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

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 89

26

листопада

21

13:00, 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., Заславський Ю.І., Зінкевич Я.В., Зуб В.О., Кузьміних С.В.,
Перебийніс М.В., Стефанишина О.А.
Відсутні:
Члени Комітету: Довгий О.С., Дубнов А.В., Макаренко М.В. (з поважних
причин).
Запрошені:
Комаріда О.О. – перший заступник Міністра охорони здоров’я України,
Яременко О.О. - заступник Міністра охорони здоров’я України з питань
європейської інтеграції.
Гусак Н.Б. – Голова Національної служби здоров’я України, Фенчак А.В. –
заступник Голови Національної служби здоров’я України, Донець І.С. –
директор юридичного департаменту Національної служби здоров’я України.
Цілина В.В. – перший заступник Голови Державної служби України з
лікарських засобів та контролю за наркотиками.
Гарц І.В. – начальник відділу охорони здоров’я департаменту видатків
бюджету гуманітарної сфери Міністерства фінансів України, Москалевська І.О.
– заступник директора департаменту – начальник відділу верифікації та

моніторингу виплат департаменту забезпечення організаційно-моніторингової
роботи Міністерства фінансів України.
Соколовська Ю.С. – заступник Керівника Офісу Президента України.
Соловйов О.С. – заступник Секретаря Ради Національної безпеки і оборони
України (Апарат РНБО України).
Степаненко О.А. – представник Уповноваженого з дотримання соціальних та
економічних прав.
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 Зброжек С.І.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.
читання).

Про проект Закону про лікарські засоби (реєстр. № 5547, друге

2.
Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо удосконалення системи управління сферою охорони здоров’я та
забезпечення медичного обслуговування населення (реєстр. № 5873, друге
читання).
(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 26 листопада
2021 року.
Інформує Радуцький М.Б. – Голова Комітету
В обговоренні питання брала участь народний депутат України Дмитрієва
О.О.
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 26 листопада
2021 року з урахуванням пропозиції народного депутата України
Дмитрієвої О.О. про перенесення розгляду проекту Закону про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо удосконалення системи управління
сферою охорони здоров’я та забезпечення медичного обслуговування населення

(реєстр. № 5873, друге читання) на наступне засідання Комітету, що відбудеться
29 листопада 2021 року.
Рішення прийнято одноголосно
(на час голосування присутніх народних депутатів України членів Комітету – 11, відсутніх на зв’язку – 1: Дубневич Я.В.:
«за – 11, проти – 0, утрималися – 0»).
2.
СЛУХАЛИ:
Про проект Закону про лікарські засоби (реєстр. № 5547, друге читання).
Інформують: Кузьміних С.В. – голова підкомітету
з питань фармації та фармацевтичної діяльності
Комітету, Комаріда О.О. – перший заступник
Міністра охорони здоров’я України
В обговоренні питання брали участь народні депутати України Радуцький
М.Б., Заславський Ю.І., Кузьміних С.В., Дубіль В.О., Булах Л.В., Вагнєр В.О.,
Зуб В.О., Стефанишина О.А., перший заступник Міністра охорони здоров’я
України Комаріда О.О., представник Уповноваженого з дотримання соціальних та
економічних прав Степаненко О.А.
УХВАЛИЛИ:
1.
За результатами розгляду поданих народними депутатами України
пропозицій і поправок до проекту Закону України про лікарські засоби (реєстр.
№ 5547):
врахувати поправку № 1521.
Рішення прийнято більшістю голосів
(народних депутатів України - членів Комітету – 15,
присутніх – 12: «за – 8, проти – 2, утрималися – 2»);
відхилити поправку № 1523.
Рішення прийнято більшістю голосів
(на час голосування присутніх народних депутатів України членів Комітету – 10, відсутніх на зв’язку – 2: Дубіль В.О.,
Заславський Ю.І.: «за – 71, проти – 3, утрималися – 1»).
за пропозицією голови підкомітету з питань фармації та фармацевтичної
діяльності Комітету, народного депутата України Кузьміних С.В. та з
урахуванням голосування за поправки №№ 1521, 1523:

З урахуванням голосу народного депутата України Заславського Ю.І. (на його прохання після відновлення
зв’язку)
1

1) врахувати 949 поправок, врахувати редакційно 335 поправок, врахувати
частково 137 поправок, включених до порівняльної таблиці до законопроекту,
номери яких наведено в підготовленому підкомітетом додатку до порівняльної
таблиці з переліком поданих до неї поправок народних депутатів України до
законопроекту.
Рішення прийнято одноголосно
(на час голосування присутніх народних депутатів України членів Комітету – 11, відсутніх на зв’язку – 1: Дубіль В.О.:
«за – 11, проти – 0, утрималися – 0»);
2) відхилити 777 поправок, включених до порівняльної таблиці до
законопроекту, номери яких наведено в підготовленому підкомітетом додатку
до порівняльної таблиці з переліком поданих до неї поправок народних депутатів
України до законопроекту.
Рішення прийнято одноголосно
(на час голосування присутніх народних депутатів України членів Комітету – 11, відсутніх на зв’язку – 1: Дубіль В.О.:
«за – 11, проти – 0, утрималися – 0»).
2.
Рекомендувати Верховній Раді України прийняти запропоновану
Комітетом остаточну редакцію проекту Закону про лікарські засоби (реєстр.
№ 5547) у другому читанні і в цілому як Закон 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 голову підкомітету з питань фармації та фармацевтичної
діяльності Комітету, народного депутата України Кузьміних Сергія
Володимировича;
доручити секретаріату оформити відповідно до ухвалених Комітетом
рішень остаточну редакцію порівняльної таблиці до законопроекту з
урахуванням результатів голосування.
Рішення прийнято більшістю голосів
(народних депутатів України - членів Комітету – 15,
присутніх – 12: «за – 11, проти – 0, утрималися – 1»).

Голова Комітету

М.Б. РАДУЦЬКИЙ

Секретар Комітету

Я.В. ЗІНКЕВИЧ

