ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ, МЕДИЧНОЇ
ДОПОМОГИ ТА МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 85

20

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., 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:
Корнієнко О.С. – перший заступник Голови Верховної Ради України.
Білозір Л.М. – народний депутат України.
Ляшко В.К. – Міністр охорони здоров’я України, Кузін І.В. – заступник
Міністра охорони здоров’я України, Головний державний санітарний лікар України,
Микичак І.В. – заступник Міністра охорони здоров’я України.
Михайлюк А. – радник віце-прем’єр-міністра – Міністра цифрової
трансформації України.
Самофалов Д.О. – тимчасово виконуючий обов’язки Голови Національної
служби здоров’я України, Бойко Т.О., Фенчак А.В. – заступники Голови
Національної служби здоров’я України.

Цілина В.В. – перший заступник Голови Державної служби України з
лікарських засобів та контролю за наркотиками.
Невідомий В.І. – член Рахункової палати, Оленьєва О.Є. – заступник
начальника територіального управління Рахункової палати по м. Києву, Київській та
Чернігівській областях (у м. Київ).
Шипко А.Ф. – виконуючий обов’язки директора Національного інституту раку
МОЗ України, Безносенко А.П. – головний лікар Національного інституту раку МОЗ
України, Лукашенко А.В. – заступник директора з наукової роботи Національного
інституту раку МОЗ України, Доманська Н.О. – заступник головного лікаря з
економічних питань Національного інституту раку МОЗ України, Розумовська Н.В.
– головний бухгалтер Національного інституту раку МОЗ 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 проект Постанови Верховної Ради України про додаткові заходи
протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) (р. № 6154), поданий
народним депутатом України Радуцьким М.Б. та іншими народними депутатами
України (разом 45 народних депутатів України).
2.
Про поточний стан із захворюваністю населення на коронавірусну
хворобу COVID-19, хід вакцинації проти COVID-19 та забезпеченість ліжкомісцями для госпіталізації пацієнтів з COVID-19.
3.
Про результати проведеного Рахунковою палатою аудиту
ефективності використання коштів, виділених з державного бюджету для
здійснення діяльності Національним інститутом раку та зміцнення його
матеріально-технічної бази.
4.
Про проект Постанови Верховної Ради України про вжиття
невідкладних заходів, спрямованих на забезпечення належної діагностики та
лікування хворих на хворобу Паркінсона (р. № 6023), поданий народним
депутатом України Констанкевич І.М. та іншими народними депутатами
України (разом 8 народних депутатів 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 20 жовтня 2021
року.
Інформує Радуцький М.Б. – Голова Комітету
В обговоренні питання брав участь народний депутат України Кузьміних
С.В.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити розісланий народним депутатам України – членам Комітету
уточнений проект порядку денного засідання Комітету Верховної Ради України
з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування на 20
жовтня 2021 року, доповнивши його заслуховуванням питань у різному.
Рішення прийнято одноголосно
(народних депутатів України - членів Комітету – 15,
присутніх – 14: «за – 14, проти – 0, утрималися – 0»).
2.
СЛУХАЛИ:
Про проект Постанови Верховної Ради України про додаткові заходи
протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) (р. № 6154), поданий
народним депутатом України Радуцьким М.Б. та іншими народними депутатами
України (разом 45 народних депутатів України).
Інформують: Радуцький М.Б. – Голова Комітету,
Корнієнко О.С. – перший заступник Голови
Верховної Ради України, Михайлюк А. – радник
віце-прем’єр-міністра – Міністра цифрової
трансформації України
В обговоренні питання брали участь народні депутати України Радуцький
М.Б., Зінкевич Я.В., Корнієнко О.С., Дубнов А.В., а також радник віце-прем’єрміністра – Міністра цифрової трансформації України А. Михайлюк.
УХВАЛИЛИ:
1.
Відповідно до частини п’ятої статті 44 Закону України «Про комітети
Верховної Ради України» переглянути попередній висновок Комітету щодо
проекту Постанови про додаткові заходи протидії поширенню коронавірусної
хвороби (COVID-19) (р. № 6154), ухвалений на засіданні Комітету 13 жовтня
2021 року (протокол № 84).
Рішення прийнято одноголосно
(народних депутатів України - членів Комітету – 15,
присутніх – 14: «за – 14, проти – 0, утрималися – 0»).

2.
Рекомендувати Верховній Раді України включити проект Постанови
про додаткові заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)
(р. № 6154) до порядку денного шостої сесії Верховної Ради України дев’ятого
скликання та за результатами розгляду в першому читанні прийняти його за
основу та в цілому з урахуванням пропозицій, зазначених у висновку Комітету:
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 у 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».
3.
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 цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради
України визначити Голову Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги
та медичного страхування, народного депутата України Радуцького Михайла
Борисовича.
Рішення прийнято одноголосно
(народних депутатів України - членів Комітету – 15,
присутніх – 14: «за – 14, проти – 0, утрималися – 0»).

3.
СЛУХАЛИ:
Про поточний стан із захворюваністю населення на коронавірусну хворобу
COVID-19, хід вакцинації проти COVID-19 та забезпеченість ліжко-місцями для
госпіталізації пацієнтів з COVID-19.
Інформують: Радуцький М.Б.- Голова Комітету,
Кузін І.В. – заступник Міністра охорони здоров’я
України, Головний державний санітарний лікар
України
В обговоренні питання брали участь народні депутати України
Стефанишина О.А., Радуцький М.Б., Вагнєр В.О., Дубнов А.В., Дмитрієва О.О.,
Перебийніс М.В., Булах Л.В., Макаренко М.В., Зуб В.О., Заславський Ю.І.,
Білозір Л.М., Зінкевич Я.В., а також заступник Міністра охорони здоров’я
України, Головний державний санітарний лікар України Кузін І.В., тимчасово
виконуючий обов’язки Голови Національної служби здоров’я України
Самофалов Д.О., заступник Міністра охорони здоров’я України Микичак І.В.,
Міністр охорони здоров’я України Ляшко В.К.
УХВАЛИЛИ:
1.
Взяти надану Міністерством охорони здоров’я України інформацію
до відома.
2.
Звернутися до Міністерства охорони здоров’я України з проханням
у триденний термін надати Комітетові інформацію щодо:
забезпечення медичним киснем стаціонарних закладів охорони здоров’я,
які надають медичну допомогу пацієнтам, хворим та з підозрою на COVID-19;
плану заходів (вжитих, що вживаються та вживатимуться МОЗ України)
для унеможливлення нестачі медичного кисню в закладах охорони здоров’я, які
надають медичну допомогу пацієнтам, хворим та з підозрою на COVID-19;
обсягу щоденного промислового виробництва в Україні медичного кисню,
а також кисню, який у разі необхідності може бути перерозподілено для
постачання в медичні заклади із врахуванням положень Постанови Кабінету
Міністрів України від 08.04.2021 № 337 «Деякі питання розширення доступу до
кисневої терапії для лікування гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»;
рекомендацій МОЗ України стосовно вакцинації осіб, які перехворіли на
коронавірусну хворобу COVID-19 (або офіційного документа, яким вони
затверджені);
позиції МОЗ України стосовно проведення щеплень населення України
третьою дозою вакцини проти COVID-19 (бустерної вакцинації).
Рішення прийнято одноголосно
(на час голосування присутніх народних депутатів України членів Комітету – 13, відсутніх на зв’язку – 1: Дубіль В.О.:

«за – 141, проти – 0, утрималися – 0»).
4.
СЛУХАЛИ:
Про результати проведеного Рахунковою палатою аудиту ефективності
використання коштів, виділених з державного бюджету для здійснення
діяльності Національним інститутом раку та зміцнення його матеріальнотехнічної бази.
Інформують: Невідомий В.І. – член Рахункової палати,
Ляшко В.К.- Міністр охорони здоров’я України,
Шипко А.Ф. - виконуючий обов’язки директора
Національного інституту раку МОЗ України
В обговоренні питання брали участь народні депутати України
Стефанишина О.А., Зуб В.О., Радуцький М.Б., а також заступник Міністра
охорони здоров’я України Микичак І.В.
УХВАЛИЛИ:
1. Рекомендувати Міністерству охорони здоров’я України спільно з
керівництвом Національного інституту раку невідкладно вжити заходів для
усунення виявлених аудитом Рахункової палати порушень і недоліків та
забезпечення належної реалізації проектів щодо розвитку матеріально-технічної
бази Інституту, а також ефективного використання бюджетних коштів, що
виділяються Національному інституту раку, при здійсненні закупівель
лікарських засобів та медичних виробів з урахуванням їх наявних залишків з
метою недопущення нераціонального використання бюджетних коштів та
утилізації невикористаних вчасно лікарських засобів.
2. Звернутися до Офісу Генерального прокурора з проханням забезпечити
об’єктивний та неупереджений розгляд наданих Рахунковою палатою
матеріалів, зокрема щодо виявлених у ході аудиту ознак кримінальних
правопорушень, та вжити передбачених законодавством заходів реагування.
Рішення прийнято одноголосно
(на час голосування присутніх народних депутатів України членів Комітету – 11, відсутніх на зв’язку – 3: Дубнов А.В.,
Заславський Ю.І., Макаренко М.В:
«за – 11, проти – 0, утрималися – 0»).
5.
СЛУХАЛИ:
Про проект Постанови Верховної Ради України про вжиття невідкладних
заходів, спрямованих на забезпечення належної діагностики та лікування хворих
на хворобу Паркінсона (р. № 6023), поданий народним депутатом України
1

З урахуванням голосу народного депутата України Дубіля В.О. (на його прохання після відновлення зв’язку)

Констанкевич І.М. та іншими народними депутатами України (разом 8 народних
депутатів України).
Інформують: Радуцький М.Б.- Голова Комітету,
Білозір Л.М. – народний депутат України,
співавтор законодавчої ініціативи,
Микичак І.В. – заступник Міністра охорони
здоров’я України
В обговоренні питання брали участь народні депутати України
Стефанишина О.А., Вагнєр В.О., Білозір Л.М., Радуцький М.Б.
УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати Верховній Раді України включити проект Постанови про
вжиття невідкладних заходів, спрямованих на забезпечення належної
діагностики та лікування хворих на хворобу Паркінсона (р. № 6023), до порядку
денного шостої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання та за
результатами розгляду в першому читанні прийняти його за основу та в цілому з
урахуванням пропозицій щодо заміни терміну «вироби медичного призначення»
на «медичні вироби», 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 цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради
України визначити голову підкомітету з питань охорони здоров’я Комітету з
питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народного
депутата України Перебийноса Максима Вікторовича.
Рішення прийнято одноголосно
(на час голосування присутніх народних депутатів України членів Комітету – 12, відсутніх на зв’язку – 2: Дубнов А.В.,
Макаренко М.В: «за – 12, проти – 0, утрималися – 0»).
6.
Р І З Н Е:
1.
Народний депутат України Кузьміних С.В. звернув увагу на
відсутність до цього часу інформації про аптечну мережу (чи аптеки), через яку
відбувався збут працівниками Житомирського обласного онкологічного
диспансеру закуплених за бюджетні кошти лікарських засобів для лікування
онкологічних захворювань.
З метою посилення заходів державного контролю за діяльністю аптечних
закладів та попередження правопорушень, виявлених правоохоронними
органами у Житомирському обласному онкологічному диспансері, та за
результатами обговорення, в якому брав участь перший заступник Голови
Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками Цілина
В.В., вирішено звернутися до Національної поліції України з проханням надати

Комітетові інформацію про аптечну мережу (чи аптеки), через яку безпосередньо
здійснювався продаж отриманих від працівників Житомирського обласного
онкологічного диспансеру лікарських засобів, закуплених за бюджетні кошти,
для лікування онкологічних захворювань.
2.
На запитання народного депутата України Радуцького М.Б. стосовно
розробленого МОЗ України плану (порядку) розгортання (за потреби) мобільних
госпіталів для надання медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною
хворобою COVID-19, спричиненою SARS-CoV-2, та стану захворюваності
населення на коронавірусну хворобу в Харківській області відповів заступник
Міністра охорони здоров’я України, Головний державний санітарний лікар
України Кузін І.В.
3.
В обговоренні порушеного народним депутатом України Зубом В.О.
питання стосовно оплати комунальних послуг та енергоносіїв комунальних
закладів охорони здоров’я, зокрема комунальних некомерційних закладів
охорони здоров’я Чернігівської області, брали участь заступник Міністра
охорони здоров’я України Микичак І.В. та Голова Комітету Радуцький М.Б.,
який запропонував розглянути це питання на виїзному засіданні Комітету, яке
планується провести у період поточної сесії Верховної Ради України дев’ятого
скликання.
4. Народним депутатом України Стефанишиною О.А. порушено питання
стосовно необхідності додаткового обговорення питання щодо переведення
комунальних некомерційних підприємств закладів охорони здоров’я на
обслуговування в органах державного казначейства з огляду на відсутність
узгодженої позиції заінтересованих сторін та необхідність збереження
автономності надавачів медичних послуг як головного принципу
запровадженого реформою фінансування охорони здоров’я.
З метою посилення контролю за цільовим використанням комунальними
некомерційними підприємствами закладів охорони здоров’я коштів, отриманих
за договорами від НСЗУ за надані медичні послуги за програмою медичних
гарантій, та недопущення розміщення цих коштів на депозитних рахунках
закладів охорони здоров’я, що здійснюють господарську діяльність як
комунальні некомерційні підприємства, звернутися до Міністерства охорони
здоров’я України з проханням провести робочу нараду для обговорення цього
питання з представниками
Міністерства фінансів України, Державного
казначейства України, Національної служби здоров’я України, регіональних
комунальних некомерційних підприємств, а також народними депутатами
України (за згодою).
Голова Комітету

М.Б. РАДУЦЬКИЙ

Секретар Комітету

Я.В. ЗІНКЕВИЧ

