
 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ, МЕДИЧНОЇ  

ДОПОМОГИ ТА МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ 
 

 

 

 

ПРОТОКОЛ  ЗАСІДАННЯ  № 81 

 
   

  22         вересня            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., Довгий О.С., 

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. 
 

Запрошені: 

Ляшко В.К. –  Міністр охорони здоров’я України, Микичак І.В. – заступник 

Міністра охорони здоров’я України, Кузін І.В. - заступник Міністра охорони 

здоров’я України, Головний державний санітарний лікар України. 
 

Невідомий В.І. – член Рахункової палати, Примаченко І.В. – начальник відділу 

аудиту охорони здоров’я Рахункової палати. 
 

Самофалов Д.О. – т.в.о. Голови Національної служби здоров’я України, 

Фенчак А.В. – заступник Голови Національної служби здоров’я України, Донець І.С. 

– директор юридичного департаменту НСЗУ. 
 

Соколовська Ю.С. – заступник Керівника Офісу Президента України, 

Квіташвілі О.М. – голова Експертної ради при Комітеті Верховної Ради України з 

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

Денисенко В.І. – виконавчий директор Українського інституту майбутнього. 
 

Стефанкова С.В. – заступник директора департаменту охорони здоров’я 

Вінницької міської ради, Воронько О.І. – заступник директора департаменту охорони 

здоров’я населення Дніпровської міської ради, Гінзбург В.Г. – директор 

 



департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), 

Кобецька Л.М. – начальник управління охорони здоров’я Львівської міської ради, 

Матюшко М.Л. – заступник начальника управління охорони здоров’я Львівської 

міської ради, Цегелик І.В. – медичний директор КНП «4-а міська клінічна лікарня м. 

Львова», Бедрега С.М. – заступник Одеського міського голови – директор 

департаменту фінансів Одеської міської ради, Ляхова Н.Ю. – заступник директора 

департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради, Удовіченко О.Ф. – заступник 

директора департаменту охорони здоров’я – начальник відділу Одеської міської 

ради,  Бакалова Т.І. – заступник директора департаменту – начальник управління з 

організаційно-методичної роботи Харківської міської ради, Черняк О.Л. – заступник 

директора департаменту – начальник управління організації лікувально-

профілактичної допомоги дітям та жінкам Харківської міської ради. 
 

Білинська Н.Я. – директор філії «Центр охорони здоров’я» АТ «Українська 

залізниця», Ігнатюк Т.М. – заступник директора філії «Центр охорони здоров’я» АТ 

«Українська залізниця», Арутюнян Т.Р. – генеральний директор ТОВ «Дім 

медицини», Кондратенко О.В. – лікар (ФОП Татарникова О.Ю.).  

 

Присутні: 

Керівник секретаріату Комітету Марченко Д.О., заступник керівника 

секретаріату Комітету Зброжек С.І. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про результати аудиту ефективності використання коштів 

державного бюджету, виділених Національній службі здоров’я України на 

первинну медичну допомогу, проведеного Рахунковою палатою. 
 

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

України щодо удосконалення системи управління сферою охорони здоров’я та 

забезпечення медичного обслуговування населення (р. № 5873), поданий 

народним депутатом України Дмитрієвою О.О. та іншими народними 

депутатами України (разом 18 народних депутатів України). 

3. Презентація дослідження: «Майбутнє медицини: чи готові українці 

доплатити за якісні медичні послуги». 

 

(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 22 вересня 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 22 вересня 2021 

року, доповнивши його розглядом у різному звернень народних депутатів 

України Булах Л.В., Вагнєр В.О., Зінкевич Я.В., Стефанишиної О.А. щодо 

включення їх до складу деяких підкомітетів Комітету. 

 

Рішення прийнято одноголосно 

(на час голосування присутніх народних депутатів України - 

членів Комітету – 14, відсутніх на зв’язку – 1: Дубіль В.О.: 

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

2. 

СЛУХАЛИ: 

Про результати аудиту ефективності використання коштів державного 

бюджету, виділених Національній службі здоров’я України на первинну медичну 

допомогу, проведеного Рахунковою палатою. 

 

Інформують:  Невідомий В.І. – член Рахункової палати, 

Самофалов Д.О.  – т.в.о. Голови Національної служби  

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

України, Гінзбург В.Г. - директор департаменту охорони 

здоров’я виконавчого органу Київської міської ради  

(КМДА), Білинська Н.Ю. - директор філії «Центр     

охорони здоров’я» АТ «Українська залізниця», Ігнатюк 

Т.М. – заступник директора філії «Центр охорони 

здоров’я» АТ «Українська залізниця» 

 

В обговоренні питання брали участь народні депутати України Булах Л.В., 

Макаренко М.В., Радуцький М.Б.,  а також Білинська Н.Ю. - директор філії 

«Центр     охорони здоров’я» АТ «Українська залізниця», член Рахункової палати 

Невідомий В.І., т.в.о. Голови Національної служби здоров’я України Самофалов 

Д.О.           

 

УХВАЛИЛИ:  

Надану Рахунковою палатою інформацію взяти до відома. 
 

Рішення прийнято одноголосно 

(на час голосування присутніх народних депутатів України - 

членів Комітету – 14, відсутніх на зв’язку – 1: Дубнов А.В.: 

«за – 13, проти – 0, утрималися – 1»). 
 

 

 

 



3. 

СЛУХАЛИ: 

Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо удосконалення системи управління сферою охорони здоров’я та 

забезпечення медичного обслуговування населення (р. № 5873), поданий 

народним депутатом України Дмитрієвою О.О. та іншими народними 

депутатами України (разом 18 народних депутатів України). 

 

Інформують: Радуцький М.Б.- Голова Комітету,  

Дмитрієва О.О. – заступник Голови Комітету, 

голова підкомітету Комітету, співавтор 

законодавчої ініціативи, Соколовська Ю.С. -  

заступник Керівника Офісу Президента України, 

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

Самофалов Д.О. – т.в.о. Голови Національної служби  

здоров’я України, Перебийніс М.В. – голова 

підкомітету Комітету 

 

 В обговоренні питання брав участь народний депутат України 

Макаренко М.В. 
 

УХВАЛИЛИ: 

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» (р. № 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 

додаткових змін відповідно до наданих МОЗ України, НСЗУ та Головним 

науково-експертним управлінням Апарату Верховної Ради України 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. 
 

Рішення прийнято одноголосно 

(народних депутатів України - членів Комітету – 15,  

присутніх  – 15: «за – 15, проти – 0, утрималися – 0»). 

 

4. 

СЛУХАЛИ: 

Про результати дослідження: «Майбутнє медицини: чи готові українці 

доплатити за якісні медичні послуги». 

 

Презентує Денисенко В.І. –  виконавчий директор 

Українського інституту майбутнього 
 



В обговоренні брали участь народні депутати України Перебийніс В.М., 

Стефанишина О.А., Булах Л.А., а також заступник Керівника Офісу Президента 

України Соколовська Ю.С., Міністр охорони здоров’я України Ляшко В.К., т.в.о. 

Голови Національної служби здоров’я України Самофалов Д.О. 

 

5. 

Р І З Н Е: 

Про звернення народних депутатів України Булах Л.В., Вагнєр В.О., 

Зінкевич Я.В., Стефанишиної О.А. щодо включення їх до складу деяких 

підкомітетів Комітету. 
 

Інформує Радуцький М.Б. –  Голова Комітету 
 

УХВАЛИЛИ: 

1. Включити народного депутата України Булах Л.В. до складу таких 

підкомітетів Комітету:  з питань медичного страхування; з питань сучасних 

медичних технологій та розвитку трансплантології; з питань оздоровлення та 

охорони материнства і дитинства; з питань військової медицини; з питань 

профілактики та боротьби з онкологічними захворюваннями. 
 

Рішення прийнято одноголосно 

(на час голосування присутніх народних депутатів України - 

членів Комітету – 11, відсутніх на зв’язку – 4: 

«за – 11, проти – 0, утрималися – 0»). 

 

2. Включити:  

народного депутата України Вагнєр В.О. до складу таких підкомітетів 

Комітету: з питань охорони здоров’я; з питань фармації та фармацевтичної 

діяльності; з питань оздоровлення та охорони материнства і дитинства; з питань 

технічного регулювання та стандартизації у сфері охорони здоров’я;  

народного депутата України Зінкевич Я.В. – до складу підкомітетів 

Комітету: з питань медичного страхування;  з питань охорони здоров’я; з питань 

фармації та фармацевтичної діяльності; з питань забезпечення епідемічної 

безпеки, боротьби із ВІЛ/СНІД та соціально небезпечними захворюваннями; з 

питань сучасних медичних технологій та розвитку трансплантології; з питань 

медичної техніки та медичного транспорту; з питань оздоровлення та охорони 

материнства і дитинства; з питань технічного регулювання та стандартизації у 

сфері охорони здоров’я; з питань профілактики та боротьби з онкологічними 

захворюваннями;  

народного депутата України Стефанишину О.А. - до складу всіх 

підкомітетів Комітету.  

 

Рішення прийнято одноголосно 

(на час голосування присутніх народних депутатів України - 

членів Комітету – 13, відсутніх на зв’язку – 2: 

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



 

Насамкінець Голова Комітету Радуцький М.Б. звернувся до народних 

депутатів України – членів Комітету з проханням до 24 вересня 2021 року подати 

свої пропозиції до проекту Закону про Державний бюджет України на 2022 рік 

(р. № 6000) з метою подальшого їх узагальнення та розгляду на засіданні 

Комітету, запланованому на 29 вересня 2021 року. 

 

 

 

Голова Комітету  М.Б. РАДУЦЬКИЙ 

 
Секретар Комітету  Я.В. ЗІНКЕВИЧ  


