
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги 

та медичного страхування 

 

17 лютого 2021 року 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Доброго дня, колеги. Чуєте мене?  

Шановні колеги, інформую вас, що заплановане на сьогодні спільне 

засідання комітетів з питань антикорупційної політики та з питань здоров’я 

нації, медичної допомоги та медичного страхування, на якому ми мали 

розглянути питання щодо ефективного використання  бюджетних коштів і 

уникнення корупційних ризиків при здійсненні державних закупівель 

вакцини для проведення профілактичних щеплень проти COVID-19, 

лікарських засобів та медичних виробів, перенесено у зв’язку із зверненням  

генерального директора ДП "Медичні закупівлі України" Жумаділова Арсена 

Куатовича стосовно неможливості його особистої участі в цьому засіданні 

через проведення перевірок Державною аудиторською службою по 

виконанню бюджетних програм. Про дату і час проведення цього засідання  

вас буде проінформовано додатково.  

Отже, починаємо нашу роботу. Починаємо засідання Комітету  з 

питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування. 

Інформую присутніх, що на засіданні відбувається аудіо та відеозапис, також 

відеотрансляція нашого засідання здійснюється в онлайн режимі на офіційній 

сторінці "Фейсбук" комітету. 

Традиційно нагадую вам про організаційне питання. Засідання 

проводимо в режимі відеоконференції, тому  прошу слідкувати, щоб 

мікрофони були вимкнені. Народним депутатам нагадую про необхідність 

увімкнути камери і обов’язково під час голосування піднімати руку.  

На мою адресу як голови комітету в єдиній автоматизованій системі 

СЕДО надійшли 13 персональних листів з електронними підписами щодо 

згоди на проведення сьогоднішнього засідання комітету в режимі 

відеоконференції. Отже, мною отримано попередню згоду від більшості 

народних депутатів, членів комітету, з врахуванням моєї згоди як ініціатора,  

і відповідно до пункту 4 розділу восьмого Закону України "Про комітети 

Верховної Ради України" ми проводимо наше засідання в режимі 

відеоконференції. 

Спочатку встановлюємо наявність кворуму, в алфавітному порядку 

з’ясовуємо кількість депутатів, які беруть участь в засіданні комітету. Я 

називаю прізвище депутата і прошу коротко відповідати: присутній чи 

присутня.  

Булах Лада Валентинівна.  
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БУЛАХ Л.В. Присутня. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Вагнєр Вікторія Олександрівна. На лікарняному. 

Дмитрієва Оксана Олександрівна. Оксани теж немає.  

Довгий Олесь Станіславович. Немає. 

Дубіль Валерій Олександрович. 

 

ДУБІЛЬ В.О. Присутній. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дубневич Ярослав Васильович. Немає. 

Дубнов Артем Васильович.  

 

ДУБНОВ А.В. Присутній. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Заславський Юрій Іванович.  

Зінкевич Яна Вадимівна.  

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. Присутня.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Зуб Валерій Олексійович.  

 

ЗУБ В.О. Присутній. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Кузьміних Сергій Володимирович.  

 

КУЗЬМІНИХ С.В. Присутній.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Макаренко Михайло Васильович.  

 

МАКАРЕНКО М.В. Присутній. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Перебийніс Максим Вікторович. 

 

ПЕРЕБИЙНІС М.В. Присутній.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Радуцький Михайло Борисович присутній. 

Стефанишина Ольга Анатоліївна. 

 

СТЕФАНИШИНА О.А. Є. 
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РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую.  

Пані Яно, скільки присутніх? 

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. Присутні 10 народних депутатів. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую. Кворум є. Розпочинаємо нашу роботу.  

Пропоную затвердити порядок денний. Ви всі попередньо отримали 

його для ознайомлення. Сьогодні в нас одне організаційне питання. Якщо 

немає інших пропозицій, пропоную його затвердити.  

 

ДУБНОВ А.В. Михайле Борисовичу, можна ще добавити одне 

організаційне питання після вашого?  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Прошу.    

 

ДУБНОВ А.В. Я хочу, щоб ми обговорили, коли нам назначити якусь 

експертну групу чи зустріч щодо 4142, бо надходить дуже багато пропозицій 

від лікарів. І я пропонував би, щоб ми все ж таки, як і домовлялися з паном 

Ляшком, до другого читання назначили дату, час, щоб люди могли 

підготуватися, бо там якісь є питання. Я отримую масу звернень,  і щоб  не 

перед комітетом це вирішувати.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Артеме, давайте, у мене є яка пропозиція? Робочу 

групу зробимо обов'язково. Єдине, 18-го числа закінчується термін подання 

правок, це друге читання. Тому я вам пропоную всі звернення, які вважаєте 

доцільними, оформити у вигляді поправок, подайте їх, зареєструйте, а потім 

зберемо робочу групу і всі спільно вирішимо, які поправки приймаємо, які не 

приймаємо.  

 

ДУБНОВ А.В. Дивіться, я свої поправки приготував і я їх подав вже чи 

подам. Але питання в тому, що я отримую багато дзвінків від інфекціоністів, 

від санітарних лікарів, які по телефону мені сформулювати поправки, як вони 

є в парламентській традиції, не досить можуть. Тому я пропоную, коли буде 

час, після закінчення строків подання наших, ми ж маємо за регламентом… 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Ну, ми так і планували.     

 

ДУБНОВ А.В. …комітетські правки сформувати, а для цього треба 

запросити експертів, з ними поговорити, щоб без суєти, може, комітетськими 

правками, якщо вони будуть розумними і нам здадуться слушними, 

добавити. Просто, щоб був назначений час, щоб я міг сказати всім охочим, 
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там, експертам, щоб вони прийшли, висловились, таке, бо мене закидали (не 

знаю, як вас), але цей 4142 мою пошту і мій Фейсбук-акаунт зламав.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Мене закидають тільки Нюрнберзьким процесом 

за вакцинацію. Люди навіть не удосужилися прочитати… 

 

ДУБНОВ А.В. Давайте цивілізовано дамо можливість їм почути 

наступного тижня, у нас комітетський тиждень, коли буде час. Хто у нас 

голова підкомітету? Лада Булах? Назначимо її головною, щоб вона створила 

цей чат. Ну просто в обговоренні хочу це з колегами обговорити як друге 

питання.    

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. З вашого дозволу.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Ми можемо на наступний комітет запросити Ляшка 

і обговорити це все в "Різному", поставити в порядок денний.     

 

ДУБНОВ А.В. Ні, так не піде. Говорю, там буде робоча група на 5 

годин, там в комітеті ми заснемо всі. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Тоді, пані Ладо, давайте ми це вам доручимо, 

вашому підкомітету, зберіть на наступному тижні Ляшка, експертів, яких 

пропонує Артем… 

 

БУЛАХ Л.В. Ні, ні, я не погоджуюсь, тому що це несправедливо. 

Ініціатива Дубнова, хай він його і очолює.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Але ви – голова  підкомітету.        

 

БУЛАХ Л.В. Мені не надходить безліч, як Артем каже. Мені не 

надходить безліч пропозицій. 

 

ДУБНОВ А.В. Ні, я можу. Дивіться, ми зараз обговорюємо порядок 

денний. Якщо по суті, я готовий зібрати всіх цих експертів, немає проблем, 

взагалі нема. Але якщо ми кажемо про порядок денний, давайте це питання 

обговоримо другим пунктом сьогодні, цю робочу групу.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Добре, добре.  

 

ДУБНОВ А.В. Вот мое предложение, вот и все.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Добре. Є. Тому давайте голосувати. У нас є 

порядок денний, два питання: перше питання –  ви його всі бачили  і друге 
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питання – пропозиція народного депутата Артема Дубнова зібрати до 

комітету, я так розумію, до засідання комітету, робочу групу з обговорення 

законопроекту 4142. 
 

Якщо немає заперечень, прошу голосувати. 

Булах Лада Валентинівна. 

 

БУЛАХ Л.В. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дмитрієва Оксана Олександрівна. 

 

ДМИТРІЄВА О.О. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дубіль Валерій Олександрович. 

 

ДУБІЛЬ В.О. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую. 

Дубнов Артем Васильович. 

 

ДУБНОВ А.В. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Заславський Юрій Іванович. 

 

ЗАСЛАВСЬКИЙ Ю.І. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Зінкевич Яна Вадимівна. 

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Зуб Валерій Олексійович. 

 

ЗУБ В.О. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Кузьміних Сергій Володимирович. 

 

КУЗЬМІНИХ С.В. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Макаренко Михайло Васильович. 

 

МАКАРЕНКО М.В. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Перебийніс Максим Вікторович. 
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ПЕРЕБИЙНІС М.В. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Радуцький Михайло Борисович – за. 

Стефанишина Ольга Анатоліївна. 

 

СТЕФАНИШИНА О.А. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Пані Яно, оголосіть, будь ласка, результати. 

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. За – 12. Одноголосно. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую.  

Порядок денний затверджено. 

Переходимо до розгляду питань. Про затвердження орієнтовного 

графіку проведення виїзних засідань 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 на лютий-

липень 2021 року. 

Шановні колеги, виїзні засідання – ще одна із форм роботи 

парламентських комітетів, передбачених статтею 42 Закону України "Про 

комітети Верховної Ради України". Враховуючи складну епідемічну 

ситуацію в країні та запроваджений карантин у зв'язку з поширенням 

коронавірусної хвороби, який планується продовжити до 30 квітня, вже 

продовжено, вже є рішення уряду про 30 квітня, у затвердженому нами плані 

роботи комітету на період п'ятої сесії ми планували проведення виїзних 

засідань. Однак, як свідчить досвід нашої роботи, виїзні засідання – це 

ефективна форма парламентського контролю, яка дозволяє нам як народним 

депутатам перевірити як працюють прийняті нами закони на місцях, які з їх 

норм виявилися нежиттєздатними і потребують коригування, які проблеми в 

сфері охорони здоров'я турбують населення і медичну спільноту. Будемо 

сподіватися, що з початком вакцинації ситуація дещо стабілізується, і ми 

зможемо відновити роботу комітету в такому форматі. 

У період роботи попередніх сесій ми вже провели виїзні засідання 

комітету, а також виїзні робочі наради в шести областях: Житомирській, 

Одеській, Рівненській, Херсонській, Хмельницькій та Чернігівській. Також 

наші колеги народні депутати побували в робочою поїздкою в Донецькій та 

Луганській областях для ознайомлення з організацією надання медичної 

допомоги військовослужбовцям та цивільному населенню. 

Тому пропоную запланувати на період цієї сесії проведення чотирьох 

виїзних заходів комітету в тих областях, де ми ще не були, а саме: Вінницька, 

Волинська, Дніпропетровська і Черкаська області. Саме з цих областей до 
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комітету надходить достатня кількість звернень від громадян, місцевих рад 

та медичних працівників. Вони переважно стосуються питань роботи 

закладів охорони здоров'я медичної реформи та пандемії COVID-19. Саме 

цим питанням пропоную приділити увагу комітету під час виїзних засідань. 

Крім того, ми можемо в порядку контролю ознайомитись з організацією 

проведення вакцинації проти COVID-19 в регіонах. Сподіваюсь, що вона 

найближчим часом розпочнеться, ми всі  сподіваємось.   

Затвердження цього графіку виїзних заходів комітету дасть нам 

можливість надалі в робочому порядку визначатись з датою та вирішувати 

організаційні питання, пов'язані з їх проведенням. Для цього не буде потреби 

виносити це питання на розгляд комітету та ухвалювати окреме рішення по 

кожному засіданню. 

Тому, якщо немає інших пропозицій чи заперечень, ставлю на 

голосування пропозицію. Пропозицій  чи заперечень немає? Ні.  

Пропоную затвердити орієнтовний графік проведення виїзних засідань 

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 (на лютий-липень 2021 року). Прошу підтримати і 

проголосувати. Прошу увімкнути камери та проголосувати: за, проти чи 

утримався шляхом підняття рук. 

Булах Лада Валентинівна.  

 

БУЛАХ Л.В. Я – за. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дмитрієва  Оксана Олександрівна. 

 

ДМИТРІЄВА О.О. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дубіль Валерій Олександрович.  

 

ДУБІЛЬ В.О. За.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дубнов Артем Васильович. Артем Васильович? 

Дубнов, не чуємо вас. 

Заславський Юрій Іванович. 

 

ЗАСЛАВСЬКИЙ Ю.І. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Зінкевич Яна Вадимівна.  
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ЗІНКЕВИЧ Я.В.  За.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Зуб Валерій Олексійович. 

 

ЗУБ В.О. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Кузьміних Сергій Володимирович. 

 

КУЗЬМІНИХ С.В. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Макаренко Михайло Васильович. 

 

МАКАРЕНКО М.В. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Перебийніс Максим Вікторович.  

 

ПЕРЕБИЙНІС М.В.  За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Радуцький – за. 

Стефанишина Ольга Анатоліївна. 

 

СТЕФАНИШИНА О.А. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Пані Яно, оголосіть, будь ласка.  

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В.  11 – за. 1 – не голосував. 

 

ДУБНОВ А.В. Утримався. Я  голосував. 

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. Вас не було чути. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Ми не чули, Артеме Васильовичу. 

 

ДУБНОВ А.В. Вибачте. Я – утримався.  

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В.  1 – утримався тоді. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую. Рішення прийнято. 

Друге питання. Прошу, Артеме Васильовичу, ваша пропозиція.  
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ДУБНОВ А.В. Шановні колеги, до мене як до народного депутата і, по-

перше, лікаря надходить мільйон якихось запитів, в яких я, якщо чесно, не 

досить сильно ще розібрався,  щодо коментарів правильних чи неправильних  

щодо нашого законопроекту, який ми прийняли в першому читанні 4142. 

Лікарі чи громадські організації у великій кількості подають свої пропозиції.  

Я свої пропозиції до другого читання зареєстрував, правки. Але 

пропоную, щоб цей ґрунтовний закон, який має змінити, якщо чесно, 

фундаментально нашу медицину в тому аспекті протиепідемічної допомоги і 

протиепідемічних заходів, щоб ми його мали час обговорити з фахівцями.  

Тому прошу, щоб на назначили на один з комітетських тижнів робочу 

групу, на яку кожен з депутатів чи експертна рада комітету може 

рекомендувати експертів, які можуть нам дати фахові коментарі з тих чи 

інших питань. Також прошу запросити на це засідання пана Віктора 

Кириловича Ляшка, так як він є автором законопроекту, щоб ми могли 

обговорити. І рекомендаційно ця група має дати нам ті правки, які ми 

можемо розглянути як комітетські правки, щоб зробити, може, цей закон 

краще. Тому прошу призначити "заблаговременно" дату, щоб не було у нас, 

як завжди, що комітет, секретаріат підготував правки і ми їх не маємо часу 

обговорити. Така пропозиція. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Пропозиція слушна. Єдине, є у нас одна проблема, 

що стосується запрошення експертів, не членів комітету. У нас є карантинні 

обмеження, тому я пропоную це провести в ZOOM, бо в залі ми не можемо.   

 

ДУБНОВ А.В. Можемо бути в ZOOM, немає проблем.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. В ZOOM пропонується зробити на наступному 

тижні. Погодимо дату з Ляшко і на наступному тижні зробимо таку 

відеоконференцію. Всі з депутатів, хто бажає, будуть мати посилання на 

ZOOM. Слушна, до речі пропозиція, щоб це були, там, не 200, не 300 чоловік, 

а якісь там лідери думок. В кожного депутата,  я так розумію, є якась позиція 

своя і хтось там, хто може об'єднати всі пропозиції, які надходили до 

народного депутата… 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Давайте кожному депутату 1-2 експерти максимум, 

нам балаган не треба, щоб це було конструктивно.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Ну, ти ж розумієш, ми вже проходили з тобою 

спілкування… 

 

БУЛАХ Л.В. Можна? Можна питання?  
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РАДУЦЬКИЙ М.Б. Пані Ладо, хвилинку. Я закінчу.  

Тому балаган точно не треба. Ми запросимо, у нас в експертній раді, до 

речі, комітетській є фахівці з громадського здоров'я. Запросимо від нашої 

експертної ради, і кожен депутат, це необов'язково, але хто вважає, що у 

нього є експерт, який має бути долучений до обговорення, я повністю 

підтримую цю історію. Єдине, що в  ZOOM. 

 

ДУБНОВ А.В. Дякую, дякую. Підходить ZOOM абсолютно. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Пані Ладо, прошу.  

 

БУЛАХ Л.В. Перший коментар і потім питання. Це дуже правильна 

пропозиція, але,  як на мене, треба було її робити як мінімум сьогодні, тому 

що завтра – останній день подання правок.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Ні, комітетські. Артем мав на увазі комітетські. У 

нас є час на комітетські.  

 

ДУБНОВ А.В. Ладочко, ми ж обговорювали це з паном Ляшком в день 

голосування в комітеті за перше читання. Але я ж вичекав два тижні, коли 

нам обіцяли цю групу. Я хочу, щоб це питання не "загуло", щоб ми його все 

ж таки проговорили, бо  ми так домовлялися.  

 

БУЛАХ Л.В. Я тільки – за, я тільки підтримую. Тільки мені здалося, що 

трішечки це запізно.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Ні, ні, ми маємо час. 

 

БУЛАХ Л.В. А виходить, ми маємо ще час, щоб подавати правки?  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Пані Ладо, у нас закон ще не винесений на 

засідання комітету до другого читання і ми його ще не обговорювали. Зараз 

закінчується термін отримання всіх поправок. Потім секретаріат сформує, 

розішле депутатам, вони побачать, може, там деякі питання, які сьогодні 

задають фахівці нашим депутатам, вони вже є в поправках, зробимо таблицю, 

чого немає. Кожен для себе зробить таблицю, що він хотів би ще обговорити, 

обговоримо і тільки після того поставимо закон на наступний  комітет вже 

для обговорення його і для підготовки до другого читання.  

Поправки комітетські – у нас термін не вийшов, ми можемо їх вносити, 

прямо на засідання комітету проголосувати. Це не ті поправки, які вносяться 

в СЕДО від народних депутатів. Я нічого не путаю? Артеме Васильовичу, так 

підходить, така історія?  
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ДУБНОВ А.В. Супер! Прошу підтримати колег.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую. 

Шановні колеги, виношу на голосування пропозицію народного 

депутата Дубнова Артема Васильовича щодо скликання консультативної 

групи з приводу обговорення в комітеті і підготовки його до другого 

читання. 

Хто за таку пропозицію, прошу голосувати. 

Булах Лада Валентинівна. 

 

БУЛАХ Л.В. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дмитрієва Оксана Олександрівна. 

 

ДМИТРІЄВА О.О. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дубіль Валерій Олександрович. 

 

ДУБІЛЬ В.О. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дубневич Ярослав Васильович. Немає. 

Дубнов Артем Васильович. 

 

ДУБНОВ А.В. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Заславський Юрій Іванович. 

 

ЗАСЛАВСЬКИЙ Ю.І. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Зінкевич Яна Вадимівна. 

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Зуб Валерій Олексійович. 

 

ЗУБ В.О. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Кузьміних Сергій Володимирович. 

 

КУЗЬМІНИХ С.В. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Макаренко Михайло Васильович. 
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МАКАРЕНКО М.В. Утримався. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Перебийніс Максим Вікторович. 

 

ПЕРЕБИЙНІС М.В. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Радуцький Михайло Борисович – за. 

Стефанишина Ольга Анатоліївна. 

 

СТЕФАНИШИНА О.А. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Пані Яно, оголосіть, будь ласка, результати. 

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. За – 11. Утримався – 1. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Шановні колеги, я дякую, порядок денний 

вичерпано.  

На цьому засідання нашого комітету оголошую закритим. 

 


