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На заміну

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ВИСНОВОК

на проект Постанови Верховної Ради України «Про додаткові
заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)»,

реєстр. № 6154, поданий народним депутатом України Радуцьким М.Б.
та іншими народними депутатами України

Комітет Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги 
та медичного страхування розглянув на своєму засіданні 20 жовтня 2021 року 
(протокол № 85) проект Постанови Верховної Ради України «Про додаткові 
заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» (далі – проект 
Постанови), реєстр. № 6154, поданий народним депутатом України Радуцьким 
М.Б. та іншими народними депутатами України. 

Підставою для введення додаткових заходів протидії поширенню 
коронавірусної хвороби у Верховній Раді України є необхідність забезпечення 
сталої роботи Парламенту як єдиного органу законодавчої влади в України в 
умовах карантину з COVID-19 шляхом посилення протиепідемічного режиму в 
приміщеннях адміністративних будівель Верховної Ради України.

Проектом Постанови пропонується встановити, що на період дії карантину 
з COVID-19, допуск у приміщення адміністративних будівель Верховної Ради 
України народних депутатів України, працівників Апарату Верховної Ради 
України, помічників-консультантів народних депутатів України, працівників 
державних підприємств та установ, які  забезпечують діяльність Верховної Ради 
України, а також відвідувачів та представників засобів масової інформації 
дозволяється лише за наявності документа, що підтверджує отримання вакцинації 
від COVID-19 однією чи кількома дозами вакцин або негативного результату ПЛР 
чи експрес-тесту на COVID-19 або довідки про одужання особи від COVID-19.

За результатами обговорення народними депутатами України - членами 
Комітету надано пропозиції щодо: уточнення віку осіб, на яких 
розповсюджуються вимоги проекту Постанови; надання додаткового доручення 
Апарату Верховної Ради щодо забезпечення обладнання постів охорони, через які 
здійснюється допуск осіб до адміністративних будівель Верховної Ради України, 
необхідними технічними засобами та організації роботи пунктів вакцинації проти 
COVID-19 у приміщеннях Верховної Ради України у пленарні тижні, а також 
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визначення строків набрання чинності Постановою.
Для врахування цих пропозицій, Комітет пропонує:
1) доповнити абзац другий пункту 1 проекту Постанови словами «для 

повнолітніх осіб»;
2) доповнити абзаци четвертий та п’ятий словами «для осіб від 7 років 

і старших».
3) пункт 2 проекту Постанови викласти в такій редакції:
«2. Апарату Верховної Ради України забезпечити:
1) підготовку проектів нормативних актів, необхідних для реалізації 

заходів, передбачених цією постановою;
2) обладнання постів охорони, через які здійснюється допуск осіб до 

адміністративних будівель Верховної Ради України, відповідними 
технічними засобами для виконання умов допуску, передбачених цією 
Постановою;

3) інформування відвідувачів про встановлені цією постановою 
додаткові умови допуску до адміністративних будинків, споруд і службових 
приміщень Верховної Ради України;

4) облаштування в адміністративних будинках Верховної Ради України 
пунктів вакцинації проти COVID-19 для щеплення бажаючих у тижні 
відведені для пленарних засідань Верховної Ради України»;

4) пункт 3 проекту Постанови викласти в такій редакції:
«Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її 

опублікування, крім пункту першого, який набирає чинності після 
виконання Апаратом Верховної Ради України вимог пункту 2 цієї Постанови, 
але не пізніше 15 листопада 2021 року».

За результатами розгляду Комітет Верховної Ради України з питань 
здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування ухвалив рішення 
рекомендувати Верховній Раді України включити проект Постанови Верховної 
Ради України «Про додаткові заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби 
(COVID-19)», реєстр. № 6154, поданий народним депутатом України Радуцьким 
М.Б. та іншими народними депутатами України, до порядку денного шостої сесії 
Верховної Ради України дев’ятого скликання та за результатами розгляду у 
першому читанні прийняти його за основу та в цілому з урахуванням пропозицій, 
зазначених у висновку Комітету, і доручити Комітету спільно з Головним 
юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України здійснити техніко-
юридичне доопрацювання Постанови при підготовці її на підпис Голові Верховної 
Ради України. 

Співдоповідачем із зазначеного питання при розгляді його на пленарному 
засіданні Верховної Ради України визначено народного депутата України, Голову 
Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування 
Радуцького Михайла Борисовича.
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