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

 та  медичного  страхування
01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 255-91-59,  тел./факс: 255-92-21    

Комітет Верховної Ради України з 
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Висновок

на проект постанови про Програму діяльності Кабінету Міністрів 
України реєстр. № 3330 від 13.04.2020р.

Комітет Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги 
та медичного страхування  (далі - Комітет), розглянув на своєму засіданні від 
8 травня 2020 року (протокол № 32) в межах предмету відання Комітету проект 
постанови про Програму діяльності Кабінету Міністрів України реєстр. № 3330 
від 13.04.2020р. 

За результатами розгляду Комітет вважає за необхідне рекомендувати 
включити до проекту Програми діяльності Кабінету Міністрів України такі 
пропозиції:

- реформування медичної галузі та вдосконалення розвитку системи 
фінансування надання медичної допомоги;

- формування доступної та спроможної мережі спеціалізованих 
закладів охорони здоров’я для надання якісних медичних послуг;

- розвиток екстреної медичної допомоги;
- розбудова системи громадського здоров’я для оцінювання стану 

здоров’я населення та оперативного виявлення загроз для українців;
- розбудова електронної системи охорони здоров’я (аудит електронних 

баз та реєстрів, перехід на електронні лікарняні листки, довідки та сервіси тощо);
- реформування МСЕК та судово-медичної експертизи;
- запровадження проєктів державно-приватного партнерства у сфері 

охорони здоров’я, що сприятиме залученню приватних інвестицій у медичну 
галузь;

- розроблення та імплементація стандартів якості надання медичної 
допомоги; 

- затвердження галузевих стандартів медичної допомоги, клінічних 
протоколів та настанов на основі передових світових практик;
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- розширення переліку лікарських засобів за програмою реімбурсації  
«Доступні ліки» з відповідним збільшенням видатків на її фінансування; 

- забезпечення гідних умов та рівня оплати праці, соціальних гарантій 
для медичних працівників, в тому числі за участю представників лікарського 
самоврядування;

- реформа медичної освіти з урахуванням найкращого досвіду практик 
Європейського Союзу. 

- прийняття нового законодавства у сфері обігу лікарських засобів 
(зменшення адміністративного тиску на учасників фармацевтичного ринку, 
підвищення рівня прозорості під час введення лікарських засобів на ринок 
України та їх подальшого обігу, захист споживачів від небезпечних, неефективних 
та неякісних лікарських засобів, підвищення рівня фізичної та економічної 
доступності лікарських засобів для пацієнтів, в тому числі шляхом запровадження 
фармпослуги тощо); 

- розбудова мережі закладів епідемічного контролю та біологічної 
безпеки;

- запровадження лікарського самоврядування та допуску до 
професійної діяльності;

- реформування служби крові відповідно до найкращих світових 
практик; 

- вдосконалення служби транплантології.

 
Враховуючи викладене, Комітет Верховної Ради України з питань здоров’я 

нації, медичної допомоги та медичного страхування вважає, що Програма 
діяльності Кабінету Міністрів України, схвалити яку пропонується проектом 
постанови про Програму діяльності Кабінету Міністрів України реєстр. № 3330 
від 13.04.2020р., потребує доопрацювання з урахуванням висловлених зауважень 
і пропозицій.
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