
 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ, МЕДИЧНОЇ  

ДОПОМОГИ ТА МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ 
 

 

 

 

ПРОТОКОЛ  ЗАСІДАННЯ  № 111 

 
   

 15  серпня 2022 року 
 

            09:30, м. Київ, 

            вул. В. Житомирська, 11, 

      зала засідань 

 

 

Головуючий:    РАДУЦЬКИЙ М.Б. -  Голова Комітету. 

 

Присутні: 

Члени Комітету: Булах Л.В., Вагнєр В.О., Вірастюк В.Я., Дмитрієва О.О., 

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

Відсутні: 

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

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

 

Запрошені:  

Ляшко В.К. – Міністр охорони здоров’я України, Ємець П.В. - заступник 

Міністра охорони здоров’я України, Яременко О.О. - заступник Міністра 

охорони здоров’я України з питань європейської інтеграції. 

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

Адаманов Е.Б. – в.о. генерального директора ДП «Медичні закупівлі 

України», Морозова М.А. – начальник відділу категорійного менеджменту ДП 

Медичні закупівлі України». 

Колобродова О.В. – представник Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини з питань дотримання соціальних та економічних прав. 
 

 

 

 



 

Присутні: 

Керівник секретаріату Комітету Марченко Д.О., заступники керівника 

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

секретаріату Комітету Кудря А.В., Ковтун В.І., Лебідєва Л.В., Ростовцева К.Л.   

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про стан здійснення державних закупівель лікарських засобів у 2022 

році та проблеми, пов’язані з їх проведенням під час воєнного стану, а також про 

стан впровадження процедур договорів керованого доступу (ДКД), причини 

відсутності у закладах охорони здоров’я препаратів, включених до 

Національного переліку основних лікарських засобів, та заходи, що вживаються 

для безперебійного забезпечення населення життєво необхідними лікарськими 

засобами, зокрема пацієнтів, які страждають на онкологічні, рідкісні (орфанні) 

захворювання, у тому числі СМА. 

2. Про механізми оптимізації закупівель медичного обладнання в 

умовах створення спроможної мережі закладів охорони здоров’я (госпітальних 

округів та госпітальних кластерів). 

3. Про подальшу організацію роботи онкологічної служби у зв’язку з 

запровадженням нових підходів до формування медичної інфраструктури 

(створення госпітальних округів та госпітальних кластерів), стан розробки 

(перегляду) та впровадження галузевих стандартів в онкології, а також  

перспективи розробки та впровадження критеріїв акредитації закладів охорони 

здоров’я, відповідно до яких спеціалізована медична допомога онкохворим має 

надаватися лише онкологічними центрами. 

4. Про створення в Україні університетських клінік. 

5. Про створення у складі Комітету Верховної Ради України з питань 

здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування підкомітету з 

питань адаптації законодавства України до положень права Європейського 

Союзу (acquis ЄС), виконання міжнародних правових зобов’язань України у 

сфері європейської інтеграції, обрання його голови та членів підкомітету (на 

виконання Постанови Верховної  Ради України від 29.07.2022 р. №2483-ІХ «Про 

деякі заходи щодо виконання зобов’язань України у сфері європейської 

інтеграції»). 

6. Про створення у складі Комітету Верховної Ради України з питань 

здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування підкомітету з 

питань спортивної реабілітації ветеранів, психологічної реабілітації через 

фізичну культуру і спорт, обрання його голови та членів підкомітету.  

 

(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 15 серпня 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 15 серпня 2022 

року з урахуванням запропонованих народним депутатом України, Головою  

Комітету Радуцьким М.Б. змін: 

питання про створення у складі Комітету Верховної Ради України з питань 

здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування підкомітету з 

питань адаптації законодавства України до положень права Європейського 

Союзу (acquis ЄС), виконання міжнародних правових зобов’язань України у 

сфері європейської інтеграції, обрання його голови та членів підкомітету зняти з 

розгляду; 

включити до порядку денного засідання Комітету  питання щодо перегляду 

поправки № 950, включеної до порівняльної таблиці до проекту Закону України 

про систему громадського здоров’я (реєстр. № 4142), та розглянути його 

першим. 

 

Рішення прийнято одноголосно 

(народних депутатів України - членів Комітету – 16,  

присутніх  - 10:  «за – 10, проти – 0, утрималися – 0»). 

 

2.  

СЛУХАЛИ: 

Про проект Закону України про систему громадського здоров’я (реєстр.     

№ 4142, друге читання). 

 

Інформує  Радуцький М.Б. –  Голова Комітету 

 

 УХВАЛИЛИ: 

Переглянути висновок Комітету від 12.08.2022 р. (протокол № 110) щодо 

врахованої поправки № 950, включеної до порівняльної таблиці до проекту 

Закону України про систему громадського здоров’я (реєстр. № 4142), та 

відхилити її. 

 

Рішення прийнято одноголосно 

(народних депутатів України – членів Комітету – 16,  

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

 



3. 

СЛУХАЛИ: 

Про стан здійснення державних закупівель лікарських засобів у 2022 році 

та проблеми, пов’язані з їх проведенням під час воєнного стану, а також про стан 

впровадження процедур договорів керованого доступу (ДКД), причини 

відсутності у закладах охорони здоров’я препаратів, включених до 

Національного переліку основних лікарських засобів, та заходи, що вживаються 

для безперебійного забезпечення населення життєво необхідними лікарськими 

засобами, зокрема пацієнтів, які страждають на онкологічні, рідкісні (орфанні) 

захворювання, у тому числі СМА. 

 

Інформують: Дмитрієва О.О. –  заступник Голови 

Комітету, Зуб В.О. - голова підкомітету з питань  

профілактики та боротьби з онкологічними  

захворюваннями Комітету, Кузьміних С.В. - голова  

підкомітету з питань фармації та фармацевтичної 

діяльності Комітету, Ляшко В.К. – Міністр охорони 

здоров’я України, Адаманов Е.Б. – в.о. генерального 

директора ДП «Медичні закупівлі України» 
 

В обговоренні питання брали участь народні депутати України Радуцький 

М.Б., Дмитрієва О.О., а також Міністр охорони здоров’я України Ляшко В.К. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Взяти до відома надану під час заслуховування питання інформацію. 

 

Рішення прийнято одноголосно 

(народних депутатів України – членів Комітету – 16,  

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

 

4. 

СЛУХАЛИ: 

Про механізми оптимізації закупівель медичного обладнання в умовах 

створення спроможної мережі закладів охорони здоров’я (госпітальних округів 

та госпітальних кластерів). 

 

Інформують: Кузьміних С.В. - голова підкомітету з 

питань фармації та фармацевтичної діяльності 

Комітету, Ляшко В.К. – Міністр охорони здоров’я 

України, Адаманов Е.Б. – в.о. генерального директора 

ДП «Медичні закупівлі України» 

 

В обговоренні питання брали участь народні депутати України Радуцький 

М.Б., Кузьміних С.В., Вагнєр В.О., Зуб В.О., а також Міністр охорони здоров’я 

України Ляшко В.К., в.о. генерального директора ДП «Медичні закупівлі 

України» Адаманов Е.Б. 



 

УХВАЛИЛИ: 

Взяти до відома надану під час заслуховування питання інформацію та 

зачекати від Міністерства охорони здоров’я України внесення відповідних змін 

до законодавства. 

 

Рішення прийнято одноголосно 

(народних депутатів України – членів Комітету – 16,  

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

 

5. 

СЛУХАЛИ: 

Про подальшу організацію роботи онкологічної служби у зв’язку з 

запровадженням нових підходів до формування медичної інфраструктури 

(створення госпітальних округів та госпітальних кластерів), стан розробки 

(перегляду) та впровадження галузевих стандартів в онкології, а також  

перспективи розробки та впровадження критеріїв акредитації закладів охорони 

здоров’я, відповідно до яких спеціалізована медична допомога онкохворим має 

надаватися лише онкологічними центрами. 

 

Інформують:   Зуб В.О. - голова підкомітету  

з питань  профілактики  та  боротьби  з  

онкологічними захворюваннями Комітету,  

Ляшко В.К. – Міністр охорони здоров’я України 
 

В обговоренні питання брали участь народні депутати України Зуб В.О., 

Радуцький М.Б., а також Міністр охорони здоров’я України Ляшко В.К. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Взяти до відома надану під час заслуховування питання інформацію. 
 

2. Звернутися до Міністерства охорони здоров’я України з проханням 

поінформувати народних депутатів України – членів Комітету за результатами 

обговорення шляхів розвитку онкологічної служби на нараді з керівниками 

державних установ, обласних, міських онкологічних лікарень, центрів, 

диспансерів та представниками профільних асоціацій, проведення якої 

заплановано на 18 серпня 2022 року. 

 

Рішення прийнято одноголосно 

(на час голосування присутніх народних депутатів України – 

членів Комітету – 9,  відсутніх – 1: Дубіль В.О.: 

«за – 9, проти – 0, утрималися – 0»). 

 

6. 

СЛУХАЛИ: 

Про створення в Україні університетських клінік. 

 



Інформують: Дмитрієва О.О. –  заступник Голови 

Комітету, Ляшко В.К. – Міністр охорони здоров’я України 

 

В обговоренні питання брали участь народні депутати України Дмитрієва 

О.О., Зуб В.О., Радуцький М.Б., а також Міністр охорони здоров’я України 

Ляшко В.К. 

 

Взято до відома надану під час заслуховування питання інформацію. 

Головою Комітету Радуцьким М.Б. запропоновано зачекати від Міністерства 

охорони здоров’я України внесення відповідних законодавчих ініціатив. 

 

7. 

СЛУХАЛИ: 

Про створення у складі Комітету Верховної Ради України з питань 

здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування підкомітету з 

питань спортивної реабілітації ветеранів, психологічної реабілітації через 

фізичну культуру і спорт, обрання його голови та членів підкомітету.  

 

Інформують:  Радуцький М.Б. –  Голова Комітету, 

Вірастюк В.Я. – народний депутат України, 

член Комітету 

 

 В обговоренні питання брали участь народні депутати України Вагнєр 

В.О., Вірастюк В.Я., Радуцький М.Б., Кузьміних С.В., Дмитрієва О.О., Булах Л.В. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Утворити у складі Комітету Верховної Ради України з питань 

здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування підкомітет з питань 

спортивної реабілітації ветеранів, психологічної реабілітації через фізичну 

культуру і спорт.  
 

2. Обрати головою цього підкомітету народного депутата України – члена 

Комітету ВІРАСТЮКА Василя Ярославовича (відповідно до пункту 3 статті 

37 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» рішення не 

прийнято). 
 

3. Народним депутатам України – членам Комітету, які мають бажання 

увійти до складу цього підкомітету, до 20 серпня 2022 року подати відповідні 

заяви на ім’я Голови Комітету. 
 

За результатами голосування (на час голосування присутніх народних 

депутатів України – членів Комітету – 9,  відсутніх – 1: Дубіль В.О.: «за – 8, проти 

– 0, утрималися – 0, не брав участі у голосуванні – 1: Вірастюк В.Я.») рішення 

прийнято, крім пункту 2. 

 

 

 

 



8. Р І З Н Е: 

 Щодо організації роботи Комітету 

 

Головою Комітету Радуцьким М.Б. доведено до відома народних депутатів 

України – членів Комітету про те, що:  
 

 відповідальним з питань підготовки та попереднього  розгляду 

законопроектів, з яких Комітет визначено головним, та спрямованих на 

імплементацію положень законодавства України до положень права 

Європейського Союзу (acquis ЄС), виконання міжнародних правових 

зобов’язань України у сфері європейської інтеграції, визначено народного 

депутата України, члена Комітету Стефанишину Ольгу Анатоліївну; 
 

законопроекти, спрямовані на імплементацію положень законодавства 

України до положень права Європейського Союзу (acquis ЄС), виконання 

міжнародних правових зобов’язань України у сфері європейської інтеграції, до 

розгляду на засіданні Комітету в обов’язковому порядку направляються 

відповідальному за цей напрям роботи народному депутату України 

Стефанишиній О.А.  

 

 

 

 

Голова Комітету  М.Б. РАДУЦЬКИЙ 

 

 

Секретар                                                                Л.В. БУЛАХ 
 


