
СТЕНОГРАМА 

 

засідання  Комітету Верховної Ради України з питань 

здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування 

 

16 грудня 2019 року 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Шановні колеги! Шановні запрошені! Починаємо 

засідання Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного 

страхування. У залі присутні… 

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. 11 депутатів. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Кворум є. Дякую.  

Відповідно до Закону України "Про комітети Верховної Ради України" 

інформую всіх присутніх, що на засіданні ведуться звукозапис та 

відеозйомка.  

Сьогодні у засіданні комітету беруть участь народні депутати України  

- члени Комітету з питань здоров'я  нації, медичної допомоги та медичного 

страхування, перший заступник Міністра охорони здоров'я Семиволос 

Андрій Володимирович, заступник Міністра охорони здоров'я Коваль 

Дмитро Михайлович. Дуже приємно познайомитись тепер уже ближче, не як 

з радником, а як із заступником Міністра. Вітаємо вас із призначенням. 

Також присутні представники експертного середовища, громадськості та 

засобів масової інформації. 

Пропоную розпочати нашу роботу із затвердження порядку денного. 

Ви всі отримали його у п'ятницю минулого тижня. Прошу голосувати, хто за.  

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. 12 - за. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. А, вже 12. Максим Вікторович додався.  

Дякую. Порядок денний затверджено.  

Шановні колеги! Сьогодні на розгляд комітету винесено два 

законопроекти, з підготовки яких наш комітет визначений головним. Це 

законопроект реєстраційний номер 2428 (щодо невідкладних заходів у сфері 

охорони здоров'я), який спрямований на розблокування процесу 

автономізації закладів  охорони здоров'я та підвищення ефективності їх 

роботи. Та реєстраційний номер 2457, яким передбачено внесення змін до 

Закону про застосування трансплантації (зокрема щодо відтермінування до 1 

січня 2021 року строку переходу на роботу в рамках Єдиної державної 

інформаційної системи трансплантації).  

Вони були прийняті у першому читанні за основу на минулому 

пленарному тижні 4 грудня із скороченням строку підготовки їх до другого 



2 

 

читання. 11 грудня завершено строк подання пропозицій та зауважень. Наші 

законопроекти  поставлено в порядок денний цього пленарного засідання на 

19 грудня, четвер, тому нам сьогодні треба прийняти по всіх правках, по всіх 

зауваженнях рішення.  

Усі надані у визначені Регламентом терміни зауваження та пропозиції 

народних депутатів до редакції першого читання включені до підготовлених 

таблиць поправок. Ми маємо їх сьогодні розглянути та ухвалити рішення для 

формування остаточної редакції законопроектів та внесення їх на розгляд 

парламенту у другому читанні.  

Нагадаю, що ці законопроекти необхідно прийняти до завершення 2019 

року, щоб не заблокувати перехід лікарень на нові механізми фінансування, 

заплановані урядом на 1 квітня 2020 року, та не заблокувати проведення 

трансплантації хворим, оскільки з 1 січня лікарям буде заборонено 

використовувати паперові носії інформації для організації лікування. І це для 

нас дуже важливо, щоб не зупиняти трансплантацію, а врешті-решт почати її, 

проголосувати цей закон, прийняти його в четвер.  

Шановні колеги! Усі ви мали можливість ознайомитися з 

підготовленими до розгляду порівняльними таблицями до законопроектів. 

Вони були надіслані вам ще в п'ятницю.  До початку їх розгляду пропоную 

визначитися з процедурних питань. У четвертій колонці (у всіх є таблиця, 

так?) "Висновки та обґрунтування" розданих вам таблиць внесено попередні 

пропозиції відповідального за підготовку законопроекту  народного депутата 

з числа його авторів: "Враховано; відхилено; враховано частково або 

враховано редакційно".  

За усі ці пропозиції комітет має проголосувати. З огляду на їх значну 

кількість і обмеженість у часі (ми усі їх маємо розглянути сьогодні), 

пропоную такий порядок роботи. Спочатку надати слово відповідальному за 

підготовку законопроекту для інформування щодо  проведеної роботи. Потім 

поставити на голосування запропоновані поправки в такому форматі: 

спочатку голосуємо усі враховані з оголошенням номеру кожної поправки, 

аналогічно усі враховані частково і враховані редакційно та відхилені. Далі, у 

разі необхідності, автори відхилених поправок можуть внести свою 

пропозицію щодо їх врахування.  

По завершенню розгляду ставимо на голосування узагальнюючу 

пропозицію від комітету. І ще одна пропозиція: не розглядати поправки і 

пропозиції, що надійшли з порушенням встановлених Регламентом строків 

подання. Усі пропозиції мали бути подані до 11 грудня включно.  

Прошу голосувати за такий порядок розгляду законопроектів. Хто за?  

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. 12 – за. 
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РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую. Рішення прийнято.  

Переходимо до розгляду питань порядку денного та розпочинаємо 

розгляд законопроектів. Про проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо невідкладних заходів у сфері охорони 

здоров'я (реєстраційний номер 2428, друге читання).  

Шановні колеги, так як я є одним з авторів цього закону і це взагалі 

комітетський закон, бо ми його напрацьовували разом з Міністерством 

охорони здоров'я, давайте я буду вже доповідачем.  

Вашій увазі пропонується підготовлена до другого читання спільно з 

Міністерством охорони здоров'я порівняльна таблиця проекту Закону про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо невідкладних 

заходів у сфері охорони здоров'я.  

Ще раз нагадаю, що цей законопроект спрямований на вирішення 

нагальних проблем, які нині гальмують трансформацію системи охорони 

здоров'я і ускладнюють запровадження нових механізмів фінансування та 

управління у роботі закладів охорони здоров'я, а отже і не дозволяють 

підвищити ефективність їх роботи.  

До другого читання цей законопроект не зазнав кардинальних змін. 

Більшість врахованих правок несуть техніко-юридичний характер, в тому 

числі спрямовані на приведення у відповідність законодавства про охорону 

здоров'я з положеннями Закону України "Про місцеве самоврядування". 

Серед важливого до другого читання додано ряд правок, завдяки яким 

Кабінет Міністрів України не буде обмежений у забезпеченні розвитку лише 

державних закладів охорони здоров'я. Натомість уряд зможе розробляти та 

реалізовувати державні цільові програми підтримки та розвитку комунальних 

закладів, створювати для цього усі необхідні правові та економічні 

механізми. Це стане у нагоді для місцевого самоврядування в умовах 

реформи системи охорони здоров'я.  

Крім того, для стимулювання створення спроможної мережі закладів 

охорони здоров'я в регіонах та посилення їх матеріально-технічної бази 

пропонується покласти на Кабінет Міністрів України обов'язок 

затверджувати в кожному госпітальному окрузі перелік опорних закладів 

охорони здоров'я. Ця поправка повністю підтримується МОЗ та відповідає їх 

стратегічному баченню.  

До законопроекту всього надано 37 правок від 13 народних депутатів. З 

них пропонується: врахувати 13 поправок, врахувати частково 2 поправки, 

врахувати редакційно 3 поправки, відхилити 19 поправок.  

Отже, вношу пропозицію врахувати поправки номери: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 

12, 16, 17, 27, 29, 30 – усього 13 поправок. Прошу голосувати. Хто за?  
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ЗІНКЕВИЧ Я.В. 12 – за.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Дякую. Рішення прийнято.  

Вношу пропозицію врахувати частково поправки номер 5 та 11 та 

врахувати редакційно поправки номери 8, 9 та 28. Прошу голосувати. Хто за?  

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. 12 – за. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую. Рішення прийнято. 

Ви проти?  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Ні, я не проти.  

   
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Вношу пропозицію відхилити поправки номери 13, 

14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 – усього 19 

поправок. Прошу голосувати. 

 

ДУБНЕВИЧ Я.В. Хвилиночку, Михайле Борисовичу.   

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Прошу. 

 

ДУБНЕВИЧ Я.В. Нам надана таблиця, в якій вказано, що  поправка там 

35 і "іже з ними" є враховані частково. Ви чомусь кажете, що їх відхилили… 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Хвилинку, зараз. Секретаріат, що там? 

 

ДУБНЕВИЧ Я.В. Номер 35.   

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Ми зараз кажемо про 2428, а ви про 2429 скоріш за 

все. 

 

ДУБНЕВИЧ Я.В.  Вибачте.   

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Пане Ярослав, прошу. 

Усього 19 поправок. Прошу голосувати, хто за? 

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В.  11 – за. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Проти? Утримався?    

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В.  1. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Є. Дякую. Рішення прийнято. 
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Чи є у авторів відхилених поправок необхідність ставити їх на 

підтвердження? Прошу голосувати. Є? На підтвердження є якісь правки, 

автори відхилених? 

Якщо немає, то на підтвердження нічого не ставимо. Ставлю на 

голосування пропозицію рекомендувати Верховній Раді прийняти 

запропоновану комітетом остаточну редакцію проекту Закону про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо невідкладних заходів у 

сфері охорони здоров'я (реєстраційний номер 2428) в другому читанні і в 

цілому як закон. Та доручити комітету при підготовці тексту закону на 

підпис Голові Верховної Ради здійснити спільно з Головним юридичним 

управлінням Апарату Верховної Ради України його техніко-юридичне 

доопрацювання. Прошу голосувати, хто за? 

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В.  12 – за. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Є. Дякую. Рішення прийнято. 
 

Друге питання порядку денного. Про проект Закону про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання 

трансплантації анатомічних матеріалів людині (реєстраційний номер 2457 

друге читання). 

Шановні колеги, для розгляду цього законопроекту пропоную 

застосувати аналогічну до попереднього процедуру розгляду. Надаю слово 

для інформування відповідальній за підготовку законопроекту голові 

підкомітету з питань сучасних медичних технологій та розвитку 

трансплантології народному депутату Оксані Дмитрієвій.  

Дякую.  

 

ДМИТРІЄВА О.О. Шановний головуючий, шановні народні депутати, 

вашій увазі пропонується підготовлена до другого читання порівняльна 

таблиця проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів 

людині № 2457. Нагадую, що цей законопроект спрямований на максимальне 

пришвидшення побудови в Україні сучасної та ефективної системи 

трансплантації анатомічних матеріалів людині.  

У ході підготовки до другого читання було максимально враховано 

поправки народних депутатів України та зауваження Головного науково-

експертного управлінням Апарату Верховної Ради України. Всього до 

законопроекту було подано 76 поправок від 13-и народних депутатів 

України. З них пропонується врахувати 37 поправок, врахувати  частково 6 

поправок, врахувати редакційно 10 поправок і відхилити 21 поправку. 
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Вношу пропозицію  врахувати поправки номери 1, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 

14, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 52, 

53, 55, 56, 60, 63, 65, 69,73 – усього 36 поправок. Це на підтвердження, 

врахувати. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто 

утримався?  

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. За – 12. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую.  

Рішення прийнято. 

 

ДМИТРІЄВА О.О. Далі. Вношу пропозицію врахувати частково 

поправки номери 35, 46, 54, 74, 75, 76. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Це частково. Шановні народні депутати, прошу 

голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався?  

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. За – 12. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую.  

Рішення прийнято. 

 

ДМИТРІЄВА О.О. Вношу пропозицію врахувати редакційно поправки 

номери  6, 19, 22, 25, 34, 36, 51, 59, 66, 71. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Прошу голосувати. Хто за?  

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. За – 12. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую.  

Рішення прийнято. 

 

ДМИТРІЄВА О.О. Також вношу пропозицію відхилити поправки 

номери 2, 3, 4, 5, 9, 15, 16, 17, 23, 27, 31, 45, 50, 58, 61, 62, 64, 67, 68, 70, 72. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Колеги, прошу голосувати. Хто за відхилення цих 

правок?   

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. За – 11. 
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РАДУЦЬКИЙ М.Б. Шановні колеги, чи є хтось присутній з тих, чиї 

правки були відхилені, і він хоче представити їх на підтвердження або 

сказати щось на захист цієї правки. 

 

ДУБНЕВИЧ Я.В.  74-а врахована частково? 

 

ДМИТРІЄВА О.О. 74-а врахована. 

 

ДУБНЕВИЧ Я.В. Можна я просто пройдуся.  

І 54-а врахована частково. 

 

ДМИТРІЄВА О.О.  Так. 

 

ДУБНЕВИЧ Я.В. Добре. Все. Добре. Зрозуміло. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. По відхилених правках є у когось бажання? 

І ще у нас є 2 правки з голосу від підкомітету. Пропоную їх заслухати, і 

будемо голосувати. 

 

ДМИТРІЄВА О.О. Сьогодні на підкомітеті було ухвалено рішення: 

запропонувати комітету визначитися щодо двох поправок, редакція яких 

була уточнена з урахуванням побажань народних депутатів України членів 

комітету. Це поправка № 47, сторінка 40 таблиці, в розданій таблиці її немає, 

але ми її дописали.  

Скажу з голосу, вона стосується уточнень умов бюджетної компенсації 

живому донору гемопоетичних стовбурових клітин. Зокрема уточнюється, 

що він отримає таку компенсацію за витрати, пов'язані з донорством, окрім 

витрат на вилучення анатомічного матеріалу, тобто клітин, тому що 

міжнародні норми не дозволяють оплати за саме донорство, лише пов'язані з 

ним витрати. Поправкою це визначається. Прошу її врахувати рішенням 

комітету, голосуванням. 

Також поправка № 56… 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Я пропоную голосувати. З голосу кожну маємо… 

 

ДМИТРІЄВА О.О. Добре. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Шановні народні депутати, вноситься на 

голосування пропозиція врахувати з голосу правку № 47, вона в порівняльній 

таблиці на сторінці 40. 

Прошу голосувати. Хто за?  
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ЗІНКЕВИЧ Я.В. 12 – за. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую. Правка врахована. 

 

ДМИТРІЄВА О.О. Так, ще одна правка № 56 в вашій таблиці. Але 

тепер вона буде № 57, в якій пропонується визначити, що перевезення 

анатомічних матеріалів може здійснюватися виключно за умов забезпечення 

збереження анатомічних матеріалів людини в належному стані, в порядку та 

з дотриманням вимог і стандартів, які визначаються МОЗ України. Прошу її 

врахувати рішенням комітету і голосуванням. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Шановні колеги, прошу голосувати, хто за? 

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. 12 – за. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую. Правка врахована. 
 

Ставлю на голосування пропозицію. Перше, рекомендувати Верховній 

Раді прийняти запропоновану комітетом остаточну редакцію проекту Закону 

про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють 

питання трансплантації анатомічних матеріалів людині (реєстраційний номер 

2457) у другому читанні і в цілому як закон. Та доручити комітету при 

підготовці тексту закону на підпис Голові Верховної Ради здійснити спільно 

з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України його 

техніко-юридичне доопрацювання. 

І друге, доповідачем від комітету визначити голову підкомітету Оксану 

Дмитрієву. Прошу голосувати, хто за? 

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. 12 – за. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую. Рішення прийнято. 

Переходимо до розгляду наступного питання. Третє питання нашого 

порядку денного – це пропозиції комітету до проекту Плану законопроектної 

роботи Верховної Ради України на 2020 рік. 

Шановні колеги, на виконання доручення Голови Верховної Ради 

України Дмитра Разумкова усі комітети мають до 20 грудня 2019 року 

подати затверджені на своєму засіданні пропозиції щодо питань, які 

потребують законодавчого врегулювання у 2020 році. Це вимоги статті 19-ї 

Регламенту Верховної Ради України стосовно Плану законопроектної роботи 

Верховної Ради України.  
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У п'ятницю вам був розісланий проект-пропозиція до цього плану, до 

якого включені всі ті законодавці ініціативи, які ми обговорювали з початку 

роботи Верховної Ради десятого скликання. Пропоную затвердити їх.  

Чи є пропозиції? Додатки до того плану? 

До переходу до голосування ще у нас є пропозиції, які надійшли від 

народного депутата  Ольги Стефанишиної: деякі закони, які вона теж хотіла 

би внести в наш загальний план.  

Скажіть, будь ласка, по тих, які були в таблиці, є зауваження чи якісь 

питання? І від присутніх депутатів чи є якісь додаткові побажання по плану? 

До речі, це ж план! Нам ніхто не заважає додавати потім під час роботи 

Верховної Ради.  

 

ДУБНОВ А.В. Немає зауважень. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Немає зауважень. 

 

ДУБНЕВИЧ Я.В.  Я прошу вибачення, а ці закони вже є зареєстровані?   

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Ні, це план. Пане Ярославе, це план. 

Там зареєстровано тільки 2428, 2429. І 2445, який ми відхилили.  

 

ЗАСЛАВСЬКИЙ Ю.І. Ми можемо вилучати, ми можемо добавляти. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Ні, вилучати не бажано, бо тут є навіть від 

Президента, він же їх вивчав, ті, що в десятці. 

 

(Загальна дискусія)  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Так Ми добавляти можемо все, що завгодно. 

 

ДУБНЕВИЧ Я.В.  (Без мікрофону, погано чути) … номерів ще немає.   

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Так. Ні, а як же, вони ж не зареєстровані?! 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Це план.   

 

ДУБНЕВИЧ Я.В. План складається згідно законів, які зареєстровані і 

будуть розглядатися на сесії…  

 

(Шум у залі)  
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РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Ні. Пане Ярослав, ні. Читайте 19 статтю.  

 

ДУБНЕВИЧ Я.В.  Як - ні? 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  А я вам кажу - ні.  

 

ДУБНЕВИЧ Я.В. Ми мали би згідно плану визначити, які закони 

будемо розглядати. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  От ми це й визначаємо.  

 

ДУБНЕВИЧ Я.В.  Законів ще немає. Це тільки план… 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Можна, я дозволю собі вас виправити? Я розумію 

ваш досвід, але все ж таки послухайте. Якби це був план Верховної Ради, то 

він складається із зареєстрованих законів. А це План роботи Комітету 

Верховної Ради з питань здоров'я нації на наступний рік, які законопроекти 

ми хочемо розробляти і будемо подавати їх.  

 

ДУБНЕВИЧ Я.В.  Комітет буде розробляти? 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Так-так. Спільно з депутатами. Так. 

 

ДУБНЕВИЧ Я.В. Законопроектна робота Верховної Ради України. 

Тобто  члени комітету мають право вже будуть підписувати всі… 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Якщо вони захочуть.  Ні, ніхто ж не має вимагати 

від них - підпиши, але працювати над цим законом ви маєте. Ви можете його 

не підтримати, не підписати… 

 

ДОВГИЙ О.С.  Але якщо ви хочете, чи будете ви співавтором, якщо з 

вашого бажання, звісно. 

 

(Загальна дискусія)  

  

ДУБНЕВИЧ Я.В. …. кожним членом комітету має бути запропоновано. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Запропоновано, але ж не зобов'язання.  

 

ДУБНЕВИЧ Я.В.  Але це вже його право. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Я ж про що і кажу, зобов'язати вас ми не можемо 

підписати закон. Добре. Дякую.   
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І шановні колеги, якщо по таблиці немає… Пані Ольга затримується. 

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. Я перепрошую. А можна, будь ласка, все ж попросити, 

мабуть, секретаріат зачитати принаймні статтю, по якій це є? 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Давайте. 

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. Тому що навіть у нас на комісії ми затверджували 

план згідно законопроектів, які уже є зареєстровані.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Не питання.  

 

СЕМЕРУНЬ І.В. Якщо дозволите. Шановний Михайле Борисовичу! 

Шановні народні депутати! Розробляється план законопроектної роботи 

згідно нової статті Регламенту 19-прим, яка гласить, що "Верховна Рада 

щорічно на початку чергової сесії, яка починається першого вівторка лютого, 

за поданням Голови Верховної Ради затверджує план законотворчої роботи 

Верховної Ради, узгоджений Погоджувальною радою з урахуванням 

узагальнених Апаратом Верховної Ради пропозицій комітетів. Комітети до 31 

грудня року, що передує поточному, подають пропозиції щодо питань, які 

потребують законодавчого врегулювання, з урахуванням програми діяльності 

та орієнтовного плану законопроектних робіт Кабінету Міністрів України". 

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. Дякую.  

 

СЕМЕРУНЬ І.В. Будь ласка.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую. Шановні колеги! Пані Стефанишиної 

немає, тому я пропоную, вона залишила в секретаріаті свої пропозиції - не 

замість тих, які є вже в таблиці комітету, а ще додатково від себе як від 

народного депутата  вона пропонує внести в наш план роботи такі закони. Я 

думаю, що ми маємо зараз їх, я їх зачитаю, як вони називаються, про що 

вони, а ми разом приймемо рішення, включаємо в план, не включаємо. Це, 

знову-таки, ні на що не впливає, вона може їх як народний депутат потім 

окремо подати від себе, воно все одно зайде до нас на комітет.  

 

ДУБНОВ А.В. Пане головуючий! Давайте, маю пропозицію. Оце в 

п'ятницю нам відіслали, ми мали змогу їх подивитися хоча б. Так? Те, що 

пані Ольга прислала, ну мені дійшло 15 хвилин тому. Я ще їх навіть не читав. 

Може, ми підтвердимо наші, а розглянемо ті потім? Ну якось… 
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ДУБНЕВИЧ Я.В. Слушна пропозиція. Є які розіслані і вивчені, ми їх 

затверджуємо, а пані Ольги ми можемо на наступному комітеті просто вже як 

буде, довнести. Тоді, правда, вони підуть окремо в порядок денний сесії.    

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Не питання. Шановні колеги! Тому в мене є тоді дві 

пропозиції. Давайте спочатку проголосуємо пропозицію пана Дубнова  про 

внесення додаткових показників. Але дивіться, це маємо подати до 20-го 

числа (доручення Разумкова – 20-е). Тоді я пропоную, у нас 19-е число – 

середа. Я не бачу сенсу збирати… 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Четвер – 19-е.      

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. 19-е – четвер. Я не бачу сенсу збирати комітет саме 

тут заради цих додатків. Я пропоную: давайте ми в середу, в четвер, в середу, 

вибачте, 18-го, після закінчення, будемо так казати, закінчення "пленарки" 

зберемось прямо там, в залі, секретаріат, ви маєте теж прийти, і саме там, в 

залі, додатково внесемо, проголосуємо, щоб до 20-го… 

 

ДОВГИЙ О.С. Тобто в перерву обідню.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. А, чи в 12.30 можемо. Так-так.  

 

ДОВГИЙ О.С. Так в середу чи в четвер?  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. В середу, в комітетський день. Я просто про що 

кажу? Щоб нам не збирати заради одного такого питання комітет, бо ми 

сьогодні його зібрали, у нас на цей тиждень все вирішено.  

 

ДОВГИЙ О.С. Це називається так: в залі з 12-ї до 12.30.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Так. Але має бути секретаріат, щоб протокольно це 

все зробити. 

 

ДОВГИЙ О.С. Тоді на 3-му поверсі.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Ну, в кулуарах. Давайте знаєте, де? В кулуарах на 

3-му поверсі.  

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. А давайте не на 3-му.   

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Яночко, де зручніше для вас, там ми і будемо. 

Давайте на 2-му.  
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ЗІНКЕВИЧ Я.В. Ми можемо просто в кулуарах. 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Ми можемо зустрітися в залі.  

  

РАДУЦЬКИЙ М.Б. В залі не можемо.   

 

ДОВГИЙ О.С. Є інша пропозиція: можемо на круглому столі. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. О, так я і кажу, на круглому столі давайте. І це 

дуже добре, бо якщо раптом у нас щось термінове з'явиться, то ми вже там 

так само, щоб вже тут не збиратись.  

Так, до речі, там, скоріш за все, буде прийнято рішення – трошки зміна 

буде порядку денного на січень. Дуже уважно слідкуйте, бо там є питання. 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Хороша зміна?  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Я не знаю, вона хороша зміна чи погана зміна, але 

там є питання. Сьогодні депутатська фракція "За майбутнє" (трохи не сказав 

щось інше) сказала, що на Різдво проводити роботу з виборцями – це 

неправильно, ну, як би, попросили перенести оцей тиждень роботи з 

виборцями на інший тиждень січня. І, скоріш за все, будуть зміни і може ще 

й "пленарка" бути на тому тижні, де була робота з виборцями. Тому дуже 

уважно слідкуйте. Разумков пообіцяв, що до кінця цього тижня він дасть…  

 

ДОВГИЙ О.С. З виборцями працювати погано, а на "пленарку" ходити 

добре. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Там буде заміна місцями "пленарок". Мається на 

увазі не на ці дати "пленарка" буде перенесена. Там далі є "пленарка" і 

робота в комітетах, отам можуть відбутись зміни.  

 

ДУБНЕВИЧ Я.В. Що, з 20-го по 24-е роботу з виборцями перенесуть на 

цей… 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Ні, не на початок. Ні. 

 

ДОВГИЙ О.С.  Може бути таке, що буде раніше сесія? 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Ні, раніше, скоріш за все, не буде. Скоріш за все. 

Але ми працюємо в турборежимі, Олесю Станіславовичу. (Шум у залі) Не 

знаю, Ярославе, я просто прошу всіх, плануючи свою роботу з виборцями або 

на округах, або в комітетах, прошу, не плануйте її зараз, доки керівництво 
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Верховної Ради не вирішило питання Регламенту. Це сьогодні на 

Погоджувальній "За майбутнє" підняли це питання. 
 

І друге. Там є пропозиція… 

   

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. У мене є питання. У мене вже сплановано: там дитячі 

будинки, все вже розписано. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Ніхто не заважає, навіть якщо це … 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Якщо будете на Погоджувальній раді, так озвучте, 

що … 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Вже було сьогодні на Погоджувальній, і Апарат, 

керівництво Верховної Ради має до кінця тижня, пообіцяло вирішити з 

Регламентом. 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Давайте проголосуємо пропозицію проекту. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Пропозиція Дубнова: вивчити пропозиції 

народного депутата Стефанишиної і прийняти їх на маленькому засіданні 

комітету в кулуарах Верховної Ради в середу.  

Прошу голосувати за таку пропозицію. Хто за?  

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. За – 12. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую.  

Рішення прийнято. 

І тепер затвердити попередній План законотворчої роботи комітету на 

2020 рік, який був розданий вам заздалегідь, проголосувати його в цілому, 

але це не означає, що ми не можемо в середу ще щось додати, включаючи 

пропозиції народного депутата Стефанишиної. 

Прошу голосувати. Хто за?  

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. За – 12. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Чи є ще якісь питання? 

Прошу. 

 

ДУБНЕВИЧ Я.В. Михайле Борисовичу, ви були на Погоджувальній 

раді. Як я розумію, з інформації з Погоджувальної ради, то графік, коли було 

2 тижні в січні сесійних, замінюється, щоб замінити один сесійний тиждень 
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просто на роботу з виборцями. І залишається в січні тільки один робочий 

тиждень. Це одне питання. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Я можу вам сказати, що не так. Давайте я вам 

відразу відповім. Не було ще рішення. 

 

ДУБНЕВИЧ Я.В.  Пропозиція була. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Не було пропозиції. Було запитання від 

депутатської фракції "За майбутнє" вирішити питання, що неможливо робити 

в Різдво роботу з виборцями. І вони попросили керівництво Верховної Ради 

надати пропозицію по вирішенню цього питання. Рішення ще не було. 

Рішення буде до кінця тижня, десь воно в залі буде. Ми все одно маємо це 

проголосувати в сесійному залі.  

 

ЗАСЛАВСЬКИЙ Ю.І. Вони пропонують цілий тиждень? 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Я не знаю, Юро. 

 

ДОВГИЙ О.С. Друзья, Михаил Борисович решил по доброй воле 

прокомментировать что-то, в чем... 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Не прокомментировать – предупредить. 

 

ДОВГИЙ О.С. В чем-то, что, я так понимаю, до конца еще никому не 

известно. И мы ушли в широкую дискуссию, разорвали тему нашего 

разговора. Предлагаю вернуться к Дубнову и его правкам. (Шум у залі) Тогда 

поехали к следующим правкам. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Ярославе, у вас друге питання. 

 

ДУБНЕВИЧ Я.В. А друге питання: у мене велике прохання. Якщо 

затримується початок комітету, щоб членам комітету, які були повідомлені, 

що затримується, просто секретаріат, Дмитре, я звертаюся, будь ласка. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Слушне зауваження. 

Дякую, пане Ярославе. 

Прошу секретаріат це врахувати. 

Шановні колеги, дякую за роботу. Я чомусь думав, що у нас набагато 

не так спокійно буде сьогодні все проходити. У нас сьогодні вийшов 

продуктивний комітет. 

Оголошую засідання комітету закритим. 
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ДОВГИЙ О.С. Шановні колеги, я ще, з вашого дозволу, хотів вас 

проінформувати з такого приводу. Я перед комітетом 40 хвилин проговорив з 

мамою хлопчика, який прийшов сюди на позаминуле засідання, і хотів вас 

проінформувати. Перше. Пані Тетяна і її син, вона прийшла сюди з сином 

Олександром. І цей Олександр, який виступав, він має рідкісну хворобу 

Вільсона-Коновалова. Таких дітей десь близько 300 по країні і є два основних 

лікуючих препарати, які потрібні їм для підтримання. Це такий препарат 

Цинктерал і препарат Купреніл. Оцей препарат Купреніл, він є в постанові 

1303 і просто на нього не вистачає в місцевих бюджетів коштів, тому вони 

вимушені за свій власний рахунок. І він є більш коштовним. 

 А препарат Цинктерал, який не є коштовним, але його чомусь немає, 

він там коштує від 60 до 350 гривень упаковка, якої вистачає на два місяці,  

його немає в цій постанові.  

Що я зробив? Я прошу дві речі. Перше, я від нас з вами їй благодійну 

перечислив допомогу, ми їй допомогли фінансово отримувати там з коштами  

безпосередньо на лікування цієї дитини, і тут як би я просто вас інформую.   

А там, де мені потрібна ваша допомога, я би просив дати протокольне 

доручення міністерству і просто визначити, хто є тим заступником міністра, 

який би міг вивчити питання: чому оце Цинктерал не включений в постанову 

1303? Якщо це ви, пан Коваль, так?  

 

КОВАЛЬ Д.М. Так. 

 

ДОВГИЙ О.С.  Чи можна тоді попросити вас? Ось моя помічниця Алла 

Ярмолюк, вона разом з цією мамою, якщо можна, або без неї просто сформує 

пакет документів і до вас зараз підійде, щоб ви провели її і потім змогли  

мене поінформувати або нас всіх. Або, якщо можна, звернення від комітету. 

І друге, і що хотілося ще.  І оскільки це там орфанні захворювання, цих 

дітей небагато, так, це ми в черговий раз стикаємося з тими самими 

проблемами.  

Але що цікаве я ще хотів вам повідомити. Розібравшись, вислухавши 

пану Тетяну 40 хвилин, я спробував зокрема зрозуміти, де ми можемо їй 

допомогти. А паралельно хотів зрозуміти її мотиви, коли вона прийшла на 

комітет, і якими розрахунками вона користувалася, які вона має зауваження 

до самого законопроекту і що вона вважає. І, на превеликий жаль, виявилось, 

що є емоційна складова і її біль можна зрозуміти. І ми їй обов'язково 

допоможемо. Але ніяких розрахунків по тому, чому структура собівартості 

того чи іншого препарату така і як паралельний імпорт чи інші законодавчі 

зміни змінять вартість безпосередньо цих ліків чи інших, на превеликий 

жаль, її ніхто не надав.  
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Тому я переконався в тому, що ми бачили з вами просто те, що якась із 

сторін, які мали дискусію в цьому залі, використовувала чужий біль як 

емоцію, але без підготовлених розрахунків і холодного такого розуму.  

Зважаючи на те, що ми всі з вами приймаємо рішення, які завжди 

складні, і це дуже така особлива завжди грань, оскільки комітет у нас з вами з 

цього приводу такий, який зачіпає дуже багато болючих тем, пропоную нам 

всім зробити з цього висновки, і на майбутнє все-таки старатися запрошувати 

представників організацій і заслуховувати все-таки тих, хто має розрахунки, 

хто має якусь структуру, хто має якусь логіку, доводи, аналітику, а не лише 

емоційну складову. 

На цьому коротко доповідь закінчив. 

Дякую. 

 


