
 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ, МЕДИЧНОЇ  

ДОПОМОГИ ТА МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ 
 

 

 

 

ПРОТОКОЛ  ЗАСІДАННЯ  № 54 

 
   

  11         грудня            20 
 

             13:00, 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., 

Дубнов А.В., Заславський Ю.І., Зінкевич Я.В., Зуб В.О., Макаренко М.В., 

Перебийніс М.В., Стефанишина О.А. 

 

Відсутні: 

Члени Комітету:  Довгий О.С., Дубневич Я.В., Кузьміних С.В. (з поважних 

причин).     

 

Запрошені: 

Янченко Г.І., Каптєлов  Р.В. – народні депутати України. 
 

Степанов М.В. – Міністр охорони здоров’я України, Шаталова С.М. – 

заступник Міністра охорони здоров’я України.  
 

Мовчан О.С. – т.в.о. Голови Національної служби здоров’я України, 

Жумаділов А.К. – генеральний директор ДП «Медичні закупівлі України». 
 

Соловйов О.С. – заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони 

України, Пасічник М.Ф. – радник Керівника Офісу Президента України. 
 

Кузмічова М.А. – представник Рівненської обласної членської благодійної 

організації «Серце дітям України». 

 

 

 



Учасники: 

Керівник секретаріату Комітету Марченко Д.О., заступник керівника 

секретаріату Комітету Семерунь І.В. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про стан централізованих закупівель лікарських засобів за кошти 

Державного бюджету України 2020 року: 
 

1) статус здійснення централізованих закупівель лікарських засобів за 

кошти Державного бюджету України 2020 року; 
 

2) статус виконання Державного бюджету України на 2020 рік у частині 

здійснення централізованих закупівель лікарських засобів; 

3) статус формування Наглядової ради ДП «Медичні закупівлі 

України». 

2. Про проект Закону про внесення змін до статті 77 Основ 

законодавства України про охорону здоров’я щодо пільг та підвищення оплати 

праці професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі 

охорони здоров’я (р. № 4464), поданий народним депутатом України Янченко 

Г.І. та іншими народними депутатами України (разом 71 народний депутат 

України).  
 

3. Про проект Закону про внесення змін до розділу IV «Прикінцеві та 

перехідні положення» Закону України «Про державні фінансові гарантії 

медичного обслуговування населення» щодо відтермінування введення в дію 

частини десятої статті 10 (р. № 4472),  поданий народним депутатом України 

Радуцьким М.Б. та іншими народними депутатами України (разом 13 народних 

депутатів 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 11 грудня 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 11 грудня 2020 

року. 
 



Рішення прийнято одноголосно 

(на час голосування присутніх народних депутатів України –  

членів Комітету – 11, відсутніх на зв’язку - 1: Булах Л.В.:  

«за – 11, проти – 0, утрималися – 0»). 

 

2. 

СЛУХАЛИ: 

Про стан централізованих закупівель лікарських засобів за кошти 

Державного бюджету України 2020 року: 
 

1) статус здійснення централізованих закупівель лікарських засобів за 

кошти Державного бюджету України 2020 року; 
 

2) статус виконання Державного бюджету України на 2020 рік у частині 

здійснення централізованих закупівель лікарських засобів; 

3) статус формування Наглядової ради ДП «Медичні закупівлі 

України». 

Інформують: Стефанишина О.А.  – народний  

депутат України, член Комітету,  

Степанов М.В. -  Міністр охорони здоров’я 

України, Шаталова С.М. – заступник Міністра  

охорони здоров’я України, Жумаділов А.К. –  

генеральний директор ДП «Медичні закупівлі 

України»  

 

В обговоренні питання брали участь народні депутати України Дмитрієва 

О.О., Радуцький М.Б., Булах Л.В., Зуб В.О., Стефанишина О.А., а також Міністр 

охорони здоров’я України Степанов М.В., генеральний директор ДП «Медичні 

закупівлі України» Жумаділов А.К.,  заступник Міністра охорони здоров’я 

України Шаталова С.М., представник Рівненської обласної членської 

благодійної організації «Серце дітям України» Кузмічова М.А. 

 

УХВАЛИЛИ:  
Звернутися до Рахункової палати України з проханням провести аудит 

ефективності використання коштів державного бюджету, виділених у 2020 році 

Міністерству охорони здоров'я України для здійснення державних закупівель за 

бюджетними програмами "Забезпечення медичних заходів окремих державних 

програм та комплексних заходів програмного характеру" та "Громадське 

здоров'я та заходи боротьби з епідеміями". 

Рішення прийнято більшістю голосів 

(на час голосування присутніх народних депутатів України –  

членів Комітету – 10, відсутніх на зв’язку - 2: Дубнов А.В.,  

Заславський Ю.І.: «за – 8, проти – 0, утрималися – 2»). 
 

 

Головою Комітету Радуцьким М.Б. дано доручення секретаріату 

підготувати відповідне звернення від Комітету до Рахункової палати України. 

 



3. 

СЛУХАЛИ: 

Про проект Закону про внесення змін до статті 77 Основ законодавства 

України про охорону здоров’я щодо пільг та підвищення оплати праці 

професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони 

здоров’я (р. № 4464), поданий народним депутатом України Янченко Г.І. та 

іншими народними депутатами України (разом 71 народний депутат України).  

 

Інформують: Радуцький М.Б. – Голова Комітету, 

Янченко Г.І. – народний депутат України,  

співавтор законодавчої ініціативи 

 

В обговоренні питання брали участь народні депутати України Булах Л.В., 

Макаренко М.В., а також заступник Міністра охорони здоров’я України 

Шаталова С.М. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України включити проект Закону про 

внесення змін до статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я 

щодо пільг та підвищення оплати праці професіоналів з вищою немедичною 

освітою, які працюють в системі охорони здоров’я (р. № 4464), 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 

як Закон, 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 народного депутата України, 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 – 10, відсутніх на зв’язку - 2: Дубіль В.О.,  

Заславський Ю.І.: «за – 111, проти – 0, утрималися – 0»). 

 

4. 

СЛУХАЛИ: 

Про проект Закону про внесення змін до розділу IV «Прикінцеві та 

перехідні положення» Закону України «Про державні фінансові гарантії 

медичного обслуговування населення» щодо відтермінування введення в дію 

частини десятої статті 10 (р. № 4472),  поданий народним депутатом України 

Радуцьким М.Б. та іншими народними депутатами України (разом 13 народних 

депутатів України). 

 

                                                           
1 З урахуванням голосу народного депутата України Дубіля В.О. (на його прохання після відновлення зв’язку) 



Інформують: Радуцький М.Б. –  Голова Комітету, 

Мовчан О.С. – т.в.о. Голови Національної служби 

здоров’я України 

 

В обговоренні питання брав участь народний депутат України Макаренко 

М.В. 

 

УХВАЛИЛИ:  
1. Рекомендувати Верховній Раді України включити проект Закону про 

внесення змін до розділу IV "Прикінцеві  та перехідні положення" Закону 

України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" 

щодо відтермінування введення в дію частини десятої статті 10 (р. № 4472) 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 

як Закон, доручити 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 народного депутата України, Голову Комітету з питань 

здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Радуцького 

Михайла Борисовича.  
 

Рішення прийнято більшістю голосів 

(народних депутатів України – членів Комітету – 15,  

присутніх - 12: «за – 11, проти – 1, утрималися – 0»). 

 

 

 

 

 

Голова Комітету  М.Б. РАДУЦЬКИЙ 

 

 

 

Секретар Комітету  Я.В. ЗІНКЕВИЧ  

 
 


