
 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ, МЕДИЧНОЇ  

ДОПОМОГИ ТА МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ 
 

 

 

 

ПРОТОКОЛ  ЗАСІДАННЯ  № 77 

 
   

  30         червня            21 
 

             16:00, 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: 

Торохтій Б.Г., Холодов А.І. – народні депутати України. 

Ляшко В.К.  –  Міністр охорони здоров’я України,  Комаріда О.О. - заступник 

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

заступник Міністра охорони здоров’я України, Головний державний санітарний 

лікар України. 
 

Самофалов Д.О. – в.о. заступника Голови Національної служби здоров’я 

України. 
 

Цілина В.В. – перший заступник Голови Державної служби України з  

лікарських засобів та контролю за наркотиками, Речкіна О.П. – директор 

департаменту оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами Держлікслужби 

України, Фурман Р.А. – начальник управління державного регулювання та контролю 

у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і протидії їх 

незаконному обігу Держлікслужби України. 

 



 

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

України. 
 

Гарц І.В. – начальник відділу охорони здоров’я департаменту видатків 

бюджету гуманітарної сфери Міністерства фінансів України. 
 

Сальніков О.І. - головний спеціаліст відділу стратегічного планування та 

взаємодії у сфері нормативно-правового забезпечення Управління забезпечення 

формування державної політики у сфері протидії наркозлочинності Міністерства 

внутрішніх справ України, Мельничук В.М. -  начальник 4-го управління 

(організаційно-аналітичного забезпечення) Департаменту боротьби з 

наркозлочинністю Національної поліції України, Джумак А.І. - начальник 3-го 

відділу (зонального контролю) 3-го управління (протидії правопорушенням на 

об’єктах легального обігу наркотиків) Департаменту боротьби з 

наркозлочинністю   Національної поліції України. 

 

Присутні: 

Керівник секретаріату Комітету Марченко Д.О., заступник керівника 

секретаріату Комітету Зброжек С.І. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про комунікаційну стратегію Міністерства охорони здоров’я 

України з питань вакцинації.  

2. Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо регулювання обігу конопель в медичних цілях, науковій та 

науково-технічній діяльності (р. № 5596), поданий народним депутатом України 

Стефанишиною О.А. та іншими народними депутатами України (разом 82 

народних депутатів України). 

3. Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо регулювання обігу рослин коноплі в промислових, медичних та 

наукових цілях (р. № 5596-1), поданий народними депутатами України     

Холодовим А.І., Мазурашем Г.Г., Торохтієм Б.Г. 

4. Про проект Закону про внесення змін до статті 21 Закону України 

"Про лікарські засоби" щодо заборони продажу лікарських засобів дітям                

(р. № 5122, друге читання). 

5. Про проект Закону про приєднання України до Часткової угоди про 

створення Групи зі співробітництва у боротьбі проти зловживання наркотиками 

та їх незаконного обігу (Група Помпіду) (р. № 0114), поданий Президентом 

України. 

6. Про проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

Державний бюджет України на 2021 рік" щодо заходів із запобігання 

виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, 



спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та проведення вакцинації від цієї 

хвороби (р. № 5671), поданий Кабінетом Міністрів України. 

7. Р і з н е: 

про звернення Комітету Верховної Ради України з питань екологічної 

політики та природокористування щодо проведення спільних слухань на тему: 

«Чисте довкілля – шлях до здорової нації» у форматі відеоконференції;  

про проведення виїзного засідання Комітету; 

щодо робочої поїздки в Рівненську область за зверненням головного лікаря 

комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня» 

Рівненської міської ради. 

 

(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 30 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 30 червня 2021 

року.  
 

Рішення прийнято одноголосно 

(на час голосування присутніх народних депутатів України - 

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

«за – 141, проти – 0, утрималися – 0»). 
 

2. 

СЛУХАЛИ: 

Про комунікаційну стратегію Міністерства охорони здоров’я України з 

питань вакцинації.  

Інформує Кузін І.В.  – заступник Міністра охорони 

здоров’я України, Головний державний санітарний 

лікар України  

 

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

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

                                                           
1 З урахуванням голосу народного депутата України Дмитрієвої О.О. (на її прохання  після відновлення зв’язку)  
 

 



здоров’я України, Головний державний санітарний лікар України Кузін І.В., 

Міністр охорони здоров’я України Ляшко В.К.   

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Надану під час заслуховування питання інформацію взяти до відома. 

2. Звернутися від Комітету з такими рекомендаціями: 

до Міністерства культури та інформаційної політики України  -  сприяти  

пріоритезації використання квот телебачення на здійснення соціальної реклами 

для промоції вакцинації у форматі відеороликів, у тому числі у період прайм-

тайму тощо;  

до керівників державних адміністрацій та голів обласних рад - забезпечити 

контроль за належними темпами вакцинації, відкриттям центрів масової 

вакцинації тощо;  

до Державної кримінально-виконавчої служби України - забезпечити 

працівникам ДКВС України, а також осудженим особам та особам, які 

утримуються у слідчих ізоляторах, доступність до вакцинації від COVID-19, 

розробивши відповідний план вакцинації та активізувавши роз’яснювальну і 

просвітницьку роботу про ефективність вакцинації та її безпечність. 
 

Рішення прийнято одноголосно 

(народних депутатів України - членів Комітету – 15,  

присутніх – 14:  «за – 14, проти – 0, утрималися – 0»). 
 

3. 

СЛУХАЛИ: 

Про проекти законів: 

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

регулювання обігу конопель в медичних цілях, науковій та науково-технічній 

діяльності (р. № 5596), поданий народним депутатом України Стефанишиною 

О.А. та іншими народними депутатами України (разом 82 народних депутатів 

України); 

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

регулювання обігу рослин коноплі в промислових, медичних та наукових цілях 

(р. № 5596-1), поданий народними депутатами України Холодовим А.І., 

Мазурашем Г.Г., Торохтієм Б.Г. 

 

Інформують:  Стефанишина О.А. – народний 

депутат України, співавтор законодавчої ініціативи,  

Холодов А.І. – народний депутат України,  

співавтор законодавчої ініціативи,  

Ляшко В.К.  –  Міністр охорони здоров’я України,  

Сальніков О.І. -  головний спеціаліст відділу  

стратегічного планування та взаємодії у сфері 

нормативно-правового забезпечення Управління 

забезпечення формування державної політики 



у сфері протидії наркозлочинності МВС України, 

Кузьміних С.В. - голова підкомітету з питань  

фармації та фармацевтичної діяльності Комітету 
 

В обговоренні питання брали участь народні депутати України Радуцький 

М.Б., Холодов А.І., Стефанишина О.А., Дубнов А.В., Зуб В.О., Вагнєр В.О. 
 

УХВАЛИЛИ: 

1. Підтримати пропозицію підкомітету з питань фармації та 

фармацевтичної діяльності Комітету та рекомендувати Верховній Раді України 

включити проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо регулювання обігу конопель в медичних цілях, науковій та 

науково-технічній діяльності (р. № 5596) до порядку денного п’ятої сесії 

Верховної Ради України та за результатами розгляду в першому читанні 

прийняти його за основу. До другого читання доопрацювати законопроект з  

урахуванням таких пропозицій: 
 

передбачити введення в дію закону через три місяці після його 

опублікування для надання строку Кабінету Міністрів України для розробки 

відповідних підзаконних актів; 

доповнити проект закону положеннями про відповідальність за порушення 

його положень, яка настає в установленому законодавством порядку; 

доповнити проект закону положеннями про забезпечення прозорості 

функціонування Уповноваженого органу у сфері обігу лікарських конопель; 

абзац десятий підпункту 5 пункту 1 розділу  I проекту закону викласти в 

такій редакції: «Рішення про відмову у видачі дозволу може бути оскаржено 

посадовій особі вищого рівня  та в порядку адміністративного судочинства. 
 

Рішення прийнято більшістю голосів 

(на час голосування присутніх народних депутатів України - 

членів Комітету – 13, відсутніх – 1: Дубнов А.В.:  

«за – 112, проти – 0, утрималися – 3»). 
 

2. Підтримати пропозицію підкомітету з питань фармації та 

фармацевтичної діяльності Комітету та рекомендувати Верховній Раді України 

за результатами  розгляду в першому читанні відхилити альтернативний проект 

Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

регулювання обігу рослин коноплі в промислових, медичних та наукових цілях 

(р. № 5596-1), поданий народними депутатами України Холодовим А.І., 

Мазурашем Г.Г., Торохтієм Б.Г. 
 

Рішення прийнято одноголосно 

(на час голосування присутніх народних депутатів України - 

членів Комітету – 12, відсутніх – 2: Булах Л.В., Дубнов А.В.: 

 «за – 12, проти – 0, утрималися – 0»). 
                                                           
2 З урахуванням голосу народного депутата України Дубнова А.В. (на його прохання)  
 

 



4. 

СЛУХАЛИ: 

Про проект Закону про внесення змін до статті 21 Закону України "Про 

лікарські засоби" щодо заборони продажу лікарських засобів дітям (р. № 5122, 

друге читання). 

Інформує Кузьміних  С.В. –  голова підкомітету 

з питань фармації та фармацевтичної діяльності  

Комітету 
 

УХВАЛИЛИ: 

1. За результатами розгляду поданих народними депутатами України 

пропозицій і поправок до проекту Закону про внесення змін до статті 21 Закону 

України "Про лікарські засоби" щодо заборони продажу лікарських засобів дітям 

(р. № 5122): 
 

врахувати поправки №№ 1, 2, 3, 5, 6, 10, 12, 13, 15, 18. 
 

Рішення прийнято одноголосно 

(на час голосування присутніх народних депутатів України - 

членів Комітету – 10, відсутніх на зв’язку – 4: Булах Л.В.,  

Дубневич Я.В., Дубнов А.В., Макаренко М.В.:  

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

відхилити поправки №№ 4, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 17. 
 

Рішення прийнято одноголосно 

(на час голосування присутніх народних депутатів України - 

членів Комітету – 9, відсутніх на зв’язку – 5: Булах Л.В.,  

Дубіль В.О., Дубневич Я.В., Дубнов А.В., Макаренко М.В.:  

«за – 9, проти – 0, утрималися – 0»). 
   

2. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект Закону про 

внесення змін до статті 21 Закону України "Про лікарські засоби" щодо заборони 

продажу лікарських засобів дітям (р. № 5122) у другому читанні та у цілому в  

запропонованій Комітетом редакції та доручити Комітету при підготовці тексту 

закону на підпис Голові Верховної Ради України здійснити спільно з Головним 

юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України його техніко-

юридичне доопрацювання; 
 

  доповідачем із цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України визначити народного депутата України, голову підкомітету з питань 

фармації та фармацевтичної діяльності Комітету Кузьміних Сергій 

Володимировича. 
 

Рішення прийнято одноголосно 

(на час голосування присутніх народних депутатів України - 

членів Комітету – 9, відсутніх на зв’язку – 5: Булах Л.В.,  

Дубіль В.О., Дубневич Я.В., Дубнов А.В., Макаренко М.В.: 



«за – 113, проти – 0, утрималися – 0»). 

 

5. 

СЛУХАЛИ: 

Про проект Закону про приєднання України до Часткової угоди про 

створення Групи зі співробітництва у боротьбі проти зловживання наркотиками 

та їх незаконного обігу (Група Помпіду) (р. № 0114), поданий Президентом 

України. 

Інформує  Ляшко В.К.  –  Міністр охорони 

                                                          здоров’я України  

 

УХВАЛИЛИ: 

Підтримати проект Закону про приєднання України до Часткової угоди про 

створення Групи зі співробітництва у боротьбі проти зловживання наркотиками 

та їх незаконного обігу (Група Помпіду) (р. № 0114), поданий Президентом 

України, та запропонувати Комітету Верховної Ради України з питань 

зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, визначеному 

головним з його підготовки, рекомендувати Верховній Раді України за 

результатами розгляду законопроекту в першому читанні прийняти його за 

основу та в цілому. 

Рішення прийнято одноголосно 

(на час голосування присутніх народних депутатів України - 

членів Комітету – 11, відсутніх на зв’язку – 3: Булах Л.В., Дубнов А.В., 

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

 

6.  

СЛУХАЛИ: 

Про проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний 

бюджет України на 2021 рік" щодо заходів із запобігання виникненню і 

поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, та проведення вакцинації від цієї хвороби                   

(р. № 5671), поданий Кабінетом Міністрів України. 

 

Інформують: Гарц І.В. – начальник відділу охорони 

здоров’я департаменту видатків бюджету гуманітарної  

сфери Міністерства фінансів України,  

Ляшко В.К.  –  Міністр охорони здоров’я України  

 

В обговоренні питання брали участь народні депутати України Радуцький 

М.Б., Стефанишина О.А., Зуб В.О., а також начальник відділу охорони здоров’я 

департаменту видатків бюджету гуманітарної сфери Міністерства фінансів 

України Гарц І.В. та Міністр охорони здоров’я України Ляшко В.К. 

                                                           
3 З урахуванням голосів  народних депутатів України Дубіля В.О. та Дубневича Я.В. (на їх прохання після 

відновлення зв’язку)  
 

 



УХВАЛИЛИ: 

Підтримати поданий Кабінетом Міністрів України проект Закону про 

внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" 

щодо заходів із запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та проведення 

вакцинації від цієї хвороби  (р. № 5671) та запропонувати Комітету Верховної 

Ради України з питань бюджету, визначеному головним з його підготовки, 

рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду законопроекту 

в першому читанні прийняти його за основу та в цілому. 

 

Рішення прийнято одноголосно 

(на час голосування присутніх народних депутатів України - 

членів Комітету – 12, відсутніх на зв’язку – 2: Булах Л.В.,  

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

 

7.  

Р І З Н Е : 

1. Про звернення Комітету Верховної Ради України з питань 

екологічної політики та природокористування щодо проведення спільних 

слухань на тему: «Чисте довкілля – шлях до здорової нації» у форматі 

відеоконференції.  

Інформує Радуцький М.Б. –  Голова Комітету 
 

УХВАЛИЛИ: 

Підтримати ініціативу Комітету Верховної Ради України з питань 

екологічної політики та природокористування про проведення у форматі 

відеоконференції спільних слухань на тему: «Чисте довкілля – шлях до здорової 

нації» та  після відкриття шостої сесії Верховної Ради України дев’ятого 

скликання в робочому порядку узгодити дату та час їх проведення.  

 

Рішення прийнято одноголосно 

(на час голосування присутніх народних депутатів України - 

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

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

 

2. Про проведення виїзного засідання Комітету. 

 

Інформує Радуцький М.Б. –  Голова Комітету 

 

В обговоренні питання брали участь народні депутати України Радуцький 

М.Б., Дубнов А.В., Вагнер В.О., Кузьміних С.В. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Інформацію Голови Комітету Радуцького М.Б. з питань організації  

проведення спільного з Комітетом Верховної Ради України з питань 

економічного розвитку виїзного засідання на одному з фармацевтичних 



підприємств для представлення МОЗ України плану заходів щодо розвитку 

вітчизняного виробництва імунобіологічних препаратів та підтримки 

фармацевтичної галузі для забезпечення фармацевтичної незалежності України 

взято до відома. По можливості провести спільне з Комітетом Верховної Ради 

України з питань економічного розвитку виїзне засідання на базі Комітету в 

середу останнього пленарного тижня. 
 

Рішення прийнято одноголосно 

(на час голосування присутніх народних депутатів України - 

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

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

 

3. Щодо робочої поїздки в Рівненську область за зверненням головного 

лікаря КНП «Центральна міська лікарня» Рівненської міської ради 

 

Інформацію Голови Комітету Радуцького М.Б. щодо робочої поїздки в 

Рівненську область за зверненням головного лікаря КНП «Центральна міська 

лікарня» Рівненської міської ради взято до відома. 

 

 

 

Голова Комітету  М.Б. РАДУЦЬКИЙ 

 

 
Секретар Комітету  Я.В. ЗІНКЕВИЧ  


