
 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ, МЕДИЧНОЇ  

ДОПОМОГИ ТА МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ 
 

 

 

 

ПРОТОКОЛ  ЗАСІДАННЯ  № 116 

 
   

 02  грудня 2022 року 
 

            14:00, м. Київ, 

            режим відеоконференції 

 

 

Головуючий:    РАДУЦЬКИЙ М.Б. -  Голова Комітету. 

 

Присутні: 

Члени Комітету: Булах Л.В., Вагнєр В.О., Дмитрієва О.О., Дубіль В.О., 

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: Вірастюк В.Я., Довгий О.С., Зінкевич Я.В. (з поважних 

причин). 

 

Запрошені: 

Кузін І.В. – заступник Міністра охорони здоров’я України, Головний державний 

санітарний лікар України,  Ємець П.В. – заступник Міністра охорони здоров’я 

України; Чернишук С.С. – виконуючий обов’язки генерального директора НДСЛ 

«ОХМАТДИТ» МОЗ України. 
 

Невідомий В.І. – член Рахункової палати; Оленьєва О.Є. – заступник 

начальника територіального управління Рахункової палати. 
 

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

Соловйов О.С. – заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони 

України (Апарат РНБО України). 
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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 Аронова М.М., Кудря А.В., Лебідєва Л.В., Ростовцева К.Л., Чорноус Н.В.  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. 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, друге читання).   
 

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

України та деяких законодавчих актів України щодо посилення заходів контролю 

за обігом підакцизних товарів  (реєстр. № 8174-1), поданий народним депутатом 

України Холодовим А.І. 
 

3. Про результати проведення аудиту ефективності використання коштів, 

виділених з державного бюджету для здійснення діяльності Національною 

дитячою спеціалізованою лікарнею "Охматдит" МОЗ України та зміцнення її 

матеріально-технічної бази. 
 

4. Про План законопроектної роботи на 2023 рік. 

 

(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 2 грудня 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 2 грудня 2022 

року, змінивши черговість розгляду питань та розглянувши першим питання про 

результати проведення аудиту ефективності використання коштів, виділених з 

державного бюджету для здійснення діяльності Національною дитячою 

спеціалізованою лікарнею "Охматдит" МОЗ України та зміцнення її матеріально-

технічної бази. 
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Рішення прийнято більшістю голосів 

(на час голосування присутніх народних депутатів України –  

членів Комітету - 12, відсутніх на зв’язку – 1: Дубіль В.О.: 

  «за - 121, проти – 0, утрималися – 0»). 

 

2.  

СЛУХАЛИ: 

Про результати проведення аудиту ефективності використання коштів, 

виділених з державного бюджету для здійснення діяльності Національною 

дитячою спеціалізованою лікарнею "Охматдит" МОЗ України та зміцнення її 

матеріально-технічної бази. 
 

Інформують:   Невідомий В.І.  – член Рахункової     

Палати,  Ємець П.В. – заступник Міністра охорони 

здоров’я України 
 

В обговоренні питання брали участь народні депутати України                   

Радуцький М.Б., Дмитрієва О.О., Стефанишина О.А.,  виконуючий обов’язки 

генерального директора НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України Чернишук С.С. 
 

 УХВАЛИЛИ: 

Взяти надану Рахунковою палатою інформацію до відома. 

 

Рішення прийнято одноголосно 

(на час голосування присутніх народних депутатів України –  

членів Комітету – 13, відсутніх на зв’язку – 1: Заславський Ю.І.:   

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

3.  

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, друге читання).   
 

Інформують:   Булах Л.В.  –  голова підкомітету 

Комітету, Кузін І.В. – заступник Міністра охорони 

здоров’я України, Головний державний санітарний 

лікар України  
 

В обговоренні питання брали участь народні депутати України Дубнов А.В., 

Стефанишина О.А., Дмитрієва О.О., Радуцький М.Б., Булах Л.В., Вагнєр В.О., 

Перебийніс М.В., Макаренко М.В., Дубневич Я.В., а також заступник Міністра 

охорони здоров’я України Кузін І.В.  

 

                                                           
1 З урахування голосу народного депутата України Дубіля В.О. на його прохання у разі відсутності з ним зв’язку 
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 УХВАЛИЛИ: 

1. За результатами розгляду поданих народними депутатами України 

пропозицій і поправок до проекту 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): 
 

1) врахувати частково поправку № 47 Комітету, викресливши з неї  слово 

«Тестування». 

Рішення прийнято більшістю голосів 

(на час голосування присутніх народних депутатів України – 

членів Комітету – 13,  відсутніх на зв’язку – 1: Заславський Ю.І.:   

«за – 102, проти – 1, утрималися – 1»); 
 

2) врахувати 38 поправок – №№ 1, 2, 6, 8, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 25, 26, 28, 30, 

31, 36, 38, 40, 41, 43, 44, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 63, 65, 66, 67, 69, 70, 

71; 

врахувати редакційно 3 поправки – №№ 4, 11, 51; 

врахувати частково 3 поправки – №№ 17, 45, 47. 

Рішення прийнято більшістю голосів 

(на час голосування присутніх народних депутатів України – 

членів Комітету – 13,  відсутніх на зв’язку – 2: Заславський Ю.І., 

Зуб В.О.: «за – 9, проти – 0, утрималися – 2»); 
 

3) відхилити 28 поправок – №№ 3, 5, 7, 9, 10, 12, 16, 18, 21, 23, 24, 27, 29, 32, 

33, 34, 35, 37, 39, 42, 46, 54, 59, 61, 62, 64, 68, 72. 
  

Рішення прийнято більшістю голосів 

(на час голосування присутніх народних депутатів України – 

членів Комітету – 13,  відсутніх на зв’язку – 2: Заславський Ю.І., 

Зуб В.О.: «за – 10, проти – 0, утрималися – 1»). 

2. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти запропоновану 

Комітетом остаточну редакцію проекту 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) 

у другому читанні і в цілому як Закон з техніко-юридичними правками; 

доповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України визначити народного депутата України, голову підкомітету з питань 

забезпечення епідемічної безпеки, боротьби із ВІЛ/СНІД та соціально 

небезпечними захворюваннями  БУЛАХ Ладу Валентинівну; 

доручити секретаріату оформити відповідно до ухвалених Комітетом 

рішень остаточну редакцію порівняльної таблиці до законопроекту. 
 

2 З урахування голосу народного депутата України Зуба В.О. (на його прохання), який на момент голосування був  

відсутній на зв’язку  
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Рішення прийнято більшістю голосів 

(на час голосування присутніх народних депутатів України – 

членів Комітету – 13,  відсутніх на зв’язку – 2: Заславський Ю.І., 

Зуб В.О.: «за – 10, проти – 0, утрималися – 1»). 

 

4.  

Про проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 

України та деяких законодавчих актів України щодо посилення заходів контролю 

за обігом підакцизних товарів  (реєстр. № 8174-1), поданий народним депутатом 

України Холодовим А.І. 

Інформують:   Холодов А.І. – народний депутат  

України, Булах Л.В.  –  голова підкомітету  

Комітету, Стефанишина О.А. –  голова 

підкомітету Комітету, Кузін І.В. – заступник  

Міністра охорони здоров’я України, Головний 

державний санітарний лікар України  
 

В обговоренні питання брав участь народний депутати України                         

Холодов А.І. 
 

 УХВАЛИЛИ: 

1. Запропонувати Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики 

рекомендувати Верховній Раді України відхилити проект Закону України про 

внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів 

України щодо посилення заходів контролю за обігом підакцизних товарів  (реєстр. 

№ 8174-1), поданий народним депутатом України Холодовим А.І.; 

висновок на зазначений законопроект надіслати Комітету Верховної Ради 

України з питань фінансів, податкової та митної політики, визначеному головним 

з його опрацювання та підготовки до розгляду Верховною Радою України. 
 

Рішення прийнято одноголосно 

 

(на час голосування присутніх народних депутатів України – 

членів Комітету – 13,  відсутніх на зв’язку – 3: Заславський Ю.І., 

Зуб В.О., Дубневич Я.В.:  «за – 10, проти – 0, утрималися – 0»). 
 

5.  

СЛУХАЛИ: 

 

Про План законопроектної роботи на 2023 рік. 
 

Інформує Радуцький М.Б. –  Голова Комітету 
 

УХВАЛИЛИ: 

Підтримати напрацьовані Комітетом та узгоджені з усіма  сторонами 

законодавчого процесу пропозиції до проекту Плану законопроектної роботи 

парламенту на 2023 рік. 
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Рішення прийнято одноголосно 

(на час голосування присутніх народних депутатів України – 

членів Комітету – 13,  відсутніх на зв’язку – 3: Заславський Ю.І., 

Зуб В.О., Дубневич Я.В.:  «за – 10, проти – 0, утрималися – 0»). 

 

РІЗНЕ: 

 

1. Народний депутат України Стефанишина О.А. порушила питання перед 

МОЗ України щодо необхідності встановлення контролю за використанням 

коштів кредиту у сумі 25 млрд. грн., що буде наданий Україні в рамках Угоди про 

економічне співробітництво між  Україною і Австрією, ратифікованої Верховною 

Радою України  1 грудня 2022 року, на закупівлю медичного обладнання для 

закладів охорони здоров’я. Голова Комітету, народний депутат України 

Радуцький М.Б. повідомив, що за інформацією Міністра охорони здоров’я 

України, для контролю за використанням коштів  цього кредиту буде створено 

спеціальну комісію, до складу якої (за згодою) увійдуть народні депутати України.  
 

 2. Народний депутат України Дубіль В.О. порушив перед Міністерством 

охорони здоров’я України 2 питання: 

 1) щодо можливості відтермінування повного переходу на електронні 

рецепти та подовження можливості використання паперових рецептів на лікарські 

засоби на період дії воєнного стану; 

(заступник Міністра охорони здоров’я України Ємець П.В. запевнив, що це 

питання буде опрацьовано МОЗ України, а про результати та ухвалені рішення 

буде поінформовано  Комітет); 

 2) чи на часі включення препарату Гідазепам до Переліку наркотичних 

засобів, психотропних речовин і прекурсорів? 

(заступник Міністра охорони здоров’я України, Головний державний 

санітарний лікар України Кузін І.В., що наразі це питання винесено Міністерством 

охорони здоров’я України  на громадське обговорення для збору зауважень та 

пропозицій. Після завершення громадського обговорення та опрацювання 

наданих  пропозицій МОЗ України поінформує  Комітет про ухвалені рішення). 

 3. Народний депутат України Дмитрієва О.О. запропонувала членам 

Комітету підтримати підготовлене нею звернення до Президента НАМН України                                                

Цимбалюка В.І. з проханням  розглянути можливість збільшення фінансування 

«Інституту травматології та ортопедії» НАМН України у відповідності до 

бюджетного запиту Інституту на 2023 рік. 

  

Голова Комітету     М.Б. РАДУЦЬКИЙ 

 

 

          Секретар                                                               Л.В. БУЛАХ 

 

 


