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             ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ВИСНОВОК 

на проект Постанови Верховної Ради України «Про вжиття невідкладних 
заходів, спрямованих на забезпечення належної діагностики та лікування 

хворих на хворобу Паркінсона»  (реєстр. № 6023), поданий народним 
депутатом України Констанкевич І.М. та іншими народними 

депутатами України

Комітет  Верховної  Ради  України з питань здоров’я нації, медичної 
допомоги та медичного страхування розглянув на своєму засіданні 20 жовтня 
2021 року (протокол № 85) проект Постанови Верховної Ради України «Про 
вжиття невідкладних заходів, спрямованих на забезпечення належної 
діагностики та лікування хворих на хворобу Паркінсона» (реєстр. № 6023), 
поданий народними депутатами України  Констанкевич І.М., Скороход А.К., 
Батенком Т.І., Білозір Л.М., Міньком С.А., Вацаком Г.А., Абрамовичем І.О., 
Шпеновим Д.Ю. (далі - проект Постанови).

Проектом Постанови пропонується доручити Кабінету Міністрів України 
розглянути питання щодо необхідності створення і забезпечення належної 
організації та фінансування діагностики та лікування пацієнтів з хворобою 
Паркінсона відповідно до міжнародних стандартів, а також удосконалення 
порядку забезпечення їх лікарськими засобами та виробами медичного 
призначення за кошти державного бюджету.

Розглянувши проект Постанови Комітет відзначає, що порушене авторами 
законодавчої ініціативи питання є актуальним, оскільки хвороба Паркінсона є за 
останнє десятиліття набула стрімкого поширення у світі і в Україні через 
постаріння населення, і також стала частіше зустрічатися у осіб середнього та 
навіть молодого віку. Лікування хвороби Паркінсона є комплексним та 
пожиттєвим з моменту встановлення діагнозу. Воно включає у себе не лише 
корекцію неврологічних симптомів, а й розладів психіки і поведінки, наявних 
при цій патології. При цьому протоколи лікування хвороби Паркінсона були 
затверджені ще в 2007 році (наказ Міністерства охорони здоров’я України від 17 серпня 
2007 р. № 487 «Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги за 
спеціальністю Неврологія») і до цього часу не переглядалися. 
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Міністерство охорони здоров’я України не має пропозицій та зауважень до 
проекту Постанови. Прийняття проекту Постанови підтримується Міністерством 
економіки України. 

Комітет в цілому підтримує необхідність удосконалення державної 
політики у сфері організації надання медичної допомоги особам з хворобою 
Паркінсона, та водночас пропонує внести уточнення у підпункт 3 пункту 1 
проекту Постанови та замінити слова «виробами медичного призначення» на 
«медичними виробами».

Враховуючи вищевикладене, Комітет Верховної Ради України з питань 
здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування ухвалив рішення 
рекомендувати Верховній Раді України включити проект Постанови Верховної 
Ради України «Про вжиття невідкладних заходів, спрямованих на забезпечення 
належної діагностики та лікування хворих на хворобу Паркінсона»                                    
(реєстр. № 6023), поданий народним депутатом України  Констанкевич І.М. та 
іншими народними депутатами України, до порядку денного шостої сесії 
Верховної Ради України дев’ятого скликання та за результатами розгляду у 
першому читанні прийняти його за основу та в цілому з урахуванням пропозицій, 
зазначених у висновку Комітету, і доручити Комітету спільно з Головним 
юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України здійснити техніко-
юридичне доопрацювання Постанови при підготовці її на підпис Голові 
Верховної Ради України.

Співдоповідачем із зазначеного питання при розгляді його на пленарному 
засіданні Верховної Ради України визначено народного депутата України, 
голову підкомітету з питань охорони здоров’я Комітету Верховної Ради України 
з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування 
Перебийноса Максима Вікторовича.
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