
СТЕНОГРАМА 

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

медичної допомоги та медичного страхування 

 

16 лютого 2022 року 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Колеги, по-перше, дозвольте привітати всіх зі 

святом. Сьогодні Україна відзначає вперше День єдності. Всіх вітаю зі 

святом. Сьогодні це свято особливо актуальне. Ми всі жили останні декілька 

тижнів в дуже важкій ситуації. Вона не стала легшою, але Україна в черговий 

раз показала, що наша сила якраз в єдності. Тому ще раз всіх зі святом.  

Починаємо засідання Комітету з питань здоров'я нації, медичної 

допомоги та медичного страхування. Інформую всіх, що на засіданні 

відбувається аудіо та відеозапис, також відеотрансляція нашого засідання 

здійснюється в онлайн-режимі  на офіційній сторінці в Фейсбуці комітету.  

Традиційно нагадую про організаційні питання. Прошу слідкувати, 

щоб мікрофони були відключені. Народним депутатам нагадую про 

необхідність під час голосування вмикати камеру і обов'язково піднімати 

руку.  

На мою адресу як голови комітету в єдиній автоматизованій системі 

СЕДО надійшло 12 персональних листів з електронними підписами щодо 

згоди на проведення сьогоднішнього засідання комітету в режимі 

відеоконференції. Отже мною отримано попередню згоду від більшості 

народних депутатів членів комітету. Відповідно до пункту 4 розділу VIII 

Закону України "Про комітети Верховної Ради України" ми проводимо наше 

засідання в режимі відеоконференції.  

Спочатку встановлюємо наявність кворум. Прошу відповідати 

"присутній" чи "присутня", коли я називаю прізвище.     

Булах.  

 

БУЛАХ Л.В. Присутня.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую.  

Вагнєр. 

 

ВАГНЄР В.О. Присутня.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дмитрієва. 

 

ДМИТРІЄВА О.О. Присутня. 
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РАДУЦЬКИЙ М.Б. Довгий.  

 

_______________. (Нерозбірливо) 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дубіль.  

 

ДУБІЛЬ В.О. Присутній.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Дубневич. 

  

ДУБНЕВИЧ Я.В. Присутній. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Заславський. Юрій Іванович, ви з нами? Не чую. 

Зінкевич.   

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. Присутня.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую. 

Зуб. 

 

ЗУБ В.О. Присутній.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Кузьміних.  

 

КУЗЬМІНИХ С.В. Присутній.   

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Макаренко.  

 

МАКАРЕНКО М.В. Присутній.  

  

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Перебийніс. 

 

ПЕРЕБИЙНІС М.В. Присутній.   

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Радуцький присутній.   

Стефанишина.  

 

СТЕФАНИШИНА О.А. Є.   

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую.  

Пані Яно, оголосіть скільки нас. 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. Здається, ви Дубнова не називали або я не чула.  
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РАДУЦЬКИЙ М.Б. Називав, але не чув його відповіді.  

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. Зрозуміло. Тоді у нас присутніх 12 народних 

депутатів.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую. Кворум є. Розпочинаємо нашу роботу. 

Сьогодні у нашому засіданні беруть участь… Колеги запрошені, 

прошу, коли я озвучую прізвища, відповідати "присутній" для того, щоб 

зафіксувати це у протоколі засідання. Народний депутат України Рєпіна Елла 

Анатоліївна – співавтор законопроекту (реєстраційний номер 4212).  

 

РЄПІНА Е.А. Так, я присутня. Мене чути, я так сподіваюсь.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Так, чуємо, чуємо і бачимо. Дуже приємно, вітаємо.  

 

РЄПІНА Е.А. Дякую.          

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Від Комітету Верховної Ради України з питань 

гуманітарної та інформаційної політки Сушко Павло Миколайович – 

заступник голови комітету, голова підкомітету у сфері кінематографу та 

реклами. Павле Миколайовичу, ви з нами? Ну, будемо сподіватися, що 

долучиться. Але є співавтор законопроекту, то, я думаю, Елла Анатоліївна 

нам доповість і відповість на питання колег.  

Від Міністерства охорони здоров'я, наскільки я розумію, Віктор 

Кирилович ще затримується на засіданні уряду, але обіцяв до нас 

приєднатися.        

Кузін Ігор Володимирович - заступник Міністра охорони здоров'я 

України - Головний державний санітарний лікар України.  

 

КУЗІН І.В. Добрий день, шановні колеги. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Дякую.  

Гусак Наталія Борисівна, Голова Національної служби здоров'я 

України. 

 

ГУСАК Н.Б. Доброго дня. Присутня. 

 

ЗАСЛАВСЬКИЙ Ю.І. Михайле Борисовичу, доброго дня. Заславський 

присутній. Я прошу вибачення за запізнення. 

 

СУШКО П.М.  Михайле Борисовичу, Павло Сушко також присутній. 
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РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую, Павле. Вітаю. Ви з нами. 

Від Ради національної безпеки і оборони України Соловйов Олексій 

Станіславович - заступник Секретаря РНБО. Олексію Станіславовичу, ви з 

нами? Ми бачимо, що приєднався. Може, щось із зв'язком. 

Від Експертної ради при Комітеті Верховної Ради України з питань 

здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Квіташвілі 

Олександр Мерабович - голова Експертної ради. 

 

КВІТАШВІЛІ О.М. Присутній. Доброго дня.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Доброго дня.  

Також у нашому засіданні беруть участь виконавчий директор 

громадської організації "Життя" Купира Дмитро Іванович. 

 

КУПИРА Д.І. Доброго дня.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Ми  вас чуємо, але не побачили, Дмитре Івановичу. 

А, є. Тепер і бачимо. Дякую.  

Якщо немає інших пропозицій, пропоную затвердити порядок денний 

із запропонованими змінами.  

Прошу членів комітету увімкнути камери та проголосувати "за", 

"проти" чи "утримався".  

А, і вже є Віктор Кирилович. Але, Вікторе Кириловичу, ми вже змінили 

порядок денний. Чи може, колеги, Віктор Кирилович уже є, тоді може не 

будемо змінювати порядок денний і почнемо так, як і планували: перше 

питання - COVID, друге питання - законопроект 4212? Немає заперечень, 

колеги? Не змінюємо тоді порядок денний? 

Тоді, колеги, затверджуємо порядок денний без змін, як і планували. 

Прошу голосувати. 

Булах.  

 

БУЛАХ Л.В.  За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Вагнєр. 

 

ВАГНЄР В.О. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Дмитрієва. 

 

ДМИТРІЄВА О.О.  За. 
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РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Дубіль. 

 

ДУБІЛЬ В.О. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Дубневич. 

 

ДУБНЕВИЧ Я.В.  За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Дубнов. 

Заславський. Юрію Івановичу, не чуємо. 

Зінкевич. 

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Зуб. 

 

ЗУБ В.О. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Кузьміних. 

 

КУЗЬМІНИХ С.В.  За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Макаренко.  

 

МАКАРЕНКО М.В.  За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Перебийніс. 

 

ПЕРЕБИЙНІС М.В.  За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Радуцький - за. 

Стефанишина. 

 

СТЕФАНИШИНА О.А.  За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Пані Яно, оголосіть, будь ласка. 

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. 12 - за. 1 - не голосував. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Дякую. Порядок денний затверджено. 

Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання 

порядку денного - про поточний стан із захворюваністю населення на 

коронавірусну хворобу COVID-19, організацію надання медичної допомоги 
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хворим на коронавірусну хворобу COVID-19 та хід вакцинації населення 

проти  COVID-19.  

Колеги, нагадаю, що на засіданні комітету 2 лютого ми домовились, що 

Міністерство охорони здоров'я буде систематично інформувати народних 

депутатів України членів комітету з цього питання до стабілізації епідемічної 

ситуації щодо COVID-19. Тому сьогодні ми запросили Міністра охорони 

здоров'я України Ляшка Віктора Кириловича для інформування народних 

депутатів України членів профільного парламентського комітету щодо 

поточної ситуації із захворюваністю населення на коронавірусну хворобу. 

Також хотілось би почути прогнози міністерства на лютий-березень, тобто на 

період дії запровадженого карантину до 31 березня.  

Пропоную такий регламент розгляду питання: 5 хвилин надамо для 

доповіді Міністра охорони здоров'я, потім по 3 хвилини надамо народним 

депутатам для запитань, виступів в обговоренні. Мається на увазі, народні 

депутати члени комітету. Прохання писати в групу комітету. І традиційно 

обмежимось трьома виступами від членів комітету. 

Колеги, якщо немає заперечень, переходимо до розгляду питання по 

суті. 

 

ДУБНОВ А.В. Шановний голово, зареєструйте мене, будь ласка, 

вибачте. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую, Артеме Васильовичу. Зареєстрували. Пані 

Яно, зареєструйте, будь ласка, колегу.  

Слово надається Міністру охорони здоров'я України Ляшку Віктору  

Кириловичу. Шановний Вікторе Кириловичу, у вас 5 хвилин. 

 

ЛЯШКО В.К. Дякую.  

Добрий день, шановний Михайле Борисовичу, шановні народні 

депутати! Вітаю вас всіх зі святом - Днем єдності. Бажаю вам всім міцного 

здоров'я і спокою в душі, і не тільки, і в командній роботі. 

Щодо питання порядку денного. У нас наразі Україна знаходиться на 

43-у місці з 54-х країн території Європейського регіону Всесвітньої 

організації охорони здоров'я за кількістю нових випадків COVID-19, якщо 

перераховувати кількість випадків на 100 тисяч населення. У нас в Україні 

після чотирьох тижнів стрімкого зростання кількості нових випадків 

COVID-19 бачимо перші ознаки до стабілізації ситуації, оскільки  вперше за 

останні чотири тижні тижнева кількість виявлених випадків госпіталізованих 

припинила зростання і демонструє спад. Зокрема за минулий тиждень 

зареєстровано 235 тисяч 256 випадків коронавірусної хвороби, що на 7 тисяч 

600 менше ніж було на попередньому тижні. До лікарень за тиждень 
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госпіталізовано 24 тисячі 575 хворих, що також на тисячу менше ніж 

минулого тижня.  

Ознаки стабілізації епідемічного процесу спостерігаються на тиждень 

раніше, ніж це показували наші прогнози. Від початку росту захворюваності 

зареєстровано зниження тижневої кількості нових випадків на території уже 

дев'яти регіонів і найпомітніше зниження показника відмічається у 

Вінницькій та в Івано-Франківській областях. Потенційно на  цьому тижні ми 

очікуємо можливість виходу, на цьому або на початку наступного, з 

"червоного" рівня епідемічної небезпеки Закарпатської та Рівненської 

областей. І зниження тижневої динаміки по кількості захворівших в Івано-

Франківській області також нам дає оптимістичні прогнози, що найближчим 

часом і Івано-Франківська область, яка вже пройшла свій піковий  період, 

також наблизиться до "жовтого" рівня епідемічної небезпеки. 

Водночас ми бачимо, що якщо дивитись по показниках зростання, то 

найбільша кількість нових випадків фіксується на території міста Київ, плюс 

51% попередньо до попереднього періоду. Також лідер приросту минулого 

тижня Запорізька область, яка мала приріст плюс 100%, але значно зменшила 

цей приріст, і ми фіксували її також на рівні 50%, що свідчить про те, що 

захворюваність із заходу України перейшла на центр і схід нашої держави. 

Проте хотів би наголосити, що це лише перші позитивні ознаки 

стабілізації захворюваності в Україні, і ми перебуваємо на високих цифрах, 

тому для того, щоб адекватно реагувати на таку кількість випадків 

коронавірусної хвороби нам потрібно продовжувати вакцинувати українців. І 

ми запустили зараз нову кампанію, окрім того, що їздять мобільні бригади по 

сільських населених пунктах, досить велика кількість волонтерів зараз в 

сільських населених пунктах ходять і по домівках людей старших 60 плюс 

для переконання їх зробити щеплення, а при такому бажанні, то відразу це 

щеплення і зробити.  

Наразі в наших закладах охорони здоров'я перебувають 30 тисяч 

пацієнтів. У той же час пацієнтами, яким призначена киснева терапія, 

зайнято 30 відсотків від усіх ліжок з киснем, які ми сьогодні маємо, а станом 

на сьогодні відведено 72 тисячі 539 ковідних ліжок.  

Ситуація щодо завантаженості дитячих ліжок залишається і надалі 

контрольованою. У закладах охорони здоров'я  зайнято 2 тисячі 200 дитячих 

ліжок, що на 8 відсотків менше порівняно з попереднім тижнем, і це від 

більше ніж 5 тисяч відведених для госпіталізації дітей. Ми бачимо, 

тривалість перебування дітей на ковідному ліжку незначна, тому відведеного 

ліжкового фонду сьогодні вистачає для того, щоб оперативно реагувати на 

ситуацію і збільшення кількості дітей, що хворіють на коронавірусну 

хворобу.  

Якщо подивитися по вакцинації, то наразі 24 із 25 областей України 

вже вакцинували принаймні однією дозою понад 40 відсотків дорослого 
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населення і 10 регіонів України вже вакцинували понад 50 відсотків 

дорослого населення. Антилідерами у нас є Закарпатська, Чернівецька, Івано-

Франківська, Волинська і Рівненська області – це п'ятірка тих, хто пасе 

задніх по вакцинації дорослого населення.  

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. Прошу, будь ласка, завершувати.  

 

ЛЯШКО В.К. У той же час, за попередній тиждень Закарпатська і 

Рівненська області значно наростили, що приємно радує.  

Дякую всім за увагу. Готовий бути дати відповіді на запитання в разі їх 

наявності.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую, шановний Вікторе Кириловичу.  

Колеги, записалася Дмитрієва Оксана Олександрівна. Прошу, пані 

Оксано. 

 

ДМИТРІЄВА О.О. Дякую, Вікторе Кириловичу, за вашу інформацію. 

Доброго дня. У мене  прохання до вас особисте не з приводу COVID, а 

взагалі. Ви нас інформуєте з приводу COVID, і я б дуже вас просила, можна 

наш комітет якось інформувати з якихось заходів, які проводить 

Міністерство охорони здоров'я? Бо ми ж все-таки комітет, який співпрацює з 

вами. Щоб потім якось долучатися до законів, то хотілося б мати більше 

інформації. Можна якось всім членам комітету розсилати? Або, може, у вас є 

якийсь календар наперед на місяць, щоб ми знали які заходи будуть 

проводитися Міністерством охорони здоров'я. 

Дякую.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую, пані Оксано, за запитання. Але для того в 

нас є "Різне". Це запитання було зараз не по суті першого питання порядку 

денного. 

 

ДМИТРІЄВА О.О. Віктор Кирилович може не досидіти до "Різного".  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Не хвилюйтесь. Засідання уряду закінчилося, тому 

Віктор Кирилович буде з нами, доки ми не подякуємо йому за участь.  

У мене прохання, колеги, давайте за регламентом.  

Стефанишина Ольга Анатоліївна.  

 

СТЕФАНИШИНА О.А. Дякую, Михайле Борисовичу.  

У мене питання по суті доповіді, ну не доповіді, а по суті теми, яку ми 

розглядаємо. Воно є досить сенситивним, але я все одно хотіла би його 

підняти, бо до мене почали надходити різні запити, в тому числі і від 
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Управління освіти, наприклад, Чернігівської міської ради. Вони говорять, 

скаржаться, власне, на застосування Постанови 1236 про відсторонення від 

роботи працівників, які не вакцинувалися від COVID, тому що зараз суди 

масово скасовують рішення про відсторонення невакцинованих освітян, і 

вони аргументують тим, що ця постанова суперечить Конституції і так далі.  

Я направлю і офіційний запит на МОЗ, але я хотіла би Віктора 

Кириловича спитати, чи ви уже аналізували цю базу законодавчу, чи 

потрібна від нас якась допомога для того, щоб врегулювати це питання, 

оскільки, знову ж таки, я вважаю рішення міністерства, звичайно, 

правильним, але реалізація зараз, вона заважає, власне, ефективному 

впровадженню цього рішення. Тому хотіла би почути, що думає з цього 

приводу і міністерство, які плани для того, щоб врегулювати цю ситуацію. 

Дякую. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Прошу, Вікторе Кириловичу.  

 

ЛЯШКО В.К. Дякую за запитання, Ольга Анатоліївна. Так, ми 

аналізуємо всю судову практику рішень судів першої інстанції як 

позитивних, так і негативних, бо зараз велика кількість, що на користь 

постанови, що не на користь постанови про відсторонення тих категорій  

професій, які зазначені в Наказі Міністерства охорони здоров'я, для роботи 

яких щеплення проти коронавірусної хвороби є обов'язковим. Ми розіслали 

всім і через Міністерство освіти, і через обласні державні адміністрації 

електронну скриньку, на яку кожен може прислати своє судове рішення і 

отримати юридичну консультацію від Міністерства охорони здоров'я для 

того, щоб готувати позов, ну апеляцію на рішення суду першої інстанції. В 

подальшому Міністерство охорони здоров'я спільно з Міністерством юстиції 

долучиться на рівні розглядів питання в апеляційних судах, оскільки нашого 

ресурсу не вистачить брати участь на стороні відповідача по кожному 

судовому засіданню в судах першої інстанції.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Дякую.  

Колеги, більше ніхто?  

Так, прошу, Ольго Анатоліївно.      

 

СТЕФАНИШИНА О.А. В принципі, не вбачається потреби в 

регулюванні законодавчому або на рівні постанови виправлень? Ви вважаєте, 

що все коректно прописано і що треба вже в судовій практиці працювати 

лише? 

ЛЯШКО В.К.  Не знаю, я "пропав" чи тільки Ольга Анатоліївна? 
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РАДУЦЬКИЙ М.Б. Повторіть, будь ласка. Я так розумію, що Віктор 

Кирилович не чув. 

 

СТЕФАНИШИНА О.А. Я питаю, чи я правильно розумію, що ви не 

вбачаєте потреби у врегулюванні, виправленні там, якомусь більш 

коректному формулюванні або постанови, або навіть на рівні законодавства 

змін? Ви вважаєте, що зараз все коректно прописано і потрібно лише в 

судовій практиці працювати.  

 

ЛЯШКО В.К.  Ольго Анатоліївно, ми діяли відповідно до  Закону про 

захист населення від інфекційних хвороб, Постанови Кабінету Міністрів 

України, яка пройшла юридичну експертизу в Мін'юсті, і Наказ Міністерства 

охорони здоров'я також має реєстрацію в Міністерстві юстиції. Тому питання  

того, що розглядають суди і що вони зроблять, наші юристи аналізують і в 

нас чітко розроблена допомога для того, щоб кожен по своєму рішенню суду 

міг подати апеляцію для того, щоб це рішення піднялось на більш вищий 

рівень в Апеляційному суді. Там спільна позиція Міністерства охорони 

здоров'я і Міністерства юстиції стосовно того, що ми діємо в рамках чинного 

законодавства і подання і правда на нашій стороні. 

 

СТЕФАНИШИНА О.А.  Дякую.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Дякую, Вікторе Кириловичу. 

Колеги, якщо по цьому питанню більше ніхто не записувався, 

переходимо до розгляду наступного питання порядку денного.  

А, вибачте, колеги. За результатами обговорення пропоную взяти 

надану Міністерством охорони здоров'я інформацію до відома. Якщо іншої 

пропозиції немає, прошу підтримати та проголосувати. Прошу голосувати. 

Булах. 

 

БУЛАХ Л.В.  За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Вагнєр. 

 

ВАГНЄР В.О. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Дмитрієва. 

 

ДМИТРІЄВА О.О.  За.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Дубіль. 

 

ДУБІЛЬ В.О. За. 
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РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Дубневич. 

 

ДУБНЕВИЧ Я.В.  За.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Дубнов. 

 

ДУБНОВ А.В.  За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Заславський. 

 

ЗАСЛАВСЬКИЙ Ю.І.  За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Зінкевич.  

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Зуб. 

 

ЗУБ В.О. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Кузьміних.  

 

КУЗЬМІНИХ С.В.  За.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Макаренко. 

 

МАКАРЕНКО М.В.  Воздержался. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Почули. 

Перебийніс. 

 

ПЕРЕБИЙНІС М.В.  За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Радуцький - за. 

Стефанишина. 

 

СТЕФАНИШИНА О.А.  За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Дякую.  

Пані Яно, оголосіть, будь ласка.  

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. 13 - за. 1 - утримався. 
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РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Дякую. Рішення прийнято. 

Переходимо до наступного питання порядку денного. Про звернення 

народного депутата України, голови підкомітету з питань забезпечення 

епідемічної безпеки, боротьби із ВІЛ/СНІД та соціально небезпечними 

захворюваннями комітету Булах Лади Валентинівни щодо проекту Закону 

про внесення змін до статті 22 Закону України "Про рекламу" щодо реклами 

електронних сигарет і рідин, що використовуються в електронних сигаретах 

(реєстраційний номер 4212).  

Шановні колеги, з ініціативою щодо розгляду цього питання до 

комітету звернулася наша колега народний депутат України Булах Лада 

Валентинівна. Її звернення було розіслано вам для попереднього 

ознайомлення разом з висновком Міністерства охорони здоров'я до цього 

законопроекту.  

Оскільки головним з підготовки законопроекту (реєстраційний номер 

4212) визначено Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики, 

ми запрошували до участі в сьогоднішньому засіданні голову цього комітету 

Потураєва Микиту Руслановича та інших членів комітету.  

Нагадаю, що 17 грудня минулого року цей законопроект було внесено 

головним комітетом на розгляд парламенту в другому читанні. Ним 

визначаються певні вимоги до реклами електронних сигарет та рідин, що 

використовуються в електронних сигаретах. Водночас напередодні 16 грудня 

2021 року був прийнятий ініційований нашим комітетом антитютюновий 

Закон  № 1978-ІХ, яким встановлено повну заборону на будь-яку рекламу 

тютюнових виробів, електронних сигарет та рідин, що використовуються в 

електронних сигаретах, та інших пристроїв для споживання тютюну. Тому в 

разі прийняття законопроекту 4212 виникне юридична колізія. 

Пропоную такий порядок розгляду цього питання. Спочатку надамо 

слово пані Ладі для більш детального інформування членів комітету щодо 

цієї ситуації з регламентом до 5 хвилин. Далі надамо 3 хвилини 

представникам Міністерства охорони здоров'я для озвучення позиції щодо 

законопроекту 4212. І перейдемо до обговорення з ухвалення рішень. Перед 

тим, як будуть обговорювати члени комітету, я пропоную також надати слово 

Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. З нами сьогодні 

присутній голова підкомітету у сфері кінематографу та реклами Сушко 

Павло Миколайович та один із співавторів законопроекту пані Рєпіна. Я 

думаю, ви між собою визначитеся, якщо за потреби ви захочете висловити 

свою думку, ми із задоволенням її почуємо, також із регламентом 3 хвилини. 

А після того перейдемо до обговорення.  

Запрошую до слова народного депутата України Булах Ладу 

Валентинівну. Пані Ладо, у вас 5 хвилин.  
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БУЛАХ Л.В. Доброго дня. Я навіть коротше, тому що я думаю, що в 

кінці все ж таки, коли ми будемо обговорювати сьогоднішнє рішення, я тоді 

повноцінно візьму слово. Просто хочу сказати, що моє звернення до членів 

Комітету здоров'я нації було досить логічним, адже Закон 4358 вже був 

підписаний Президентом, він вже отримав статус закону і розпочнуться різні 

зміни, які мають різні строки, наприклад, через 6 місяців буде заборонено 

вже куріння будь-яких видів сигарет - електронних сигарет, тютюнових 

виробів для нагрівання - в громадських місцях. І такі самі речі відбудуться і з 

рекламою, яка  також у нас відрегульована в новій редакції, через 18 місяців 

буде, якщо простими словами, прирівняно існуючу заборону реклами сигарет 

на всі інші вироби, які вживають з нікотином. Тобто і тютюнові вироби для 

нагрівання, і електронні сигарети так само будуть заборонені, як сьогодні і 

звичайні традиційні сигарети до реклами. 

Тому моя пропозиція була в тому, щоб все ж таки ми переглянули 

необхідність винесення Закону 4212 на друге читання,  тому що, як на мій 

погляд, парламент на сьогодні вже досить чітко і остаточно визначився в 

питанні шкоди від тютюну і відповідно і розділу щодо заборони реклами цих 

сигарет, тому я підняла цю тему на нашому комітеті. 

Я думаю, що треба заслухати всіх інших учасників цього процесу і 

після чого я запропоную все ж таки рішення нашого комітету пізніше. Я 

хочу, щоб кожен із нас висловив свою думку. В першу чергу мене цікавлять 

аргументи наших колег з комітету, які безпосередньо пропонували цей 

законопроект, які ж у них аргументи для того, щоб все ж таки дозволити 

певні види стимулювання продажу і спонсорства сигарет в Україні 

відновити, лишити, легітимізувати, от мені цікаво.   

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую,  пані Ладо.  

До слова запрошується Міністерство охорони здоров'я. Хто буде: пан 

Кузін  чи  пан Ляшко? 

 

КУЗІН І.В. Шановний Михайле Борисовичу.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Шановний Ігорю, у вас 3 хвилини, прошу. 

 

КУЗІН І.В. Так, дуже дякую.  

Шановні колеги, шановні народні депутати! Так, Міністерство охорони 

здоров'я опрацювало в межах компетенції проект Закону 4212 про внесення 

змін до статті 22. Проектом дійсно, як вже було запропоновано, розширити її 

дії на електронні сигарети. І при опрацюванні Міністерство охорони здоров'я 

зазначало в своєму висновку, що проектом закону не вносяться аналогічні за 

змістом зміни до статті 16 Закону України про заходи щодо попередження  

зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я 

населення та відповідно до статті 156/3, це Кодекс України про 
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адміністративні правопорушення, які мають спільний предмет правового 

регулювання.  

Також, як вже було зазначено, що 4358 Закон, який 16 грудня було  

проголосовано і прийнято, і відповідно до норм цього закону дійсно вже є 

норма, якою забороняється будь-яка реклама і стимулювання продажу 

тютюнових виробів. І це є європейська практика, яка також відповідає 

Рамкової конвенції Всесвітньої організації охорони здоров'я з боротьби  

проти тютюну. Отож ухвалення  проекту Закону 4212 буде створювати 

законодавчу колізію щодо питання права застосування під час регулювання 

реклами, стимулювання продажу та спонсорства новітніх тютюнових 

виробів. І з урахуванням по суті того, що я озвучив, Міністерство охорони 

здоров'я в своїх пропозиціях не підтримує вказаний законопроект.  

Дякую.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Дякую.  

Колеги! Пане Павло, ви будете чи пані Рєпіна буде?  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Це помічниця Павла Миколайовича. Павло 

Миколайович попросив  через хвилин 5 під'єднатися. Справа в тому, що він 

онлайн виступає на Комітеті з питань гуманітарної політики. 5 хвилин - і 

доєднається, якщо можна.    

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Ви не проти, пані Рєпіна, якщо ми вам слово 

надамо? 

 

РЄПІНА Е.А. Так. Дякую за надане слово. Я хочу сказати, що у нас теж 

іде  комітет, тому можуть такі негаразди виникнути. Якщо треба буде 

переключитися, я вам повідомлю з цього питання. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Добре.  

 

РЄПІНА Е.А. Я хочу сказати, що 4212, він повністю доповнює 4358, 

тому що, по-перше, ви надаєте  можливість  вступати рекламі тільки через 

півтора року. У нас було  багато дуже робочих зустрічей з бізнесом, з усіма 

охочими. І також представники вашого комітету теж були долучені до цього 

процесу, але ми їх не бачили на засіданнях цього комітету. Тому півтора року 

-  там була  згода, що це занадто багато, тому що на сьогоднішній день вже 

70 відсотків підлітків, за яких ми боремося, вони долучаються до куріння і 

сигарет. І якщо ми хочемо припинити це зловживання, то ми повинні почати  

впроваджувати закон як можливо швидше. Це по-перше. 

По-друге. Ви сказали, що вносите зміни, так, у статтю 22. Ну 

насамперед там не так, як ви кажете. Чому - я поясню. Тому що ви будь-яким 

законом на сьогоднішній день, можливо, вносите в Закон про рекламу зміни. 
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А це неприпустима річ, тому що кожен комітет, до предмету дії якого  це не 

відноситься, змушують робити зміни в Закон про рекламу. Тому якщо у нас є 

фахівці, які займаються рекламою, які працюють у цій галузі, і вони 

підтримують цей проект, то нехай він виходить в зал і наші колеги нехай 

визначаються з приводу того, щоб його приймати чи не приймати.  

Ну і є багато ще зауважень, які в мене тут записані, але я вважаю, що 

коли ми вийдемо в зал, я зможу це пояснити глибше і більш детально. 

Дякую. У мене все. І ще я хочу сказати, що коли було розроблено цей 

проект і були засідання комітету, то висновку  Комітету з питань здоров'я 

нації не було. Якщо у вас були зауваження, то ви повинні були розглянути на 

своєму комітеті  і всі ці  зауваження надати до другого читання. Це що 

стосується Регламенту.  

Дякую вам.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Пані Елла, ви, скоріш за все, не почули моє 

запитання. Вибачте, я ще раз повторю. Можна уточнююче запитання? Ваш 

законопроект, наскільки я зрозумів, відновлює дозвіл на рекламу 

електронних пристроїв. Я правильно вас зрозумів чи ми неправильно 

читаємо законопроект? 

 

РЄПІНА Е.А. Що значить відновляє? Ми забороняємо. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Як? Так Закон 4358 заборонив. Просто тут, я так 

розумію, колізія саме в цьому питанні. 

 

РЄПІНА Е.А. Ні, ви кажете своїм законом, що будь-яким законом ви 

можете внести зміни в будь-який закон, незважаючи на те, що до предмету 

дії Закону про рекламу можна внести зміни до Закону про рекламу. Це по-

перше. По-друге, ви кажете своїм проектом, що, я ж вже наголосила… 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Пані Елла, ми зараз Закон 4358, він вже не 4358, він 

Закон, підписаний Президентом України, ми зараз обговорюємо Закон 4212. І 

у мене уточнююче запитання. Пані Елла, положення вашого законопроекту 

повертає дозвіл на рекламу електронних пристроїв. Я правильно почув чи 

неправильно? 

 

РЄПІНА Е.А. Ні, він не повертає рекламу електронних пристроїв.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. А що він робить? Він стосується реклами 

електронних сигарет.    
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РЄПІНА Е.А. Він забороняє рекламу. Скажіть, будь ласка, в якій 

частині він повертає рекламу? Давайте розглянемо таблицю, якщо ви хочете. 

Я не розумію… 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Стаття 22, пані Елла.  

 

РЄПІНА Е.А. Я розумію, там зміни в статтю 22. Там іншого немає.    

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Ну так давайте конкретно по статті. У вас є перед 

собою 22 стаття?  

 

РЄПІНА Е.А. Ні, немає.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Пані Лада, у вас є 22 стаття?  

 

РЄПІНА Е.А. У мене немає, тому що ви навіть не надіслали мені 

повідомлення. Я навіть не змогла підготуватися.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Вам секретаріат надасть довідку із СЕДО. Ми 

надсилали повідомлення, вибачте, пані Елло.  

 

РЄПІНА Е.А. Можливо. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Якщо ваш помічник не спрацював, це, ну, вибачте, 

не до комітету. Я вам зараз можу в камеру показати повідомлення, і не тільки 

вам, а й голові вашого комітету.  

Пані Лада, у вас є 22 стаття зараз?  

 

БУЛАХ Л.В. Ну, вона мені навіть не потрібна, тому що я знаю, про що 

цей законопроект. Там все просто, там просто додається перелік форм 

комунікацій, в яких буде заборонена реклама електронних сигарет, тим 

самим лишаючи інші форми комунікації, де буде дозволено рекламу 

електронних сигарет, наприклад, в Інтернеті, наприклад, стимулювання 

продажів, безкоштовна роздача новітніх форм вживання нікотиноємних 

товарів. Тобто там просто відверто нівелюються ті норми закону, які вже 

прийняті в парламенті, сьогоднішнього Закону 1978-ІХ. Тобто нашим 

законом ми заборонили рекламу, а 4212 її відновлює. А аргумент, що ця 

заборона відбудеться лише через 18 місяців, так, через 18 місяців, на жаль, це 

був от такий складний компроміс дворічної роботи нашого комітету, коли ми 

напрацьовували Закон 4358. Але все одно, як на мене, тотальна заборона 

реклами будь-яких тютюнових виробів – це є найбільша перемога цього 

закону, який вже став законом.  
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РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую.  

Колеги, ну, я зараз відкрив в комп'ютері 22 статтю. Давайте я її зачитаю 

і перейдемо до обговорення. Абзац перший. Так, 22 стаття перший пункт: 

"Реклама тютюнових виробів (це ми кажемо зараз про законопроект 4212), 

електронних сигарет, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, 

пристроях для споживання тютюнових виробів без їх згорання, 

тютюновмісних  виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою 

підігрівача з електронним управлінням, знаків для товарів і послуг інших 

об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові 

вироби, електронні сигарети, рідини,  що використовуються в електронних 

сигаретах, у пристроях для споживання тютюнових виробів без їх згорання, 

тютюновмісні вироби для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою 

підігрівача з електронним управлінням забороняється". А далі є, чому ми 

сперечаємось, пані Елло.  Бо далі в законі, який прийнятий і підписаний 

Президентом, заборонена будь-яка реклама.  А саме в Законі 4212 написано: 

"в мережі Інтернет, у тому числі в соціальних мережах". Тобто немає. Ця 

норма, на нашу думку і не тільки на нашу думку, на думку Міністерства 

охорони здоров'я, на думку юристів, дає змогу, якщо є перелік, то в цьому 

переліку не можна визначити все, де вона заборонена. Тому ми вважаємо, що 

це дасть можливість недоброякісним бізнесменам знову почати рекламувати 

тютюнові вироби після того, як вони заборонені законом України, 

підписаним Президентом, і законом, який вступив в дію в Україні. Оце 

найголовніше сперечання наше з Законом 4212. 

Колеги, прошу, хто хоче виступити? Я так розумію, пан Макаренко, ви 

по тютюновому закону чи в "Різному" хотіли виступити? 

 

МАКАРЕНКО М.В. Да. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. По тютюновому? 

 

МАКАРЕНКО М.В. Да. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Прошу. 

 

МАКАРЕНКО М.В. Шановний Михайле Борисовичу, ви настільки 

роз'яснили все. Чи вони нас вважають, що ми якісь недолугі чи ми не 

розуміємо щось? Є закон, де ми прийняли. А закон, де вони хочуть 

рекламувати, у нас і так здоров'я населення бажає, щоб було краще. Ви 

дивіться, скільки  онкодітей захворілих. А електронні сигарети в усьому світі 

забороняються, бо вони ще токсичніші, ніж такий табак. Я думаю, що цей 

4212 навіть не треба піднімати. Президент підписав і крапка. 

Дякую, що ви їм вже роз'яснили. Я вже не буду, я приєднаюся до ваших 

слів. Дякую.  
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РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую.  

Колеги, ще хто хоче? Пані Ладо, ви будете щось додавати? 

 

БУЛАХ Л.В. Я, мабуть, просто хочу нагадати колезі пані Еллі, що у нас 

є стаття 4 Закону про зменшення шкоди тютюну і там дуже чітко  визначено 

принципи державної політики, які говорять про те, що пріоритетність 

політики в сфері охорони здоров'я у порівнянні з фінансовими, податковими 

та корпоративними інтересами господарювання і іншими, завжди будуть в 

пріоритеті. Тобто все ж таки треба будувати політику, враховуючи принцип 

номер 1 – це здоров'я України. А особливо діяльність таких різних 

господарств, які пов'язані з тютюновою промисловістю. 

І тому я просто хочу сказати, що ні в якому разі ні я, ні Комітет 

здоров'я нації не хоче "перетягувати ковдру" на себе і вирішувати питання  

реклами. Але це не просто реклама, а це реклама, яка вбиває життя наших 

українців. Тому все ж таки пріоритет - це здоров'я.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Так, записався Міністр охорони здоров'я на 

дискусію.  

Прошу, Вікторе Кириловичу, ваше слово. 

 

ЛЯШКО В.К.  Дякую  за можливість ще раз виступити. Я повністю 

підтримую позицію Лади Валентинівни і озвучену вами, Михайле 

Борисовичу, про те, що цей законопроект не можна підтримувати, оскільки 

він буде шкодити для зберігання здоров'я українців і заважатиме нам 

боротися з неінфекційними захворюваннями.  

Дякую.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Дякую.  

Пані Яно, у нас є відповіді на те, що ми зараз почули? Чи може пан 

Сушко доєднається до нас уже? 

 

БУЛАХ Л.В.  Я можу запропонувати рішення розглянути. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Колеги, ну не чуємо ми зараз наших колег з іншого 

комітету. Я сподіваюсь, що комітет, який опікується рекламою, все ж таки 

почує наші зауваження. 

Пані Ладо, прошу, давайте вашу пропозицію. 

 

БУЛАХ Л.В. Парадокс ще в тому, що комітет, який опікується 

рекламою, ще опікується політикою стосовно дітей і молоді. Так просто 

нагадую. Пропоную наступне рішення розглянути з огляду на втрату 
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актуальності законопроекту 4212 внаслідок ухвалення вже закону щодо 

заборони  будь-якої реклами тютюнових виробів та електронних пристроїв 

для куріння. Відповідно до частини другої статті 95 Закону України "Про 

Регламент Верховної Ради України" пропоную ухвалити рішення  Комітету з 

питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування 

рекомендувати парламенту зняти з розгляду проект Закону про внесення змін 

до статті 22 Закону України "Про рекламу" щодо реклами електронних 

сигарет і рідин, що використовуються в електронних сигаретах, 

реєстраційний номер 4212, як такий, що втратив свою актуальність.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Дякую.  

Колеги, якщо немає інших пропозицій, вношу наступну пропозицію: 

підтримати пропозицію народного депутата України Булах Лади 

Валентинівни та звернутися від комітету до Голови Верховної Ради України з 

проханням відповідно до частини другої статті 95 Регламенту Верховної 

Ради зняти з розгляду проект Закону про внесення змін до статті 22  Закону 

України "Про рекламу" щодо реклами електронних сигарет і рідин, що  

використовуються в електронних сигаретах, реєстраційний номер 4212, як 

такий, що втратив актуальність у зв'язку з прийняттям Закону України про 

внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров'я населення 

від шкідливого впливу тютюну від 16 грудня 2021 року,  номер 1978-IX, та з 

метою недопущення прийняття однопредметних нормативних правових актів 

однакової сили, які за змістом суперечать один одному. 

Якщо немає інших пропозицій, прошу підтримати і проголосувати. 

Прошу голосувати. 

Булах. 

 

БУЛАХ Л.В. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Вагнєр. 

 

ВАГНЄР В.О. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Дмитрієва. 

 

ДМИТРІЄВА О.О.  За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дубіль. 

 

ДУБІЛЬ В.О. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Дубневич. 

 



20 

 

ДУБНЕВИЧ Я.В.  За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Дубнов. Артеме Васильовичу! Щось у нас сьогодні 

зв'язок зовсім негарний. 

Заславський. 

 

ЗАСЛАВСЬКИЙ Ю.І.  За. Підтримую. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б.  Зінкевич. 

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. За. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Зуб. 

 

ЗУБ В.О. За.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Кузьміних.  

 

КУЗЬМІНИХ С.В. За.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Макаренко.  

 

МАКАРЕНКО М.В. За. Стільки часу витратили ні на що. За.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Перебийніс. 

 

ПЕРЕБИЙНІС М.В. За.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Радуцький – за.   

Стефанишина.  

 

СТЕФАНИШИНА О.А. За.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую.  

Пані Яно, оголосіть, будь ласка. 

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. 13 – за. 1 - не голосував.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Колеги, дякую. Рішення прийнято. Доручаю 

секретаріату оформити звернення до Голови Верховної Ради.  

Колеги, у нас залишилось "Різне". Наскільки я розумію, пані Оксана 

Дмитрієва має запитання в "Різному". Якщо ще у когось є запитання по 

"Різному", давайте. Да, хотів би сказати, що, скоріш за все, у нас наступний 
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тиждень теж сесійний, пленарний, вибачте. Це так, це в "Різному" від мене 

інформація.  

Прошу, пані Оксано, якщо у вас є запитання, прошу.  

 

ДМИТРІЄВА О.О. Михайло Борисовичу, ні, я все сказала. Я думала, у 

нас в "Різному" не буде міністра. У мене просто була пропозиція: якщо 

можна, то інформувати нас про якісь заходи, які від міністерства. І все.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Я думаю, що Віктор Кирилович обов'язково 

виконає… 

 

ДМИТРІЄВА О.О. Ну, я думаю, ніхто проти не буде.     

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Так. Це якась дискомунікація, я думаю, відбулась.  

 

ДМИТРІЄВА О.О. Так, так. Ну і все.  

Дякую.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Вікторе Кириловичу, нічого, що ми за вас 

відповіли? Самі запитали, самі відповіли собі. Ви не проти?  

 

ЛЯШКО В.К. Я-то не проти, але потребую маленького уточнення. Ми 

про заходи інформуємо комітет, ну, щоб не писати листи кожному з 

народних депутатів.  

 

ДМИТРІЄВА О.О. Тоді питання до секретаріату буде.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Добре. Пані Оксано, обіцяю, ми з секретаріатом 

з'ясуємо ситуацію і більше такого, якщо щось вже відбулось, то більше не 

відбудеться. А дійсно я підтверджую, що цей склад МОЗ, ця команда МОЗ 

нічого таємничого не робила. Ну, не були помічені в якихось таємничих 

заходах.  

 

ДМИТРІЄВА О.О. Вірю. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Віктор Кирилович приймає, так?  

Пане Артеме Васильовичу, прошу вас.  

 

ДУБНОВ А.В. В "Різному" хотів би задати питання. Вікторе 

Кириловичу, ми з вами про це говорили і хотів вам просто нагадати, що 

приходить той час, коли ми переходимо на електронні рецепти (так?), але  

лікарі-стоматологи не мають доступу до цього електронного кабінету, тому 
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що вони не оплачуються по пакетах НСЗУ. Я хотів вам нагадати, що нам теж 

треба якийсь механізм для призначення рецептурних препаратів.  

 

ПЕРЕБИЙНІС М.В. І не тільки лікарі-стоматологи, а й інші 

спеціальності. 

 

ЛЯШКО В.К. Можна відповідати?  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Так. 

 

ЛЯШКО В.К. Сьогодні Кабінет Міністрів України прийняв зміни до 

ліцензійних… 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Я вибачаюсь, Вікторе Кириловичу, я вибачаюсь! 

Артеме Васильовичу, вибачте, але… 

 

ДУБНОВ А.В. Я побачив.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую.  

Прошу, Вікторе Кириловичу.  

 

ЛЯШКО В.К. Сьогодні Кабінет міністрів України прийняв зміни до 

ліцензійних умов провадження господарської діяльності, де будь-хто, хто 

буде отримувати ліцензію на медичну практику, незалежно від форми 

власності, зобов'язаний буде підключитись до електронної системи охорони 

здоров'я через одну із медичних інформаційних систем. А ті, хто має 

ліцензію, на цей період часу, на підключення до ЕСОЗ їм дається 5 місяців. В 

разі, якщо це не буде виконано, будуть питання щодо адекватності отриманої 

ліцензії і будемо відкликати ліцензію. Міністерство охорони здоров'я вже 

розпочало комунікації чітко по правилах оформлення електронного рецепту, 

зокрема на антибіотики, які ми плануємо запровадити в квітні. Зараз буде іти 

детальна комунікація з роз'ясненнями і спілкуванням з усіма асоціаціями і 

приватною медициною для того, щоб ви чітко зрозуміли, як працювати з 

медичними інформаційними системами.  

 

ДУБНОВ А.В. Вибачте, уточнення. Тобто всі медичні, стоматологічні і 

медичні центри приватної форми власності, які не отримують пакети НСЗУ і 

ніколи не працювали з ним і не хочуть, напевно що, мають підключитися 

тільки задля того, щоб виписувати рецепти? Так я розумію? 

 

ЛЯШКО В.К. Ну не тільки задля того. Давайте подивимося, у свій час, 

коли не було електронної системи охорони здоров'я, всі надавали звітність, 

яка використовувалась в офіційному плануванні Міністерством охорони 
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здоров'я. Зараз з певних причин, ви всі знаєте, що статистична звітність була 

трошки призагублена, тому це один із елементів для того, щоб ми бачили 

кількість пацієнтів, які звертаються в будь-які заклади охорони здоров'я. 

Вчора у нас була спільна колегія Міністерства охорони здоров'я і 

Національної академії медичних наук, де ми ще додатково прийняти рішення 

про запровадження  публікацій національної щорічної доповіді про стан 

здоров'я населення. З урахуванням того, що за останній період часу в нас 

значно збільшилась  кількість провайдерів медичних послуг, в тому числі й 

стоматологічної, яка не є державної і комунальної форми власності, ми їх 

втрачаємо в державній статистиці. Ми не можемо зрозуміти реальну картину 

і це не дозволяє приймати правильні управлінські рішення, в тому числі і 

певні профілактичні програми. Тому це є комплексне рішення, яке повинно 

повернути нам реалістичну статистику і плюс дозволяти впроваджувати інші 

заходи, які будуть направлені на користь пацієнту. Тобто все рівно ця 

інформація буде приходити  в "кабінет пацієнта" і будь-який лікар, який 

потім буде працювати з цим пацієнтом, матиме  всю його історію хвороби 

без різниці, в якому закладі охорони здоров'я йому надавалась медична 

допомога.  

 

ДУБНОВ А.В. Дякую дуже. Але прошу з точки зору практикуючого 

лікаря старатися, якщо це можливо, не перевантажувати лікарів ще одними 

вводами даних, тому що, наприклад, в нашій сфері стоматологічна 

маніпуляція може бути кожен день 20 днів підряд. І щоб воно не було просто 

питанням, що треба на кожного пацієнта тепер вводити якийсь ще один  

папірець, хоч і електронний. Просто така до вас пропозиція і прохання. 

 

ЛЯШКО В.К. Я приймаю цю пропозицію. Ми повинні зрозуміти, що 

ми перейшли вже і на електронні лікарняні. І ми також кажемо, що це один із 

моментів доступу і приватних закладів охорони здоров'я для того, щоб 

виписувати і давати електронні лікарняні, оскільки медична допомога - це 

все-таки серйозний вид допомоги, без різниці, в якому закладі вона 

надається. І право на медичну помилку, право на ускладнення, вони все рівно 

існують. І тому треба вже все оформлювати і давати людині лікарняні в тому 

числі і при наданні стоматологічної допомоги. Це не тільки електронний 

рецепт.  

 

ДУБНОВ А.В. Дякую.  

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую.  

Вікторе Кириловичу, і в мене є запитання в "Різному". Дивіться, ще 

минулого року Міністерство охорони здоров'я розмістило для громадського 

обговорення законопроект по медичному канабісу. Хотілось би знати, на 

якому етапі зараз це знаходиться і чи планує уряд в особі Міністерства 

охорони здоров'я реєструвати цей законопроект? 
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ЛЯШКО В.К. Так, Михайле Борисовичу, у нас відбулася на минулому 

чи на позаминулому тижні вже остання узгоджувальна нарада з силовим 

блоком і найближчим часом він буде поданий на розгляд до Кабінету  

Міністрів України і на реєстрацію до Верховної Ради України. 

 

ДУБНОВ А.В. А можна те саме питання щодо самоврядування потім? 

От точно в тій же редакції, як Михайло Борисович сказав. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Вважайте, що ви його вже задали, Артеме 

Васильовичу. 

 

ЛЯШКО В.К. Пане Артеме, дивіться, по самоврядуванню отримана  

велика кількість пропозицій і зауважень, тому наші юристи над ним 

працюють. Як тільки ми вже його фіналізуємо з усіма протоколами, така ж 

сама буде ситуація. Але він буде потребувати додаткового ще раз 

обговорення, бо може змінитись суттєво редакція. 

 

ДУБНОВ А.В. Ми готові  обговорювати. 

 

ЛЯШКО В.К. Я ж кажу, що мені просто юристи повинні дати вже 

кінцевий варіант. 

 

СТЕФАНИШИНА О.А. Вікторе Кириловичу, а можна уточнити по 

канабісу, це що таке "в найближчий час"? 

 

ЛЯШКО В.К.  Я не можу це зараз комунікувати у відкритий простір, бо 

ви потім поставите нам. Ми плануємо його подати ось-ось. Але є питання ще 

і різного характеру, тому що зараз Міністерство охорони здоров'я працює в 

особливому режимі, не хочу говорити чому. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Ми всі розуміємо, в якому режимі, і готові 

допомагати міністерству саме в цьому режимі. Будь ласка, долучайте 

депутатів. Я думаю, що ніхто не буде проти долучитись в допомозі 

Міністерству охорони здоров'я. 

Вікторе Кириловичу, ми все ж таки сподіваємося, що 2,3 мільйона 

українських пацієнтів… Це не тільки депутати, не всі, правда, але не тільки 

депутати нашого комітету чи не тільки депутати Верховної Ради чекають на 

реєстрацію цього законопроекту, а головне, що це чекають більше 

2 мільйонів пацієнтів України. Тому сподіваємось, що найближчим часом, 

правильно, підтримую ваше формулювання, найближчим часом уряд 

зареєструє цей законопроект і будемо вже спілкуватись в залі, щоб цей 

законопроект був підтриманий Верховною Радою.  
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Єдине уточнення. Я так розумію, що головним стейкхолдером в цьому 

законопроекті, крім МОЗу, є Міністерство внутрішніх справ, я так розумію, 

що з ними ви погодили всі положення цього закону, так? 

ЛЯШКО В.К. Так, остаточну редакцію узгодили на узгоджувальній 

нараді під моїм керівництвом. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую, Вікторе Кириловичу.  

Колеги, я так розумію, запитань більше немає. Оголошую засідання  

комітету закритим. Всім дякую! До зустрічі завтра в залі.  

У нас завтра два дуже важливих законопроекти: 6306 і 6508. Дуже 

прошу мобілізації всіх членів комітету і мобілізації, комунікації  в залі з 

іншими депутатами. Це дуже важливі два законопроекти, яких дуже 

потребують лікарі, медичні сестри, що стосується підвищення зарплати. І в 

умовах пандемії, в умовах тієї загрози,  яка сьогодні існує,  6508 також дуже 

важливий сьогодні для України. Тому прошу вашої особливої комунікації з 

приводу цих двох законопроектів.  

Дякую. Засідання комітету оголошую закритим.  

 

 


