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 (р. № 4337), поданий народним
депутатом України Порошенком П.О. та іншими народними депутатами України
(разом 16 народних депутатів України).
5.

Р і з н е.
(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 16 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 16 листопада
2020 року.
Рішення прийнято одноголосно
(на час голосування присутніх народних депутатів України –
членів Комітету – 10, відсутніх на зв’язку - 3: Дубіль В.О.,
Дубневич Я.В., Дубнов А.С.: «за – 111, проти – 0, утрималися – 0»).
2.
СЛУХАЛИ:
Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо забезпечення профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19)
(р. № 4314), поданий народним депутатом України Стефанишиною О.А. та
іншими народними депутатами України (разом 24 народних депутата України).
Інформують: Стефанишина О.А. – народний
депутат України, співавтор законодавчої ініціативи,
Микичак І.В. - заступник Міністра охорони здоров’я
України
В обговоренні питання брали участь Стефанишина О.А., Зуб В.О., Булах
Л.В., Радуцький М.Б., Вагнєр В.О., Кузьміних С.В., а також заступник Міністра
охорони здоров’я України, Головний державний санітарний лікар України
Ляшко В.К., заступник директора з питань реєстрації Державного експертного
центру МОЗ України Кузьменко К.О., заступник директора з клінічних питань
Державного експертного центру МОЗ України Ковтун Л.І.
УХВАЛИЛИ:
1. Рекомендувати Верховній Раді України включити проект Закону про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення
профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) (р. № 4314) 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
1

З урахуванням голосу народного депутата України Дубіля В.О. (на його прохання)

як закон з урахуванням пропозиції Комітету щодо поширення норм цього
законопроекту лише на лікарські засоби, вакцини та імунобіологічні препарати,
які зареєстровані компетентними органами країн з жорсткою регуляторною
політикою контролю лікарських засобів, Китаю та Ізраїлю або проходять
клінічні випробування в цих країнах (в одній або декількох таких країнах),
доручивши Комітету спільно з Головним юридичним управлінням Апарату
Верховної Ради України здійснити його техніко-юридичне доопрацювання при
підготовці на підпис Голові Верховної Ради України.
2. Доповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради
України визначити народного депутата України, співавтора законодавчої
ініціативи Стефанишину Ольгу Анатоліївну, співдоповідачем – Голову Комітету
з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування
Радуцького Михайла Борисовича.
Рішення прийнято одноголосно
(на час голосування присутніх народних депутатів України –
членів Комітету – 12, відсутніх на зв’язку - 1: Дубневич Я.В.:
«за – 12, проти – 0, утрималися – 0»).
3.
СЛУХАЛИ:
Про проект Постанови про своєчасне інформування громадян у разі
посилення протиепідемічних заходів з метою належної підготовки до такого
посилення (р. № 4320), поданий народним депутатом України Железняком Я.І.
та іншими народними депутатами України (разом 28 народних депутатів
України).
Інформують: Железняк Я.І. – народний депутат
України, співавтор законодавчої ініціативи,
Ляшко В.К. – заступник Міністра охорони
здоров’я України, Головний державний санітарний
лікар України
В обговоренні питання брали участь народні депутати України Вагнєр
В.О., Стефанишина О.А., Радуцький М.Б., Железняк Я.І., Зінкевич Я.В.
УХВАЛИЛИ:
1.
Рекомендувати Верховній Раді України включити проект Постанови
про своєчасне інформування громадян у разі посилення протиепідемічних
заходів з метою належної підготовки до такого посилення (р. № 4320) 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,
доручивши Комітету спільно з Головним юридичним управлінням Апарату
Верховної Ради України здійснити його техніко-юридичне доопрацювання при
підготовці на підпис Голові Верховної Ради України.

2. Співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної
Ради України визначити Голову Комітету з питань здоров’я нації, медичної
допомоги та медичного страхування Радуцького Михайла Борисовича.
Рішення прийнято більшістю голосів
(на час голосування присутніх народних депутатів України –
членів Комітету – 12, відсутніх на зв’язку - 1: Дубневич Я.В.:
«за – 10, проти – 0, утрималися – 2»).
4.
СЛУХАЛИ:
Про проект Постанови про рішення Кабінету Міністрів України від 11
листопада 2020 року № 1100 щодо посилення протиепідемічних заходів
(р. № 4381), поданий народними депутатами України Кондратюк О.К.,
Железняком Я.І., Корнієнком О.С., Бойком Ю.А., Геращенко І.В.,
Арахамією Д.Г.
Інформують: Радуцький М.Б. – Голова Комітету,
Ляшко В.К. – заступник Міністра охорони здоров’я
України, Головний державний лікар України,
Железняк Я.І. – народний депутат України, співавтор
законодавчої ініціативи
В обговоренні питання брали участь народні депутати України Дмитрієва
О.О., Дубнов А.В., Стефанишина О.А.
За результатами голосування за пропозицію рекомендувати Верховній Раді
України включити проект Постанови про рішення Кабінету Міністрів України
від 11 листопада 2020 року № 1100 щодо посилення протиепідемічних заходів
(р. № 4381) до порядку денного четвертої сесії Верховної Ради України дев’ятого
скликання та за результатами розгляду його в першому читанні прийняти за
основу та в цілому рішення не прийнято (народних депутатів України – членів
Комітету – 15, присутніх - 13: «за – 2, проти – 1, утрималися – 10»).
УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати Верховній Раді України на пленарному засіданні
визначитись шляхом голосування щодо прийняття або відхилення проекту
Постанови про рішення Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2020 року
№ 1100 щодо посилення протиепідемічних заходів (р. № 4381).
Рішення прийнято більшістю голосів
(на час голосування присутніх народних депутатів України –
членів Комітету – 12, відсутніх на зв’язку - 1: Зуб В.О.:
«за – 10, проти – 0, утрималися – 2»).

5.

СЛУХАЛИ:
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, спричиненою
коронавірусом SARS-CoV-2 (р. № 4337), поданий народним депутатом України
Порошенком П.О. та іншими народними депутатами України (разом 16 народних
депутатів України).
Інформують: Зінкевич Я.В. – народний депутат
України, співавтор законодавчої ініціативи,
Микичак І.В. – заступник Міністра охорони здоров’я
України, Віленський А.Б. – т.в.о. Голови Національної
служби здоров’я України
ВИСТУПИЛИ:
Білинська Н.Я. – директор філії «Центр охорони здоров’я» АТ
«Укрзалізниця»;
Цимбалюк В.І. – Президент Національної академії медичних наук України;
Халік С.В. – т.в.о. керівника Головного військово-медичного управління
Збройних Сил України;
Смик А.С. – керівник медичного департаменту МВС України;
Якимов Д.Ю. – заступник начальника військово-медичного управління
СБУ;
Стоцька М.М. – заступник керівника Державного управління справами.
В обговоренні питання брали участь народні депутати України Булах Л.В.,
Стефанишина О.А., Зінкевич Я.В., Радуцький М.Б.
За результатами голосування за пропозицію народного депутата України
Зінкевич Я.В. щодо підтримки проекту 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 (р. № 4337), та прийняття його за
основу та в цілому рішення не прийнято (на час голосування присутніх народних
депутатів України – членів Комітету – 12, відсутніх на зв’язку - 1: Дубнов А.В.:
«за – 0, проти – 0, утрималися – 12»).
УХВАЛИЛИ:
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 SARS-CoV-2 (р. № 4337), до
порядку денного четвертої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання, а
у разі включення - відхилити за результатами розгляду.

Рішення прийнято більшістю голосів
(на час голосування присутніх народних депутатів України –
членів Комітету – 12, відсутніх на зв’язку - 1: Дубнов А.В.:
«за – 10, проти – 0, утрималися – 2»).
6.
Р І З Н Е:
На прохання вдови учасника бойових дій в Афганістані Гущіної О.О.
Голова Комітету Радуцький М.Б. подякував народному депутату України
Перебийносу Максиму Вікторовичу за його професійну наполегливість та
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.

Голова Комітету

М.Б. РАДУЦЬКИЙ

Секретар Комітету

Я.В. ЗІНКЕВИЧ

