
 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ, МЕДИЧНОЇ  

ДОПОМОГИ ТА МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ 
 

 

 

 

ПРОТОКОЛ  ЗАСІДАННЯ  № 107 

 
   

 29 червня 2022 року 
 

            14:00, м. Вінниця 

             

 

 

Головуючий:    РАДУЦЬКИЙ М.Б. -  Голова Комітету. 

 

Присутні: 

Члени Комітету: Булах Л.В., Вагнєр В.О., Дмитрієва О.О., Заславський 

Ю.І., Зуб В.О., Кузьміних С.В., Перебийніс М.В.    
 

Відсутні: 

Члени Комітету:  Довгий О.С., Дубіль В.О., Дубневич Я.В., Дубнов А.В., 

Зінкевич Я.В., Макаренко М.В., Стефанишина О.А. (з поважних причин). 

 

Запрошені:  

Борзов С.С. – начальник Вінницької обласної військової адміністрації, 

Соколовий В.П. – голова Вінницької обласної ради, Моргунов С.А. – голова 

Вінницької міської ради.  

Заболотна Н.М. – перший заступник голови Вінницької обласної 

військової адміністрації, Задорожна О.І. – директор департаменту охорони 

здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації, Івасюк І.Д. 

- заступник голови Вінницької обласної ради, Шиш О.В. - директор 

департаменту охорони здоров’я Вінницької міської ради. 

Грубеляс І.П. - голова постійної комісії Вінницької обласної ради з питань 

охорони здоров’я, соціального захисту населення та ветеранів, Хребтій Я.В. - 

заступник голови постійної комісії Вінницької обласної ради з питань охорони 

здоров’я, соціального захисту населення та ветеранів. 

Єрмолаєва Т.М. - голова Козятинської міської ради. 

 



Жупанов О.Б. – директор КНП «Вінницька обласна клінічна лікарня ім. 

М.І. Пирогова Вінницької обласної ради», Пірникоза А.В. - директор КНП 

«Територіальне медичне об’єднання «Вінницький обласний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф», Забазнова О.А. – т.в.о. директора 

КНП «Козятинська центральна районна лікарня» Козятинської міської ради, 

Діденко  Л.О. –  генеральний директор ДУ «Вінницький обласний центр 

контролю та профілактики хвороб МОЗ України». 

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

Н.Б. – голова Національної служби здоров’я України, Слободянюк Д.П.  –  керівник 

Управління охорони здоров’я та санаторно-курортних закладів Державного 

управління справами. 

Присутні: 

Керівник секретаріату Комітету Марченко Д.О., заступник керівника 

секретаріату Комітету Зброжек С.І., головний консультант секретаріату 

Комітету Кудря А.В.  

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про організацію надання у закладах охорони здоров’я Вінницької 

області медичної допомоги цивільному населенню та пораненим внаслідок 

військових дій. 
 

2. Про проект Закону України про внесення змін до деяких законів України 

щодо посилення контролю за відпуском лікарських засобів (реєстр. № 7444), 

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

депутатами України (разом 20 народних депутатів України). 
 

3. Про проект Закону України про внесення змін до статті 42-4 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності 

за порушення встановленого порядку реалізації (відпуску) лікарських засобів 

(реєстр. № 7445),  поданий народним депутатом України  Радуцьким М.Б. та 

іншими народними депутатами України (разом 21 народний депутат України). 

 

(Текст стенограми засідання Комітету додається). 

 

 З вступним словом до присутніх звернувся Голова Комітету Верховної 

Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного 

страхування Радуцький М.Б. 

  

1. 

СЛУХАЛИ: 

Про порядок денний засідання Комітету Верховної Ради України з питань 

здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування на 29 червня 2022 

року.  
 

Інформує Радуцький М.Б. –  Голова Комітету 



 УХВАЛИЛИ: 

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 29 червня 2022 

року. 
 

Рішення прийнято одноголосно 

(народних депутатів України – членів Комітету – 15,  

присутніх – 8:  «за – 8, проти – 0, утрималися – 0»). 
 

2. 

СЛУХАЛИ: 

Про організацію надання у закладах охорони здоров’я Вінницької області 

медичної допомоги цивільному населенню та пораненим внаслідок військових 

дій. 
 

Інформують:  Борзов С.С. – начальник Вінницької 

обласної військової адміністрації,  

Соколовий В.П. – голова Вінницької обласної ради,  

Моргунов С.А. – голова Вінницької міської ради, 

Єрмолаєва Т.М. - голова Козятинської міської ради, 

Комаріда О. О. – перший заступник Міністра охорони 

здоров’я України, Гусак Н.Б. – голова Національної  

служби здоров’я України,  Жупанов О.Б. – директор  

Вінницької обласної клінічної лікарня ім. М.І. Пирогова, 

Пірникоза А.В. - директор Вінницького обласного центру 

екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, 

Забазнова О.А. – т.в.о. директора Козятинської 

центральної районної лікарні  

 

В обговоренні питання брали участь народні депутати України 

Кузьміних С.В., Вагнєр В.О., Булах Л.В., Радуцький М.Б., а також т.в.о. 

директора Козятинської центральної районної лікарні Забазнова О.А.  

 

Питання заслухано 

 

3. 

СЛУХАЛИ: 

Про проект Закону України про внесення змін до деяких законів України 

щодо посилення контролю за відпуском лікарських засобів (реєстр. № 7444), 

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

депутатами України (разом 20 народних депутатів України). 

 

Інформують:  Радуцький М.Б. – Голова Комітету, 

Комаріда О. О. – перший заступник Міністра охорони 

здоров’я України 

 



УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до деяких законів України щодо посилення  контролю за 

відпуском лікарських засобів (реєстр. № 7444) включити до порядку денного 

сьомої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання та за результатами 

розгляду в першому читанні прийняти його за основу і в цілому з техніко-

юридичними правками; 

співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України визначити Голову Комітету, народного депутата України Радуцького 

Михайла Борисовича. 

Рішення прийнято одноголосно 

(народних депутатів України – членів Комітету – 15,  

присутніх – 8:  «за – 8, проти – 0, утрималися – 0»). 

 

4. 

СЛУХАЛИ: 

Про проект Закону України про внесення змін до статті 42-4 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності 

за порушення встановленого порядку реалізації (відпуску) лікарських засобів 

(реєстр. № 7445),  поданий народним депутатом України  Радуцьким М.Б. та 

іншими народними депутатами України (разом 21 народний депутат України). 

 

Інформує Радуцький М.Б. – Голова Комітету 

 

В обговоренні питання брали участь народні депутати України 

Кузьміних С.В., Радуцький М.Б. 

   

УХВАЛИЛИ: 

Підтримати проект Закону України про внесення змін до статті 42-4 

Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення 

відповідальності за порушення встановленого порядку реалізації (відпуску) 

лікарських засобів (реєстр. № 7445) та запропонувати Комітету з питань 

правоохоронної діяльності рекомендувати Верховній Раді України за 

результатами розгляду законопроекту в першому читанні прийняти його за 

основу та в цілому; 
 

висновок Комітету на зазначений законопроект надіслати Комітету 

Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності. 
 

Рішення прийнято одноголосно 

(народних депутатів України – членів Комітету – 15,  

присутніх – 8:  «за – 8, проти – 0, утрималися – 0»). 

 

 

Голова Комітету  М.Б. РАДУЦЬКИЙ 

 

Секретар                                                               Л.В. БУЛАХ 


