
 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ, МЕДИЧНОЇ  

ДОПОМОГИ ТА МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ 
 

 

 

 

ПРОТОКОЛ  ЗАСІДАННЯ  № 75 

 
   

  09         червня            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., Перебийніс М.В., Стефанишина О.А. 
 

Відсутні: 

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

Запрошені: 

Ляшко В.К. – Міністр охорони здоров’я України, Садов’як І.Д. – перший 

заступник Міністра охорони здоров’я України, Ємець П.В. –  заступник Міністра 

охорони здоров’я України, Кузін І.В. – заступник Міністра охорони здоров’я 

України, Головний державний санітарний лікар України,  Віленський А.Б. – т.в.о. 

Голови Національної служби здоров’я України. 
 

Єрмоличев Р.В. – заступник Міністра фінансів України, Оверчук О.В. – в.о. 

директора департаменту видатків бюджету гуманітарної сфери Міністерства 

фінансів України.  

Дубовицький С.В.  –  керівник служби з питань соціальної та гуманітарної 

безпеки Ради національної безпеки і оборони України. 
 

Присутні: 

Керівник секретаріату Комітету Марченко Д.О., заступники керівника 

секретаріату Комітету Зброжек С.І., Семерунь І.В. 

 



ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Презентація оновленої Дорожньої карти з впровадження вакцини від 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2, і проведення масової вакцинації у відповідь на пандемію COVID-19 в 

Україні у 2021-2022 роках. 

2. Про недостатність коштів, передбачених у Державному бюджеті 

України на 2021 рік на реалізацію Програми державних  гарантій медичного 

обслуговування населення (КПКВК 2308060). 

3. Про ситуацію з оплатою послуг закладам охорони здоров’я, які 

уклали договір з Національною службою здоров’я України на надання медичних 

послуг за пакетом «Стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною 

хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-СoV-2» за Програмою 

медичних гарантій, у 2021 році. 

4. Про Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки. 

 

(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 9 червня 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 9 червня 2021 

року, доповнивши його розглядом у різному звернення Комітету Верховної Ради 

України з питань економічного розвитку з пропозицією про проведення 

спільного виїзного засідання для розгляду питання щодо розвитку вітчизняного 

виробництва імунобіологічних  препаратів та фармацевтичної галузі в Україні. 

 

Рішення прийнято одноголосно 

(на час голосування присутніх народних депутатів України –  

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

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

 

2. 

СЛУХАЛИ: 

Про оновлену Дорожню карту з впровадження вакцини від гострої 

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

проведення масової вакцинації у відповідь на пандемію COVID-19 в Україні у 

2021-2022 роках. 



Презентує  Кузін І.В.  –  заступник  Міністра 

охорони здоров’я України, Головний державний 

санітарний лікар України 

 

В обговоренні питання брали участь народні депутати України Радуцький 

М.Б., Дубнов А.В., Дмитрієва О.О., Стефанишина О.А., а також заступник 

Міністра охорони здоров’я України, Головний державний санітарний лікар 

України Кузін І.В. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Надану заступником Міністра охорони здоров’я України, Головним 

державним санітарним лікарем України Кузіним І.В. інформацію з винесеного 

на розгляд питання взяти до відома. 
 

Рішення прийнято одноголосно 

(на час голосування присутніх народних депутатів України - 

членів Комітету – 12, відсутніх на зв’язку – 1: Зуб В.О.: 

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

3. 

СЛУХАЛИ: 

Про недостатність коштів, передбачених у Державному бюджеті України 

на 2021 рік на реалізацію Програми державних гарантій медичного 

обслуговування населення (КПКВК 2308060). 
 

Інформують: Ляшко В.К. – Міністр охорони  

здоров’я України,  Ємець П.В. –  заступник  

Міністра охорони здоров’я України,  

Віленський А.Б. – т.в.о. Голови Національної 

служби здоров’я України 
 

В  обговоренні питання брали участь народні депутати України 

Радуцький М.Б., Булах Л.В., Дмитрієва О.О., Стефанишина О.А., Вагнєр В.О., 

Кузьміних С.В., Зуб В.О., Дубнов А.В., а також Міністр охорони здоров’я 

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

П.В., заступник Міністра фінансів України Єрмоличев Р.В., т.в.о. Голови 

Національної служби здоров’я України Віленський А.Б. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Звернутися від Комітету до Прем’єр-міністра України з проханням під час 

підготовки змін до Державного бюджету України на 2021 рік віднайти 

можливість виділити додатково Міністерству охорони здоров’я України кошти 

у сумі 5,3 млрд грн за бюджетною програмою «Реалізація програми державних 

гарантій медичного обслуговування населення» (КПКВК 2308060). 
 

Рішення прийнято одноголосно 

(народних депутатів України - членів Комітету – 15,  

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



4. 

СЛУХАЛИ: 

Про ситуацію з оплатою послуг закладам охорони здоров’я, які уклали 

договір з Національною службою здоров’я України на надання медичних послуг 

за пакетом «Стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною 

хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-СoV-2» за Програмою 

медичних гарантій, у 2021 році. 

 

Інформує Віленський А.Б. – т.в.о. Голови 

Національної служби здоров’я України 

 

В  обговоренні питання брали участь народні депутати України  Вагнєр 

В.О., Дмитрієва О.О., Радуцький М.Б., а також т.в.о. Голови Національної 

служби здоров’я України Віленський А.Б., перший заступник Міністра 

охорони здоров’я України Садов’як І.Д. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Взяти до відома надану під час заслуховування питання інформацію. 

 

Рішення прийнято одноголосно 

(на час голосування присутніх народних депутатів України - 

членів Комітету – 12, відсутніх на зв’язку – 1: Заславський Ю.І.: 

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

 

5. 

СЛУХАЛИ: 

Про Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки. 
 

Інформують:  Єрмоличев Р.В. – заступник Міністра 

фінансів України,  Ємець П.В. –  заступник Міністра 

охорони здоров’я України  
 

В  обговоренні питання брали участь народні депутати України 

Радуцький М.Б., Стефанишина О.А., Зуб В.О., а також заступник Міністра 

фінансів України Єрмоличев Р.В.  

 

УХВАЛИЛИ: 

Підтримати напрацьовані народними депутатами України – членами 

Комітету пропозиції до Бюджетної декларації на 2022-2024 роки, узагальнений 

проект яких був розісланий членам Комітету для попереднього ознайомлення, 

доповнивши їх висловленими під час обговорення пропозиціями народних 

депутатів України щодо необхідності запровадження додаткового акцизного 

податку на тютюнові, тютюнововмісні та алкогольні вироби з подальшим 

цільовим спрямуванням отриманих від нього коштів на реалізацію програми 

державних гарантій медичного обслуговування населення, а також пропозиціями 

Міністерства охорони здоров’я України стосовно необхідності збільшення 

бюджетних  видатків на програму медичних гарантій та реалізацію пілотного 



проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного 

лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів; 
 

надіслати узагальнені пропозиції Комітету Верховної Ради України з 

питань бюджету у визначені Регламентом Верховної Ради України строки. 

 

Рішення прийнято одноголосно 

(на час голосування присутніх народних депутатів України - 

членів Комітету – 12, відсутніх на зв’язку – 1: Заславський Ю.І.: 

«за – 11, проти – 0, утрималися – 1»). 

 

6. 

Р І З Н Е: 

Про звернення Комітету Верховної Ради України з питань економічного 

розвитку стосовно проведення спільного виїзного засідання для розгляду 

питання щодо розвитку вітчизняного виробництва імунобіологічних  препаратів 

та фармацевтичної галузі в Україні. 

 

Інформує Радуцький М.Б. –  Голова Комітету 
 

УХВАЛИЛИ: 

1. Підтримати пропозицію Комітету Верховної Ради України з питань 

економічного розвитку та провести спільне виїзне засідання для розгляду цього  

питання, узгодивши дату, час та місце його проведення в робочому порядку. 

2. Звернутися до фармацевтичних підприємств з проханням про 

сприяння у проведенні запланованого комітетами заходу. 

 

Рішення прийнято одноголосно 

(на час голосування присутніх народних депутатів України - 

членів Комітету – 12, відсутніх на зв’язку – 1: Заславський Ю.І.: 

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

 

 

 

 

Голова Комітету  М.Б. РАДУЦЬКИЙ 

 
Секретар Комітету  Я.В. ЗІНКЕВИЧ  


