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            ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ВИСНОВОК 

на проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо удосконалення системи управління сферою охорони 

здоров’я та забезпечення медичного обслуговування населення                            
реєстр. № 5873 від 30.08.2021 р., поданий народним депутатом України 

Дмитрієвою О.О. та іншими народними депутатами України

Комітет  Верховної  Ради  України з питань здоров’я нації, медичної 
допомоги та медичного страхування (далі - Комітет) на своєму засіданні                                
22 вересня 2021 року (протокол № 81) розглянув проект Закону України про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення 
системи управління сферою охорони здоров’я та забезпечення медичного 
обслуговування населення реєстр. № 5873 від 30.08.2021 р., поданий народними 
депутатами України Дмитрієвою О.О., Радуцьким М,Б., Дубневичем Я.В.,               
Вагнєр В.О., Зубом В.О., Кузьміних С.В., Перебиносом М.В., Дубновим А.В.,                     
Стефанишиною О.А., Булах Л.В., Заславським Ю.І. 

Метою законопроекту є: створення передумов для так званої 
«автономізації» державних установ, тобто перетворення їх в державні 
некомерційні підприємства (за аналогією перетворення впродовж 2017 - 2019 рр. 
комунальних установ в комунальні некомерційні підприємства) з метою 
формування єдиного медичного простору, запровадження пацієнтоорієнтованих 
і конкурентних засад фінансового забезпечення таких закладів тощо, що є 
необхідним кроком для продовження реформи системи охорони здоров’я 
України та забезпечення населення якісними медичними послугами; 
врегулювання питань функціонування електронної системи охорони здоров’я 
(ЕСОЗ), зокрема поширення її функціонування на усю сферу охорони здоров’я, 
у тому числі на реабілітацію у сфері охорони здоров’я, громадське здоров’я, 
донорство крові та її компонентів, а також для здійснення контролю якості 
наданих медичних та реабілітаційних послуг, уникнення їх подвійного 
фінансування, запровадження можливості обміну необхідною інформацією між 
ЕСОЗ та іншими інформаційно-телекомунікаційними системами шляхом 
внесення змін до Господарського кодексу України, Кодексу України з процедур 
банкрутства, Основ законодавства України про охорону здоров’я, законів 
України: «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування 
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населення», «Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я», «Про безпеку та якість 
донорської крові та компонентів крові», «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в 
Україні», «Про управління об’єктами державної власності», «Про захист 
персональних даних», «Про наукову і науково-технічну діяльність».

Одночасно законопроектом уточнюється термінологія щодо засобів 
реабілітації відповідно до вимог Всесвітньої організації охорони здоров’я 
(ВООЗ) та спеціальних міжнародних класифікацій у цій сфері. 

Міністерство охорони здоров’я та Національна служба здоров’я України 
підтримує законопроект за умови його доопрацювання у частині уточнення 
деяких аспектів функціонування електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ), 
зокрема, з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних. 

Головним науково-експертним управлінням Апарату Верховної Ради 
України надано зауваження та пропозиції до законопроекту, які на думку 
Комітету, можуть бути враховані при підготовці законопроекту до другого 
читання.

Враховуючи вищевикладене, Комітет ухвалив рішення рекомендувати 
Верховній Раді України включити  проект Закону «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо удосконалення системи управління сферою 
охорони здоров’я та забезпечення медичного обслуговування населення» 
(реєстраційний № 5873), до порядку денного шостої сесії Верховної Ради 
України дев’ятого скликання та, за результатами розгляду в першому читанні, 
прийняти його за основу з урахуванням необхідності внесення змін для 
врахування зазначених зауважень в інші структурні частини законодавчих актів 
України,  що  не  були  предметом розгляду в першому читанні, але пов’язані з 
предметом його правового регулювання, відповідно до частини першої статті 
116 Регламенту Верховної Ради України.

Співдоповідачем із зазначеного питання при розгляді його на пленарному 
засіданні Верховної Ради України пропонується визначити Голову Комітету з 
питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народного 
депутата України Радуцького Михайла Борисовича.

Голова Комітету                                          М.Б. Радуцький
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