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До реєстр. № 5299,  

Н.д. України Геращенко І.В. та ін.  

 

  

 Верховна Рада України  

 

 

ВИСНОВОК 

на проект Постанови «Про вжиття невідкладних заходів, спрямованих  

на припинення бездіяльності органів виконавчої влади у сфері протидії 

поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, та забезпечення неухильного виконання 

рішень Верховної Ради України, прийнятих у цій сфері» (р. № 5299) 

 

Комітет Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної 

допомоги та медичного страхування на засіданні 27 квітня 2021 року 

(протокол № 69) розглянув проект Постанови «Про вжиття невідкладних 

заходів, спрямованих на припинення бездіяльності органів виконавчої влади у 

сфері протидії поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та забезпечення неухильного 

виконання рішень Верховної Ради України, прийнятих у цій сфері» (реєстр.             

№ 5299), поданий народним депутатом України Геращенко І.В. та іншими 

народними депутатами України (далі - проект Постанови). 

Проектом Постанови пропонується визначити пріоритети державної 

політики у сфері охорони здоров’я на 2021 рік, визнати неналежним та 

незадовільним стан виконання Постанови Верховної Ради України «Про 

заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та захисту 

всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії та нових 

біологічних загроз» від 20 жовтня 2020 року № 937-IX, а також визнати 

відповідальними за фактичний зрив масової вакцинації населення Кабінет 

Міністрів України та Міністерство охорони здоров’я України. 

По суті автори проекту Постанови пропонують Парламенту надати 

оцінку роботи Уряду та особисто Президента України, спираючись на стан 

виконання вищезазначеної Постанови Верховної Ради України № 937-IX від 

20 жовтня 2020 року.  

За результатами обговорення проекту Постанови реєстр. № 5299 Комітет 

ухвалив рішення відхилити зазначений проект законодавчого акту та 

звернутися до Голови Верховної Ради України та до усіх депутатських фракцій 
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і груп з проханням ініціювати під час проведення «години запитань до Уряду» 

розгляд Звіту Прем’єр-міністра України  Шмигаля Д.А. про стан забезпечення 

Урядом виконання Постанови Верховної Ради України № 937-ІХ для 

забезпечення ухвалення неупередженого та об’єктивного рішення щодо 

результатів діяльності органів виконавчої влади у сфері протидії поширенню 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом            

SARS-CoV-2. 

Співдоповідачем із зазначеного питання при розгляді його на 

пленарному засіданні Верховної Ради України визначено голову підкомітету з 

питань фармації та фармацевтичної діяльності Комітету, народного депутата 

України Кузьміних Сергія Володимировича. 

 

 

 

 

Голова Комітету                               М.Б. Радуцький 


