
 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ, МЕДИЧНОЇ  

ДОПОМОГИ ТА МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ 
 

 

 

 

ПРОТОКОЛ  ЗАСІДАННЯ  № 83 

 
   

  06         жовтня            21 
 

             15:00, 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., Макаренко М.В., Перебийніс М.В., Стефанишина О.А. 
 

Запрошені: 

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

заступник Міністра охорони здоров’я України, Яременко О.О. – заступник Міністра 

охорони здоров’я України з питань європейської інтеграції, Карчевич М.В. – 

заступник Міністра охорони здоров’я України з питань цифрового розвитку, 

цифрових трансформацій і цифровізації. 
 

Клусенко М.О. – начальник структурного підрозділу Управління СБУ в 

Житомирській області. 
 

Добросердов А.Р. – тимчасово виконуючий обов’язки заступника 

начальника Головного слідчого управління Національної поліції України, 

Мельничук В.М. – начальник організаційно-аналітичного управління 

департаменту боротьби з наркозалежністю Національної поліції України, 

Шевців В.М. – заступник начальника Головного управління Національної поліції 

в Житомирській області – начальник слідчого управління. 
 

Самофалов Д.О. – тимчасово виконуючий обов’язки Голови Національної 

служби здоров’я України, Фенчак А.В. – заступник Голови Національної служби 

здоров’я України, Донець І.С. – директор юридичного департаменту НСЗУ. 

 



 

Ісаєнко Р.М. – голова Державної служби України з лікарських засобів та 

контролю за наркотиками, Юсупов О.Р. – заступник директора департаменту – 

начальник відділу контролю дотримання ліцензійних умов з імпорту лікарських 

засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами Держлікслужби 

України. 
 

Жумаділов А.К. – генеральний директор ДП «Медичні закупівлі України». 
 

Бунечко В.І. – голова Житомирської обласної державної адміністрації, 

Федоренко В.І. – голова Житомирської обласної ради, Мошківська С.А. – т.в.о. 

директора департаменту охорони здоров’я Житомирської обласної державної 

адміністрації, Сабадаш І.І. – директор КНП «Житомирський обласний онкологічний 

диспансер» Житомирської обласної ради. 
 

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

України. 
 

Квіташвілі О.М. – голова Експертної ради при Комітеті Верховної Ради 

України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування. 

 

Присутні: 

Керівник секретаріату Комітету Марченко Д.О., заступник керівника 

секретаріату Комітету Семерунь І.В.  

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 
 

1. Про виявлені Службою безпеки України у Житомирському 

обласному онкологічному диспансері факти продажу через аптечну мережу 

пацієнтам закуплених за бюджетні кошти лікарських засобів для лікування 

онкологічних захворювань. 

2. Про проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу 

України щодо встановлення відповідальності за підробку документів, що 

стосуються проведення профілактичних щеплень (р. № 6084), поданий 

Кабінетом Міністрів України. 

 

(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 6 жовтня 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 6 жовтня 2021 

року. 
 

Рішення прийнято одноголосно 

(на час голосування присутніх народних депутатів України - 

членів Комітету – 13, відсутніх на зв’язку – 2: Дмитрієва О.О.,  

Перебийніс В.М.: «за – 13, проти – 0, утрималися – 0»). 
 

2. 

СЛУХАЛИ: 

Про виявлені Службою безпеки України у Житомирському обласному 

онкологічному диспансері факти продажу через аптечну мережу пацієнтам 

закуплених за бюджетні кошти лікарських засобів для лікування онкологічних 

захворювань. 

Інформують:  Радуцький М.Б. – Голова Комітету, 

Кузьміних С.В. – голова підкомітету Комітету, 

Клусенко М.О. -  начальник структурного підрозділу 

Управління СБУ в Житомирській області, 

Шевців В.М. – заступник начальника Головного  

управління Національної поліції в Житомирській  

області – начальник слідчого управління,  

Бунечко В.І. –  голова Житомирської ОДА, 

Федоренко В.І. – голова Житомирської обласної ради,      

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

Ісаєнко Р.М. – голова Державної служби України 

з лікарських засобів та контролю за наркотиками,  

Сабадаш І.І. – директор КНП «Житомирський обласний  

онкологічний диспансер» Житомирської обласної ради,  

Жумаділов А.К. – генеральний директор ДП «Медичні  

закупівлі України» 

 

В обговоренні питання брали участь народні депутати України 

Стефанишина О.А., Макаренко М.В., Кузьміних С.В., Радуцький М.Б., а також 

начальник структурного підрозділу Управління СБУ в Житомирській області 

Клусенко М.О., голова Житомирської обласної державної адміністрації Бунечко 

В.І., директор КНП «Житомирський обласний онкологічний диспансер» 

Житомирської обласної ради Сабадаш І.І 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Звернутися до: 

правоохоронних органів (Служби безпеки України, Національної поліції 

України) з проханням провести неупереджене розслідування усіх обставин у цій 



справі, а також вжити передбачених законодавством заходів для профілактики 

таких правопорушень у майбутньому; 

Житомирської обласної державної адміністрації - доручити Департаменту 

охорони здоров’я Житомирської ОДА здійснити перевірку діяльності закладів 

охорони здоров’я області, які надають вторинну (спеціалізовану) та третинну 

(високоспеціалізовану) медичну допомогу населенню, зокрема з питань 

організації та надання медичної допомоги та використання лікарських засобів, 

закуплених за кошти державного бюджету; 

Державної аудиторської служби України - провести державний 

фінансовий аудит діяльності Департаменту охорони здоров’я Житомирської 

обласної державної адміністрації щодо використання бюджетних коштів при 

здійсненні закупівель лікарських засобів; 

Національної служби здоров’я України - здійснити перевірку дотримання 

закладами охорони здоров’я Житомирської області вимог, встановлених 

порядком використання коштів програми медичних гарантій і договорами про 

медичне обслуговування населення; 

Міністерства охорони здоров’я України та ДП «Медичні закупівлі 

України» - забезпечити систематичне висвітлення даних щодо закуплених 

лікарських засобів та медичних виробів, графіку очікуваних поставок 

закуплених ліків, залишків препаратів у медичних закладах на офіційних веб-

сайтах, сторінках у соціальних мережах та офіційних каналах у месенджерах з 

метою доступності такої інформації для громадськості. 

2. Звернутися до голів обласних та Київської міської державних  

адміністрацій з проханням: 

вжити додаткових заходів для забезпечення обов’язкового інформування 

пацієнтів при госпіталізації та у період перебування на лікуванні про наявні у 

лікарні лікарські засоби, що надаються безкоштовно під час стаціонарного 

лікування;   

провести відповідні наради з керівниками підпорядкованих їм структурних 

підрозділів з питань охорони здоров’я, які несуть персональну відповідальність 

за збереження та раціональне використання лікарських засобів, закуплених  за 

кошти державного бюджету, та керівниками закладів охорони здоров’я, які 

отримують від МОЗ України такі лікарські засоби, з метою запобігання таким 

протиправним діям у майбутньому.  

 

Рішення прийнято одноголосно 

(на час голосування присутніх народних депутатів України - 

членів Комітету – 14, відсутніх на зв’язку – 1: Дубнов А.В.: 

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

3. 

СЛУХАЛИ: 

Про проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України 

щодо встановлення відповідальності за підробку документів, що стосуються 



проведення профілактичних щеплень (р. № 6084), поданий Кабінетом Міністрів 

України. 

Інформують: Радуцький М.Б.- Голова Комітету,  

Комаріда О.О. – перший заступник  Міністра охорони 

здоров’я України, Самофалов Д.О. - тимчасово  

виконуючий обов’язки Голови Національної служби 

здоров’я України 

 

В обговоренні питання брала участь народний депутат України 

Стефанишина О.А.  

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Підтримати поданий Кабінетом Міністрів України проект Закону 

про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення 

відповідальності за підробку документів, що стосуються проведення 

профілактичних щеплень (р. № 6084), 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 з урахуванням пропозицій, 

відображених у висновку Комітету. 

2. Висновок на зазначений законопроект та порівняльну таблицю з 

пропозиціями надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

правоохоронної діяльності.  

 

Рішення прийнято одноголосно 

(на час голосування присутніх народних депутатів України - 

членів Комітету – 13, відсутніх на зв’язку – 2: Дубнов А.В.,  

Макаренко М.В.: «за – 13, проти – 0, утрималися – 0»). 

 

Насамкінець Голова Комітету Радуцький М.Б. запропонував народним 

депутатам України – членам Комітету ознайомитися з розробленим проектом 

Постанови про додаткові заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби 

(COVID-19) та долучитися до його підписання і внесення на розгляд Верховної 

Ради України.  

 

 

 

Голова Комітету  М.Б. РАДУЦЬКИЙ 

 
Секретар Комітету  Я.В. ЗІНКЕВИЧ  


