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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

 

ВИСНОВОК  

на проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо удосконалення надання медичної допомоги, внесений 

народним депутатом України Радуцьким М.Б. та іншими народними 

депутатами України (реєстр. № 6306, доопрацьований) 

 

Комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного 

страхування (далі - Комітет) на засіданні 26 січня 2022 року (протокол № 94) 

розглянув доопрацьований проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо удосконалення надання медичної допомоги, 

внесений народним депутатом України Радуцьким М.Б. та іншими народними 

депутатами України. 

Доопрацьований проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо удосконалення надання медичної допомоги розроблено на 

виконання Постанови Верховної Ради України від 15 грудня 2021 року № 1961-

IX. 

Відповідно до пояснювальної записки, цей законопроект покликаний 

підвищити ефективність діяльності Національної служби здоров’я України (далі 

– НСЗУ) та медичного обслуговування населення і попередити ризики 

порушення прав громадян на медичну допомогу, передбачену законодавством 

України. 

Для досягнення цієї мети доопрацьованим законопроектом пропонується: 

покласти на Кабінет Міністрів України повноваження щодо затвердження 

порядку реалізації програми медичних гарантій; 

наділити НСЗУ повноваженнями щодо розробки документів, необхідних 

для укладення договорів про медичне обслуговування населення за програмою 

медичних гарантій (специфікацій і умов закупівлі медичних послуг), здійснення 

заходів з перевірки дотримання надавачами медичних послуг умов договорів про 

медичне обслуговування населення та про реімбурсацію (шляхом проведення 

відповідного моніторингу); 

закріпити на законодавчому рівні умови укладання договорів НСЗУ із 

закладами охорони здоров’я про медичне обслуговування населення за 

програмою медичних гарантій; 
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заборонити затвердження в рамках програми медичних гарантій пакетів, 

що не передбачають надання послуг в сфері охорони здоров’я, крім оплати 

заходів з готовності до надання медичної допомоги в умовах поширення 

інфекційних захворювань, епідемій та інших надзвичайних ситуаціях; 

запровадити міжнародні підходи до визначення видів медичної допомоги, 

об’єднавши вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу та третинну 

(високоспеціалізовану) медичну допомогу в один вид – спеціалізована медична 

допомога; 

врегулювати питання забезпеченням розвитку електронної системи 

охорони здоров’я тощо. 

Також законопроектом пропонується оновити положення, що 

встановлюють засади надання паліативної допомоги, синхронізувати норми 

Цивільного кодексу України щодо відшкодування кримінальними 

правопорушниками витрат на лікування потерпілого із положеннями 

законодавства про державні фінансові гарантії медичного обслуговування 

населення, а також запровадити кластерний принцип організації госпітальних 

округів, що дозволить забезпечити надання якісної, комплексної, безперервної і 

орієнтованої на пацієнтів медичної допомоги. 

Окрім того, доопрацьований законопроект передбачає закріплення на рівні 

закону гарантій щодо мінімальної заробітної плати медичних та фармацевтичних 

працівників державних та комунальних закладів охорони здоров’я, а також 

можливість встановлювати у державних та комунальних закладах охорони 

здоров’я оплату від фізичних та юридичних осіб за надання ними послуг з 

медичного обслуговування, що не покриваються програмою медичних гарантій 

з медичного обслуговування населення та в інших випадках, які встановлюються 

законодавством. 

Слід зазначити, що розробка законопроекту обумовлена необхідністю 

підвищення ефективності діяльності НСЗУ як єдиного державного 

закупівельника медичних послуг, поліпшення медичного обслуговування 

населення, а також виконання рішення Ради національної безпеки і оборони 

України  від 30 липня 2021 року «Про стан національної системи охорони 

здоров’я та невідкладні заходи щодо забезпечення громадян України медичною 

допомогою», введеного в дію Указом Президента України №369/2021. 

Міністерство охорони здоров’я України підтримує законопроект про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення 

надання медичної допомоги (реєстр. № 6306, доопрацьований). 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у 

своєму висновку (№ 16/03-2022/21968 (814690) від 26.01.2022 р.) висловлює до 

доопрацьованого законопроекту низку зауважень. 

Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України проект 

Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

удосконалення надання медичної допомоги (реєстр. № 6306, доопрацьований) за 

результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу з урахуванням 

необхідності внесення змін до інших статей законодавчих актів, до яких 

запропоновано зміни, та інших законів України, що не були предметом розгляду 

в першому читанні, відповідно до частини першої статті 116 Регламенту 
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Верховної Ради України, а також скоротити наполовину строк подання 

суб’єктами права законодавчої ініціативи пропозицій і поправок при підготовці 

цього законопроекту до другого читання відповідно до частини другої статті 116 

Регламенту Верховної Ради України. 

Співдоповідачем із зазначеного питання при розгляді його на пленарному 

засіданні Верховної Ради України визначено Голову Комітету, народного 

депутата України Радуцького Михайла Борисовича. 

 

 

 

Голова Комітету              М.Б. Радуцький 


