
 

   

            

          До реєстр. № 0171 від 12.10.2022 р.  

            Президент України Зеленський В.О.  

 

Комітет Верховної Ради України з 

питань інтеграції України до 

Європейського Союзу 

 

ВИСНОВОК  

на проект Закону України про ратифікацію Угоди між Україною та  

Європейським Союзом про участь України у програмі «EU4Health», 

поданий Президентом України Володимиром Зеленським  

(реєстр. № 0171 від 12.10.2022 р.) 
 

Комітет Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної 

допомоги та медичного страхування (далі - Комітет) у межах компетенції 

розглянув проект Закону про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським 

Союзом про участь України у програмі «EU4Health» (реєстр. № 0171 від 

12.10.2022 р.), поданий Президентом України Володимиром Зеленським, 

(протокол № 114  від  27.10.2022 р.). 

Основною метою законопроекту є ратифікація Угоди між Україною та 

Європейським Союзом про участь України у програмі «EU4Health» (далі - 

Угода), вчинену 15 липня 2022 року Комісаром з питань охорони здоровʼя та 

безпеки харчових продуктів Стеллою Киріакідес та Міністром охорони здоровʼя 

України Віктором Ляшко. 

Ратифікація цієї Угоди дозволить приєднання України до програми 

Європейського Союзу «EU4Health», що відкриває для нашої країни доступ до 

фінансування ЄС у галузі охорони здоровʼя. Зокрема, участь у цій Програмі 

дозволить Україні залучати на грантовій основі додаткові кошти на 

профілактику серцево-судинних, онкологічних та інших неінфекційних 

захворювань, цукрового діабету, навчання наших лікарів та реалізацію інших 

програм і заходів у сфері охорони здоров’я.  

Програма Європейського Союзу «EU4Health» передбачає виділення з 

бюджету ЄС 5,3 мільярда євро у період з 2021 по 2027 роки для надання 

грантової підтримки для наукових установ та освітніх закладів, науково-

дослідних інститутів, лікарень, приватних закладів й організацій, бізнесу, 

громадських, зокрема пацієнтських організації тощо. 
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Ратифікація цієї Угоди створює можливості для реагування на невідкладні 

потреби, а також сприятиме відновленню країни у довгостроковій перспективі та 

її інтеграції до єдиного європейського простору.  

Враховуючи викладене, Комітет пропонує підтримати проект Закону про 

ратифікацію Угоди між Україною та Європейським Союзом про участь України 

у програмі «EU4Health», поданий Президентом України Володимиром 

Зеленським (р. № 0171) та рекомендувати Верховній Раді України за 

результатами розгляду у першому читанні прийняти його за основу та в цілому. 

 

 

 

Голова Комітету               М.Б. Радуцький 


