
 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ, МЕДИЧНОЇ  

ДОПОМОГИ ТА МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ 
 

 

 

 

ПРОТОКОЛ  ЗАСІДАННЯ  № 56 

 
   

  20         січня            21 
 

             13:30, 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., Зуб В.О., Кузьміних С.В., 

Макаренко М.В., Перебийніс М.В., Стефанишина О.А. 

 

Відсутні: 

Члени Комітету:   Довгий О.С., Зінкевич Я.В. (з поважних причин).     

 

Запрошені: 

Іващенко І.А. – заступник Міністра охорони здоров’я України з питань 

європейської інтеграції, Комаріда О.О. – генеральний директор директорату 

фармацевтичного забезпечення МОЗ України. 
 

Кузьменко К.О. – заступник директора з питань реєстрації ДП «Державний 

експертний центр МОЗ України»,  Гула Ю.В. – директор департаменту 

експертизи реєстраційних матеріалів ДП «Державний експертний центр МОЗ 

України», Сахнюк О. – начальник відділу експертизи вакцин та імунобіологічних 

лікарських засобів ДП «Державний експертний центр МОЗ України», Гирман В. 

– начальник відділу правової оцінки реєстраційних матеріалів ДП «Державний 

експертний центр МОЗ України». 
 

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

України. 
 

 



 

Новак В. – програмний координатор Інформаційно-дослідницького центру 

при Верховній Раді України (Програма USAID РАДА «Відповідальність, 

підзвітність, демократичне парламентське представництво»). 

 

Учасники: 

Керівник секретаріату Комітету Марченко Д.О., заступник керівника 

секретаріату Комітету Семерунь І.В. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про лікарські засоби» щодо державної реєстрації лікарських засобів під 

зобов’язання (р. № 4613), поданий народним депутатом України Радуцьким М.Б. 

та іншими народними депутатами України. 
 

2. Про перегляд висновку Комітету стосовно проекту Закону України 

про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення 

від шкідливого впливу тютюну (р. № 4358), поданого народним депутатом 

України Булах Л.В. та іншими народними депутатами України. 
 

3. Про затвердження Звіту про роботу Комітету Верховної Ради 

України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування у 

період четвертої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання.  

4. Про План роботи Комітету Верховної Ради України з питань 

здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування у період п’ятої сесії 

Верховної Ради України дев’ятого скликання (лютий – липень 2021 року).  

5. Про пропозиції Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я 

нації, медичної допомоги та медичного страхування до проекту порядку денного  

п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання (лютий – липень 2021 

року).  

6. Презентація Інформаційно-дослідницького центру при Верховній 

Раді 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 20 січня 2021 

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 20 cічня 2021 

року. 

Рішення прийнято одноголосно 

(на час голосування присутніх народних депутатів України –  

членів Комітету – 11, відсутніх на зв’язку - 2: Дмитрієва О.О., 

Дубневич Я.В.: «за – 11, проти – 0, утрималися – 0»). 

 

2. 

СЛУХАЛИ: 

Про проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про 

лікарські засоби» щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов’язання 

(р. № 4613), поданий народним депутатом України Радуцьким М.Б. та іншими 

народними депутатами України. 

 

Інформує Радуцький М.Б. – голова Комітету, 

співавтор законодавчої ініціативи 

 

В обговоренні питання брали участь народні депутати України 

Стефанишина О.А., Булах Л.В., а також  заступник Міністра охорони здоров’я 

України з питань європейської інтеграції Іващенко І.А., заступник Секретаря 

РНБО України Соловйов О.С., заступник директора ДП «Державний експертний 

центр МОЗ України» Кузьменко К.О., директор департаменту експертизи 

реєстраційних матеріалів ДП «Державний експертний центр МОЗ України» Гула 

Ю.В., генеральний директор директорату фармацевтичного забезпечення МОЗ 

України Комаріда О.О. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Рекомендувати Верховній Раді України включити проект Закону 

України про внесення змін до Закону України «Про лікарські засоби» щодо 

державної реєстрації лікарських засобів під зобов’язання (р. № 4613) 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 з 

урахуванням наданих Комітетом пропозицій та доручити Комітету спільно з 

Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України здійснити 

техніко-юридичне доопрацювання законопроекту при підготовці його на підпис 

Голові Верховної Ради України. 
 

2. Визначити співдоповідачем з цього питання при його розгляді на 

пленарному засіданні Верховної Ради України Голову Комітету, народного 

депутата України Радуцького Михайла Борисовича. 
 

Рішення прийнято одноголосно 

(на час голосування присутніх народних депутатів України –  

членів Комітету – 12, відсутніх на зв’язку - 1: Макаренко М.В.: 

«за – 12, проти – 0, утрималися – 0»). 



3. 

СЛУХАЛИ: 

Про перегляд висновку Комітету стосовно проекту Закону України про 

внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від 

шкідливого впливу тютюну (р. № 4358), поданого народним депутатом України 

Булах Л.В. та іншими народними депутатами України. 

 

Інформують: Радуцький М.Б. – Голова Комітету, 

Булах Л.В. – голова підкомітету Комітету 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Скасувати рішення Комітету від 04 листопада 2020 року (протокол 

№ 50), яким рекомендовано Верховній Раді України прийняти проект Закону про 

внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від 

шкідливого впливу тютюну (р. № 4358) за основу за результатами розгляду в 

першому читанні. 
 

Рішення прийнято одноголосно 

(на час голосування присутніх народних депутатів України –  

членів Комітету – 12, відсутніх на зв’язку - 1: Макаренко М.В.:  

«за – 12, проти – 0, утрималися – 0»). 

 

2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 

частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради за результатами розгляду 

в першому читанні повернути проект Закону про внесення змін до деяких законів 

України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну           

(р. № 4358) Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного 

страхування для підготовки на повторне перше читання.  
 

Рішення прийнято одноголосно 

(на час голосування присутніх народних депутатів України –  

членів Комітету – 12, відсутніх на зв’язку - 1: Макаренко М.В.:  

«за – 12, проти – 0, утрималися – 0»). 

 

4. 

СЛУХАЛИ: 

Про затвердження Звіту про роботу Комітету Верховної Ради України з 

питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування у період 

четвертої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання. 

 

Інформує Радуцький М.Б. –  Голова Комітету 

 

УХВАЛИЛИ:  

Затвердити Звіт про роботу Комітету Верховної Ради України з питань 

здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування у період четвертої 

сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання та доручити секретаріату 

внести відповідні зміни до нього за результатами роботи Комітету за останній 

пленарний тиждень четвертої сесії. 



 

Рішення прийнято одноголосно 

(на час голосування присутніх народних депутатів України –  

членів Комітету – 12, відсутніх на зв’язку - 1: Макаренко М.В.:  

«за – 12, проти – 0, утрималися – 0»). 
 

5. 

СЛУХАЛИ: 

Про План роботи Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я 

нації, медичної допомоги та медичного страхування у період п’ятої сесії 

Верховної Ради України дев’ятого скликання (лютий – липень 2021 року).  

 

Інформує Радуцький М.Б. –  Голова Комітету 

 

УХВАЛИЛИ:  
Затвердити План роботи Комітету Верховної Ради України з питань 

здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування на період п’ятої 

сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання (лютий – липень 2021 року) та 

доручити секретаріату внести відповідні зміни до нього за результатами розгляду 

законопроектів, з опрацювання яких Комітет визначено головним,  на 

останньому пленарному тижні четвертої сесії. 
 

Рішення прийнято одноголосно 

(на час голосування присутніх народних депутатів України –  

членів Комітету – 12, відсутніх на зв’язку - 1: Макаренко М.В.:  

«за – 12, проти – 0, утрималися – 0»). 
 

 

6. 

СЛУХАЛИ: 

Про пропозиції Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, 

медичної допомоги та медичного страхування до проекту порядку денного  

п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання (лютий – липень 2021 

року).  

Інформує Радуцький М.Б. –  Голова Комітету 

 

УХВАЛИЛИ:  
Затвердити пропозиції Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я 

нації, медичної допомоги та медичного страхування до проекту порядку денного 

п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання та доручити  

секретаріату внести відповідні зміни до них за результатами розгляду 

законопроектів, з  опрацювання яких Комітет визначено головним, на 

останньому пленарному тижні четвертої сесії. 
 

Рішення прийнято одноголосно 

(на час голосування присутніх народних депутатів України –  

членів Комітету – 12, відсутніх на зв’язку - 1: Макаренко М.В.:  

«за – 12, проти – 0, утрималися – 0»). 

 



7. 

СЛУХАЛИ: 

Презентація Інформаційно-дослідницького центру при Верховній Раді 

України.  
 

Інформує Новак В. – програмний координатор 

Інформаційно-дослідницького центру при  

Верховній Раді України 

 

8. 

Р І З Н Е: 

1. Народний депутат України Стефанишина О.А. запропонувала 

народним депутатам України – членам Комітету підписати розіслане нею для 

ознайомлення звернення до Ради національної безпеки і оборони України з 

проханням розглянути на засіданні РНБО України питання про недопущення 

застосування в Україні вакцини проти COVID-19 виробництва Російської 

Федерації та необхідність ухвалення відповідних рішень для врегулювання цього 

питання.  

 

В обговоренні брали участь народні депутати України Дубнов А.В., 

Радуцький М.Б. 

 

2. Народний депутат України Булах Л.В. порушила перед МОЗ України 

питання про невикористання спрямованих на закупівлю ретровірусних 

препаратів коштів Державного бюджету України на 2020 рік та причини 

повернення їх до бюджету.   
 

В обговоренні брали участь народні депутати України Дмитрієва О.О., Зуб 

В.О., Радуцький М.Б., Стефанишина О.А., а також заступник Міністра охорони 

здоров’я України з питань європейської інтеграції Іващенко І.А. 

 

За результатами обговорення прийнято рішення заслухати на наступному 

засіданні Комітету Міністра охорони здоров’я України та генерального 

директора ДП «Медичні закупівлі» з питань державних закупівель, проведених 

МОЗ України за кошти Державного бюджету України на 2020 рік, обсягів 

невикористаних коштів та ці цілі та повернутих до державного бюджету, причин 

їх невикористання, а також організації проведення державних закупівель у 2021 

році. 

 

 

Голова Комітету  М.Б. РАДУЦЬКИЙ 

 

 

Секретар  Л.В. БУЛАХ  


