
 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ, МЕДИЧНОЇ  

ДОПОМОГИ ТА МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ 
 

 

 

 

ПРОТОКОЛ  ЗАСІДАННЯ  № 64 

 
   

  17         березня            21 
 

             18:00, м. Київ, 

             режим відеоконференції 

 

 

Головуючий:    РАДУЦЬКИЙ М.Б. -  Голова Комітету. 

 

Присутні: 

Члени Комітету: Булах Л.В., Вагнєр В.О., Дмитрієва О.О., Довгий О.С., 

Дубіль В.О., Дубневич Я.В., Дубнов А.В., Заславський Ю.І., Зінкевич Я.В., Зуб 

В.О., Кузьміних С.В., Перебийніс М.В., Стефанишина О.А. 
 

Відсутні: 

Члени Комітету:   Макаренко М.В. (з поважних причин).     
 

Запрошені: 

Климпуш-Цинцадзе І.О., Остапенко А.Д. – народні депутати України. 
 

Степанов М.В. – Міністр охорони здоров’я України, Іващенко І.А. – заступник 

Міністра охорони здоров’я України з питань європейської інтеграції, Микичак І.В. – 

заступник Міністра охорони здоров’я України, Комаріда О.О. – генеральний 

директор директорату фармацевтичного забезпечення МОЗ України. 
 

Соловйов О.С. – заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони 

України. 

 

Присутні: 

Керівник секретаріату Комітету Марченко Д.О., заступник керівника 

секретаріату Комітету Семерунь І.В. 

 

 



 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» щодо соціального 

захисту у разі настання тимчасової непрацездатності (р. № 5187), поданий 

народним депутатом України Климпуш-Цинцадзе І.О. та іншими народними 

депутатами України (разом 14 народних депутатів України).  
  

2. Про проект Закону про внесення змін до окремих положень законів 

України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та «Про 

реабілітацію у сфері охорони здоров’я» щодо забезпечення реалізації прав 

застрахованих осіб (р. № 5187-1), поданий народним депутатом України 

Остапенком А.Д. 
 

3. Про  проект Закону про внесення зміни до статті 92  Закону України 

«Про лікарські засоби» щодо державної реєстрації вакцин або інших медичних 

імунобіологічних препаратів під зобов’язання (р. № 5247), поданий Кабінетом 

Міністрів України. 
 

4. Про направлення звернення від Комітету до Кабінету Міністрів України 

та Міністерства охорони здоров’я України щодо розробки та затвердження нової 

національної програми «Репродуктивне здоров’я» та приведення чинних 

нормативно-правових актів у цій сфері у відповідність до Цілей сталого розвитку 

ООН.  
 

(Текст стенограми засідання Комітету додається). 

 

 

1. 

СЛУХАЛИ: 

Про порядок денний засідання Комітету Верховної Ради України з питань 

здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування на 17 березня 2021 

року.  
 

Інформує Радуцький М.Б. –  Голова Комітету 
 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити розісланий народним депутатам України – членам Комітету 

проект порядку денного засідання Комітету Верховної Ради України з питань 

здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування на 17 березня 2021 

року. 
 

Рішення прийнято одноголосно 

(на час голосування присутніх народних депутатів України –  

членів Комітету – 12, відсутніх – 1: Довгий О.С., відсутніх на зв’язку – 1: 

Заславський Ю.І.: «за – 12, проти – 0, утрималися – 0»). 
 

 

 



2. 

СЛУХАЛИ: 

Про проекти законів: 

про внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування» щодо соціального захисту у разі настання тимчасової 

непрацездатності (р. № 5187), поданий народним депутатом України Климпуш-

Цинцадзе І.О. та іншими народними депутатами України; 
  

про внесення змін до окремих положень законів України «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та «Про реабілітацію у 

сфері охорони здоров’я» щодо забезпечення реалізації прав застрахованих осіб 

(р. № 5187-1), поданий народним депутатом України Остапенком А.Д. 
 

Інформують: Климпуш-Цинцадзе І.О. – народний депутат 

України, співавтор законодавчої ініціативи, 

Остапенко А.Д. – народний депутат України, автор 

законодавчої ініціативи, Степанов М.В. – Міністр охорони 

здоров’я України 
 

В обговоренні питання брали участь народні депутати України Дмитрієва 

О.О., Климпуш-Цинцадзе І.О. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект Закону про 

внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування» щодо соціального захисту у разі настання тимчасової 

непрацездатності (р. № 5187) за результатами розгляду в першому читанні за 

основу з урахуванням пропозицій, викладених у висновку Комітету, який 

направити до Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та 

захисту прав ветеранів.  
 

Рішення прийнято одноголосно 

(на час голосування присутніх народних депутатів України –  

членів Комітету – 12, відсутніх – 1: Довгий О.С., відсутніх на зв’язку – 1: 

Заславський Ю.І.: «за – 12, проти – 0, утрималися – 0»). 

 

2. Рекомендувати Верховній Раді України відхилити проект Закону  

про внесення змін до окремих положень законів України «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та «Про реабілітацію у 

сфері охорони здоров’я» щодо забезпечення реалізації прав застрахованих осіб   

(р. № 5187-1) та направити відповідно оформлений висновок Комітету до 

головного комітету. 
 

Рішення прийнято одноголосно 

(на час голосування присутніх народних депутатів України –  

членів Комітету – 12, відсутніх – 1: Довгий О.С., відсутніх на зв’язку – 1: 

Заславський Ю.І.: «за – 12, проти – 0, утрималися – 0»). 



3. 

СЛУХАЛИ: 

Про проект Закону про внесення зміни до статті 92  Закону України «Про 

лікарські засоби» щодо державної реєстрації вакцин або інших медичних 

імунобіологічних препаратів під зобов’язання (р. № 5247), поданий Кабінетом 

Міністрів України. 

 

Інформують:     Радуцький М.Б.  – Голова  Комітету, 

Степанов М.В. –  Міністр охорони здоров’я України, 

Соловйов О.С. – заступник Секретаря РНБО України 

 

 В обговоренні питання брали участь народні депутати України 

Радуцький М.Б., Дубнов А.В., Стефанишина О.А., Дубіль В.О., Кузьміних 

С.В., Булах Л.В.,  а також Міністр охорони здоров’я України Степанов М.В., 

заступник Секретаря РНБО України Соловйов О.С. 

 

Ухвалення рішення з обговорюваного питання перенесено на 18 березня 

2021 року о 12:00. 

  

4. 

СЛУХАЛИ: 

Про направлення звернення від Комітету до Кабінету Міністрів України та 

Міністерства охорони здоров’я України щодо розробки та затвердження нової 

національної програми «Репродуктивне здоров’я» та приведення чинних 

нормативно-правових актів у цій сфері у відповідність до Цілей сталого розвитку 

ООН.  
 

Інформують:   Вагнєр В.О.  – народний депутат 

України, член Комітету, Микичак І.В. – заступник 

Міністра охорони здоров’я України 

 

В обговоренні питання брали участь народні депутати України  

Радуцький М.Б.. Булах Л.В. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Звернутися до Кабінету Міністрів України з проханням: 

доручити Міністерству охорони здоров’я України розробити та подати в 

установленому порядку на затвердження Кабінету Міністрів України проект 

Концепції державної цільової програми зі збереження репродуктивного здоров’я 

нації на період до 2030 року; 

забезпечити перегляд урядових та галузевих нормативно-правових актів, 

що регулюють питання охорони материнства і дитинства, репродуктивного 

здоров’я населення, на предмет відповідності їх норм Цілям сталого розвитку 

ООН на 2016-2030 рр. у частині забезпечення універсального доступу населення 

до послуг з охорони сексуального та репродуктивного здоров’я;   



розглянути питання щодо зняття встановленого Постановою Кабінету 

Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 мораторію на розробку і 

прийняття державних цільових програм, спрямованих на вирішення проблем 

охорони здоров’я населення, у тому числі репродуктивного. 

2. Звернутися до Міністерства охорони здоров’я України з проханням 

розробити проект Концепції державної цільової програми зі збереження 

репродуктивного здоров’я нації на період до 2030 року та подати його в 

установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України, а також 

поінформувати Комітет про заходи, що вживаються Міністерством для 

забезпечення населення якісними та доступними медичними послугами з 

охорони сексуального та репродуктивного здоров’я.   

 

Рішення прийнято одноголосно 

(на час голосування присутніх народних депутатів України –  

членів Комітету – 13, відсутніх – 1: Довгий О.С.:  

«за – 13, проти – 0, утрималися – 0»). 

 

 

Продовження засідання 

 

 

  18         березня       2021 р. 
 

             12:00, м. Київ, 

             вул. М. Грушевського, 5 

 

 

Головуючий:    РАДУЦЬКИЙ М.Б. -  Голова Комітету. 

 

Присутні: 

Члени Комітету: Булах Л.В., Вагнєр В.О., Дмитрієва О.О., Дубіль В.О., 

Дубневич Я.В., Дубнов А.В., Заславський Ю.І., Зінкевич Я.В., Зуб В.О., 

Кузьміних С.В., Перебийніс М.В., Стефанишина О.А. 
 

Відсутні: 

Члени Комітету:   Довгий О.С., Макаренко М.В. (з поважних причин).     
 

Запрошені: 

Іващенко І.А. – заступник Міністра охорони здоров’я України з питань 

європейської інтеграції, Комаріда О.О. – генеральний директор директорату 

фармацевтичного забезпечення МОЗ України. 
 

Присутні: 

Керівник секретаріату Комітету Марченко Д.О., заступник керівника 

секретаріату Комітету Зброжек С.І., головний консультант секретаріату 

Комітету Ковтун В.І. 

 



3. СЛУХАЛИ: 

Про проект Закону про внесення зміни до статті 92  Закону України «Про 

лікарські засоби» щодо державної реєстрації вакцин або інших медичних 

імунобіологічних препаратів під зобов’язання (р. № 5247), поданий Кабінетом 

Міністрів України (продовження розгляду). 

 

Інформують:     Радуцький М.Б.  – Голова  Комітету, 

Іващенко І.А. –  заступник Міністра охорони здоров’я 

України з питань європейської інтеграції  

 

 В обговоренні питання брали участь народні депутати України 

Стефанишина О.А., Дубнов А.В., Дубіль В.О., Булах Л.В.,  Радуцький М.Б., 

Зуб В.О., а також заступник Міністра охорони здоров’я України з питань 

європейської інтеграції Іващенко І.А.   

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у 

першому читанні прийняти проект Закону про внесення зміни до статті 92  Закону 

України «Про лікарські засоби» щодо державної реєстрації вакцин або інших 

медичних імунобіологічних препаратів під зобов’язання (р. № 5247), поданий 

Кабінетом Міністрів України, за основу і в цілому як Закон з урахуванням таких 

пропозицій Комітету: 

1) запропоновану редакцію пункту 6 статті 92 доповнити: 

після слів «медичних працівників» словами «якщо застосування таких 

вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів здійснювалось 

відповідно до інструкції, затвердженої центральним органом виконавчої влади 

України, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 

охорони здоров’я»; 

абзацом другим такого змісту: 

«У разі настання таких наслідків державою забезпечується здійснення 

відповідних компенсаційних виплат у порядку, встановленому Кабінетом 

Міністрів України»; 

2) пункт 2 законопроекту виключити; 

3) доповнити законопроект розділом «Прикінцеві положення» такого 

змісту: 

«II. Прикінцеві положення 

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його 

опублікування, та діє протягом чотирьох років. 

2. Кабінету Міністрів України у двотижневий строк з дня набрання 

чинності цим Законом: 

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та 

забезпечити розробку та прийняття нових нормативно-правових актів, 

необхідних для реалізації цього Закону; 



забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними 

органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із 

цим Законом та прийняття ними нових нормативно-правових актів, необхідність 

яких випливає з цього Закону. 

3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності 

цим Законом розробити та впровадити порядок здійснення компенсаційних 

виплат щодо шкоди, пов’язаної із наслідками, спричиненими застосуванням  

вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної 

профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19), державна реєстрація яких 

здійснена під зобов’язання для екстреного медичного застосування».  

 

2. Доручити Комітету спільно з Головним юридичним управлінням 

Апарату Верховної Ради України здійснити його техніко-юридичне 

доопрацювання при підготовці на підпис Голові Верховної  Ради  України. 

 

3. Співдоповідачем з цього  питання на пленарному засіданні Верховної 

Ради України визначити Голову Комітету з питань здоров’я нації, медичної 

допомоги та медичного страхування, народного депутата України Радуцького 

Михайла Борисовича. 

 

Рішення прийнято більшістю голосів 

(народних депутатів України – членів Комітету – 15,  

присутніх – 13: «за – 10, проти – 0, утрималися – 3»). 

 

 

 

 

Голова Комітету  М.Б. РАДУЦЬКИЙ 

 

 

Секретар Комітету  Я.В. ЗІНКЕВИЧ  


