
 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ, МЕДИЧНОЇ  

ДОПОМОГИ ТА МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ 
 

 

 

 

ПРОТОКОЛ  ЗАСІДАННЯ  № 113 

 
   

 28  вересня 2022 року 
 

            14:00, 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., 

Довгий О.С., Дубневич Я.В., Дубнов А.В., Заславський Ю.І., Зуб В.О., Кузьміних 

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

Відсутні: 

Члени Комітету: Дубіль В.О., Зінкевич Я.В. (з поважних причин). 

 

Присутні: 

Керівник секретаріату Комітету Марченко Д.О., заступники керівника 

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

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про проект Закону України про Державний бюджет України на 2023 рік  

 (реєстр. № 8000), поданий Кабінетом Міністрів України. 
 

2. Про проект Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України щодо актуалізації та удосконалення деяких положень (реєстр. № 8035), 

поданий Кабінетом Міністрів України.  

3. Про проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про 

протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), 

 



та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ» щодо застосування 

сучасних підходів до профілактики, тестування і лікування ВІЛ-інфекції 

відповідно до керівних документів ВООЗ (реєстр. № 6364), поданий народним 

депутатом України Булах Л.В. та іншими народними депутатами України.   

4. Про проект Закону України про вихід з Конвенції про передачу осіб, які 

страждають психічними розладами, для проведення примусового лікування 

(реєстр. № 0168), поданий Президентом України. 

5. Про затвердження Звіту про роботу Комітету Верховної Ради України з 

питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування у період 

сьомої 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 28 вересня 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 28 вересня 2022 

року.  

Рішення прийнято більшістю голосів 

(на час голосування присутніх народних депутатів України –  

членів Комітету - 14, відсутніх на зв’язку – 1: Довгий О.С.:  

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

 

2.  

СЛУХАЛИ: 

Про проект Закону України про Державний бюджет України на 2023 рік  

 (реєстр. № 8000), поданий Кабінетом Міністрів України. 
 

Інформують: Радуцький М.Б. –  Голова Комітету,  

Ємець П.В. – заступник Міністра охорони здоров’я    

України, Іванищук Л.А. – директор Департаменту  

видатків бюджету гуманітарної сфери Міністерства  

фінансів України 

 

В обговоренні питання брали участь народні депутати України Радуцький 

М.Б., Дмитрієва О.О., Стефанишина О.А., Перебийніс М.В., Дубнов А.В., а 

також заступник Міністра охорони здоров’я України Ємець П.В., заступник 

Міністра охорони здоров’я України Микичак І.В., Голова Національної служби 

здоров’я України Гусак Н.Б. 



 УХВАЛИЛИ: 

Підтримати поданий Кабінетом Міністрів проект Державного бюджету 

України на 2023 рік та поінформувати про ухвалене Комітетом рішення  Комітет 

з питань бюджету. 
 

Рішення прийнято більшістю голосів 

(на час голосування присутніх народних депутатів України –  

членів Комітету - 14, відсутніх на зв’язку – 1: Довгий О.С.:  

 «за - 12, проти – 0, утрималися – 1»). 
 

3.  

СЛУХАЛИ: 

Про проект Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України щодо актуалізації та удосконалення деяких положень (реєстр. № 8035), 

поданий Кабінетом Міністрів України.  

Інформують: Радуцький М.Б. –  Голова Комітету,  

Ємець П.В. – заступник Міністра охорони здоров’я    

України, Іванищук Л.А. – директор Департаменту  

видатків бюджету гуманітарної сфери Міністерства  

фінансів України 
 

В обговоренні питання брали участь народні депутати України Радуцький 

М.Б., Стефанишина О.А., а також директор Департаменту видатків бюджету 

гуманітарної сфери Міністерства фінансів України Іванищук Л.А.  
 

УХВАЛИЛИ: 
 

1. Запропонувати Комітету з питань бюджету рекомендувати Верховній 

Раді України за  результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу  

проект Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо 

актуалізації та удосконалення деяких положень (реєстр. № 8035), поданий 

Кабінетом Міністрів України, з урахуванням зауважень Комітету з питань 

здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування щодо необхідності 

виключення з нього підпункту четвертого пункту 12 розділу І щодо  

фінансування програми медичних гарантій та оплати праці медиків виходячи з 

наявних фінансових ресурсів державного та місцевих бюджетів в порядку і 

розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів. 

 

2. Направити пропозиції Комітету щодо законопроекту реєстр. № 8035 до 

Комітету Верховної Ради України  з питань бюджету. 
 

Рішення прийнято одноголосно 

(на час голосування присутніх народних депутатів України –  

членів Комітету - 14, відсутніх на зв’язку – 0:  

 «за - 14, проти – 0, утрималися – 0»). 
 
 

 

 



4.  

СЛУХАЛИ: 

Про проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про 

протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), 

та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ» щодо застосування 

сучасних підходів до профілактики, тестування і лікування ВІЛ-інфекції 

відповідно до керівних документів ВООЗ (реєстр. № 6364), поданий народним 

депутатом України Булах Л.В. та іншими народними депутатами України (разом 

29 народних депутатів України).   

     Інформує  Булах Л.В. –  голова підкомітету з  

питань забезпечення епідемічної безпеки,    

       боротьби із ВІЛ/СНІД та соціально  

       небезпечними захворюваннями, народний 

       депутат України  

 

В обговоренні питання брали участь народні депутати України 

Радуцький М.Б., Стефанишина О.А., а також заступник Міністра охорони 

здоров’я України Кузін І.В. 

 
 

 УХВАЛИЛИ: 
 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України «Про 

протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), 

та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ» щодо застосування 

сучасних підходів до профілактики, тестування і лікування ВІЛ-інфекції 

відповідно до керівних документів ВООЗ (реєстр. № 6364), поданий народним 

депутатом України Булах Л.В. та іншими народними депутатами України, за 

результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу з урахуванням 

необхідності внесення змін до інших статей законодавчих актів, до яких 

запропоновано зміни, та інших законів України, що не були предметом розгляду 

в першому читанні, відповідно до частини першої статті 116 Регламенту 

Верховної Ради України. 

2. Співдоповідачем із зазначеного питання при розгляді його на 

пленарному засіданні Верховної Ради України визначити голову підкомітету            

з питань забезпечення епідемічної безпеки, боротьби із ВІЛ/СНІД та                    

соціально небезпечними захворюваннями Комітету, народного депутата України 

Булах Л.В. 

 

Рішення прийнято більшістю голосів 

(на час голосування присутніх народних депутатів України –  

членів Комітету - 14, відсутніх на зв’язку – 3: Довгий О.С.,  

Дубневич Я.В., Макаренко М.В.:  

 «за - 10, проти – 11, утрималися – 0»). 
 

 

 



5.  

СЛУХАЛИ: 

Про проект Закону України про вихід з Конвенції про передачу осіб, які 

страждають психічними розладами, для проведення примусового лікування 

(реєстр. № 0168), поданий Президентом України. 
 

Інформує  Радуцький М.Б. –  Голова Комітету 

 УХВАЛИЛИ: 

1. Запропонувати Комітету з питань зовнішньої політики та 

міжпарламентського співробітництва рекомендувати Верховній Раді України за  

результатами розгляду у першому читанні прийняти проект Закону про вихід з 

Конвенції про передачу осіб, які страждають психічними розладами, для 

проведення примусового лікування (реєстр. № 0168), поданий Президентом 

України, за основу і в цілому. 

2. Направити пропозиції Комітету щодо законопроекту реєстр. № 0168 до 

Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. 

Рішення прийнято більшістю голосів 

(на час голосування присутніх народних депутатів України –  

членів Комітету - 14, відсутніх на зв’язку – 3: Довгий О.С.,  

Дубневич Я.В., Макаренко М.В.:  

 «за - 111, проти – 0, утрималися – 0»). 
 

6.  

СЛУХАЛИ: 

Про затвердження Звіту про роботу Комітету Верховної Ради України з 

питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування у період 

сьомої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання.  

Інформує  Радуцький М.Б. –  Голова Комітету 

 УХВАЛИЛИ: 

Затвердити Звіт про роботу Комітету Верховної Ради України з питань 

здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування у період сьомої 

сесії. 

Рішення прийнято більшістю голосів 

(на час голосування присутніх народних депутатів України –  

членів Комітету - 14, відсутніх на зв’язку – 3: Довгий О.С.,  

Дубневич Я.В., Макаренко М.В.:  

 «за - 111, проти – 0, утрималися – 0»). 
 

 

Голова Комітету     М.Б. РАДУЦЬКИЙ 

 

          Секретар                                                               Л.В. БУЛАХ 

 

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

з ним зв’язку 
 


