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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ВИСНОВОК

на проект Постанови Верховної Ради України «Про додаткові заходи 
протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)»,                 

реєстр.   № 6154, поданий народним депутатом України 
Радуцьким М.Б.  та іншими народними депутатами України

Комітет Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної 
допомоги та медичного страхування розглянув на своєму засіданні 13 жовтня 
2021 року (протокол № 84) проект Постанови Верховної Ради України «Про 
додаткові заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» 
(далі – проект Постанови), реєстр. № 6154, поданий народним депутатом 
України Радуцьким М.Б. та іншими народними депутатами України. 

Підставою для введення додаткових заходів протидії поширенню 
коронавірусної хвороби у Верховній Раді України є необхідність забезпечення 
сталої роботи Парламенту як єдиного органу законодавчої влади в України в 
умовах карантину з COVID-19 шляхом посилення протиепідемічного режиму 
в приміщеннях адміністративних будівель Верховної Ради України.

Проектом Постанови пропонується встановити, що на період дії 
карантину з COVID-19, допуск у приміщення адміністративних будівель 
Верховної Ради України народних депутатів України, працівників Апарату 
Верховної Ради України, помічників-консультантів народних депутатів 
України, працівників державних підприємств та установ, які  забезпечують 
діяльність Верховної Ради України, а також відвідувачів та представників 
засобів масової інформації дозволяється лише за наявності документа, що 
підтверджує отримання вакцинації від COVID-19 однією чи кількома дозами 
вакцин або негативного результату ПЛР чи експрес-тесту на COVID-19 або 
довідки про одужання особи від COVID-19.

За результатами обговорення народними депутатами України - членами 
Комітету запропоновано уточнити положення тексту проекту Постанови, що 
стосуються переліку документів, необхідних для допуску до приміщень 
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Верховної Ради України, крім тих, що визначені для забезпечення правового 
режиму державної охорони адміністративних будівель,  у частині їх 
поширення на певні вікові групи. Так, пропонується, що сертифікати 
вакцинації від COVID вимагатимуться для повнолітніх осіб, а результати 
тестування та довідки про одужання - для осіб від 7 років і старших, оскільки 
серед відвідувачів парламенту є й діти (у парламенті працює дитяча кімната, 
освітній центр та проводяться екскурсії для школярів). 

Для врахування зазначених пропозицій, Комітет пропонує:
1) доповнити абзац другий пункту 1 проекту Постанови словами «для 

повнолітніх осіб»;
2) доповнити абзаци четвертий та п’ятий словами «для осіб від 7 років і 

старших».
З огляду на погіршення епідемічної ситуації з COVID-19 в цілому по 

Україні, зростання кількості хворих на цю особливо небезпечну інфекційну 
хворобу, що свідчить про зростання темпів її поширеності та 
розповсюдженості, 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 додаткові заходи протидії поширенню 
коронавірусної хвороби (COVID-19)», реєстр. № 6154, поданий народним 
депутатом України Радуцьким М.Б. 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 Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та 
медичного страхування Радуцького Михайла Борисовича.
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