
 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ, МЕДИЧНОЇ  

ДОПОМОГИ ТА МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ 
 

 

 

 

ПРОТОКОЛ  ЗАСІДАННЯ  № 74 

 
   

  02         червня            21 
 

             15:00, 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., 

Дубневич Я.В., Дубнов А.В., Заславський Ю.І., Зінкевич Я.В., Зуб В.О., 

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

Відсутні: 

Члени Комітету: Довгий О.С. (з поважних причин). 
 

Запрошені: 

Майснер А.В. – заступник Голови Рахункової палати, Чорна О.М. – начальник 

відділу аудиту Рахункової палати. 
 

Ляшко В.К. – Міністр охорони здоров’я України, Садов’як І.Д. – перший 

заступник Міністра охорони здоров’я України. 
 

Віленський А.Б. – т.в.о. Голови Національної служби здоров’я України. 
 

Дубовицький С.В.  –  керівник служби з питань соціальної та гуманітарної 

безпеки Ради національної безпеки і оборони України. 
 

Гінзбург В.Г. – директор департаменту охорони здоров’я Виконавчого органу 

Київської міської ради (КМДА), Куцопал Д.В. – заступник директора департаменту 

охорони здоров’я Виконавчого органу Київської міської ради (КМДА). 

 

 

 



 

Літвінська Н.Є. – т.в.о. директора департаменту охорони здоров’я Львівської 

обласної державної адміністрації, Малоїд О.М. - начальник управління 

організаційно-фінансового забезпечення департаменту охорони здоров’я Львівської 

обласної державної адміністрації. 

Кулик В.В. - в.о. директора департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської 

обласної державної адміністрації, Воронько О.І. - заступник директора 

департаменту охорони здоров’я населення Дніпровської  міської ради - 

начальник управління фінансово-економічного забезпечення - головний 

бухгалтер. 

Черняк М.Є. - заступник голови Харківської обласної державної 

адміністрації, Волченко І.В. - заступник директора департаменту охорони 

здоров’я Харківської обласної державної адміністрації - начальник управління 

медичної діяльності, реформ та стратегічного розвитку. 

Бедрега С.М. - заступник Одеського міського голови - директор 

департаменту фінансів Одеської міської ради, Якименко О.О. - директор 

департаменту  охорони здоров’я Одеської міської ради. 

Горбунова-Рубан С.О. - заступник Харківського міського голови з питань 

охорони здоров’я та соціального захисту населення, Сороколат Ю.В. -  директор 

департаменту охорони здоров’я Харківської міської ради, Головіна О.О. - 

заступник директора департаменту - начальник управління організації 

лікувально-профілактичної допомоги дорослому населенню департаменту 

охорони здоров’я Харківської міської ради, Романченко Е.Я. - головний 

бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності апарату департаменту 

охорони здоров’я Харківської міської ради. 

 

Присутні: 

Керівник секретаріату Комітету Марченко Д.О., заступник керівника 

секретаріату Комітету Семерунь І.В. 

 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про Звіт Рахункової  палати про результати аудиту ефективності 

використання коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет.   

2. Про проект Закону про внесення змін до додатка № 3 Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо забезпечення розширеного 

неонатального скринінгу в Україні (р. № 5589), поданий Президентом 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 2 червня 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 2 червня 2021 

року. 
 

Рішення прийнято одноголосно 

(на час голосування присутніх народних депутатів України –  

членів Комітету – 13, відсутніх на зв’язку – 1: Дубіль В.О.: 

«за – 13, проти – 0, утрималися – 0»). 

 

2. 

СЛУХАЛИ: 

Про Звіт Рахункової  палати про результати аудиту ефективності 

використання коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет.   

 

Інформують:  Майснер А.В.  –  заступник  Голови 

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

Міністра охорони здоров’я України,  

Віленський А.Б.  –  т.в.о. Голови Національної служби 

здоров’я України 

 

В обговоренні питання брали участь народні депутати України 

Заславський Ю.І., Макаренко М.В., Кузьміних С.В.,  Радуцький М.Б., а також 

т.в.о. Голови Національної служби здоров’я України Віленський А.Б., заступник 

Голови Рахункової палати  Майснер А.В.,  заступник Харківського міського 

голови з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення Горбунова-

Рубан С.О., перший заступник Міністра охорони здоров’я України Садов’як І.Д. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Беручи до уваги те, що Рахунковою палатою за результатами проведеного 

аудиту надано рекомендації Кабінету Міністрів України, Міністерству охорони 

здоров’я України, Державному експертному центру МОЗ України, місцевим 

органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, де проводився 

аудит (КМДА, Дніпропетровська та Харківська облдержадміністрації, 

Дніпровська, Одеська та Харківська міська ради), щодо усунення виявлених 

недоліків та повідомлено Офіс Генерального прокурора про виявлені під час 

аудиту ознаки кримінальних правопорушень, надану Рахунковою палатою, 



Міністерством охорони здоров’я України та регіонами інформацію взяти до 

відома. 
 

Рішення прийнято одноголосно 

(на час голосування присутніх народних депутатів України - 

членів Комітету – 12, відсутніх на зв’язку – 2: Дубіль В.О.,  

Зуб В.О.: «за – 131, проти – 0, утрималися – 0»). 
 

3. 

СЛУХАЛИ: 

Про проект Закону про внесення змін до додатка № 3 Закону України «Про 

Державний бюджет України на 2021 рік» щодо забезпечення розширеного 

неонатального скринінгу в Україні (р. № 5589), поданий Президентом України. 

 

Інформують: Радуцький М.Б.– Голова Комітету, 

Ляшко В.К. – Міністр охорони здоров’я України 

 

В  обговоренні питання брали участь народні депутати України 

Радуцький М.Б., Дмитрієва О.О., Дубнов А.В., Стефанишина О.А., Вагнєр 

В.О., а також Міністр охорони здоров’я України Ляшко В.К. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Підтримати проект Закону про внесення змін до додатка № 3 Закону 

України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо забезпечення 

розширеного неонатального скринінгу в Україні (р. № 5589), поданий 

Президентом України, та запропонувати Комітету з питань бюджету, 

визначеному головним з його підготовки, рекомендувати Верховній Раді 

України за результатами розгляду законопроекту в першому читанні прийняти 

за основу та в цілому як закон. 

2. Висновок на зазначений законопроект надіслати Комітету Верховної 

Ради України з питань бюджету. 

 

Рішення прийнято одноголосно 

(народних депутатів України – членів Комітету – 15,  

присутніх – 14:  «за – 14, проти – 0, утрималися – 0»). 

 

 

 

 

Голова Комітету  М.Б. РАДУЦЬКИЙ 

 
Секретар Комітету  Я.В. ЗІНКЕВИЧ  

                                                           
1 З урахуванням голосу народного депутата України Дубіля В.О. (на його прохання після відновлення зв’язку) 


