
 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ, МЕДИЧНОЇ  

ДОПОМОГИ ТА МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ 
 

 

 

 

ПРОТОКОЛ  ЗАСІДАННЯ  № 76 

 
   

  16         червня            21 
 

             16:00, 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., Перебийніс М.В., Стефанишина О.А. 
 

Відсутні: 

Члени Комітету: Довгий О.С., Макаренко М.В. (з поважних причин). 
 

Запрошені: 

Геращенко А.Ю. – заступник Міністра внутрішніх справ України. 

Микичак І.В. – заступник Міністра охорони здоров’я України, Кучер Я.О. –  

заступник Міністра охорони здоров’я України з питань цифрового розвитку, 

цифрових трансформацій і цифровізації,  Олійник Л.В. – директор ДО «Центр 

тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів 

підготовки «Медицина» і «Фармація» при МОЗ України, Піняжко О.Б. – директор 

департаменту оцінки медичних технологій адміністрування державних реєстрів та 

моніторингу цін Державного експертного центру МОЗ України, Анісімов В.В. – 

начальник відділу розробки та експлуатації інформаційних систем Державного 

експертного центру МОЗ України. 
 

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

Сливка О.Г. – перший проректор ДВНЗ «Ужгородський національний 

університет». 

 



Ільченко М.В. – заступник Голови Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій. 
 

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

України. 
 

Гук А.П. – член Експертної ради при Комітеті Верховної Ради України з 

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

Присутні: 

Керівник секретаріату Комітету Марченко Д.О., заступник керівника 

секретаріату Комітету Зброжек С.І. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про звернення Міністерства внутрішніх справ України стосовно 

зафіксованого поліцією Закарпатської області факту масштабної фальсифікації 

під час складання інтегрованого  тестового іспиту «КРОК» в Ужгородському 

національному університеті та запобігання неперсональному складанню іспитів 

у тестовому форматі.  

2. Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо забезпечення соціального захисту осіб рядового і начальницького 

складу служби цивільного захисту та деяких інших осіб (р. № 5609), поданий 

народним депутатом України Бондаренком О.В. та іншими народними 

депутатами України (разом 18 народних депутатів 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 16 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 16 червня 2021 

року, доповнивши його розглядом у різному таких питань: щодо поточного стану 

впровадження електронного рецепта (за пропозицією народного депутата 

України Радуцького М.Б.) та щодо можливого звільнення командира 66-го 

військового мобільного госпіталю (м. Покровськ) Чудика В.П. (за пропозицією 

народного депутата України Зінкевич Я.В.).  
 

Рішення прийнято одноголосно 

(народних депутатів України – членів Комітету – 15,  

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



2. 

СЛУХАЛИ: 

Про звернення Міністерства внутрішніх справ України стосовно 

зафіксованого поліцією Закарпатської області факту масштабної фальсифікації 

під час складання інтегрованого  тестового іспиту «КРОК» в Ужгородському 

національному університеті та запобігання неперсональному складанню іспитів 

у тестовому форматі.  

 

Інформують:  Геращенко А.Ю. – заступник Міністра 

внутрішніх справ України, Микичак І.В. – заступник  

Міністра охорони здоров’я України, Сливка О.Г. –  

перший проректор ДВНЗ «Ужгородський 

національний університет», Олійник Л.В. – директор 

ДО  «Центр тестування професійної компетентності 

фахівців з вищою освітою напрямів підготовки 

«Медицина» і «Фармація» при МОЗ України 

 

В обговоренні питання брали участь народний депутат України Радуцький 

М.Б., а також заступник Міністра внутрішніх справ України Геращенко А.Ю., 

заступник Міністра охорони здоров’я України Микичак І.В. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Надану під час заслуховування питання інформацію взяти до відома. 

2. Звернутися до Кабінету Міністрів України з рекомендацією доручити 

відповідним органам виконавчої влади розробити та запровадити механізм 

проведення персональної перевірки осіб, які складають іспити, з метою 

запобігання неперсональному складанню іспитів. 
 

Рішення прийнято одноголосно 

(на час голосування присутніх народних депутатів України - 

членів Комітету – 11, відсутніх на зв’язку – 2: Дубіль В.О.,  

Дубневич Я.В.: «за – 11, проти – 0, утрималися – 0»). 
 

3. 

СЛУХАЛИ: 

Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо забезпечення соціального захисту осіб рядового і начальницького 

складу служби цивільного захисту та деяких інших осіб (р. № 5609), поданий 

народним депутатом України Бондаренком О.В. та іншими народними 

депутатами України (разом 18 народних депутатів України). 

 

Інформують: Радуцький М.Б.- Голова Комітету,  

співавтор законодавчої ініціативи,  

Ільченко М.В. – заступник Голови Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій, 

 



Микичак І.В. – заступник Міністра охорони здоров’я  

України, Перебийніс М.В. – голова підкомітету з 

питань охорони здоров’я Комітету 
 

УХВАЛИЛИ: 

Підтримати проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо забезпечення соціального захисту осіб рядового і начальницького 

складу служби цивільного захисту та деяких інших осіб (р. № 5609) та 

запропонувати Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, 

визначеному головним з його підготовки, рекомендувати Верховній Раді 

України за результатами розгляду законопроекту в першому читанні прийняти 

його за основу; 

висновок Комітету на зазначений законопроект та пропозиції Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій надіслати Комітету Верховної Ради 

України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.  

 

Рішення прийнято одноголосно 

(народних депутатів України - членів Комітету – 15,  

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

 

4. 

Р І З Н Е: 

1. Про поточний стан упровадження електронного рецепта. 
 

Інформують:  Кучер Я.О. –  заступник Міністра 

охорони здоров’я України з питань цифрового 

розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, 

Піняжко О.Б. – директор департаменту оцінки 

медичних технологій адміністрування державних 

реєстрів та моніторингу цін Державного експертного  

центру МОЗ України, Анісімов В.В. – начальник  

відділу розробки та експлуатації інформаційних 

систем Державного експертного центру МОЗ  

України, Віленський А.Б. – т.в.о. Голови  

Національної служби здоров’я України 

 

В  обговоренні питання брали участь народні депутати України 

Кузьміних С.В., Радуцький М.Б., а також заступник Міністра охорони здоров’я 

України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації 

Кучер Я.О., т.в.о. Голови Національної служби здоров’я України Віленський 

А.Б., заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Соловйов 

О.С., заступник Міністра охорони здоров’я України Микичак І.В.  

 

УХВАЛИЛИ: 

Надану під час заслуховування питання інформацію взяти до відома; 

 



звернутися до Міністерства охорони здоров’я України, Національної 

служби здоров’я України, ДП «Державний експертний центр МОЗ України» з 

проханням у двотижневий термін надати Комітетові покроковий план 

впровадження електронного рецепта. 
 

Рішення прийнято одноголосно 

(на час голосування присутніх народних депутатів України - 

членів Комітету – 11, відсутніх на зв’язку – 2: Булах Л.В.,  

Дубіль В.О.: «за – 121, проти – 0, утрималися – 0»). 

 

2. Про можливість продовження перебування на займаній посаді 

командиру 66-го військового мобільного госпіталю (м. Покровськ) Чудику В.П. 
 

Інформує  Зінкевич Я.В.  – голова підкомітету  

з питань військової медицини Комітету  
 

В  обговоренні питання брали участь народні депутати України Вагнєр 

В.О., Радуцький М.Б.  

 

УХВАЛИЛИ: 

Звернутися до Міністерства оборони України, Генерального штабу 

Збройних Сил України та командування Медичних сил Збройних Сил України з 

проханням розглянути можливість продовження перебування Чудика В.П. на 

посаді командира 66-го військового мобільного госпіталю.  
 

Рішення прийнято одноголосно 

(на час голосування присутніх народних депутатів України - 

членів Комітету – 10, відсутніх на зв’язку – 3: Булах Л.В., Дубіль В.О., 

Кузьміних С.В.: «за – 111, 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) 

 


