
 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ, МЕДИЧНОЇ  

ДОПОМОГИ ТА МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ 
 

 

 

 

ПРОТОКОЛ  ЗАСІДАННЯ  № 82 

 
   

  29         вересня            21 
 

             15:00, м. Київ, 

             режим відеоконференції 

 

Головуючий:    РАДУЦЬКИЙ М.Б. -  Голова Комітету. 

 

Присутні: 

Члени Комітету: Булах Л.В., 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. 
 

Відсутні: 

Вагнєр В.О. (з поважних причин). 

 

Запрошені: 

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

Міністра охорони здоров’я України, Карчевич М.В. – заступник Міністра охорони 

здоров’я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і 

цифровізації. 
 

Бурзак В.І. - перший заступник начальника Головного управління 

контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки 

Служби безпеки України, Добросердов А.Р. – тимчасово виконуючий обов’язки  

заступника начальника Головного слідчого управління Національної поліції 

України, Кругляк К.Б. - тимчасово виконуючий обов’язки першого заступника 

директора департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції 

України. 
 

 



Єрмоличев Р.В. – заступник Міністра фінансів України, Гарц І.В. – 

начальник відділу охорони здоров’я департаменту видатків бюджету 

гуманітарної сфери Міністерства фінансів України. 
 

Самофалов Д.О. – тимчасово виконуючий обов’язки Голови Національної 

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

здоров’я України, Донець І.С. – директор юридичного департаменту НСЗУ. 
 

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

України. 
 

Квіташвілі О.М. – голова 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 Семерунь І.В.  

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про заходи, що вживаються правоохоронними органами для 

припинення протиправної діяльності з виготовлення,  пропонування та продажу 

фальсифікованих результатів ПЛР-тестів та внутрішніх і міжнародних 

вакцинальних COVID-сертифікатів, внесення фальсифікованих даних щодо 

проведених тестування та вакцинації до національної електронної системи 

охорони здоров’я та електронної системи «Дія», а також притягнення до 

відповідальності причетних до цього осіб та осіб, які користувалися цими 

послугами. 
 

2. Про проект Закону про Державний бюджет України на 2022 рік  

 (р. № 6000), поданий Кабінетом Міністрів України. 
 

3. Про проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України (р. № 6062), поданий Кабінетом Міністрів України. 
 

4. Про проект Постанови про особливості поширення на вакцинованих 

осіб обмежень, встановлених з метою протидії поширенню пандемії гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2          

(р. № 6002), поданий народними депутатами України Рудик К.О., Железняком 

Я.І., Костенком Р.В., Совсун І.Р., Осадчуком А.П., Макаровим О.А.  
 

5. Р і з н е. 

 

(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 29 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 29 вересня 2021 

року, знявши з розгляду проект Постанови про особливості поширення на 

вакцинованих осіб обмежень, встановлених з метою протидії поширенню 

пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2  (р. № 6002), на прохання народних депутатів України – авторів 

законодавчої ініціативи. 

 

Рішення прийнято одноголосно 

(на час голосування присутніх народних депутатів України - 

членів Комітету – 13, відсутніх – 1: Дубнов  В.О.: 

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

2. 

СЛУХАЛИ: 

Про заходи, що вживаються правоохоронними органами для припинення 

протиправної діяльності з виготовлення,  пропонування та продажу 

фальсифікованих результатів ПЛР-тестів та внутрішніх і міжнародних 

вакцинальних COVID-сертифікатів, внесення фальсифікованих даних щодо 

проведених тестування та вакцинації до національної електронної системи 

охорони здоров’я та електронної системи «Дія», а також притягнення до 

відповідальності причетних до цього осіб та осіб, які користувалися цими 

послугами. 

 

Інформують:  Радуцький М.Б. – Голова Комітету, 

Добросердов А.Р. – тимчасово виконуючий обов’язки 

заступника начальника Головного слідчого управління 

Національної поліції України, 

Бурзак В.І.  -  перший  заступник  начальника 

Головного управління контррозвідувального захисту 

інтересів держави у сфері економічної безпеки 

Служби безпеки України,  

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

 

В обговоренні питання брали участь народні депутати України 

Стефанишина О.А., Булах Л.В., Радуцький М.Б., а також Міністр охорони 

здоров’я України Ляшко В.К., заступник Міністра охорони здоров’я України з 

питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Карчевич 

М.Є.,  тимчасово виконуючий обов’язки заступника начальника Головного 

слідчого управління Національної поліції України Добросердов А.Р., перший  

заступник  начальника Головного управління контррозвідувального захисту 

інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України  Бурзак 

В.І. 

 

 



УХВАЛИЛИ:  

Взяти надану Комітету інформацію з цього питання до відома. 
 

Рішення прийнято одноголосно 

(народних депутатів України - членів Комітету – 15,  

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

3. 

СЛУХАЛИ: 

Про проект Закону про Державний бюджет України на 2022 рік  

 (р. № 6000), поданий Кабінетом Міністрів України. 

 

Інформують: Радуцький М.Б.- Голова Комітету,  

Єрмоличев Р.В. – заступник Міністра фінансів 

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

України 

 

В обговоренні питання брали участь народні депутати України 

Радуцький М.Б., Стефанишина О.А., Булах Л.В., Дубнов А.В., Зуб В.О., 

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

Міністра фінансів України Єрмоличев Р.В.,  тимчасово виконуючий обов’язки 

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

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Підтримати надані народними депутатами України – членами 

Комітету пропозиції до проекту Закону про Державний бюджет України на 2022 

рік (р. № 6000), що включені до підготовленої за результатами їх опрацювання 

таблиці (узагальнюючі та окремо наведені).  
 

Рішення прийнято більшістю голосів 

(народних депутатів України - членів Комітету – 15,  

присутніх  – 14: «за – 12, проти – 0, утрималися – 2»). 

 

2. Визначити джерелами покриття додаткових видатків, обумовлених 

внесеними народними депутатами України – членами Комітету пропозиціями,  

надходження від підвищення акцизного податку на тютюн, тютюнові вироби та 

алкогольні напої; надходження від приватизації державного майна, надходження 

від організації та проведення азартних ігор (грального бізнесу) та лотерей, а 

також прибутку Національного банку України.  
 

3. Надіслати проголосовані на засіданні пропозиції Комітету до 

Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. 

 

Рішення прийнято одноголосно 

(на час голосування присутніх народних депутатів України - 

членів Комітету – 13, відсутніх на зв’язку – 1: Макаренко М.В.: 

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

 



4. 

СЛУХАЛИ: 

Про проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України       

(р. № 6062), поданий Кабінетом Міністрів України. 

 

Інформують: Радуцький М.Б.- Голова Комітету,  

Гарц І.В. – начальник відділу охорони здоров’я  

департаменту видатків бюджету гуманітарної сфери 

Міністерства фінансів України, Ємець П.В. – заступник 

Міністра охорони здоров’я України,  

Самофалов Д.О. – тимчасово виконуючий обов’язки  

Голови Національної служби здоров’я України 
 

В обговоренні брали участь народні депутати України Стефанишина О.А., 

Радуцький М.Б.  

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Запропонувати Комітету з питань бюджету рекомендувати 

Верховній Раді України за  результатами розгляду в першому читанні прийняти 

за основу  проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України        

(р. № 6062) з урахуванням зауважень Комітету з питань здоров’я нації, медичної 

допомоги та медичного страхування щодо необхідності виключення з нього 

абзацу восьмого підпункту третього пункту 55 розділу І, а також пропозицій 

Національної служби здоров’я України, доданих до висновку Комітету.  

2. Висновок на зазначений законопроект надіслати Комітету Верховної 

Ради України з питань бюджету. 

Рішення прийнято більшістю голосів 

(на час голосування присутніх народних депутатів України - 

членів Комітету – 13, відсутніх на зв’язку – 1: Макаренко М.В.: 

«за – 12, проти – 0, утрималися – 1»). 

 

5. 

Р І З Н Е: 

1. Народним депутатом України Заславським Ю.І. порушено питання 

щодо ненадання громадянам медичної довідки про відвід і протипоказання до 

вакцинації проти COVID-19, а також щодо переліку медичних протипоказань та 

застережень до проведення вакцинації проти COVID-19 та порядку отримання 

громадянами такої медичної довідки. 

З огляду на непоодинокі факти відмови громадянам у видачі таких довідок 

та недопущення підриву довіри населення до вакцинації проти коронавірусної 

інфекції Міністерству охорони здоров’я України запропоновано невідкладно 

забезпечити розміщення роз’яснень з цього приводу на офіційному веб-сайті 

МОЗ України та департаментів охорони здоров’я обласних та Київської міської 

державних адміністрацій, а також надати такі роз’яснення Комітету. 

 



2. Народним депутатом України Кузьміних С.В. порушено питання 

щодо виявлених правоохоронними органами фактів продажу через аптечну 

мережу пацієнтам закуплених за бюджетні кошти лікарських засобів для 

лікування онкологічних захворювань. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Розглянути на наступному засіданні Комітету питання про виявлені 

Службою безпеки України у Житомирському обласному онкологічному 

диспансері факти продажу через аптечну мережу пацієнтам закуплених за 

бюджетні кошти лікарських засобів для лікування онкологічних захворювань. 

 

Рішення прийнято одноголосно 

(на час голосування присутніх народних депутатів України - 

членів Комітету – 13, відсутніх на зв’язку – 1: Макаренко М.В.: 

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

 

3. Народним депутатом України Стефанишиною О.А. порушено 

питання проведення державних закупівель за договорами керованого доступу в 

2021 та наступному роках.  

 

Для обговорення нагальних питань стосовно організації та проведення 

державних закупівель за договорами керованого доступу у 2021 та наступному 

роках голові підкомітету з питань фармації та фармацевтичної діяльності 

Комітету Кузьміних С.В. доручено у період з 4 по 8 жовтня 2021 року  

організувати проведення робочої наради за участю народних депутатів України 

– членів Комітету, посадових осіб Міністерства охорони здоров’я України, ДП 

«Державний експертний центр МОЗ України» та ДП «Медичні закупівлі 

України», про дату та час проведення якої поінформувати народних депутатів 

України – членів Комітету.   
 

 

 

 

Голова Комітету  М.Б. РАДУЦЬКИЙ 

 
Секретар Комітету  Я.В. ЗІНКЕВИЧ  


