
 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ, МЕДИЧНОЇ  

ДОПОМОГИ ТА МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ 
 

 

 

 

ПРОТОКОЛ  ЗАСІДАННЯ  № 105 

 
   

 14  червня 2022 
 

            14:30, м. Київ, 

            режим відеоконференції 

 

 

Головуючий:    РАДУЦЬКИЙ М.Б. -  Голова Комітету. 

 

Присутні: 

Члени Комітету: Булах Л.В., Вагнєр В.О., Дмитрієва О.О., Довгий О.С., 

Дубневич Я.В., Заславський Ю.І., Зуб В.О., Кузьміних С.В., Перебийніс М.В.,   

Стефанишина О.А. 
 

Відсутні: 

Члени Комітету: Дубіль В.О., Дубнов А.В., Зінкевич Я.В., Макаренко М.В. 

(з поважних причин). 

 

Запрошені:  

Комаріда О. О. – перший заступник Міністра охорони здоров’я України,  

Гусак Н.Б. – Голова Національної служби здоров’я України,  

Соловйов О.С. – заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони 

України.  

 

Присутні: 

Керівник секретаріату Комітету Марченко Д.О., заступники керівника 

секретаріату Комітету Семерунь І.В., Зброжек С.І.  

 

 

 

 

 



ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо підвищення доступності медичної та реабілітаційної допомоги у 

період дії воєнного стану»  (реєстр. № 7422), поданий народним депутатом 

України  Дмитрієвою О.О. та іншими народними депутатами України (разом 34 

народних депутата України). 

 

2. Про проект Закону України про регулювання обігу рослин роду коноплі 

(Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній 

діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до 

необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних 

стресових розладів, отриманих внаслідок війни (реєстр. № 7457), поданий 

Кабінетом Міністрів України. 

  
(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 14 червня 2022 

року.  

Інформує Радуцький М.Б. –  Голова Комітету 

 

 УХВАЛИЛИ: 

 

1. Зняти з розгляду проект Закону України «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо підвищення доступності медичної та реабілітаційної 

допомоги у період дії воєнного стану»  (реєстр. № 7422), поданий народним 

депутатом України  Дмитрієвою О.О. та іншими народними депутатами України 

(разом 34 народних депутата України). 
 

Рішення прийнято одноголосно 

(на час голосування присутніх народних депутатів України – 

членів Комітету – 10, відсутніх на зв’язку – 1: Довгий О.С.: 

«за – 10, проти – 0, утрималися – 0»). 

 

2. 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 14 червня 2022 

року з урахуванням проголосованих змін щодо зняття з розгляду законопроекту 

реєстр. № 7422. 
 

Рішення прийнято одноголосно 

(на час голосування присутніх народних депутатів України – 

членів Комітету – 10, відсутніх на зв’язку – 2: Довгий О.С., 

Дмитрієва О.О.: «за – 9, проти – 0, утрималися – 0»). 



2. 
 

СЛУХАЛИ: 
 

Про проект Закону України про регулювання обігу рослин роду коноплі 

(Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній 

діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до 

необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних 

стресових розладів, отриманих внаслідок війни (реєстр. № 7457), поданий 

Кабінетом Міністрів України.    
 

Інформує: Комаріда О.О. - перший заступник      

                   Міністра охорони здоров’я України 
 

В обговоренні питання брали участь народні депутати України 

Радуцький М.Б., Кузьміних С.В., Стефанишина О.А., а також перший 

заступник Міністра охорони здоров’я України Комаріда О. О.  

   

УХВАЛИЛИ: 
 

1) рекомендувати Верховній Раді України включити проект Закону 

України про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, 

промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов 

щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних 

захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок 

війни, (реєстр. № 7457) в порядок денний сьомої сесії та за результатами 

розгляду в першому читанні прийняти його за основу з урахуванням 

необхідності внесення змін до інших структурних частин законів 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. 

2) визначити співдоповідачем із зазначеного питання при розгляді його на 

пленарному засіданні Верховної Ради України Голову Комітету з питань 

здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народного 

депутата України Радуцького Михайла Борисовича. 

Рішення прийнято одноголосно 

(на час голосування присутніх народних депутатів України – 

членів Комітету – 10, відсутніх на зв’язку – 2: Довгий О.С., 

Дмитрієва О.О.: «за – 9, проти – 0, утрималися – 0»). 

 

  

Голова Комітету  М.Б. РАДУЦЬКИЙ 

 

Секретар Комітету                                               Л.В.БУЛАХ 
 

 


