
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, 

медичної допомоги та медичного страхування   

 

27 квітня 2021 року  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Шановні колеги, починаємо засідання Комітету з 

питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування.  

Пані Яна, оголосіть, скільки присутніх. 

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. Вісім народних депутатів. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дев'ять. Бачу пана Дубіля. 

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. Дев'ять, так.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Кворум є.  

Відповідно до Закону України "Про комітети Верховної Ради… Десять.  

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. 10 уже.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Відповідно до Закону України "Про комітети 

Верховної Ради України" інформую всіх присутніх, що на засіданні ведеться 

аудіозапис.  

Прошу затвердити порядок денний. Він учора вам був розісланий. 

Прошу голосувати. Хто – за? 

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. 10 – за. Одноголосно.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую. Порядок денний затверджено.  

Сьогодні у нас на порядку денному одне питання: про проект 

Постанови Верховної Ради України про вжиття невідкладних заходів, 

спрямованих на припинення бездіяльності органів виконавчої влади у сфері 

протидії поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, та забезпечення неухильного виконання рішень 

Верховної Ради України, прийнятих у цій сфері (реєстраційний номер 5299), 

наданий народним депутатом України Геращенко Іриною Володимирівною 

та іншими народними депутатами України (разом 15 народних депутатів 

України). Учора цей законопроект був включений у порядок денний 

позачергового пленарного засідання Верховної Ради України, проведення 

якого заплановано на сьогодні. Тому ми маємо терміново розглянути його та 
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внести свої пропозиції. Відповідне доручення Голови Верховної Ради 

надійшло вчора до комітету.  

У розгляді цього питання беруть участь від авторського колективу 

народний депутат України Герасимов Артур Володимирович (хто не 

знайомий), від Міністерства охорони здоров'я України в засіданні  бере 

участь Степанов Максим Володимирович – Міністр охорони здоров'я 

України. Від Офісу Президента нема нікого. Мала бути Соколовська, але 

щось не бачу. Від РНБО, силових теж немає.  

Пропоную такий порядок нашої роботи: спочатку я надам слово 

представнику авторського колективу проекту Постанови (реєстраційний 

номер 5299) для її представлення регламентом до 3-х хвилин, потім надамо 

слово представникам Міністерства охорони здоров'я (регламент 3 хвилини) 

щодо порушених питань у проекті постанови 5299 і потім перейдемо до 

обговорення. Пропоную обмежитись трьома виступами по 3 хвилини. Якщо 

немає заперечень, переходимо до розгляду питання.  

Шановний Артур Володимирович, у вас 3 хвилини. Прошу. 

 

ГЕРАСИМОВ А.В. Дякую.  

Шановний пане головуючий, шановні колеги, ну, ні для кого не секрет, 

що статистика поширення хвороби і смертності від COVID взагалі зараз 

свідчить, що, на жаль, влада втратила контроль над епідемією коронавірусу. 

Давайте не забувати, що за неповних два останніх місяці лише офіційно 

зафіксували понад 680 тисяч інфікувань та понад 16 тисяч смертей від 

хвороби. Але експерти вважають, що інфікованих щонайменше втричі 

більше, а надлишкова смертність, як ви знаєте, значно перевищує 

вищевказані цифри.  

І я щиро вважаю, що ця трагедія сталася через злочинну бездіяльність 

органів влади у сфері протидії поширенню коронавірусу, зокрема, між 

іншим, низки положень постанови по протидії коронавірусу від 20 жовтня, 

яку прийняв парламент і яка була повністю проігнорована відповідальними 

органами влади. Чесно кажучи, ані забезпечено належних умов лікування в 

амбулаторіях, ані підвищення соціального захисту медичного персоналу, ані 

фінансування для оновлення системи екстреної медичної допомоги. Ну, ми 

можемо про багато поганих речей говорити. Навіть для такої простої 

важливої задачі – сформувати національний штаб протидії коронавірусу, на 

жаль, Президент чомусь не знайшов час.  

І я щиро вважаю, це відображено в постанові, що за це невиконання 

положень постанови мають відповідати конкретній постанові Кабінету 

Міністрів та Міністерства охорони здоров’я.  
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Також,  пора чесно визнати, в Україні повністю провалена підготовка 

та реалізація масової вакцинації. Слухайте, в нас за 2 місяці зробили менше 

щеплень, ніж в США роблять за добу, за добу, за 24 години. І давайте не 

забувати, що на сьогоднішній день у нас прорив: у нас  не 5 людей отримали 

повторну дозу вакцини, а 9, не тисяч, не  відсотків, людей. Ми ж всі знаємо, 

що навіть фінансування вакцинації недофінансовано в бюджеті на цей рік. 

Чесно кажучи, що таке дилетантство у владних кабінетах має бути 

припинено, давайте не забувати, що воно приводить до 300-400 смертей 

щодня, на жаль.  

У цій ситуації ми переконані, що саме парламент має брати ситуацію 

під контроль, щоб запобігти загальнодержавній катастрофі. Парламент вже 

багато разів приходив на допомогу уряду і іншим органам влади. Ви 

пам’ятаєте, які законопроекти ми приймали, ви пам’ятаєте фінансування, 

завжди разом, і влада і опозиція, ішли назустріч у протидії епідемії, але 

сьогодні ми говоримо про злочинну бездіяльність влади.  

Тому пропонуємо ухвалити проект постанови 5299. Передусім 

вакцинація має стати головним пріоритетом влади у сфері охорони  здоров’я 

на цей рік, головним, а не те, що відбувається зараз. Також постанова 

передбачає звернення до Президента України з пропозицією скликати РНБО 

за участі голів фракцій та груп аби виробити спільну стратегію протистояння 

пандемії і її наслідкам, бо, чесно кажучи, протидія епідемії давно перестала 

бути виключно медичним питанням, а перетворилась на питання 

національної безпеки. Війну виграють здорові.  

Прошу підтримати постанову. Дякую за увагу.   

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Прошу, Максиме Володимировичу. У вас 3 

хвилини.  

 

СТЕПАНОВ М.В. Дякую. 

Шановні народні депутати, головуючий, Міністерство охорони 

здоров’я внесло  пропозиції щодо даного проекту постанови, ми його не 

підтримуємо по кожному з пунктів, які були викладені  в цій постанові. У нас 

є чітка позиція і щодо взагалі боротьби з епідемію, і щодо того, що було 

зроблено за цей час з епідемією, яка триває вже майже рік.  

Щодо кількості захворівших, зрозуміло, що стільки захворівших, 

епідемія пандемії триває у всьому світі, але в той же час, якщо порівняти з 

іншими країнами, в тому числі Європейського Союзу, щодо кількості 

захворівших, щодо рівня смертності, зважаючи на те, що зрозуміло, що 

кожна смерть це трагедія, але все ж таки по рівню смертності в Європі на 

мільйон населення ми знаходимось зараз на 32 місці.  
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Ми пройшли третю хвилю епідемії, яка зараз іде на спад, в тому числі 

завдяки вивіреним і  чітким діям щодо встановленого адаптивного карантину 

на території нашої країни. За  цей рік епідемії, у нас тільки кількість ліжок з 

киснем була збільшена з 3,5 тисяч до 67 тисяч цілком по країні. Я навіть не 

говорю про тестування. На початку епідемії, рік тому,  ми робили 200 тестів 

на добу, зараз ми робимо до 130-140 тисяч тестів на добу.  

Були там у тому числі заходи в постанові визначені щодо екстреної 

медичної допомоги. Я вам можу сказати, що тільки на оновлення парків 

автомобілів за минулий рік було оновлено більше 1 тисячі 100 автомобілів 

нових, які були куплені на екстрену медичну допомогу, в тому числі 

збільшено фінансування більше ніж у 2 рази у порівнянні з минулим роком. 

Щодо вакцинації, дійсно темпи вакцинації нас не задовольняють. Це 

пов'язано виключно з поставками вакцин, з затримкою по укладених  і 

проплачених контрактах. Я вже неодноразово наголошував, що тільки по 

проплачених контрактах станом на сьогоднішній день у нас повинно було 

бути вже 4 мільйонів вакцин, повинно було надійти в країну, і це без 

урахування ініціативи COVAX. Ви бачите, що відбувається у світі.  Я 

вважаю, що приводити наприклад Сполучені Штати Америки, які на 

території своєї країни мають принаймні двох найбільших виробників 

вакцини, які зараз не експортують вакцини, навіть не експортують в Канаду, 

обмежують експорт. Теж саме відбувається в Індії з найбільшим виробником 

вакцин у світі. Теж саме відбувається в Китаї.  

Але користуючись нагодою, можу повідомити останні новини, останні 

дані, які ми отримали від компаній, з якими у нас укладена угода.  

Перше. По COVAX до кінця травня ми повинні отримати 1,4 мільйона 

доз вакцин. 

Друге. По Sinovac. Ми повинні до 30 квітня відвантажити 500 тисяч доз 

вакцин і мільйон доз вакцин протягом травня. По укладеному прямому 

контракту Pfizer ми повинні отримати вже в травні до 500 тисяч доз вакцин. І 

по CoviShield  ми повинні отримати ще не менше 500 тисяч доз вакцин до 20 

травня. "Дорожня карта" працює, "дорожня карта" схвалена щодо 

Національного плану вакцинації. Хочу наголосити, що він динамічний, туди 

будуть вноситися відповідні зміни.  

Тому дану постанову ми не підтримуємо. 

Дякую. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую, Максиме Володимировичу. 

Колеги, є питання? Прошу. 
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КУЗЬМІНИХ С.В. Доброго дня, шановні колеги! Вважаю, що на 

сьогодні ми не маємо достатньо об'єктивно причин, щоб сформувати і 

рекомендувати Верховній Раді підтримати даний проект постанови № 5299. 

По суті автори цієї постанови хочуть надати оцінку роботи уряду та особисто 

Президента України. Спираючись на постанову № 937-IX від 20 жовтня 2020 

року "Про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби та захисту 

всіх систем діяльності країни від негативних наслідків пандемії та нових 

біологічних загроз" без звітування уряду про стан її виконання.  

Саме тому у мене є пропозиція звернутися від комітету до Голови 

Верховної Ради України, депутатських фракцій та груп – ініціювати звіт 

виконання цієї постанови від Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, про хід 

виконання постанови № 937-IX "Про заходи протидії поширенню 

коронавірусної хвороби та захисту всіх систем діяльності країни від 

негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз" під час 

проведення однієї з найбільших Годин запитань до уряду. У зв'язку з цим 

немає достатньої інформації про хід виконання постанови № 937-IX від 20 

жовтня 2020 року.  

Рекомендую відхилити даний проект постанови № 5299. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую.  

Прошу, Михайле Васильовичу. 

 

МАКАРЕНКО М.В. Я одне-єдине, шановні колеги. Кожний з вас щось 

сказав, я розумію це, це направлено на те, щоб покращити життя нашого 

українського народу. Але я вам хочу сказати, що всі в медицині 

розбираються. Всі розбираються. Але теорія це одне, а практика це друге. Я 

був 22 роки головним лікарем, і щоб зараз казали, що немає кисню в цих 

лікарнях, це до головного лікаря. Щось у мене було все і не з бюджету. І 142 

посольства, і всі жінки з посольств проводили в 5-му роддомі обстеження.  

Я вам хочу сказати, що не міністр винен, а винні ми всі. Коли ми 

зустрілись з COVID, медицина зруйнована повністю була. Ви можете 

сміятись, але ніхто з вас в екстремальних ситуаціях не стояв в операційній, не 

боровся за життя людини. Це тільки три чоловіка нас, де стоять і знають, що 

це таке. Медицина підійшла зруйнована повністю і не готова до цього 

COVID. Одного міністра вигнали, іншого вигнали. Я вам співчуваю, завжди 

буду з вами, бо не ви винуваті, ми всі винуваті, починаючи з Президента, 

Кабміну й інших. Що, ви виводили 63 мільярди з COVID-фонду, а потім, що, 

ви це забирали? Так, те що трапилось, це горе, потім будуть резюмувати. А 

це єдине, що ми вміємо робити.  
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Я вас буду підтримувати, щоб ми хоча б щось робили. Не треба 

винного шукати, треба всім зібратись, бо біда буде. Я вам дякую за те, що ви 

мене вислухали.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Оля третя, остання.  

  

СТЕФАНИШИНА О.А. Добрий ранок, шановні колеги. Дивіться, я 

згодна з попереднім спікером  про те, що ми всі разом маємо щось робити, 

але, на превеликий жаль, те, що робить сьогодні Верховна Рада, потім 

помирає благополучно в Міністерстві охорони здоров’я. Скільки ми вже 

ухвалили постанов і законів за весь цей час, я можу перелічувати, починаючи 

з 7 травня наш Закон про масове тестування, який, ну, дякуємо, що ви через 

рік підвищили рівень тестування, але ми вимагали, щоб це було зроблено за 

літо, те, що ми писали про підготовку  лікарень до другої і третьої хвилі і так 

далі.  

Ну, те, що ви кажете про вакцинацію, це жалюгідно, бо в травні-місяці  

розповідати нам про сотні тисяч поставлених вакцин, вибачте, Ізраїль вже 

закриває ковідні відділення. Я розумію, що ви не будете порівнювати нас з 

Ізраїлем, бо вам  треба нав’язати нам  комплекс  невдах і країни четвертого 

світу, але вибачте, будь ласка, коли у нас немає взагалі вакцин, ніхто не  

може вакцинуватись і ви тут розповідаєте, що ви щось виконали, 

перепрошую, це як мінімум некоректно.  

Тому, звичайно, тут є корисні речі, які написані про пріоритети 

державної політики щодо вакцинації, виконання дорожньої карти про 

вакцинацію і так далі, плюс є там доручення до уряду корисні, вони не 

можуть не бути підтримані, бо вони логічні. Ми звичайно будемо це 

підтримувати, але, на превеликий жаль, я розумію, що це міністром чи 

міністерством можемо, що хочемо, хоч мріяти про якісь космічні кораблі, це 

все помре, на превеликий жаль в Міністерстві охорони здоров’я, яке не 

виконує ані закони, ані постанови. Дякую. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую. 

Колеги,  ми домовлялися - три питання. Юрію, вибач, я бачив, що ти 

піднімав руку.  

Шановні колеги, обговорення завершено. Пропоную переходити до 

голосування. Я буду ставити на голосування пропозиції у порядку їх 

надходження. Ми мали дві пропозиції. Одну пропозицію від авторського 

колективу проекту постанови 5299 – це рекомендувати Верховній Раді 

України за результатами розгляду проекту постанови (реєстраційний номер 

5299) прийняти за основу і в цілому.  

Прошу визначатися і голосувати. Хто за?  
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ЗІНКЕВИЧ Я.В. Двоє – за.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Хто утримався?  

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. Вісім утримались.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Хто проти?  

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. Один проти.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Два проти. 

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. Два проти, бачу. Тоді у нас 7 утрималось і двоє проти.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Сім утримались, двоє проти… 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Ні, я не проти.  

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. Двоє – за.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  І двоє – за. Так? 7-2-2.  

Інша пропозиція. Вношу пропозицію нашого колеги народного 

депутата України Кузьміних Сергія Володимировича - рекомендувати 

Верховній Раді України за результатами розгляду проект постанови 

реєстраційний номер 5299 відхилити. Співдоповідачем із зазначеного 

питання при розгляді його на пленарному засіданні Верховної Ради України 

визначити голову підкомітету Кузьміних Сергія Володимировича.  

Прошу голосувати. Хто за?  

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. Дев'ять – за.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Проти?  

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. Вісім – за, один утримався. Двоє утримались.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Двоє утримались. Дякую. Рішення прийнято.  

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. Я проти.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Проти, вибачте. Дякую. Рішення прийнято.  

Звернутись від комітету до Голови Верховної Ради України та до усіх 

депутатських фракцій і груп (це ще одне рішення, яке треба проголосувати, 
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це теж була пропозиція) з проханням ініціювати розгляд звіту Прем'єр-

міністра України Шмигаля Дениса Анатолійовича про стан забезпечення 

Кабінетом Міністрів України виконання Постанови Верховної Ради України 

від 20.10.20 № 937-ІХ "Про заходи протидії поширенню коронавірусної 

хвороби (COVID-19) та захисту всіх систем життєдіяльності країни від 

негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз" під час 

проведення однієї з найближчих годин запитань до уряду.  

Прошу голосувати. Хто за?  

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. 11 – за. Одноголосно.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую, рішення прийнято. 

Колеги, порядок денний вичерпано. 

        

      

 

  

   

   

   

          

 

 


