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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ВИСНОВОК
на проект Постанови Верховної Ради України
про Національний план вакцинації населення України проти COVID-19,
поданий народним депутатом України Стефанишиною О.А.
та іншими народними депутатами України, реєстр. № 4500
Комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного
страхування на засіданні 16 грудня 2020 року (протокол № 55) розглянув проект
Постанови Верховної Ради України про Національний план вакцинації населення
України проти COVID-19 (реєстр. № 4500), поданий народним депутатом України
Стефанишиною О.А. та іншими народними депутатами України (далі – проект
Постанови).
Метою проекту Постанови, як зазначено у пояснювальній записці до нього, є
забезпечення вжиття Урядом України необхідних заходів щодо організації та
проведення імунізації (вакцинації) населення проти COVID-19.
На сьогодні вакцинація населення проти COVID-19 є єдиним специфічним
заходом протидії пандемії коронавірусної інфекції, що спрямований на запобігання
захворювання населення на COVID-19, зниження смертності та інвалідизації
населення від цієї небезпечної інфекційної хвороби та зменшення тяжких випадків
перебігу хвороби.
Ефективність вакцинопрофілактики залежить від комплексу чинників, у тому
числі від чіткої організації заходів з планування вакцинації, її забезпечення та
проведення.
Проектом Постанови пропонується Кабінету Міністрів України та
Міністерству охорони здоров’я України протягом двох тижнів з дня прийняття
Постанови розробити та ухвалити Національний план вакцинації населення
України проти COVID-19 (далі - Національний план), який повинен включати:
визначення груп населення, які підлягатимуть першочерговій вакцинації;
заходи, спрямовані на забезпечення безперебійного та прозорого постачання
вакцин в Україну, їх розподіл та транспортування в регіони;
визначення необхідного обладнання для зберігання вакцин та витратних
матеріалів для них, місць (стаціонарних та мобільних пунктів) для проведення
вакцинації;
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забезпечення кадрового потенціалу для проведення щеплень та підготовка
медичного персоналу з питань вакцинації;
створення та введення в дію Національного реєстру вакцинації проти
COVID-19;
заходи, спрямовані на посилення систем фармаконагляду з метою вчасного
виявлення та реагування на несприятливі події після імунізації тощо.
Проектом Постанови пропонується проведення вакцинації для населення в
2021 році здійснювати на безоплатній основі за рахунок коштів державного
бюджету та/або інших коштів, не заборонених законодавством, у зв’язку з чим
Кабінету Міністрів України доручається подати до Верховної Ради України
відповідні зміни до Державного бюджету України на 2021 рік в установленому
порядку.
Крім того проектом Постанови пропонується в кожній області України
затвердити регіональні плани з вакцинації та визначити відповідальних осіб, як на
національному, так і на регіональних рівнях.
Водночас, обговоривши окремі положення, Комітет вважає за необхідне
внести ряд уточнюючих правок та доповнень до проекту Постанови, зокрема:
1. Назву проекту Постанови викласти в такій редакції «Національний план
добровільної вакцинації населення проти COVID-19».
2. Абзац перший пункту 1 проекту Постанови викласти в такій редакції:
«1. Рекомендувати Кабінету Міністрів України доручити Міністерству
охорони здоров’я України розробити та затвердити Національний план
добровільної вакцинації населення проти COVID-19 (далі - Національний План),
базуючись на даних епідеміологічного спостереження, математичного
моделювання та прогнозування, а також з урахуванням рекомендацій
міжнародних організацій та досвіду інших країн, що включає:».
3. Вилучити підпункт 1.6 пункту 1 проекту Постанови.
4. У пункті 2 на початку речення вилучити слова «Кабінету Міністрів України
та», в кінці речення вилучити слова «Кабінету Міністрів України».
5. Доповнити проект Постанови після пункту 5 новим пунктом 6 такого
змісту:
«6. Рекомендувати органам місцевого самоврядування оновити шляхом
закупівлі та встановлення відповідного обладнання (джерел безперебійного
живлення, фармацевтичних холодильників, електронних реєстраторів
температури) для забезпечення “холодового ланцюга” в пунктах щеплення.»,
змінивши відповідно нумерацію наступних пунктів.
З урахуванням вищевикладеного Комітет ухвалив рішення рекомендувати
Верховній Раді України включити проект Постанови про Національний план
вакцинації населення України проти COVID-19 (реєстр. № 4500) до порядку
денного четвертої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання та за
результатами розгляду в першому читанні прийняти його за основу та в цілому з
урахуванням пропозицій, наданих у висновку Комітету, доручивши Комітету
спільно з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України
здійснити його техніко-юридичне доопрацювання при підготовці тексту
Постанови на підпис Голові Верховної Ради.
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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.
Голова Комітету

М.Б. Радуцький

