
 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ, МЕДИЧНОЇ  

ДОПОМОГИ ТА МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ 
 

 

 

 

ПРОТОКОЛ  ЗАСІДАННЯ  № 112 

 
   

 26  серпня 2022 року 
 

            12:00, м. Київ, 

            режим відеоконференції 

 

 

Головуючий:    РАДУЦЬКИЙ М.Б. -  Голова Комітету. 

 

Присутні: 

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

Дубіль В.О., Дубнов А.В., Заславський Ю.І., Зінкевич Я.В., Зуб В.О., Кузьміних 

С.В., Макаренко М.В.,  Перебийніс М.В., Стефанишина О.А. 
 

Відсутні: 

Члени Комітету: Довгий О.С., Дубневич Я.В. (з поважних причин). 

 

Присутні: 

Керівник секретаріату Комітету Марченко Д.О., заступник керівника 

секретаріату Комітету Семерунь І.В. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. 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»). 

 



2. Про обрання голови підкомітету з питань спортивної реабілітації 

ветеранів, психологічної реабілітації через фізичну культуру і спорт Комітету 

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

медичного страхування та членів підкомітету.  

3. Про пропозиції до проекту порядку денного восьмої сесії Верховної 

Ради  України дев’ятого скликання. 
 

4. Про план роботи Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я 

нації, медичної допомоги та медичного страхування на період восьмої сесії 

Верховної Ради України дев’ятого скликання. 
 

(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 26 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 26 серпня 2022 

року.  

Рішення прийнято одноголосно 

(на час голосування присутніх народних депутатів України –  

членів Комітету - 13, відсутніх на зв’язку – 1: Вірастюк В.Я.:  

 «за - 13, проти – 0, утрималися – 0»). 

 

2.  

СЛУХАЛИ: 

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»). 
 

Інформує Радуцький М.Б. –  Голова Комітету 

 

 УХВАЛИЛИ: 

1. Утворити у складі Комітету Верховної Ради України з питань 

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



адаптації законодавства України до положень права Європейського Союзу 

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

європейської інтеграції з відповідним предметом відання. 
 

2. Обрати головою підкомітету з питань адаптації законодавства 

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

міжнародних правових зобов’язань України у сфері європейської інтеграції 

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

медичного страхування народного депутата України, члена Комітету 

Стефанишину Ольгу Анатоліївну. 
 

3. Обрати членами цього підкомітету таких народних депутатів України:  

Булах Л.В., Вагнєр В.О., Дмитрієву О.О., Дубнова А.В., Зінкевич Я.В., Зуба В.О., 

Кузьміних С.В., Перебийноса М.В., Радуцького М.Б. 
 

Рішення прийнято більшістю голосів 

(на час голосування присутніх народних депутатів України –  

членів Комітету - 13, відсутніх на зв’язку – 1: Вірастюк В.Я.:  

 «за - 11, проти – 0, утрималися – 2»). 
 

3.  

СЛУХАЛИ: 

Про обрання голови підкомітету з питань спортивної реабілітації 

ветеранів, психологічної реабілітації через фізичну культуру і спорт Комітету 

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

медичного страхування та членів підкомітету.  
 

Інформує  Радуцький М.Б. –  Голова Комітету 
 

 В обговоренні питання  брали участь народні депутати України Булах Л.В., 

Радуцький М.Б. 
 

УХВАЛИЛИ: 

1. Обрати головою підкомітету з питань спортивної реабілітації 

ветеранів, психологічної реабілітації через фізичну культуру і спорт Комітету 

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

медичного страхування народного депутата України – члена Комітету Вірастюка 

Василя Ярославовича. 

 

2. До предметів відання підкомітету віднести питання спортивної 

реабілітації ветеранів, психологічної реабілітації через фізичну культуру і спорт. 
 

3. Обрати членами цього підкомітету таких народних депутатів України:  

Булах Л.В., Вагнєр В.О., Дмитрієву О.О., Дубіля В.О., Дубнова А.В., Зінкевич 

Я.В., Зуба В.О., Кузьміних С.В., Макаренка М.В.,  Перебийноса М.В., 

Стефанишину О.А. 
 

Рішення прийнято більшістю голосів 

(на час голосування присутніх народних депутатів України –  

членів Комітету - 13, відсутніх на зв’язку – 1: Дубнов А.В.:  



 «за - 131, проти – 0, утрималися – 1»). 
 

4.  

СЛУХАЛИ: 

Про пропозиції до проекту порядку денного восьмої сесії Верховної Ради  

України дев’ятого скликання. 
 

Інформує  Радуцький М.Б. –  Голова Комітету 
 

 УХВАЛИЛИ: 

Затвердити пропозиції Комітету до проекту порядку денного восьмої сесії 

Верховної Ради України дев’ятого скликання та доручити секретаріату, у разі 

розгляду Верховною Радою України до закриття сьомої сесії законопроектів, з 

підготовки яких Комітет визначено головним, внести відповідні зміни до цих 

пропозицій (додаються).  
 

Рішення прийнято одноголосно 

(на час голосування присутніх народних депутатів України –  

членів Комітету - 13, відсутніх на зв’язку – 1: Дубнов А.В.:  

 «за – 141, проти – 0, утрималися – 0»). 
 

5.  

СЛУХАЛИ: 

Про план роботи Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, 

медичної допомоги та медичного страхування на період восьмої сесії Верховної 

Ради України дев’ятого скликання. 
 

Інформує  Радуцький М.Б. –  Голова Комітету 
 

 УХВАЛИЛИ: 

Затвердити план роботи Комітету на період восьмої сесії та доручити 

секретаріату внести відповідні зміни до нього у разі розгляду Верховною Радою 

України до закриття сьомої сесії законопроектів, з підготовки яких Комітет 

визначено головним (додається). 

Рішення прийнято одноголосно 

(на час голосування присутніх народних депутатів України –  

членів Комітету - 13, відсутніх на зв’язку – 1: Дубнов А.В.:  

 «за – 141, проти – 0, утрималися – 0»). 

 

 

Голова Комітету     М.Б. РАДУЦЬКИЙ 

 

          Секретар Комітету                                              Я.В. ЗІНКЕВИЧ 

                                                           
1 З урахуванням голосу народного депутата України Дубнова А.В. на його прохання у разі 

відсутності з ним зв’язку 
 


