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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

 

ВИСНОВОК  

на 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) 

 

 

Комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного 

страхування (далі - Комітет) на засіданні 28 вересня 2022 року (протокол № 113) 

розглянув проект Закону 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 (далі – законопроект р. № 6364), 

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

депутатами України. 

Відповідно до пояснювальної записки, цей законопроект розроблено з 

метою актуалізації та оновлення Закону України «Про протидію поширенню 

хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і 

соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ» (далі - Закон про протидію ВІЛ), а 

також врегулювання у ньому застосування сучасних досягнень медичної науки 

та практики відповідно до керівних документів ВООЗ. 

Для досягнення цієї мети законопроектом пропонується внести до Закону 

України «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту 

людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ» зміни, 

що дозволять: 

врегулювати основні питання проведення самотестування на ВІЛ 

швидкими тестами, у тому числі із супроводом; 

узгодити положення Закону про протидію ВІЛ з відповідними положенням 

Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування 

населення»; 
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розширити коло суб’єктів, що можуть здійснювати реєстрацію та облік 

ВІЛ-інфікованих осіб (наразі вони здійснюються лише у державних та 

комунальних лікарнях); 

чітко визначити, що для діагностики ВІЛ-інфекції використовуються лише 

медичні вироби, введені в обіг та експлуатацію у порядку, встановленому 

Кабінетом Міністрів України; 

гарантувати державне забезпечення антиретровірусними препаратами 

(АРТ) для лікування ВІЛ-інфекції, її до- та постконтактної профілактики;  

встановлювати порядок забезпечення АРТ, у тому числі із залученням 

аптек; 

посилити роль первинної медичної допомоги у забезпеченні заходів з 

профілактики, скринінгу, діагностики ВІЛ-інфекції. 

Комітет в цілому підтримує законодавчі ініціативи, спрямовані на 

посилення протидії ВІЛ, шляхом розвитку ранньої діагностики цієї інфекції, 

дестигматизації людей, які живуть з ВІЛ, формування прихильності до 

лікування, а також розширення універсальності покриття діагностикою та 

лікуванням ВІЛ. 

Законопроект реєстр. № 6364 підтримується Міністерством охорони 

здоров’я України, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини.  

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

висловлює до законопроекту низку зауважень (висновок № 16/03-2022/146228 

(996743) від 01.09.2022 р.). 

Комітет Верховної Ради України з питань інтеграції України до 

Європейського Союзу у своєму висновку (№ 04-20/10-2022/32147 (823518) від 

04.02.2022 р.) зазначає, що проєкт Закону не суперечить цілям Угоди про 

асоціацію, праву Європейського Союзу та зобов’язанням України в рамках Ради 

Європи. Зокрема, Комітет вказує, що цей законопроект не суперечить статті 5 та 

18 Директиви Європейського Парламенту і Ради 2002/98/ЄС від 27 січня 2003 

року про встановлення стандартів якості та безпечності для заготівлі, тестування, 

переробки, зберігання і розподілу крові людини та її компонентів та внесення 

змін і доповнень до Директиви 2001/83/ЄС, а також відповідає цілям Угоди про 

асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з 

іншої сторони. 

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету у своєму висновку 

(№ 04-13/9-2022/26580 (819485) від 31.01.2022 р.) зазначає, що проєкт Закону 

матиме вплив на показники бюджету (збільшуватиме видатки державного та 

місцевих бюджетів на здійснення заходів з протидії поширенню ВІЛ та захисту 

людей, які живуть з ВІЛ). У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2022 

року він має вводитися в дію не раніше 1 січня 2023 року, а після 15 липня 2022 

року - не раніше 1 січня 2024 року (або 1 січня наступного за цим року залежно 

від часу прийняття закону). 

Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України за 

результатами розгляду в першому читанні законопроекту реєстр. № 6364 

прийняти його за основу з урахуванням необхідності внесення змін до інших 

статей законодавчих актів, до яких запропоновано зміни, та інших законів 
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України, що не були предметом розгляду в першому читанні, відповідно до 

частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України. 

Співдоповідачем із зазначеного питання при розгляді його на пленарному 

засіданні Верховної Ради України визначено голову підкомітету з питань 

забезпечення епідемічної безпеки, боротьби із ВІЛ/СНІД та соціально 

небезпечними захворюваннями Комітету, народного депутата України Булах 

Ладу Валентинівну. 

 

 

Голова Комітету              М.Б. Радуцький 


