
 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ, МЕДИЧНОЇ  

ДОПОМОГИ ТА МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ 
 

 

 

 

ПРОТОКОЛ  ЗАСІДАННЯ  № 66 

 
   

  31         березня            21 
 

             14:00, м. Київ, 

             режим відеоконференції 

 

 

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., Макаренко М.В., Перебийніс М.В., Стефанишина О.А. 
 

Відсутні: 

Члени Комітету: Довгий О.С. (з поважних причин).     
 

Запрошені: 

Леонов О.О., Чернявський С.М. – народні депутати України. 
 

Ляшко В.К. – заступник Міністра охорони здоров’я України, Головний 

державний санітарний лікар України. 
 

Віленський А.Б. – т.в.о. Голови Національної служби здоров’я України, 

Сініцина О. – заступник начальника управління – начальник відділу розробки 

програми медичних гарантій департаменту замовлення медичних послуг та 

лікарських засобів НСЗУ, Самофалов Д.О. – директор Південного міжрегіонального 

департаменту  НСЗУ.  
 

Дядюра І.Г. – заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і 

цифровізації. 

 

 



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

України. 
 

Кузьмін І.В. – заступник голови Миколаївської обласної державної 

адміністрації, Бабін О.Д. – заступник начальника управління охорони здоров’я 

Миколаївської ОДА. 
 

Самойленко О.С. – голова Херсонської обласної ради, Короленко В.М. – 

директор департаменту охорони здоров’я Херсонської ОДА. 
 

Волошенков Б.О. – перший заступник голови Одеської обласної державної 

адміністрації, Одарій-Захар’єва Н.В. – директор департаменту охорони здоров’я та 

соціального захисту населення Одеської ОДА. 
  

Білинська Н.Я. – виконавчий директор філії «Центр охорони здоров’я» АТ 

«Укрзалізниця»,  Коломейчук В.М.  -  заступник генерального директора з 

розвитку Київської клінічної лікарні на залізничному транспорті № 1.  
  
Редько В.В. – виконавчий директор Асоціації виробників інноваційних 

ліків (АPRaD), Ковальов А. – директор консалтингових проектів Київської коли 

економіки. 
 

 Жовнір В.А. – генеральний директор Національної дитячої спеціалізованої 

лікарні «Охматдит», Чернишук С.С. – медичний директор НДСЛ «Охматдит», 

Мирута Н.М. – заступник генерального директора з економічних питань НДСЛ 

«Охматдит». 

 

Присутні: 

Керівник секретаріату Комітету Марченко Д.О., заступник керівника 

секретаріату Комітету Семерунь І.В. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про поширення коронавірусної інфекції, стан організації надання 

медичної допомоги особам, які захворіли на COVID-19, та важкохворим 

пацієнтам, а також здійснення протиепідемічних заходів з метою запобігання 

поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 серед населення у 

Миколаївській, Херсонській та Одеській областях. 
 

2. Щодо розширення переліку лікарських засобів, що підлягають 

реімбурсації  за програмою медичних гарантій, в частині запровадження у 2021 

році нових механізмів фінансування програми реімбурсації інсулінів через 

Національну службу здоров’я України. 

3. Про  проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу 

України щодо удосконалення захисту професійної діяльності медичних та 

фармацевтичних працівників (р. № 5124, доопрацьований), поданий народним 

депутатом України Кузьміних С.В. та іншими народними депутатами України 

(разом 10 народних депутатів України). 
 



4. Про проект Закону про внесення зміни до розділу V "Прикінцеві 

положення" Закону України "Про рекламу" щодо соціальної реклами, 

спрямованої на запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2         

(р. № 5226), поданий Кабінетом Міністрів України. 
 

5.  Про проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України щодо спрямування надходжень від легалізації азартних ігор на 

забезпечення деяких потреб у галузі медицини, освіти та науки, культури та 

спорту (р. № 5073-1), поданий народним депутатом України Стефанишиною 

О.А. та іншими народними депутатами України (разом 13 народних депутатів 

України). 
 

6. Про звернення народного депутата України Дмитрієвої О.О. щодо 

необхідності виділення Національній дитячій спеціалізованій лікарні 

«Охматдит» додаткових цільових коштів у 2021 році. 

(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 31 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 31 березня 2021 

року. 
 

Рішення прийнято одноголосно 

(на час голосування присутніх народних депутатів України –  

членів Комітету – 12, відсутніх на зв’язку – 2: Дубіль В.О.,  

Дубневич Я.В.: «за – 12, проти – 0, утрималися – 0»). 
 

2. 

СЛУХАЛИ: 

Про поширення коронавірусної інфекції, стан організації надання 

медичної допомоги особам, які захворіли на COVID-19, та важкохворим 

пацієнтам, а також здійснення протиепідемічних заходів з метою запобігання 

поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 серед населення у 

Миколаївській, Херсонській та Одеській областях. 
 

Інформують:  Радуцький М.Б. – Голова Комітету,  

Бабін О.Д. – заступник начальника управління охорони 

здоров’я Миколаївської ОДА,  



Кузьмін І.В. – заступник голови Миколаївської ОДА, 

Ляшко В.К. – заступник Міністра охорони здоров’я 

України, Головний державний санітарний лікар України 

 

 В обговоренні питання брали участь народні депутати України 

Радуцький М.Б., Перебийніс М.В., а також заступник голови Миколаївської ОДА 

Кузьмін І.В.  
 

УХВАЛИЛИ:  

1. Надану під час заслуховування питання інформацію про поширення 

коронавірусної інфекції, стан організації надання медичної допомоги особам, які 

захворіли на COVID-19, та важкохворим пацієнтам, а також здійснення 

протиепідемічних заходів для запобігання поширенню гострої респіраторної 

хвороби COVID-19 серед населення у Миколаївській області взяти до відома. 

 

Рішення прийнято одноголосно 

(на час голосування присутніх народних депутатів України –  

членів Комітету – 13, відсутніх на зв’язку – 1: Дубневич Я.В.: 

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

Інформують:  Короленко В.М. – директор          

департаменту охорони здоров’я Херсонської ОДА,   

Ляшко В.К. –    заступник Міністра охорони здоров’я  

України, Головний державний санітарний лікар України 

 

В обговоренні питання брали участь народні депутати України 

Радуцький М.Б., Вагнєр В.О., Дубнов А.В., а також заступник Міністра 

охорони здоров’я України, Головний державний санітарний лікар України 

Ляшко В.К.  
 

УХВАЛИЛИ:  

2. Надану під час заслуховування питання інформацію про поширення 

коронавірусної інфекції, стан організації надання медичної допомоги особам, які 

захворіли на COVID-19, та важкохворим пацієнтам, а також здійснення 

протиепідемічних заходів для запобігання поширенню гострої респіраторної 

хвороби COVID-19 серед населення у Херсонській області взяти до відома. 

 

Рішення прийнято одноголосно 

(на час голосування присутніх народних депутатів України –  

членів Комітету – 11, відсутніх на зв’язку – 3: Дубіль В.О.,  

Дубневич Я.В., Макаренко М.В.: «за – 11, проти – 0, утрималися – 0»). 
 

Інформують:  Одарій-Захар’єва Н.В.  – директор          

департаменту охорони здоров’я  та соціального  

захисту Одеської ОДА,  Леонов О.О. – народний 

депутат України,  Ляшко В.К. – заступник Міністра 

охорони здоров’я України, Головний державний  

санітарний лікар України,  Коломейчук В.М.  -   



заступник генерального директора з розвитку 

Київської клінічної лікарні на залізничному  

транспорті № 1, Віленський А.Б. – т.в.о. Голови 

Національної служби здоров’я України 

 

В обговоренні питання брали участь народні депутати України 

Радуцький М.Б., Дмитрієва О.О., Леонов О.О., Вагнєр В.О., а також 

виконавчий директор філії «Центр охорони здоров’я України» АТ 

«Укрзалізниця» Білинська Н.Я., директор  департаменту охорони здоров’я  та 

соціального захисту Одеської ОДА Одарій-Захар’єва Н.В. 
 

УХВАЛИЛИ:  

3. Звернутися до Кабінету Міністрів України з проханням доручити 

відповідним центральним органам виконавчої влади організувати термінову 

перевірку дотримання в Одеській області встановлених карантином вимог та у 

разі виявлення порушень направити відповідні матеріали до правоохоронних 

органів, а також вжити інші заходи, передбачені законом;   

провести терміново виїзне засідання Комітету в місті Одеса та Одеській 

області з метою ознайомлення зі станом організації надання медичної допомоги 

особам, які захворіли на COVID-19, і важкохворим пацієнтам та здійсненням 

протиепідемічних заходів для запобігання поширенню гострої респіраторної 

хвороби COVID-19 серед населення в Одеській області; 
 

звернутися до правоохоронних органів з проханням перевірити ситуацію в 

Одеській клінічній лікарні на залізничному транспорті АТ «Укрзалізниця» щодо 

наявності можливих кримінальних чи адміністративних правопорушень та у разі 

їх виявлення вжити заходів з метою їх припинення. 

Рішення прийнято більшістю голосів 

(на час голосування присутніх народних депутатів України –  

членів Комітету – 13, відсутніх на зв’язку - 1: Дубіль В.О.: 

«за – 12, проти – 0, утрималися – 1»). 
 

На запитання народних депутатів України Заславського Ю.І. та 

Стефанишиної О.А. відповів заступник Міністра охорони здоров’я України, 

Головний державний санітарний лікар України Ляшко В.К. 

  

3. 

СЛУХАЛИ: 

 Про зміну черговості розгляду питань порядку денного засідання Комітету. 

 

Інформує Радуцький М.Б. – Голова Комітету 

 

УХВАЛИЛИ: 

Розглянути наступними такі питання порядку денного засідання Комітету: 

про проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України 

щодо спрямування надходжень від легалізації азартних ігор на забезпечення 



деяких потреб у галузі медицини, освіти та науки, культури та спорту (р. № 5073-

1); 

про звернення народного депутата України Дмитрієвої О.О. щодо 

необхідності виділення Національній дитячій спеціалізованій лікарні 

«Охматдит» додаткових цільових коштів у 2021 році. 

  

Рішення прийнято одноголосно 

(на час голосування присутніх народних депутатів України –  

членів Комітету – 12, відсутніх на зв’язку - 2: Дубіль В.О.,  

Макаренко М.В.: «за – 12, проти – 0, утрималися – 0»). 

 

4. 

СЛУХАЛИ: 

Про проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України 

щодо спрямування надходжень від легалізації азартних ігор на забезпечення 

деяких потреб у галузі медицини, освіти та науки, культури та спорту (р. № 5073-

1), поданий народним депутатом України Стефанишиною О.А. та іншими 

народними депутатами України (разом 13 народних депутатів України). 

 

Інформують: Радуцький М.Б. – Голова Комітету, 

Стефанишина О.А. – народний депутат України,  

співавтор законодавчої ініціативи, Ляшко В.К. - 

заступник Міністра охорони здоров’я України,  

Головний державний санітарний лікар України 

 

В обговоренні питання брали участь народні депутати України Дубнов 

А.В., Стефанишина О.А., Радуцький М.Б., Вагнєр В.О., Зуб В.О.  

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Переглянути рішення Комітету від 3 березня 2021 року (протокол № 63) 

стосовно проекту Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України 

щодо створення державного фонду підтримки медицини, спорту, освіти, 

культури та науки (р. № 5073), поданого Кабінетом Міністрів України,  в частині 

надання пропозицій Комітету з питань бюджету, визначеному головним з 

підготовки цього законопроекту, рекомендувати Верховній Раді України за 

результатами розгляду законопроекту в першому читанні прийняти його за 

основу з урахуванням наданих Комітетом пропозицій щодо цільового 

спрямування коштів новоутвореного фонду на реалізацію програми державних 

гарантій медичного обслуговування населення. 
 

Рішення прийнято більшістю голосів 

(на час голосування присутніх народних депутатів України –  

членів Комітету – 12, відсутніх на зв’язку - 2: Дубіль В.О.,  

Макаренко М.В.: «за – 11, проти – 0, утрималися – 1»). 

 

2. Підтримати проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України щодо спрямування надходжень від легалізації азартних ігор на 



забезпечення деяких потреб у галузі медицини, освіти та науки, культури та 

спорту (р. № 5073-1), поданий народним депутатом України Стефанишиною 

О.А. та іншими народними депутатами України, та запропонувати Комітету з 

питань бюджету, визначеному головним з його підготовки, рекомендувати 

Верховній Раді України за результатами розгляду цього законопроекту в 

першому читанні прийняти його за основу з урахуванням наданих Комітетом 

пропозицій щодо цільового спрямування коштів, отриманих від плати за ліцензії  

на провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор і 

призначених для потреб охорони здоров’я, до спеціального фонду Державного 

бюджету України з подальшим спрямуванням їх на здійснення централізованих 

закупівель лікарських засобів для хворих на орфанні захворювання в рамках 

бюджетної програми забезпечення медичних заходів окремих державних 

програм та комплексних заходів програмного характеру. 
 

Рішення прийнято одноголосно 

(на час голосування присутніх народних депутатів України –  

членів Комітету – 12, відсутніх на зв’язку - 2: Дубіль В.О.,  

Макаренко М.В.: «за – 12, проти – 0, утрималися – 0»). 

 

3. Відповідно до частини другої статті 110 Регламенту Верховної Ради  

України запропонувати Комітету з питань бюджету рекомендувати Верховній 

Раді України відхилити поданий Кабінетом Міністрів України проект Закону  

про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо створення державного 

фонду підтримки медицини, спорту, освіти, культури та науки (р. № 5073) за 

результатами його розгляду в першому читанні. 

 

Рішення прийнято одноголосно 

(на час голосування присутніх народних депутатів України –  

членів Комітету – 12, відсутніх на зв’язку - 2: Дубіль В.О.,  

Макаренко М.В.: «за – 12, проти – 0, утрималися – 0»). 

 

Доручити секретаріату оформити висновки на проекти законів                         

(р. №№ 5073, 5073-1) відповідно до ухвалених Комітетом рішень та надіслати їх 

Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.  

 

5. 

СЛУХАЛИ: 

Про звернення народного депутата України Дмитрієвої О.О. щодо 

необхідності виділення Національній дитячій спеціалізованій лікарні 

«Охматдит» додаткових цільових коштів у 2021 році. 

 

Інформують: Дмитрієва О.О. – заступник Голови 

Комітету, голова підкомітету Комітету,  

Ляшко В.К. - заступник Міністра охорони здоров’я 

України, Головний державний санітарний лікар  

України,  Жовнір В.А. – генеральний директор  

НДСЛ «ОХМАТДИТ» 



 

В обговоренні питання брали участь народні депутати України Булах Л.В., 

Вагнєр В.О., Дубнов А.В., Стефанишина О.А., Дмитрієва О.А., Зуб В.О., а також 

генеральний директор НДСЛ «ОХМАТДИТ» Жовнір В.А. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Звернутися до Міністерства фінансів України з проханням при підготовці 

змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» 

передбачити виділення МОЗ України додаткових цільових коштів за бюджетною 

програмою КПКВК 2301110 на загальну суму 152 000,02 тис. гривень.  
 

Рішення прийнято одноголосно 

(на час голосування присутніх народних депутатів України –  

членів Комітету – 11, відсутніх на зв’язку - 3: Дубіль В.О., Заславський Ю.І., 

Макаренко М.В.: «за – 11, проти – 0, утрималися – 0»). 

 
Далі головує заступник Голови Комітету Дмитрієва О.О. 

 

6. 

СЛУХАЛИ: 

Щодо розширення переліку лікарських засобів, що підлягають 

реімбурсації  за програмою медичних гарантій, в частині запровадження у 2021 

році нових механізмів фінансування програми реімбурсації інсулінів через 

Національну службу здоров’я України. 
 

Інформують:  Віленський А.Б. – т.в.о. Голови  

Національної служби здоров’я України, 

Редько В.В. – виконавчий директор Асоціації 

виробників інноваційних ліків (АPRaD),  

Ковальов А. – директор консалтингових  

проектів Київської коли економіки 

 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати Міністерству охорони здоров’я України утворити робочу 

групу для опрацювання застережень та пропозицій представників «Асоціації 

виробників інноваційних ліків» (APRaD) стосовно можливих ризиків 

запровадження запропонованої Національною службою здоров’я України нової  

системи реімбурсації інсулінів, залучивши до роботи в ній представників НСЗУ, 

експертів у цій сфері, лікарів-ендокринологів, представників громадських та 

пацієнтських організацій, в тому числі APRaD, з метою недопущення 

погіршення доступу людей, хворих на цукровий діабет, до життєво необхідних 

лікарських засобів. 

Рішення прийнято одноголосно 

(на час голосування присутніх народних депутатів України –  

членів Комітету – 10,  відсутніх – 1: Радуцький М.Б.,  

відсутніх на зв’язку - 3: Дубіль В.О., Дубнов А.В., Макаренко М.В.:  

«за – 10, проти – 0, утрималися – 0»). 



7. 

СЛУХАЛИ: 

Про  проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України 

щодо удосконалення захисту професійної діяльності медичних та 

фармацевтичних працівників (р. № 5124, доопрацьований), поданий народним 

депутатом України Кузьміних С.В. та іншими народними депутатами України 

(разом 10 народних депутатів України). 
 

Інформують: Кузьміних С.В. – голова підкомітету 

Комітету, співавтор законодавчої ініціативи,  

Ляшко В.К. - заступник Міністра охорони здоров’я 

України, Головний державний санітарний лікар  

 

УХВАЛИЛИ: 

Підтримати проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу 

України щодо удосконалення захисту професійної діяльності медичних та 

фармацевтичних працівників (р. № 5124, доопрацьований), поданий народним 

депутатом України Кузьміних С.В. та іншими народними депутатами України,  

та запропонувати Комітету з питань правоохоронної діяльності, визначеному 

головним з його підготовки, рекомендувати Верховній Раді України за 

результатами розгляду законопроекту в першому читанні прийняти його за 

основу; 
 

висновок Комітету на зазначений законопроект надіслати Комітету 

Верховної Ради України  з питань правоохоронної діяльності.  
 

Рішення прийнято одноголосно 

(на час голосування присутніх народних депутатів України –  

членів Комітету – 10,  відсутніх – 1: Радуцький М.Б.,  

відсутніх на зв’язку - 3: Дубіль В.О., Дубнов А.В., Макаренко М.В.:  

«за – 10, проти – 0, утрималися – 0»). 

 

8. 

СЛУХАЛИ: 

Про проект Закону про внесення зміни до розділу V "Прикінцеві 

положення" Закону України "Про рекламу" щодо соціальної реклами, 

спрямованої на запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2         

(р. № 5226), поданий Кабінетом Міністрів України. 

 

Інформують: Дмитрієва О.О. – заступник Голови 

Комітету,   Дядюра І.Г. - заступник Міністра  

розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України з питань  цифрового розвитку,  

цифрових трансформацій і цифровізації,   

Ляшко В.К. - заступник Міністра охорони здоров’я 

України, Головний державний санітарний лікар  

 



УХВАЛИЛИ: 

Підтримати проект Закону про внесення зміни до розділу V "Прикінцеві 

положення" Закону України "Про рекламу" щодо соціальної реклами, 

спрямованої на запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2         

(р. № 5226), поданий Кабінетом Міністрів України, та запропонувати Комітету з 

питань гуманітарної та інформаційної політики, визначеному головним з його 

підготовки, рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду 

законопроекту в першому читанні прийняти його за основу та в цілому як закон; 
 

висновок Комітету на зазначений законопроект надіслати Комітету 

Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики.  
 

Рішення прийнято одноголосно 

(на час голосування присутніх народних депутатів України –  

членів Комітету – 10,  відсутніх – 1: Радуцький М.Б.,  

відсутніх на зв’язку - 3: Дубіль В.О., Дубнов А.В., Макаренко М.В.:  

«за – 10, проти – 0, утрималися – 0»). 

 

 

 

 

Голова Комітету  М.Б. РАДУЦЬКИЙ 

 

Заступник Голови 

Комітету                                                                О.О. ДМИТРІЄВА 

 

Секретар Комітету  Я.В. ЗІНКЕВИЧ  


