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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги 

та медичного страхування
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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ВИСНОВОК

на проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів 
людині (реєстр. № 2457 від 15 .11.2019 року), поданий народним депутатом 

України Дмитрієвою 0 .0 . та іншими народними депутатами України

За дорученням Голови Верховної Ради України Разумкова Д.О. від 18 
листопада 2019 року Комітет Верховної Ради України з питань здоров’я нації, 
медичної допомоги та медичного страхування відповідно до вимог Регламенту 
Верховної Ради України розглянув на своєму засіданні проект Закону про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання 
трансплантації анатомічних матеріалів людині (реєстр. № 2457), поданий 
народними депутатами України Дмитрієвою О.О. Радуцьким М.Б., Булах Л.В., 
Перебійносом М.В., Дубновим А.В., Макаренком М.В., Довгим О.С, 
Дубілем В.О., Третьяковою Г.М., Халімоном П.В., Гузенком М.В., 
Гетманцевим Д.О., Янченко Г.І., Безутлою М.В., Стефанчуком М.О., 
Ватрасом В.А., Федієнком О.П., Кузьміних С.В., Калауром І.Р., Сохою Р.В., 
Бабієм Р.В. (протокол № 11 від 27 листопада 2019 року).

Метою законопроекту, як зазначено у пояснювальній записці, є побудова 
в Україні дієздатної та ефективної системи надання медичної допомоги 
методом трансплантації.

Для досягнення задекларованої мети законопроектом запропоновано 
внести зміни Закону України «Про застосування трансплантації анатомічних 
матеріалів людині» (до вісімнадцят и ст ат ей та двох пункт ів прикінцевих та 
перехідних полож ень) щодо:

удосконалення регулювання трансплантації гемопоетичних стовбурових 
клітин, шляхом створення Державної інформаційної системи трансплантації 
гемопоетичних стовбурових клітин, як окремого реєстру, для налагодження 
ефективний механізму його наповнення відповідною інформацією та 
забезпечення взаємодії з реєстрами гемопоетичних стовбурових клітин за 
кордоном;
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відокремлення Єдиної державної інформаційної системи трансплантації 

органів та тканин, яка разом із Державною інформаційною системою 
трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин складатиме державну 
інформаційну систему супроводу трансплантації, уточнення умов 
функціонування цих інформаційних систем;

надання доручення Кабінету Міністрів України щодо забезпечення 
до 1 січня 2021 року утворення та функціонування державних інформаційних 
систем трансплантації, а також здійснення їх інформатизації, адміністрування, 
програмного забезпечення та наповнення відповідною інформацією;

виключення із Закону деяких положень щодо організації трансплант- 
координації та розподілу анатомічного матеріалу для трансплантації за 
допомогою державних інформаційних систем трансплантації і перенесення їх 
на підзаконний рівень;

уточнення умов щодо: здійснення трансплант-координації; заборони 
вилучення анатомічних матеріалів у померлої особи для трансплантації та/або 
виготовлення біоімплантатів; перевезення анатомічних матеріалів людини в 
межах і за межами України; здійснення міжнародного співробітництва у сфері 
застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині тощо.

Також законопроектом вносяться зміни до:
Кримінального кодексу України (стаття 143) у частині встановлення 

кримінальної відповідальності за умисне порушення встановленого законом 
порядку трансплантації анатомічних матеріалів людини, що спричинило 
істотну шкоду здоров'ю потерпілого, або вчинення умисних дій, які призвели 
до неможливості трансплантації органу (його частини) чи тканин людини, у 
вигляді штрафу до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 
або виправних робіт на строк до двох років, або обмеження волі на строк до 
трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною 
діяльністю на строк до трьох років або без такого;

Кодексу України про адміністративні правопорушення (нова стаття 452) 
щодо запровадження адміністративної відповідальності за порушення 
встановленого порядку внесення інформації до державних інформаційних 
систем трансплантації та приховування відомостей, що містяться у цих 
інформаційних системах;

Основ законодавства України про охорону здоров'я (стаття 52) щодо 
уточнення умов встановлення консиліумом лікарів смерті мозку як незворотної 
смерті людини;

Закону України «Про поховання та похоронну справу» (стаття 6) щодо 
надання можливості другому з подружжя, одному з близьких родичів, або 
особі, яка зобов’язалася поховати померлого, ухвалювати рішення про передачу 
тіла чи анатомічних матеріалів померлої людини науковим, медичним або 
навчальним закладам, якщо це не суперечить волевиявленню померлого і у разі 
якщо сама померла особа за життя не ухвалила такого рішення. Порядок 
передачі тіла чи анатомічних матеріалів померлого науковим, медичним або 
навчальним закладам пропонується визначати на рівні МОЗ України. Зазначені 
зміни, на думку авторів, сприятимуть проведенню наукових досліджень в 
охороні здоров’я.
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1 січня 2019 року набув чинності Закон України «Про застосування 

трансплантації анатомічних матеріалів людині», яким визначено нову систему 
правовідносин у сфері трансплантації та пов’язаної з нею діяльності і 
можливість побудови дієвої системи для надання медичної допомоги 
населенню. Однак, до цього часу Закон не запрацював належним чином, 
оскільки не було створено Єдину державну інформаційну систему 
трансплантації, з функціонуванням якої пов’язано виконання більшості норм 
вказаного Закону та не розроблено необхідну підзаконну нормативно-правову 
базу для його реалізації.

Таким чином прийняття цього законопроекту, яким зокрема 
відтерміновується використання Єдиної державної інформаційної системи 
трансплантації, та надається можливість використання інформації з паперових 
носіїв для проведення трансплантації, дозволить запобігти негативним 
наслідкам, які можуть бути викликані несвоєчасністю забезпечення органами 
виконавчої влади реалізації норм Закону України «Про застосування 
трансплантації анатомічних матеріалів людині», і попередити блокування 
можливості застосування в Україні з початку наступного року такого 
важливого методу лікування як трансплантація.

За висновками авторів законодавчої ініціативи, реалізація положень 
законопроекту, у разі його прийняття, не потребуватиме додаткових видатків з 
державного бюджету.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 
у своєму висновку від 25.11.2019 р. висловлює зауваження до законопроекту і 
пропонує за результатами розгляду у першому читанні повернути його суб’єкту 
права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

Заслухавши та обговоривши вказаний законопроект, керуючись 
положеннями частини третьої статті 93 Регламенту Верховної Ради України 
Комітет ухвалив висновок на проект Закону про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації 
анатомічних матеріалів людині (реєстр. № 2457), поданий народними 
депутатами України Дмитрієвою О.О. Радуцьким М.Б., Булах Л.В., 
Перебійносом М.В., Дубновим А.В., Макаренком М.В., Довгим О.Є, 
Дубілем В.О., Третьяковою Г.М., Халімоном П.В., Гузенком М.В., 
Гетманцевим Д.О., Янченко Г.І., Безутлою М.В., Стефанчуком М.О., 
Ватрасом В.А., Федієнком О.П., Кузьміних С.В., Калауром І.Р., Сохою Р.В., 
Бабієм Р.В., та прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України 
включити зазначений законопроект до порядку денного другої сесії Верховної 
Ради України дев’ятого скликання та за результатами розгляду законопроекту 
(реєстр. № 2457) прийняти його у першому читанні з урахуванням зауважень 
Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України.

Також Комітет рекомендує Верховній Раді України відповідно до частини 
другої статті 116 Регламенту Верховної Ради України скоротити наполовину 
строк подання суб’єктами права законодавчої ініціативи пропозицій і поправок 
при підготовці цього законопроекту до другого читання.
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Співдоповідачем із зазначеного питання при розгляді його на пленарному 
засіданні Верховної Ради України пропонується визначити народного депутата 
України, Голову Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та 
медичного страхування Радуцького Михайла Борисовича.

Проект відповідної Постанови Верховної Ради України додається.
Додатки: на 6 арк.

Голова Комітету М.Б. Радуцький


