
 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ, МЕДИЧНОЇ  

ДОПОМОГИ ТА МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ 
 

 

 

 

ПРОТОКОЛ  ЗАСІДАННЯ  № 61 

 
   

  10         лютого            21 
 

             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., 

Заславський Ю.І., Зінкевич Я.В., Зуб В.О., Кузьміних С.В., Перебийніс М.В., 

Стефанишина О.А. 
 

Відсутні: 

Члени Комітету:   Довгий О.С., Дубневич Я.В., Дубнов А.В., Макаренко 

М.В. (з поважних причин).     
 

Запрошені: 

Садов’як І.Д. – перший заступник Міністра охорони здоров’я України. 
 

Майснер А.В. – заступник Голови Рахункової палати, Стефанюк І.Б. – 

заступник директора департаменту контролю публічної адміністрації та 

міжбюджетних відносин – начальник відділу Рахункової палати. 
 

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

України. 

Старостенко Г.В. – заступник голови Київської міської державної 

адміністрації, Гінзбург В.Г.  – директор департаменту охорони здоров’я 

виконавчого органу Київської міської ради (КМДА). 

 Борзов С.С. – голова Вінницької обласної державної адміністрації, 

Заболотна Н.М. – перший заступник голови Вінницької ОДА, Копачевський 

 



М.А. – директор департаменту фінансів Вінницької ОДА, Задорожна О.І. – 

директор департаменту охорони здоров’я та реабілітації Вінницької ОДА, 

Лавренюк С.В. – заступник директора департаменту охорони здоров’я та 

реабілітації Вінницької ОДА, Пірниказа А.В. – директор КНП «Територіальне 

медичне об’єднання «Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги 

та медицини катастроф Вінницької обласної Ради». 

Клюшников Д.Г. – заступник голови Донецької обласної державної 

адміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації, Колесник В.В. – 

директор департаменту охорони здоров’я Донецької ОДА, Кіяшко І.А. – 

директор КНП «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини 

катастроф». 

Парамонова І.Ю.  – заступник начальника управління – начальник відділу 

ресурсного забезпечення медичних установ управління координації реформ 

департаменту охорони здоров’я Одеської обласної державної адміністрації.  

Лисак В.П. – директор департаменту охорони здоров’я Полтавської 

обласної державної адміністрації.  

Труш В.Л. – голова Тернопільської обласної державної адміністрації, 

Гайдук І.В. – заступник голови Тернопільської ОДА, Ярмоленко О.М. – 

начальник управління охорони здоров’я Тернопільської ОДА. 
 

Учасники: 

Керівник секретаріату Комітету Марченко Д.О., заступник керівника 

секретаріату Комітету Семерунь І.В. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про звернення Комітету Верховної Ради України з питань 

антикорупційної  політики щодо можливості проведення спільного засідання для 

обговорення питання ефективного використання бюджетних коштів і уникнення 

корупційних ризиків при здійсненні державних закупівель вакцини для 

проведення профілактичних щеплень проти гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 

2. Про Звіт Рахункової  палати про результати аудиту ефективності 

використання коштів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, 

спрямованих на розвиток системи екстреної медичної допомоги.  
 

(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 10 лютого 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 10 лютого 2021 

року. 

Рішення прийнято одноголосно 

(народних депутатів України – членів Комітету – 15,  

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

2. 

СЛУХАЛИ: 

Про звернення Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної  

політики щодо можливості проведення спільного засідання для обговорення 

питання ефективного використання бюджетних коштів і уникнення корупційних 

ризиків при здійсненні державних закупівель вакцини для проведення 

профілактичних щеплень проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 
 

Інформує Радуцький М.Б. – голова Комітету, 

співавтор законодавчої ініціативи 
 

В обговоренні питання брала участь народний депутат України 

Стефанишина О.А. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Провести спільне засідання комітетів з питань здоров’я нації, медичної 

допомоги та медичного страхування та з питань  антикорупційної політики                   

для обговорення питання ефективного використання бюджетних коштів і 

уникнення корупційних ризиків при здійсненні державних закупівель вакцини 

для проведення профілактичних щеплень проти гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, визначивши дату та час 

його проведення у робочому порядку. 
 

Рішення прийнято одноголосно 

(народних депутатів України – членів Комітету – 15,  

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

3. 

СЛУХАЛИ: 

Про Звіт Рахункової  палати про результати аудиту ефективності 

використання коштів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, 

спрямованих на розвиток системи екстреної медичної допомоги.  
 

Інформують:   Майснер А.В.  – заступник Голови 

Рахункової палати, Садов’як І.Д. – перший заступник 

Міністра охорони здоров’я України,  



Гінзбург В.Г. – директор департаменту охорони 

здоров’я виконавчого органу Київської міської ради 

(КМДА), Борзов С.С. - голова Вінницької ОДА, 

Клюшников Д.Г. – заступник голови Донецької ОДА, 

Парамонова І.Д. - заступник начальника управління – 

начальник відділу ресурсного забезпечення медичних 

установ управління координації реформ департаменту 

охорони здоров’я Одеської ОДА, Лисак В.П. – директор 

департаменту охорони здоров’я Полтавської ОДА,   

Труш В.Л. - голова Тернопільської ОДА 

  

В обговоренні питання брали участь народні депутати України 

Стефанишина О.А., Радуцький М.Б., а також заступник Голови Рахункової 

палати України Майснер А.В.,  заступник голови Київської міської державної 

адміністрації Старостенко Г.В., директор КНП «Обласний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф» Кіяшко І.А. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію Рахункової палати взяти до відома та звернутися від 

Комітету до Кабінету Міністрів України щодо здійснення ретельного аналізу 

матеріалів зазначеного аудиту Рахункової палати та вжиття дієвих заходів для 

врегулювання проблемних питань в державних інтересах з метою підвищення 

ефективності та забезпечення законності використання бюджетних коштів, 

зокрема щодо наявності підстав для пільгового оподаткування і можливих втрат 

для держаного бюджету. 
 

Рішення прийнято одноголосно 

(народних депутатів України – членів Комітету – 15,  

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

 

2. Звернутися до Міністерства фінансів України та Міністерства 

охорони здоров’я України з проханням розглянути можливість надання ДП 

«Медичні закупівлі України» статусу централізованої закупівельної організації 

для проведення закупівель в інтересах регіональних замовників з метою 

підвищення прозорості та ефективності закупівель та уникнення порушень 

закупівельних процедур, зазначених у Звіті Рахункової палати.  
 

Рішення прийнято одноголосно 

(народних депутатів України – членів Комітету – 15,  

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

 

 

Голова Комітету  М.Б. РАДУЦЬКИЙ 

 

Секретар Комітету  Я.В. ЗІНКЕВИЧ  


