
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації,  

медичної допомоги та медичного страхування 

 

25 січня 2022 року 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Колеги!  

Починаємо засідання Комітету!  

Відповідно до частини третьої статті 44 Закону про Комітети Верховної 

Ради України у зв’язку із відсутністю з поважних причин секретаря Комітету,  

народного депутата України Яни Зінкевич доручаю здійснення підрахунку 

голосів народному депутату, голові підкомітету з питань забезпечення 

епідемічної безпеки, боротьби із ВІЛ/СНІД та соціально небезпечними 

захворюваннями Ладі Булах. 
 

Відповідно до Закону про комітети інформую всіх присутніх, що на 

засіданні відбувається аудіозапис. 

Пані Ладо, скільки нас присутніх? 

БУЛАХ Л.В. Восьмеро присутніх. Кворум є. 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую. Кворум є.  

Починаємо нашу роботу із затвердження порядку денного. Якщо немає 

пропозицій і заперечень, прошу підтримати.  

Хто за?   

 

БУЛАХ Л.В. 8 - за. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую. Порядок денний затверджено. 

Переходимо до розгляду питання про проект Закону про внесення змін 

до деяких законів України щодо врегулювання питання запровадження 

карантину №  6508. 

Цей проект Закону ми з вами розглядали, не буду розповідати про що 

цей закон. Водночас існує велика ймовірність того, що під час підготовки 

законопроекту до другого читання виникне необхідність внесення 

додаткових пропозицій не лише у статтю 29 Закону «Про захист населення 

від інфекційних хвороб», а й у інші його статті або законодавчі акти, що не 

були предметом розгляду в першому читанні. 

Тому, щоб забезпечити повноту правового регулювання питання щодо 

встановлення карантину під  час підготовки законопроекту до другого 

читання, пропоную переглянути попереднє рішення Комітету щодо 
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законопроекту 6508 та доповнити його положенням щодо можливості 

надання пропозицій і поправок суб’єктами права законодавчої ініціативи 

відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України. 

Якщо немає заперечень, тоді йдемо по процедурі, передбаченій 

частиною п’ятою статті 44 Закону «Про комітети Верховної Ради України», - 

спочатку скасовуємо попереднє рішення і потім ухвалюємо нове.  

Нагадую, що прийняття цього рішення має підтримати більшість від 

затвердженого складу Комітету, тобто не менше 8 членів Комітету. 

Ставлю на голосування першу пропозицію: переглянути рішення 

Комітету від 19 січня 2022 року (протокол № 92) щодо проекту Закону про 

внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання питання 

запровадження карантину (реєстраційний  № 6508). 

Прошу голосувати! 

Хто за? 

 

БУЛАХ Л.В. 8 - за. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую. Рішення прийнято. 

Наступна пропозиція: ухвалити нове рішення, яким рекомендувати 

Верховній Раді України включити проект Закону України про внесення змін 

до деяких законів України щодо врегулювання питання запровадження 

карантину (реєстраційний № 6508) до порядку денного шостої сесії 

Верховної Ради України дев’ятого скликання та за результатами розгляду в 

першому читанні прийняти його за основу з урахуванням пропозицій, 

зазначених у висновку Комітету, та необхідності внесення змін до інших 

структурних частин та/або інших законодавчих актів, що не були предметом 

розгляду в першому читанні, відповідно до частини першої статті 116 

Регламенту 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 визначити народного депутата 

України, Голову Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та 

медичного страхування Радуцького Михайла Борисовича. 
 

Прошу підтримати і проголосувати. 
 

Хто за?  

 

БУЛАХ Л.В. 8 - за.  
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РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую, колеги. Рішення прийнято.  

На цьому засідання Комітету завершено. Всім дякую. 


