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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ВИСНОВОК 

на проект Закону України про систему громадського здоров’я, 
поданий народним депутатом України  Радуцьким М.Б. 

та іншими народними депутатами України , реєстр. № 4142 

Комітет Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги 
та медичного страхування відповідно до вимог статті 93 Регламенту Верховної Ради 
України розглянув на своєму засіданні проект закону про систему громадського 
здоров’я (реєстр. № 4142), поданий народним депутатом України  Радуцьким М.Б. 
та іншими народними депутатами України (протокол № 48 від 15.10.2020 р.).

Законопроектом запропоновано комплексний підхід до розбудови системи 
громадського здоров’я, спрямованої на збереження та зміцнення здоров’я населення, 
запобігання хворобам, покращення якості та збільшення тривалості життя. 

Розроблення законопроекту обумовлене не лише необхідністю виконання 
міжнародних зобов’язань, пов’язаних із реалізацією Угоди про асоціацію між 
Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони 
(2014 р.), а й наявними проблемами національного законодавства у сфері 
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, які проявилися в 
умовах пандемії COVID-19.

Сьогодні світова спільнота закликає всі країни переорієнтувати фокус системи 
охорони здоров’я від політики лікування до політики зміцнення здоров’я і 
попередження хвороб,  керуючись підходом «охорона здоров’я у всіх політиках 
держави». Саме це є метою проекту закону про систему громадського здоров’я 
(реєстр. № 4142).

Законопроект «Про систему громадського здоров’я» - новий цілісний 
законодавчий акт, яким створюється система громадського здоров’я в Україні та 
визначаються її основні засади організації та функціонування.

З моменту ліквідації санітарно-епідеміологічної служби та розбалансування 
системи забезпечення санітарного і епідемічного благополуччя населення на часі 
постало питання оновлення та законодавчого закріплення системи 
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епідеміологічного нагляду в Україні, готовності до реагування, в тому числі 
епідеміологічної безпеки, радіологічної безпеки і безпеки, пов’язаної з 
токсикологічним характером. Пандемія коронавірусної хвороби COVID-19 показала 
усім необхідність та важливість існування саме такої системи, яка буде 
забезпечувати моніторинг, нагляд, реагування та прогнозування з метою захисту 
здоров’я населення, асоціюватиметься з діяльністю провідних центрів з контролю та 
профілактики захворювань розвинених країн світу, співпрацюючи з ними в єдиному 
епідеміологічному просторі.

Законопроектом визначаються повноваження Кабінету Міністрів України, 
Міністерства охорони здоров’я України, інших центральних органів виконавчої 
влади, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в 
системі громадського здоров’я; основні засади кадрового, наукового та фінансового 
забезпечення системи; врегульовуються питання збереження здоров’я і 
профілактика як інфекційних так і неінфекційних хвороб, функціонування 
інформаційного фонду громадського здоров’я тощо.

Основними суб’єктами відносин у сфері громадського здоров’я, на яких 
базуватиметься інфраструктура системи громадського здоров’я,  пропонується 
визначити:  уповноважений орган у сфері громадського здоров’я (визначатиметься 
Кабінетом Міністрів України, діяльність якого координуватиметься центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 
політику у сфері охорони здоров’я); його територіальні органи на відповідних 
адміністративних територіях; центри контролю та профілактики хвороб, 
підпорядковані уповноваженому органу у сфері громадського здоров’я або його 
територіальним органам; акредитовані лабораторії; інші суб’єкти, що опікуються 
питаннями громадського здоров’я.

Народні депутати - члени Комітету наголосили на важливості положень 
законопроекту, що унормовують питання підходів до організації проведення 
профілактичних щеплень з метою захисту населення від інфекційних хвороб, 
нехтування якими створює надзвичайну загрозу епідемічному благополуччю 
населення та національній безпеці держави. 

Прийняття вказаного законопроекту сприятиме створенню в Україні сучасної 
системи з контролю за хворобами та епідеміологічного нагляду, яка відповідатиме 
міжнародним вимогам щодо захисту населення від інфекційних хвороб та 
передовим міжнародним практикам у сфері громадського здоров’я. 

Законопроект підтримується Міністерством охорони здоров’я України,  
Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини.

Під час обговорення законопроекту учасниками засідання Комітету було 
висловлено низку зауважень та пропозицій до нього, які разом з пропозиціями 
Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України 
можуть бути враховані при доопрацюванні законопроекту до другого читання.

Враховуючи вищевикладене, Комітет ухвалив рішення рекомендувати 
Верховній Раді України включити проект закону України про систему громадського 
здоров’я (реєстр. № 4142) до порядку денного четвертої сесії Верховної Ради 
України дев’ятого скликання та за результатами розгляду в першому читанні 
прийняти його за основу.
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Співдоповідачем із зазначеного питання при розгляді його на пленарному 
засіданні Верховної Ради України визначено Голову Комітету з питань здоров’я 
нації, медичної допомоги та медичного страхування, народного депутата України 
Радуцького Михайла Борисовича.

Додаток: на 1 арк.

        
         Голова Комітету                      М.Б. Радуцький
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