
СТЕНОГРАМА 

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

медичної допомоги та медичного страхування 

 

16 червня 2022 року 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. …мною, як головою комітету, отримана згода на 

проведення нашого засідання сьогодні онлайн від більшості членів комітету, 

тому засідання проводимо онлайн. 

Спочатку нам треба встановити наявність кворуму. Прошу увімкнути 

камери і відповісти присутній або присутня тоді, коли буде оголошено ваше 

прізвище. Прошу, починаємо. 

 

МАРЧЕНКО Д.О. Булах Лада Валентинівна. 

 

БУЛАХ Л.В. Присутня. 

 

МАРЧЕНКО Д.О. Вагнєр Вікторія Олександрівна. Не чуємо. 

Дмитрієва Оксана Олександрівна. 

 

ДМИТРІЄВА О.О. Є. 

 

МАРЧЕНКО Д.О. Довгий Олесь Станіславович. Не чуємо. 

Дубіль Валерій Олександрович. 

Дубневич Ярослав Васильович. 

Дубнов Артем Васильович. 

Заславський Юрій Іванович. 

 

ЗАСЛАВСЬКИЙ Ю.І. Є. 

 

МАРЧЕНКО Д.О. Зінкевич Яна Вадимівна. 

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. Присутня. 

 

МАРЧЕНКО Д.О. Зуб Валерій Олексійович. 

 

ЗУБ В.О. Присутній. 

 

МАРЧЕНКО Д.О. Кузьміних Сергій Володимирович. 

 

КУЗЬМІНИХ С.В. Присутній. 
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МАРЧЕНКО Д.О. Макаренко Михайло Васильович. 

Перебийніс Максим Вікторович. 

 

ПЕРЕБИЙНІС М.В. Присутній. 

 

МАРЧЕНКО Д.О. Радуцький Михайло Борисович. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Присутній. 

 

МАРЧЕНКО Д.О. Стефанишина Ольга Анатоліївна. 

 

СТЕФАНИШИНА О.А. Є. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Пані Яно, скільки нас? 

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. 8 народних депутатів. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую.  

Кворум є. Розпочинаємо засідання нашого комітету. 

У нас сьогодні  одне питання на порядку денному – це проект Закону 

України 7422 про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення 

доступності медичної та реабілітаційної допомоги у період дії воєнного 

стану.  

Колеги, нам треба затвердити порядок денний, сьогодні це одне 

питання. Прошу голосувати за затвердження порядку денного. Прошу 

увімкнути камери і визначитися: "за", "проти" чи "утримався". Прошу, 

починаємо. 

 

МАРЧЕНКО Д.О. Булах Лада Валентинівна. 

 

БУЛАХ Л.В. За. 

 

МАРЧЕНКО Д.О. Дмитрієва Оксана Олександрівна. 

 

ДМИТРІЄВА О.О. За. 

 

МАРЧЕНКО Д.О. Заславський Юрій Іванович. 

 

ЗАСЛАВСЬКИЙ Ю.І. За. 

 

МАРЧЕНКО Д.О. Зінкевич Яна Вадимівна. 
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ЗІНКЕВИЧ Я.В. За. 

 

МАРЧЕНКО Д.О. Зуб Валерій Олексійович. 

 

ЗУБ В.О. За. 

 

МАРЧЕНКО Д.О. Кузьміних Сергій Володимирович. 

 

КУЗЬМІНИХ С.В. За. 

 

МАРЧЕНКО Д.О. Перебийніс Максим Вікторович. 

 

ПЕРЕБИЙНІС М.В. За. 

 

МАРЧЕНКО Д.О. Радуцький Михайло Борисович. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. За. 

 

МАРЧЕНКО Д.О. Стефанишина Ольга Анатоліївна. 

 

СТЕФАНИШИНА О.А. За. 

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. 9 – за. Одноголосно.  

Це я неправильно порахувала – себе не врахувала. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую, пані Яно.  

Колеги, переходимо до розгляду питання по суті. Пропоную такий 

порядок розгляду: спочатку від групи авторів законопроекту доповідає 

Оксана Дмитрієва, потім – Міністерство охорони здоров'я та Національна 

служба здоров'я України, і потім – Рада національної безпеки та оборони 

України. 

Прошу, пані Оксано, у вас 3 хвилини. 

 

ДМИТРІЄВА О.О. Дякую, Михайле Борисовичу, що зібрали нас. 

Дякую, колеги, що знайшли час.  

Коротко я вже писала, що у нас в цьому законі. Цей законопроект 

покликає вирішити ряд проблемних питань, з якими стикається медична 

система під час війни. Ми спільно з Валерієм Зубом та командою з 

Міністерства охорони здоров'я напрацювали цей документ, щоб вирішити 

найпоширеніші проблеми, з якими зараз стикається медична галузь.  
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Якщо коротко про цей законопроект. Перше, це дати можливість 

залучати медичних працівників та фахівців з реабілітації та які є іноземцями, 

крім громадян Російської Федерації та Республіки Білорусь, до надання 

медичних допомоги за спрощеною процедурою, якої вимагають умови 

воєнного стану. Зараз це складна процедура і займає не менше ніж 6-9 

місяців. А залучення іноземних лікарів необхідно зараз. Тому ми даємо 

правовий механізм лише на період воєнного стану та на 6 місяців після його  

завершення швидко залучати іноземних лікарів до надання медичної  

допомоги, не просто допомоги.  

Телемедицина та телереабілітація – це інструменти, які ми маємо 

використовувати в період дії воєнного стану. Це дуже важливо, коли не всі 

громадяни мають можливість доступу до якісної медичної допомоги. Це 

дуже потрібно для наших лікарів. Адже телемедицина це ще й про те, щоб 

мати можливість на іноземних телемедичних платформах консультуватися з 

іноземними лікарями. Тут так само норма на воєнний стан та на 6 місяців 

після  завершення війни, та виключенням є лікарі з РФ та Республіки 

Білорусь. 

Також цим законопроектом ми розширюємо законодавчі можливості 

залучення волонтерів-медиків до надання медичної допомоги та 

реабілітаційної допомоги в період дії воєнного стану.  

Ще один важливий момент, це забезпечити відповідність чинного 

законодавства щодо ліцензування господарської діяльності з медичної 

практики наявним реаліям та потребам правового регулювання в умовах 

воєнного стану.  На жаль, зараз лікар обмежений в тому, де він може надати 

медичну допомогу: станом на зараз лише за місцем зазначеному у ліцензії. 

Проте реалії сьогодні вимагають дати можливість лікарям, які змушені 

виїхати з тимчасово окупованих територій на території, де ведуться бойові 

дії, надавати медичну допомогу не за місцем, зазначеному у ліцензії. 

Цей законопроект потрібен, як на мій погляд. І я прошу вас його 

підтримати у першому читанні.  

Що хочу ще додати? Що ми спілкувалися  і з НСЗУ, і з Міністерством 

охорони здоров'я, і навіть пані Ольга Стефанишина давала там свої 

зауваження, вже дійсно які потрібно додати. То ми вже записали їх собі і до 

другого читання ще будемо вирішувати і додавати. 

Михайле Борисовичу, там ще пропозиція була з приводу 116 статті. То 

ви вже скажете, так? 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Скажу. 

 

ДМИТРІЄВА О.О. Так. Тобто коротко це все про цей законопроект, що 

ми можемо зробити на період воєнного стану. Дякую.  



5 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую.  

Міністерство охорони здоров'я прошу. 

 

КАРЧЕВИЧ М.В. Добрий день, шановний Михайле Борисовичу, 

колеги! Зі сторони Міністерства охорони здоров'я, ми, безперечно, також 

підтримуємо цю законодавчу ініціативу як таку, що буде сприяти 

врегулюванню юридичних питань і безпосередньо підвищенню доступності 

медичної та реабілітаційної допомоги в умовах воєнного стану. Адже ми 

розуміємо, що сьогодні маємо вживати всіх можливих інструментів для того, 

щоб забезпечувати і якісною, і доступною медичною допомогою і 

медичними  послугами наших українців. І, безперечно, юридичне 

врегулювання і залучення іноземних медичних працівників, і використання 

інноваційних рішень, таких як телемедицина, телереабілітація, сприятимуть 

цьому процесу.  

Це однозначно співпадає з тим рухом, який ми розпочали в контексті 

впровадження телемедицини в Україні, системи на державному рівні. Тому зі 

сторони Міністерства охорони здоров'я ми вдячні і комітету, і всім колегам, 

які долучилися до напрацювання цього законопроекту. Підтримуємо, є наявні 

певні технічні корективи. Думаю, що ми спільно до другого читання їх разом 

доопрацюємо. 

Дякую. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую.  

Я розмовляв з Комарідою. Він каже, що там є у вас зауваження. Я так 

розумію, ви будете до другого читання подавати, так? 

 

КАРЧЕВИЧ М.В. Так, все вірно. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую.  

 

ДМИТРІЄВА О.О. Ми розмовляли, так. Ми це внесемо. Ми говорили і 

з пані Мариною, і з Комарідою. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Прошу, Національна служба здоров'я України. 

 

ГУСАК Н.Б. Доброго дня, шановні народні депутати! Національна 

служба здоров'я України також підтримує цей законопроект без зауважень. У 

нас є декілька технічних правок, які ми опрацюємо спільно з Міністерством 

охорони здоров'я і спільно з пані Оксаною. Там вони пов'язані, ми б хотіли 

ще дещо врегулювати в період воєнного часу окремі норми піднормативних 

актів, які зараз використовуються для реалізації Програми медичних 

гарантій. І також ми розуміємо, що необхідно буде додатково в рамках уже 
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прийняття цього закону врегулювати питання внесення даних, особливо 

лікарями-волонтерами, які можуть надавати медичну допомогу. Так, ми в 

робочому порядку також вирішимо це питання.  

Дякую за законопроект, він дуже зараз нагальний, ми бачимо це 

кожного дня з нашої практичної діяльності і зі співпраці надавачами, 

особливо, як вона  змінюється в рамках воєнного часу.   

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую.  

Рада національної безпеки і оборони, у вас є питання, зауваження?  

 

МАРЧЕНКО Д.О. Не бачимо, щоб приєдналися, Михайле Борисовичу. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Там були зауваження, вони писали. Але я розумію, 

що 116-а і до другого читання внесемо. 

Колеги, є у когось запитання, виступи? Немає. 

Оксано Олександрівно, у мене питання є. А у нас що, досі 

телемедицина була не під дією законодавства, вона була в нас незаконна?     

Я просто, щоб розуміти, що саме там по телемедицині.  

 

ДМИТРІЄВА О.О. У нас є ... (не чути) лікар, але ми додаємо ще  

іноземні лікарі, і телемедичні платформи ми прописуємо хто де є і як 

правильно воно має бути. У  нас зараз в Міністерстві охорони здоров’я є 

робоча група, яка напрацьовує великий законопроект, який буде стосуватися 

саме телемедицини,  бо він ще довго буде напрацьовуватись, тому ми 

зробили такий невеликий законопроект, який дає можливість зараз,  у 

воєнний час, зробити це набагато швидше і щоб це було на рівні закону, як  

воно має бути. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Почув, дякую.  

Колеги, якщо запитань немає, переходимо до голосування. Прошу 

секретаріат зачитати рішення комітету, яке ми будемо голосувати.  

 

МАРЧЕНКО Д.О. Отже, пропозиція: рекомендувати Верховній Раді 

України включити проект Закону України "Про внесення змін до деяких 

законів України щодо підвищення доступності медичної та реабілітаційної 

допомоги в період дії воєнного стану" (реєстраційний № 7422) до порядку 

денного сьомої сесії та за результатами розгляду в першому читанні 

прийняти його за основу з урахуванням необхідності внесення змін до інших 

структурних частин законів або інших законодавчих актів, що не були 

предметом розгляду в першому читанні, відповідно до частини першої статті 

116 Регламенту Верховної Ради України.  
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Визначити доповідачем від комітету із зазначеного питання при 

розгляді його на пленарному засіданні заступника голови Комітету з питань 

здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування народного 

депутата України Дмитрієву Оксану Олександрівну. 

 

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Колеги, якщо немає заперечень, переходимо до 

голосування. Прошу.   

 

МАРЧЕНКО Д.О.  Булах Лада Валентинівна. 

 

БУЛАХ Л.В.  За. 

 

МАРЧЕНКО Д.О.  Вагнєр Вікторія Олександрівна. 

 

ВАГНЄР В.О. За. 

І зареєструйте мене, будь ласка. Вибачте за запізнення. 

 

 МАРЧЕНКО Д.О.  Дмитрієва  Оксана Олександрівна. 

 

ДМИТРІЄВА О.О.  За. 

 

МАРЧЕНКО Д.О. Заславський Юрій Іванович. 

 

ЗАСЛАВСЬКИЙ Ю.І. За. 

 

МАРЧЕНКО Д.О.  Зінкевич Яна Вадимівна. 

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. За. 

 

МАРЧЕНКО Д.О.  Зуб Валерій Олексійович. 

 

ЗУБ В.О. За. 

 

МАРЧЕНКО Д.О.  Кузьміних Сергій Володимирович. 

 

КУЗЬМІНИХ С.В.  За. 

 

МАРЧЕНКО Д.О.  Перебийніс Максим  Вікторович. 

 

ПЕРЕБИЙНІС М.В.  За. 

 

МАРЧЕНКО Д.О.  Радуцький Михайло Борисович. 
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РАДУЦЬКИЙ М.Б.  За.  

 

МАРЧЕНКО Д.О.  Стефанишина Ольга Анатоліївна. 

 

СТЕФАНИШИНА О.А. За. 

 

ЗІНКЕВИЧ Я.В. 10… 

 

 


