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

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 86

03

листопада

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.,
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., Дубневич Я.В. (з поважних причин).
Запрошені:
Білозір Л.М. – народний депутат України.
Комаріда О.О. – перший заступник Міністра охорони здоров’я України,
Карчевич М.В. – заступник Міністра охорони здоров’я України з питань цифрового
розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, Кузін І.В. – заступник Міністра
охорони здоров’я України, Головний державний санітарний лікар України.
Самофалов Д.О. – тимчасово виконуючий обов’язки Голови Національної
служби здоров’я України, Бойко Т.О. – заступник Голови Національної служби
здоров’я України, Донець І.С. – директор юридичного департаменту
Національної служби здоров’я України.
Бурзак В.І. - перший заступник начальника Головного управління
контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки

Служби безпеки України, Виговський В.С. – заступник начальника військовомедичного управління Служби безпеки України.
Акопян М.А. – заступник Міністра внутрішніх справ України, Смик А.С. –
директор департаменту охорони здоров’я та реабілітації Міністерства
внутрішніх справ України, Добросердов А.Р. – тимчасово виконуючий обов’язки
заступника начальника Головного слідчого управління Національної поліції
України, Ботвина В.О. – заступник начальника управління департаменту
стратегічних розслідувань Національної поліції України.
Сомова Т.Є. - виконуюча обов’язки начальника Управління державного
нагляду за дотриманням санітарного законодавства та розслідування
епідеміологічних спалахів Державної служби України з питань безпечності
харчових продуктів та захисту споживачів.
Зарубіна С.А. – начальник управління страхових виплат та матеріального
забезпечення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України.
Божинський В.С. – виконуючий обов’язки генерального директора
директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти
Міністерства освіти і науки України, Хоменко О.В. – виконуюча обов’язки
керівника експертної групи з питань шкільної освіти директорату дошкільної,
шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти Міністерства освіти і науки
України, Мруга М.Р. – державний експерт експертної групи з питань вищої
освіти та освіти дорослих директорату фахової передвищої, вищої освіти
Міністерства освіти і науки України.
Мондріївський В.М. – заступник голови Київської міської державної
адміністрації, Фіданян О.Г. – директор департаменту освіти і науки виконавчого
органу Київської міської ради (КМДА), Гінзбург В.Г. – директор департаменту
охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА).
Соловйов О.С. – заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони
України (Апарат РНБО України).
Квіташвілі О.М. – голова Експертної ради при Комітеті Верховної Ради
України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування.
Кулеша Т.Г. – голова ради громадської спілки «Орфанні захворювання
України».
Присутні:
Керівник секретаріату Комітету Марченко Д.О., заступник керівника
секретаріату Комітету Зброжек С.І.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.
Звіт Міністерства охорони здоров’я України щодо забезпечення
киснем лікувально-профілактичних закладів, стану вакцинації населення проти
COVID-19 та забезпеченості ліжко-місцями для госпіталізації пацієнтів з
COVID-19, а також про заходи, що вживаються правоохоронними та іншими

органами для припинення протиправної діяльності з виготовлення та продажу
фальсифікованих результатів ПЛР-тестів та вакцинальних COVID-сертифікатів
і порушень карантинних обмежень.
2.
Про проект Закону про внесення змін до статті 39 Закону України
"Про захист населення від інфекційних хвороб" щодо врегулювання питання
соціального захисту постраждалих від коронавірусної хвороби (COVID-19)
медичних працівників закладів охорони здоров’я всіх форм власності
(р. № 6192), поданий народним депутатом України Радуцьким М.Б. та іншими
народними депутатами України (разом 49 народних депутатів України).
3.
Про організацію навчання у закладах освіти в період встановленого
карантином “червоного” рівня епідемічної небезпеки (зокрема закладів освіти, в
яких усі працівники щеплені проти COVID-19).
4.
Про результати робочої наради з обговорення нагальних питань
стосовно організації та проведення державних закупівель за договорами
керованого доступу в 2021 та наступному роках.
(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 3 листопада
2021 року.
Інформує Радуцький М.Б. – Голова Комітету
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
3 листопада 2021 року.
Рішення прийнято одноголосно
(народних депутатів України - членів Комітету – 15,
присутніх – 13: «за – 13, проти – 0, утрималися – 0»).
2.
СЛУХАЛИ:
Звіт Міністерства охорони здоров’я України щодо забезпечення киснем
лікувально-профілактичних закладів, стану вакцинації населення проти COVID19 та забезпеченості ліжко-місцями для госпіталізації пацієнтів з COVID-19, а
також про заходи, що вживаються правоохоронними та іншими органами для
припинення протиправної діяльності з виготовлення та продажу
фальсифікованих результатів ПЛР-тестів та вакцинальних COVID-сертифікатів
і порушень карантинних обмежень.

Інформують: Радуцький М.Б. – Голова Комітету,
Комаріда О.О. – перший заступник Міністра охорони
здоров’я України, Кузін І.В. – заступник Міністра
охорони здоров’я України, Головний державний
санітарний лікар України, Карчевич М.В. – заступник
Міністра охорони здоров’я України з питань
цифрового розвитку, цифрових трансформацій і
цифровізації, Бурзак В.І. - перший заступник начальника
Головного управління контррозвідувального захисту
інтересів держави у сфері економічної безпеки
Служби безпеки України, Добросердов А.Р. – т.в.о.
заступника начальника Головного слідчого управління
Національної поліції України, Сомова Т.Є. –
в.о. начальника Управління державного нагляду за
дотриманням санітарного законодавства та
розслідування епідеміологічних спалахів
Держпродспоживслужби України
В обговоренні питання брали участь народні депутати України Вагнєр
В.О., Стефанишина О.А., Дмитрієва О.О., Макаренко М.В., Білозір Л.М.,
Радуцький М.Б., а також перший заступник Міністра охорони здоров’я України
Комаріда О.О., заступник Міністра охорони здоров’я України, Головний
державний санітарний лікар України Кузін І.В., т.в.о. Голови Національної
служби здоров’я України Самофалов Д.О., заступник Голови Національної
служби здоров’я України Бойко Т.О., перший заступник начальника Головного
управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної
безпеки Служби безпеки України Бурзак В.І.
УХВАЛИЛИ:
Надану Комітету інформацію взяти до відома.
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»).
3.
СЛУХАЛИ:
Про проект Закону про внесення змін до статті 39 Закону України "Про
захист населення від інфекційних хвороб" щодо врегулювання питання
соціального захисту постраждалих від коронавірусної хвороби (COVID-19)
медичних працівників закладів охорони здоров’я всіх форм власності
(р. № 6192), поданий народним депутатом України Радуцьким М.Б. та іншими
народними депутатами України (разом 49 народних депутатів України).
Інформують: Радуцький М.Б.- Голова Комітету,

Комаріда О.О. – перший заступник Міністра охорони
здоров’я України, Зарубіна С.А. – начальник управління
страхових виплат та матеріального забезпечення
виконавчої дирекції Фонду соціального страхування
України
В обговоренні питання брав участь народний депутат України
Макаренко М.В.
УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати Верховній Раді України включити проект Закону про
внесення змін до статті 39 Закону України "Про захист населення від
інфекційних хвороб" щодо врегулювання питання соціального захисту
постраждалих від коронавірусної хвороби (COVID-19) медичних працівників
закладів охорони здоров’я всіх форм власності (р. № 6192) до порядку денного
шостої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання і за результатами
розгляду в першому читанні прийняти його за основу та в цілому як Закон,
доручивши Комітету спільно з Головним юридичним управлінням Апарату
Верховної Ради України здійснити його техніко-юридичне доопрацювання при
підготовці 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
(на час голосування присутніх народних депутатів України членів Комітету – 12, відсутніх на зв’язку – 1: Дубнов А.В.:
«за – 12, проти – 0, утрималися – 0»).
4.
СЛУХАЛИ:
Про організацію навчання у закладах освіти в період встановленого
карантином “червоного” рівня епідемічної небезпеки (зокрема закладів освіти, в
яких усі працівники щеплені проти COVID-19).
Інформують: Стефанишина О.А. – член Комітету,
Божинський В.С. – в.о. генерального директора
директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та
інклюзивної освіти Міністерства освіти і науки України,
Мондріївський В.М. – заступник голови Київської
міської державної адміністрації, Гінзбург В.Г. – директор
департаменту охорони здоров’я виконавчого органу
Київської міської ради (КМДА)

В обговоренні питання брали участь народні депутати України
Стефанишина О.А., Радуцький М.Б., а також заступник Міністра охорони
здоров’я України, Головний державний санітарний лікар України Кузін І.В.
Інформацію взято до відома.
5.
СЛУХАЛИ:
Про результати робочої наради з обговорення нагальних питань стосовно
організації та проведення державних закупівель за договорами керованого
доступу в 2021 та наступному роках.
Інформують: Кулеша Т.Г.- голова ради
ГС «Орфанні захворювання України»,
Комаріда О.О. - перший заступник Міністра
охорони здоров’я України
В обговоренні питання брали участь народні депутати України Зуб В.О.,
Дмитрієва О.О., голова ради ГС «Орфанні захворювання України» Кулеша Т.Г.,
перший заступник Міністра охорони здоров’я України Комаріда О.О. та Голова
Комітету Радуцький М.Б., який доручив голові підкомітету з питань профілактики та
боротьби з онкологічними захворюваннями Зубу В.О. провести робочу нараду за
участю народних депутатів України – членів Комітету, посадових осіб МОЗ
України, ДП «Медичні закупівлі», представників громадських організацій, які
опікуються питаннями орфанних захворювань, з метою обговорення нагальних
питань організації та проведення у 2021 році державних закупівель інноваційних
препаратів для лікування хворих на спінальну м’язову атрофію за договорами
керованого доступу, а також організації та проведення таких закупівель для
лікування цього та інших орфанних захворювань у наступних роках.

Голова Комітету

М.Б. РАДУЦЬКИЙ

Секретар Комітету

Я.В. ЗІНКЕВИЧ

