
Проект 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

засідання Комітету Верховної Ради України з питань  

здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування  

_________________________________________________ 

(у режимі відеоконференції, 15:00) 
 

 

26 січня 2022 року    

 

1. Про поточний стан із захворюваністю населення на коронавірусну 

хворобу COVID-19, хід вакцинації населення проти COVID-19 та готовність 

системи охорони здоров’я до спалахів захворюваності на коронавірусну 

інфекцію. 

Інформує:  
 

ЛЯШКО                              - 

Віктор Кирилович 

Міністр охорони здоров’я України 

 

2. Про звіт генерального директора ДП «Медичні закупівлі України» 

Жумаділова А.К. за результатами державних закупівель лікарських засобів у 

2021 році, у тому числі щодо  закупівлі препаратів для лікування онкохворих, а 

також про плани ДП «Медичні закупівлі України» щодо підвищення у 2022 році 

ефективності системи державних закупівель в охороні здоров’я. 

Інформує:  
 

ЖУМАДІЛОВ                - 

Арсен Куатович 

Генеральний директор ДП «Медичні 

закупівлі України» 
 

3. Про формування тарифів на медичні послуги, що надаватимуться за 

програмою медичних гарантій у 2022 році, та визначення в їх структурі 

компонента оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров’я, які 

надають медичні послуги згідно договору з НСЗУ про медичне обслуговування 

населення за програмою медичних гарантій. 

Інформує:  
 

ГУСАК                                  - 

Наталія Борисівна 

Голова Національної служби здоров’я 

України   
 

4. Про готовність системи охорони здоров’я до надання медичної допомоги 

військовослужбовцям та цивільному населенню в умовах широкомасштабних 

воєнних дій  у разі збройної агресії проти України.  
 

Інформують:  

Представники Міністерства охорони здоров’я України  

Представники Генерального штабу Збройних Сил України   

Представники Командування медичних сил  

Збройних Сил України   

 

 

 



5. Про проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо удосконалення надання медичної допомоги (р. № 6306, 

доопрацьований), поданий народним депутатом України Радуцьким М.Б. та 

іншими народними депутатами України (разом 39 народних депутатів України). 
 

Інформують:  

Народні депутати України – автори законодавчої ініціативи  
  

6. Про проект Закону України про внесення змін до Кримінального 

кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення 

щодо удосконалення відповідальності за порушення встановленого порядку 

доклінічного вивчення, клінічних випробувань і державної 

реєстрації/перереєстрації лікарських засобів України (р. № 5815), поданий 

народним депутатом України Зубом В.О. та іншими народними депутатами 

(разом 18 народних депутатів України). 
 

Інформують:  

Народні депутати України – автори законодавчої ініціативи  
 

7. Про План роботи Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я 

нації, медичної допомоги та медичного страхування у період сьомої сесії 

Верховної Ради України дев’ятого скликання (лютий – липень 2022 року)  

Інформує:  

РАДУЦЬКИЙ                  - 

Михайло Борисович  

голова Комітету  

 

8. Про затвердження Звіту про роботу Комітету Верховної Ради України 

з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування у період 

шостої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання. 
 

Інформує:  

РАДУЦЬКИЙ                  - 

Михайло Борисович  

голова Комітету  

 

9. Про утворення робочої групи для доопрацювання законопроектів, 

спрямованих на підвищення ефективності боротьби з ВІЛ/СНІДом (реєстр. № 

6364 «Про внесення змін до Закону України "Про протидію поширенню 

хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і 

соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ" щодо застосування сучасних 

підходів до профілактики, тестування і лікування ВІЛ-інфекції відповідно до 

керівних документів ВООЗ» та реєстр. № 6365 «Про внесення змін до статті 

130 Кримінального кодексу України щодо зменшення стигматизації та 

дискримінації людей, які живуть з ВІЛ»). 

Інформує:  

БУЛАХ                                      - 

Лада Валентинівна  

голова підкомітету  

 


