
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації,  

медичної допомоги та медичного страхування 

 

26 січня 2021 року 

  

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Шановні колеги, починаємо засідання Комітету з 

питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. У нас 

присутніх? 

 

БУЛАХ Л.В.  8. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Кворум є. Відповідно до Закону України "Про 

комітети Верховної Ради України" інформую присутніх, що на засіданні 

ведеться аудіозапис.  
 

Прошу підтвердити порядок денний. Прошу голосувати. Хто за? 

Проти? Утримались?     

 

БУЛАХ Л.В.  8 – за. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую. Порядок денний затверджено. 

 

БУЛАХ Л.В.  9. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Сьогодні у нас на порядку денному одне питання:  

про перегляд висновку комітету стосовно проекту Закону України "Про 

самоврядування медичних професій в Україні". 26 червня 2020 року на 

засіданні комітету  ми розглянули доопрацьований комітетом проект Закону 

України "Про самоврядування медичних професій в Україні" (2445-д). Цей 

законопроект був напрацьований під головуванням нашого колеги Дубнова 

Артема Васильовича. 

Комітет підтримав редакцію доопрацьованого законопроекту та вніс 

його на розгляд парламенту, рекомендувавши в першому читанні прийняти 

за основу. Під час проведення подальших консультацій, в тому числі з 

представниками профільних асоціацій, було досягнуто розуміння, що 

утворення такої нової інституції як самоврядування медичних професій 

повинно відбуватися поетапно та з проведенням пілотних проектів. 

Саме тому нам необхідно переглянути попереднє рішення комітету з 

цього питання відповідно до вимог частини п'ятої статті 44 Закону "Про 

комітети Верховної Ради України".  

Більш детально нас проінформує колега народний депутат України  

Дубнов Артем Васильович. Прошу до слова. 
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ДУБНОВ А.В. Законопроект ми обговорювали багато разів на робочих 

групах. Зараз вноситься технічна невеличка зміна, яка стосується лише того, 

що ми вводимо "Стоматологічну палату" як пілотний проект і трошки 

змінюємо терміни. Трошки продовжуємо терміни для того, щоб подивитися, 

чи спроможна буде ця самоврядна організація. 

Під стенограму хотів би сказати, я пропоную скасувати рішення 

комітету від 26 червня 2020 року (протокол № 38) щодо проекту Закону "Про 

самоврядування медичних професій в Україні" (реєстраційний номер 2445-д) 

в частині, якою рекомендовано Верховній Раді України за наслідками 

розгляду в першому читанні прийняти цей законопроект за основу. Ухвалити 

нове рішення, яким рекомендувати Верховній Раді України  проект Закону 

України "Про самоврядування медичних професій " (реєстраційний номер 

2445-д) за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу з 

урахуванням наведених нижче пропозицій.   

Передбачити в пункті 1 "Перехідних положень" законопроекту, що цей 

закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та 

вводиться в дію поетапно.  

Доповнити пункт 2 "Перехідних положень" законопроекту абзацом 

такого змісту: палати професійного самоврядування медичних професій 

створюються в порядку черговості у строки, визначені пунктом 5 цих 

"Перехідних положень", після реалізації пілотного проекту зі створення 

Палати стоматологів, який має бути завершений не пізніше ніж через 14 

місяців з дня опублікування цього закону. В зв'язку з цим абзац перший 

цього пункту вважати абзацом другим. 

Пункт 5 "Перехідних положень" законопроекту викласти в такій 

редакції: установчі конференції працівників медичних професій проводяться 

не пізніше ніж через 14 місяців з дня опублікування цього закону для  

створення Палати стоматологів, 26 місяців з дня опублікування цього закону 

для створення Фармацевтичної палати, 38 місяців з дня опублікування цього 

закону для Палати лікарів сімейної медицини, Палати лікарів-спеціалістів та 

Палати медичних спеціалістів.  

Прошу підтримати. 

 

СТЕФАНИШИНА О.А. А можна питання? 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Слухаємо. 

 

СТЕФАНИШИНА О.А. Розумію, що ми так довго дуже йшли до 

ухвалення цього законопроекту, досить давно він обговорюється. Пан Артем 

очолював відповідну групу. Я, по-перше, хочу задати питання: чи бачили ви, 

колеги, висновок Комітету з питань європейської інтеграції, який каже, що те 
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положення законопроекту, згідно з якими незалежні і непідзвітні жодному 

державному органу самоврядні організації наділяються повноваженнями 

органів державної влади, не відповідають принципам верховенства права, 

зокрема принципу правової визначеності, який вимагає чіткості, 

зрозумілості, однозначності правових норм, їх передбачуваності і 

стабільності, а також не відповідають принципу розподілу повноважень між 

гілками влади. Тому законопроект потребує суттєвого доопрацювання з 

метою дотримання принципу верховенства права та врахування найкращих 

практик держав-членів ЄС. Це перший висновок. 

І другий. Це є Інститут законодавчих ініціатив, який дав взагалі 

негативний висновок і каже, що він містить корупціогенні фактори. 

Чи ви бачили ці висновки? Чи ви намагалися врахувати ці питання в 

тексті законопроекту? Прошу, прокоментуйте. 

 

ДУБНОВ А.В. Дякую за запитання.  

Звичайно, я ці висновки бачив. Щодо висновку євроінтеграційного 

комітету, якщо почитати їх висновок, і щодо повноважень цього комітету, 

там написано дуже чітко, що воно не суперечить європейському 

законодавству та директивам. Це щодо питань відання того комітету. 

Я, на жаль, не був запрошений на той комітет, де я б намагався 

пояснити  колегам, що мається на увазі, тому що цей законопроект 

неспеціалістами не зовсім трактується так, як воно є. Звичайно, з вашою 

допомогою, буду дуже сподіватися, що до другого читання ми скоректуємо 

деякі речі, які були вказані у висновку, і ми зможемо зробити. 

Якщо казати чесно, то такі палати самоврядування існують у всіх до 

єдиної європейських країнах, і вони всі плюс-мінус мають ті самі 

повноваження і функції, які ми прописали. Тому якщо єврокомітет дає такі 

висновки, мені вони трошки дивні. 

Щодо другого висновку, як ви сказали, я вчора його побачив… 

 

СТЕФАНИШИНА О.А. Тобто ви не згодні? 

 

ДУБНОВ А.В. Я згоден, що треба доопрацьовувати. Будемо 

доопрацьовувати обов'язково, в тому є підготовка законопроекту до другого 

читання. Я буду сподіватися на вашу в тому числі допомогу в цьому питанні.  

Щодо другого висновку, який ви цитуєте, я також вчора, як і всі члени 

комітету, отримав цей висновок. Для мене було досить дивно, що він 

прийшов вчора, хоч ми обговорюємо цей законопроект більше року, і ця 

організація не брала участі ні в одній нашій робочій групі, ні одного 

попередження чи… 
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СТЕФАНИШИНА О.А. Ви по суті... 

 

ДУБНОВ А.В. По суті. Вони цитують статті закону, і на цьому все. 

Якщо ми кажемо про корупціогенні фактори, то ви, як досвідчена людина, 

знаєте ту ситуацію, яка є зараз. Щоб отримати категорію, треба взяти і дати, 

вибачте, хабара – 150 доларів, у деяких містах 100, 200. Тому казати, що ми 

вводимо додатковий елемент корупції, то це не є правдою. Ми намагаємося 

його знищити. Чи це вийде, у мене питання відкрите, будемо сподіватися, що 

вийде. Зараз контакт лікаря, звичайного лікаря з державою в особі МОЗ і 

ДОЗ  лімітується цим законом. Якщо ти отримуєш свої бали БПР, ти можеш 

ніколи не побачити людини з МОЗу чи з ДОЗу, просто ніколи. Загрузив свої 

бали і все, пішов далі.   

Тому, якщо у вас будуть якісь ще пропозиції, я буду радий почути до 

другого читання.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Потім, коли закінчиться фонограма,  я вам про цей 

інститут трошки  розкажу.   

 

СТЕФАНИШИНА О.А. Мені можна не розказувати, я просто 

консультувалася з багатьма лікарями. Чесно кажучи, жодного позитивного 

відгуку про цей законопроект  не чула. Навіть у п'ятницю була на ефірі з 

двома лікарями, які казали, що він реально корупційний, цей законопроект. 

Ви надаєте необмежені повноваження ну по суті якимось авторитетом, в 

сфері у нас не розвинута, на жаль, поки що така система. Можливо, її треба 

згодом розвивати, але те, що мені кажуть лікарі, що по факту будуть створені 

абсолютно не регульовано, в законопроекті нічого не врегульовано, тобто їм 

просто надаються необмежені повноваження, вони будуть діяти як державні 

органи по суті не будучи такими.  

І фактично він дійсно містить корупційні, на  нашу думку, ризики, і ми 

про це вам, Артеме казали. Ми будемо голосувати проти, я хочу пояснити, 

просто ми дійсно будемо сьогодні  проти (чи коли він там буде) голосувати і 

вважаємо, що цей законопроект, його навіть доопрацювати важко, бо сама 

ідея закладена неправильно з точки зору великої кількості лікарів. Я знаю, 

що на комітет приходили листи від різних асоціацій. Тому, на превеликий 

жаль, ми його підтримати не можемо, він не був так доопрацьований в 

рамках вашої робочої групи, щоб ми хоча би утримались. Ми реально будемо 

голосувати, на превеликий жаль, проти.  

 

ДУБНОВ А.В. Пані Ольго, я дякую за позицію. Якщо бути чесним, 

мені не зрозуміло, чому необмежені повноваження. І якщо б ви хотіли нам 

допомогти в розробці цього законопроекту, то хтось би прийшов хоч на одну 

з 18 робочих груп, а я вас там не бачив. 
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СТЕФАНИШИНА О.А.  Не запрошували просто. 

 

ДУБНОВ А.В.  Ну це було публічно, транслювалося в Фейсбуці. 

 

СТЕФАНИШИНА О.А.  Я із Фейсбуку мала дізнатися? Окей. 

 

ДУБНОВ А.В.  Ну взагалі не секретно. Тобто на одному з комітетів… 

 

СТЕФАНИШИНА О.А.  Ну так я ж вас просила, запросіть. 

 

(Загальна дискусія)  

  

ДУБНОВ А.В. До карантину в будівлі комітету проводили "уйму" 

робочих груп. Ми, правда, з вами спілкувалися. Але ваша позиція щодо 

атестації лікарів, яку треба було ввести тотально, не сходиться з позицією 

авторів цього законопроекту.  

 

СТЕФАНИШИНА О.А.  А хто автори цього законопроекту? 

 

ДУБНОВ А.В.  Автори законопроекту?  

 

СТЕФАНИШИНА О.А.  Ви, правильно? 

 

ДУБНОВ А.В.  Всі члени, майже всі члени комітету. Але я був там 

головою робочої групи. 

 

ЗУБ В.О. Чесно кажучи, якщо вже така дискусія, так, а яка 

альтернатива? Ви пропонуєте говорити, що це погано. А як краще? 

 

ДУБНОВ А.В. Альтернатива озвучена, якщо я не помиляюся, виправте 

мене, будь ласка, була така, що всіх треба переатестувати лікарів. Я не знаю, 

як це зробити, але треба, і потім видати їм ці персональні ліцензії, про які ми 

кажемо, коли відповідальність лежить за якусь помилку чи якусь проблему, 

яку створює медичний персонал, не на суб'єкті господарювання, на ТОВці чи 

на там КНП чи на лікарні, а на лікарі, якщо це лікарська помилка чи лікарські 

дії. Тоді лікар має свободу бути не прив'язаним до місця роботи, будівлі, 

тому що ти знаєш, як і я, що на вулиці ти вже не лікар, так, а  тільки в тому 

закладі ти стаєш лікарем. Але це не є нормальним, тому що в усіх 

європейських юрисдикціях абсолютно  по-іншому. 

Ми кажемо, що ліцензування має бути маніфестивним: якщо в тебе є 

диплом, якщо ти його надіслав в реєстр, зареєструвався - все, ти маєш право 

проводити лікарську практику, отримавши сертифікат. Я не бачу 

інструменту, якщо чесно, реалістичного, яким чином 500 тисяч медичних 
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працівників, а ми кажемо не тільки про лікарів, а про медсестер, про 

санітарок,  про фармацевтів, про зубних  техніків, як їх атестувати. Ну чесно 

кажу. В моєму розумінні, якщо  ми підемо по цьому шляху, то це нереально. 

Тому ми кажемо, що всі за формальною ознакою, якщо ви маєте диплом, і до 

моменту якоїсь скарги на вас  пацієнта, ви маєте право проводити медичну 

діяльність згідно з вашими документами, з сертифікатом (з сертифікатом по 

інтернатурі чи сертифікатом спеціалізації) за формальною ознакою. Ми 

спростили цю процедуру ну настільки вже, наскільки можна: просто скажи 

державі, що ти – лікар. Все.  

Ви маєте розуміти, колеги, що наша держава не знає, скільки лікарів є. 

Ті органи статистики, якими подається якась там намальована статистика, не 

відповідають. Коли в Литві вводилося самоврядування, то за одну ніч 

стоматологів стало в 4 рази більше: було 8 тисяч, стало 40 тисяч. За одну ніч! 

 

СТЕФАНИШИНА О.А. Вибачте, а Національна служба здоров'я дає 

некоректні дані?  

 

ДУБНОВ А.В. Я абсолютно впевнений, що Національна служба 

здоров'я знає лише одне: лише лікарів первинки. Тому що перший етап 

реформи пішов, і ми їм нараховуємо зарплату так от, напряму, і ми знаємо, 

скільки у нас лікарів первинки. Якщо ти спитаєш у МОЗ: "Скільки у вас 

лікарів-кардіологів", - вони скажуть цифру, скільки їм захочеться. Немає 

даних.   

 

СТЕФАНИШИНА О.А. Ну, окей. Це питання інше. Але, Артеме, я все 

розумію прекрасно, але насправді по факту, коли ми говоримо про цей 

законопроект, то ми надаємо необмежені повноваження… 

 

ДУБНОВ А.В. Вони досить вичерпні, вони виписані.  

 

СТЕФАНИШИНА О.А. Ну, я ж правильно розумію, вони сертифікат 

можуть забрати у лікаря.  

 

ДУБНОВ А.В. Призупинити.  

 

СТЕФАНИШИНА О.А. Призупинити.  

 

ДУБНОВ А.В. Забрати не можуть.  

 

СТЕФАНИШИНА О.А. Ну, призупинити.  

 

ДУБНОВ А.В. Максимально до 6 місяців. 
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СТЕФАНИШИНА О.А. От я просто собі уявляю ситуацію, що є там 

умовний Тодуров (да?), який створює палату, чи як ви її там називаєте, 

об'єднує навколо себе велику кількість лікарів, якусь там, і потім вирішує 

дуже багато питань: які у нас будуть стандарти… Правильно? Це ж теж туди?  

 

ДУБНОВ А.В. Рекомендує.  

 

СТЕФАНИШИНА О.А. Так, рекомендує. Кому призупинити, кому 

віддати. Тобто це таке… Ну, я розумію, що для якогось розвиненого 

суспільства, можливо, це вже і якийсь, там, вищий щабель розвитку. У нас в 

країні, на превеликий жаль, в цій сфері, ну, те, що я говорила з лікарями, я ж 

як би не з лікарської спільноти, ви це прекрасно знаєте, тому я 

консультувалася просто, і вчора говорила, і я зрозуміла, що це дійсно дуже 

небезпечно в нашій ситуації - сьогодні давати такі дискреції по факту 

феодалам, які потім будуть розпоряджатися всіма процесами в сфері. Це 

наша позиція. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Колеги, дозволите свою позицію викласти? Я 

вважаю, перше, що більше корупції, ніж в Міністерстві охорони здоров'я, 

причому не важливий склад цього міністерства, сьогоднішній, вчорашній чи 

ще 5 років тому, більшої корупції, ніж в чиновників, у нас в країні немає. 

Тому вважати, що асоціація чи палата гірше, ніж Міністерство охорони 

здоров'я, де сидять люди на маленьку зарплату і де кожна "бумажка" коштує 

від 100 доларів, причому, ще раз кажу, я зараз ні про сьогоднішнє 

міністерство, ні про завтрашнє, ні про те, яке було 3 роки тому, всі 

міністерства – вони однакові.  

І якщо ми вважаємо, що у нас лікарське самоврядування – більш 

корупційне, ніж чиновницьке міністерство, то тут я не (нерозбірливо). 

 

_______________. Саме головне, що лікарі добре розуміють, хто 

правий, а хто ні.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Так.   

 

СТЕФАНИШИНА О.А.  Що розуміють?  

 

_______________. Добре розуміють ситуацію, яка може… 

 

СТЕФАНИШИНА О.А. Так от лікарі й кажуть, вони не підтримують 

це.  

 

_______________. Ні, так вони розуміють… 
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РАДУЦЬКИЙ М.Б. Колеги, дивіться, ще раз, з цього законопроекту є 

два лобі, які "збивають" цей… Я зараз не про "Голос" і не про…       

До речі, з Комітетом європейської інтеграції ми вчора розмовляли, 

вони сказали,  … у них уже практично зауважень немає. Правда, там вчора 

був заступник, не було Климпуш-Цинцадзе. Ну це на погодження. Ну це така 

справа. 

"Збиває" усіх, у кого є свій закон, яким він хотів себе оголосити 

довічним керівником лікарського самоврядування. А з іншого боку, є пані 

Качурець, в неї є дуже гарні ідеї - в … атестувати. І неї теж є до цього закону 

запитання, бо він не дає можливість усім… 

 

СТЕФАНИШИНА О.А. Я абсолютно випадково зустріла лікарів на 

ефірі, вони мені кажуть: "Олю, будь ласка, зупиніться".  

 

_______________. Це тільки два лікаря.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Так, це тільки два лікаря.  

 

СТЕФАНИШИНА О.А. Я ж з іншими теж спілкувалася.  

 

(Загальна дискусія) 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. З іншого боку, Офіс реформ – повна підтримка на 

100%. Шість асоціацій, великих асоціацій, до речі, вони підтримують.  

Єдине, що мені не подобається в цій історії, що дійсно перевести всю 

країну відразу на … це неправильно. 

І якщо ми кажемо, що у нас за рік… Стоматологи, давайте так, вони ще 

з радянських часів нікому не підпорядковані, давайте об'єктивно, вони вже ні 

від кого не залежать, так? Тому ми і кажемо,  що ми перші… почніть зі 

стоматологів. Ми бачимо, що відбувається в стоматології. Потім фармацевти, 

які теж від держави вже ніяк не залежать на сьогоднішній день. Потім беремо 

фармацевтів. І тільки на третій рік… А за ці два роки все, що там "вилізе" в  

цьому законі поганого, ми зможемо переформатувати, переголосувати.  

 

ДУБНОВ А.В. Воно класно, що ми подивимося на досвіді. Тут я 

абсолютно погоджуюся.  

Стоматологи, знаєте, чого не померли з радянських часів? Бо їх ніхто 

не чіпав. От їх не регулювали, слава богу, тому вони процвітають.  

 

(Загальна дискусія)  
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РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Колеги, ще є питання?  

Я вважаю, що перше читання точно можна … до  другого читання. Те, 

що він іде пілотний по різних фахах, мені здається, що це якраз ота історія, 

де ми можемо... Якщо ми побачимо, що щось не так, ми ще за нашої каденції 

зможемо вносити зміни до цього закону, якщо там щось не так виписано.  

Моя особиста думка: я буду підтримувати. 

 

(Загальна дискусія)  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Колеги, спочатку ставлю на голосування першу 

пропозицію народного депутата України Артема Дубнова - переглянути 

рішення комітету від 26 червня 2020 року, протокол № 38, щодо проекту 

Закону "Про самоврядування медичних професій в Україні", реєстраційний 

№ 2445-д, у частині, якою рекомендовано Верховній Раді України за 

наслідками розгляду у першому читанні прийняти цей законопроект за 

основу. Навіть по скороченій процедурі не йдемо, тобто він буде по повній 

процедурі.  

Прошу голосувати. Хто за? 

 

СТЕФАНИШИНА О.А.  Це ми за те, щоб скасувати те рішення? 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Так. Хто за? 

 

БУЛАХ Л.В.  13 - за. Одноголосно. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  13 - за. Дякую. Рішення прийнято.  

Ставлю на голосування другу пропозицію народного депутата України 

Артема Дубнова  - ухвалити нове рішення, яким рекомендувати Верховній 

Раді України проект Закону України "Про самоврядування медичних 

професій в Україні", реєстраційний № 2445-д, за наслідками розгляду у 

першому читанні прийняти за основу з урахуванням озвучених народним 

депутатом України Артемом Дубновим пропозицій. Пропозиції ти ж 

озвучив? 

 

ДУБНОВ А.В.  Так-так.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Прошу голосувати. Хто за? 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Одноголосно. 

 

БУЛАХ Л.В.  Ні. Значить, 11 - за.  
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РАДУЦЬКИЙ М.Б. 11 - за.  Проти?  

 

БУЛАХ Л.В.  1 - проти.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Утримався? 

 

БУЛАХ Л.В.  1 - утримався. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Дякую. Рішення прийнято. 

Співдоповідачем з цього питання при розгляді його на пленарному 

засіданні Верховної Ради України визначити народного депутата України, 

заступника голови комітету Дубнова Артема Васильовича. Прошу 

голосувати. Хто за? Що Дубнов буде доповідати. Так. 

 

БУЛАХ Л.В.  12 - за. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  12 - за. Проти? Утримався? 

 

БУЛАХ Л.В.  1. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую. Рішення прийнято.  

На цьому засідання комітету завершено. Всім дякую.  

 

 

 


