
 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ, МЕДИЧНОЇ  

ДОПОМОГИ ТА МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ 
 

 

 

 

ПРОТОКОЛ  ЗАСІДАННЯ  № 84 

 
   

  13         жовтня            21 
 

             15:15, м. Київ, 

             режим відеоконференції 

 

 

Головуючий:    РАДУЦЬКИЙ М.Б. -  Голова Комітету. 

 

Присутні: 

Члени Комітету: Булах Л.В., Вагнєр В.О., Дмитрієва О.О., Дубіль В.О., 

Дубнов А.В., Заславський Ю.І., Зінкевич Я.В., Зуб В.О., Кузьміних С.В., 

Перебийніс М.В., Стефанишина О.А. 
 

Відсутні: 

Члени Комітету:  Довгий О.С., Дубневич Я.В., Макаренко М.В. (з 

поважних причин). 

 

Запрошені: 

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

Міністра охорони здоров’я України, Головний державний санітарний лікар України, 

Карчевич М.В. – заступник Міністра охорони здоров’я України з питань цифрового 

розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, Ємець П.А. - заступник Міністра 

охорони здоров’я України, Задворних І.С. - в.о. генерального директора 

директорату фармацевтичного забезпечення МОЗ України. 
 

Коваль Д.М. – генеральний директор спеціалізованої ДУ «Український  

центр трансплант-координації», Сергієнко О.В. – заступник генерального 

директора спеціалізованої ДУ «Український  центр трансплант-координації», 

Жовнір В.А. – генеральний директор НДСЛ «Охматдит» МОЗ України, Іванова 

Т.П. – заступник генерального директора з медичних питань НДСЛ «Охматдит» 

 

https://clarity-project.info/person/be95e450b14afe072938e511ccd3a73f


МОЗ України, Сивак О.В. – заступник директора Національного інституту раку 

з розвитку МОЗ України, Ілючок Л.А. – завідувач відділення трансфузіології 

Національного інституту раку МОЗ України. 

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

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

здоров’я України. 
 

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. 

 

Мех П.І. - начальник лікувально-профілактичного відділу - заступник 

начальника лікувально-реабілітаційного управління Командування Медичних 

сил Збройних Сил України, Собченко А.В. – начальник Центру крові 

національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий 

госпіталь», головний трансфузіолог Міністерства оборони України, Остапюк 

В.Ю. - начальник відділу трансфузіології Військово-медичного клінічного 

центру Західного регіону Командування Медичних сил Збройних Сил України.  

 

Базика Д.А. – генеральний директор Національного наукового центру 

радіаційної медицини НАМНУ, Новак В.Л. - директор ДУ «Інститут патології 

крові та трансфузійної медицини НАМНУ», Перехрестенко П.М. - завідувач 

відділу  трансфузіології ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМНУ»,  

Павлюк Р.П. – завідувач лабораторії імуногематології та ізосерології ДУ 

«Інститут гематології та трансфузіології НАМНУ»,  Любич В.В. – завідувач 

лабораторії Державного контролю за якістю компонентів та препаратів крові ДУ 

«Інститут гематології та трансфузіології НАМНУ».   

 

Лисенко І.Ю. – головний консультант відділу прикріплення та організації 

медичної допомоги Управління охорони здоров’я та санаторно-курортних 

закладів Державного управління справами. 

 

Керівники департаментів (управлінь) охорони здоров’я обласних та 

Київської міської державних адміністрацій, а також керівники державних, 

комунальних, відомчих та приватних  закладів служби крові (список додається). 

 

Славінська І.О. – представник групи експертів та фахівців, що залучаються 

до роботи Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного 

супроводу закупівель за напрямом «Лікарські засоби та медичні вироби для 

забезпечення розвитку донорства крові та її компонентів». 

 

Присутні: 

Керівник секретаріату Комітету Марченко Д.О., заступник керівника 

секретаріату Комітету Семерунь І.В.  

 



ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 
 

1. Щодо розбудови системи донорства крові та компонентів крові та 

стану виконання  Закону України «Про безпеку та якість донорської крові та 

компонентів крові» від 30.09.2021 р. № 931.  
 

2. Про проект Постанови Верховної Ради України про додаткові заходи 

протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) (р. № 6154), поданий  

народним депутатом України Радуцьким М.Б. та іншими народними депутатами 

України (разом 45 народних депутатів України). 

3. Про проект Закону про внесення змін до статті 92 Закону України 

«Про лікарські засоби» щодо державної реєстрації лікарських засобів під 

зобов’язання (р. № 6121), поданий Кабінетом Міністрів України. 

 

(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 13 жовтня 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 13 жовтня 2021 

року. 
 

Рішення прийнято одноголосно 

(народних депутатів України - членів Комітету – 15, 

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

2. 

СЛУХАЛИ: 

Щодо розбудови системи донорства крові та компонентів крові та стану 

виконання  Закону України «Про безпеку та якість донорської крові та 

компонентів крові» від 30.09.2021 р. № 931.  

 

Інформують:  Стефанишина О.А. – член Комітету, 

Коваль Д.М. – генеральний директор спеціалізованої 

ДУ «Український  центр трансплант-координації»,  

Сергієнко О.В. – заступник генерального директора 

спеціалізованої ДУ «Український  центр трансплант- 

координації»,  Самофалов Д.О. – т.в.о. Голови 

Національної служби здоров’я України 
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В обговоренні питання брали участь народні депутати України 

Стефанишина О.А., Радуцький М.Б., а також Міністр охорони здоров’я України 

Ляшко В.К., директор Інституту патології крові та трансфузійної медицини 

НАМН України Новак В.Л., генеральний директор Українського  центру 

трансплант-координації Коваль Д.М., представник групи експертів та фахівців, 

що залучаються до роботи Постійної робочої групи МОЗ України з питань 

профільного супроводу закупівель за напрямом «Лікарські засоби та медичні 

вироби для забезпечення розвитку донорства крові та її компонентів»,  

Славінська І.О. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Звернутися до Кабінету Міністрів України з проханням невідкладно вжити 

заходів щодо затвердження передбачених Законом України «Про безпеку та 

якість донорської крові та компоненті крові» нормативно-правових актів; 

створення та  забезпечення функціонування уповноваженого органу в цій сфері; 

запровадження реєстру донорів та осіб, які не можуть бути донорами, а також 

надати Комітетові план розробки (перегляду) підзаконних нормативно-правових 

актів. 

Рішення прийнято одноголосно 

(народних депутатів України - членів Комітету – 15, 

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

3. 

СЛУХАЛИ: 

Про проект Постанови Верховної Ради України про додаткові заходи 

протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) (р. № 6154), поданий  

народним депутатом України Радуцьким М.Б. та іншими народними депутатами 

України (разом 45 народних депутатів України). 

 

Інформує Радуцький М.Б.- Голова Комітету 

  

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати Верховній Раді України включити проект Постанови  

Верховної Ради України про додаткові заходи протидії поширенню 

коронавірусної хвороби (COVID-19) (р.  № 6154) до порядку денного шостої сесії 

Верховної Ради України дев’ятого скликання та за результатами розгляду в 

першому читанні прийняти його за основу та в цілому з урахуванням зазначених 

у висновку Комітету пропозицій щодо уточнення віку осіб, на яких 

розповсюджуються вимоги проекту Постанови, та 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 цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України визначити Голову Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги 
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та медичного страхування, народного депутата України Радуцького Михайла 

Борисовича. 

Рішення прийнято одноголосно 

(народних депутатів України - членів Комітету – 15, 

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

4. 

 

СЛУХАЛИ: 

Про проект Закону про внесення змін до статті 92 Закону України «Про 

лікарські засоби» щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов’язання 

(р. № 6121), поданий Кабінетом Міністрів України. 

 

Інформують: Радуцький М.Б. –  Голова Комітету,  

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

  

В обговоренні питання брали участь народні депутати України 

Стефанишина О.А., Дубнов А.В., а також Міністр охорони здоров’я України 

Ляшко В.К. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України включити проект Закону про 

внесення змін до статті 92 Закону України «Про лікарські засоби» щодо 

державної реєстрації лікарських засобів під зобов’язання (р. № 6121) до порядку 

денного шостої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання та за 

результатами розгляду в першому читанні прийняти його за основу та в цілому 

як Закон з урахуванням пропозицій, зазначених у висновку Комітету, щодо:  

використання процедури державної реєстрації «під зобов’язання» лише 

для лікарських засобів, вакцин або інших імунобіологічних препаратів, 

призначених для лікування та/або  специфічної профілактики COVID;  

виключення Індії з переліку країн, реєстрація в яких ліків, вакцин та 

імунобіологічних препаратів може бути підставою для реєстрації їх в Україні за 

процедурою «під зобов’язання»; 

непоширення процедури державної реєстрації «під зобов’язання» на 

лікарські засоби, дозвіл на екстрене застосування яких наданий компетентним 

органом Китайської Народної Республіки; 

надання можливості вітчизняному виробнику застосовувати встановлену 

законом процедуру державної реєстрації «під зобов’язання» для екстреного 

медичного застосування. 

2. Доручити Комітету спільно з Головним юридичним управлінням 

Апарату Верховної Ради України здійснити його техніко-юридичне 

доопрацювання при підготовці на підпис Голові Верховної Ради України.      



3. Співдоповідачем із цього питання на пленарному засіданні Верховної 

Ради України визначити Голову Комітету з питань здоров’я нації, медичної 

допомоги та медичного страхування, народного депутата України Радуцького 

Михайла Борисовича. 

 

Рішення прийнято одноголосно 

(народних депутатів України - членів Комітету – 15, 

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

 

 

 

Голова Комітету  М.Б. РАДУЦЬКИЙ 

 
Секретар Комітету  Я.В. ЗІНКЕВИЧ  


