
 

 ЗАТВЕРДЖЕНО 

на засіданні Комітету 28 вересня 2022 року 

(протокол № 113) 

 

 

З В І Т 
 

про роботу Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги  

та медичного страхування за період роботи сьомої сесії 

Верховної Ради України дев’ятого скликання 

(лютий – серпень 2022 р.) 

 

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

допомоги та медичного страхування (далі – Комітет) у період сьомої сесії була 

зосереджена на виконанні основних функцій Комітету, визначених Законом 

України «Про комітети Верховної Ради України», зокрема на здійсненні 

законопроектної роботи, спрямованої на виконання Плану законопроектної 

роботи Верховної Ради України на 2022 рік, затвердженого Постановою 

Верховної Ради України від 15 лютого 2022 року № 2036-IX (далі – План 

законопроектної роботи), забезпечення сталого функціонування системи 

охорони здоров’я в умовах воєнного стану, законодавче забезпечення 

розпочатого другого етапу медичної реформи, адаптацію законодавства України 

до положень права Європейського Союзу (асquis ЄС) і виконання міжнародно-

правових зобов’язань України у сфері європейської інтеграції, боротьбу з 

пандемією гострої респіраторної хвороби COVID-19, а також вирішення інших 

нагальних проблем у сфері охорони здоров’я. 

За період сьомої сесії проведено 18 засідань Комітету, з них 14 у режимі 

відеоконференції та 1 виїзне, на яких розглянуто 16 проектів законодавчих 

актів, у тому числі 14 законопроектів, з підготовки яких Комітет був 

визначений головним, 2 законопроекти, до яких за результатами розгляду 

надано пропозиції іншим комітетам Верховної Ради України, та 22 питання, 

що стосуються предметів  відання Комітету та організації його роботи, в тому 

числі 11 питань у порядку контролю.  

 

І. Щодо законопроектної функції Комітету 

За звітний період Верховною Радою України прийнято 5 законів України 

(з них 1 євроінтеграційний), з підготовки яких Комітет визначено головним, а 

саме: 

1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

врегулювання питання надання пацієнтам лікарських засобів зі співчуття (від 

15.02.2022 р. № 2054-IX) (яким в Україні створено умови для забезпечення 

доступу тяжкохворих пацієнтів до інноваційного лікування через реалізацію 

програм безоплатного надання таким пацієнтам незареєстрованих в Україні 
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лікарських засобів, щодо яких проводились клінічні випробування («лікарських 

засобів зі співчуття»). 

2. Про внесення змін до Закону України «Про лікарські засоби» щодо 

обмеження обігу лікарських засобів, виробництво яких розташовано на території 

Російської Федерації або Республіки Білорусь, а також щодо вивезення 

лікарських засобів з України (від 22.05.2022 р. № 2271-IX) (яким на період дії 

воєнного стану та ще на три місяці після його припинення введено заборону 

обігу на території України ліків, що виробляються міжнародними 

фармацевтичними компаніями, які провадять свою діяльність на території 

росії або Білорусі, використовуючи їх виробничі потужності або сировину з цих 

країн, тим самим опосередковано фінансуючи війну проти України). 

3. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

удосконалення надання медичної допомоги (від 01.07.2022 р. № 2347-IX) (яким 

створено передумови для продовження другого етапу медичної  реформи, 

зокрема:  об’єднано вторинну та третинну медичну допомогу в один вид – 

спеціалізована медична допомога, що відповідає міжнародним підходам; 

запроваджено кластерний принцип організації госпітальних округів; 

врегульовано питання забезпеченням розвитку електронної системи охорони 

здоров’я; запроваджено механізм проведення моніторингу дотримання 

надавачами медичних послуг умов договорів про медичне обслуговування з метою 

поліпшення медичного обслуговування населення та підвищення ефективності 

діяльності Національної служби здоров’я як єдиного державного закупівельника 

медичних послуг). 

4. Про лікарські засоби (від 28.07.2022 р. № 2469-IX) (євроінтеграційний 

закон, положення якого гармонізовані з Директивою ЄС № 2001/83/ЕС та 

іншими директивами і регламентами ЄС, що діють у сфері виробництва та 

обігу лікарських засобів, у тому числі в частині 2D кодування для ліків, 

здійснення фармаконагляду, створення єдиного регуляторного органу для 

контролю повного життєвого циклу ліків тощо. Законом також передбачено 

можливість паралельного імпорту ліків, спрощеної процедури реєстрації ліків 

для хворих на орфанні та онкологічні захворювання, в тому числі «під 

зобов’язання», а також механізми надання «ліків зі співчуття» для 

важкохворих). 
 

5. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

підвищення доступності медичної та реабілітаційної допомоги у період дії 

воєнного стану (від 29.07.2022 р. № 2494-IX) (яким з метою підвищення 

доступності медичної та реабілітаційної допомоги на період дії воєнного стану 

та протягом шести місяців з дня його припинення спрощено порядок допуску 

іноземних лікарів-волонтерів до надання медичної та реабілітаційної допомоги 

в Україні, дозволено залучати медичних працівників іноземних держав до 

надання медичної допомоги із застосуванням телемедицини (крім фахівців з РФ 

та Білорусі), а також дозволено українським лікарям-переселенцям 

здійснювати діяльність з медичної практики поза зазначеним у ліцензії місцем її 

провадження). 
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Також за звітний період підготовлено до розгляду Верховною Радою 

України у другому читанні:  

проект Закону України про систему громадського здоров’я (реєстр.     

№ 4142, друге читання) (євроінтеграційний закон, розроблений на виконання 

міжнародних зобов’язань, пов’язаних із реалізацією Угоди про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони 

(Розділ V "Економічне та галузеве співробітництво", Глава 22. Громадське 

здоров'я), яким створюється національна система громадського здоров’я та 

запроваджується єдина система обліку, виявлення, готовності та реагування 

на інфекційні та неінфекційні хвороби за  стандартами ЄС. Законопроектом 

визначаються суб’єкти системи громадського здоров’я, їх повноваження та 

чітка координація між ними; створюється ефективна система епіднагляду;  

усуваються паралельні утворення та структури, які діють у сфері 

громадського здоров’я для усунення дублювання функцій; запроваджується 

чіткий механізм реагування на надзвичайні події та надзвичайні ситуації у сфері 

громадського здоров’я, в тому числі для виконання Міжнародних медико-

санітарних правил); 

проект Закону України про внесення змін до деяких законів України 

щодо посилення контролю за відпуском лікарських засобів (реєстр. № 7444, 

друге читання)  (яким передбачено заборону призначення рецептурних 

лікарських засобів без виписування  рецепта;  надання  можливості виписування  

електронних рецептів на наркотичні ліки;  встановлення на рівні закону прямої 

заборони відпуску з аптек рецептурних ліків без рецепта з метою зменшення 

поширеності безвідповідального самолікування). 
 

Крім того, підготовлено до розгляду Верховною  Радою України 

проект Закону України про регулювання обігу рослин роду коноплі 

(Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній 

діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до 

необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних 

стресових розладів, отриманих внаслідок війни (реєстр. № 7457) (метою 

якого є створення умов для розширення доступу пацієнтів до необхідного 

лікування препаратами на основі канабісу та проведення наукових досліджень 

ефективності конопель, імплементація кращого досвіду у сфері регулювання 

обмеженого обігу канабісу, смоли канабісу, екстрактів і настойок канабісу, а 

також тетрагідроканабінолу (ТГК) (його ізомерів та їх стереохімічних 

варіантів).   
 

Проведено засідання утвореної при Комітеті робочої групи з опрацювання 

законопроекту (реєстр. № 6364) «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» за участі народних депутатів України 

- членів Комітету, керівників профільних міжнародних організацій та 

представників українських громадських організацій (18.02.2022 р.). 
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ІІ. Щодо контрольної функції Комітету 

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

страхування приділяв увагу виконанню контрольної функції відповідно до 

Закону України «Про комітети Верховної Ради України»: 

1) 29 червня 2022 року проведено виїзне засідання Комітету у 

Вінницькій області з метою ознайомлення з організацією надання медичної 

допомоги цивільному населенню та пораненим внаслідок військових дій у 

закладах охорони здоров’я Вінницької області за участі очільників та 

представників Вінницької обласної військової адміністрації та Вінницької 

обласної ради, першого заступника Міністра охорони здоров’я України 

Комаріди О.О., Голови Національної служби здоров’я України Гусак Н.Б., 

керівника Управління охорони здоров’я та санаторно-курортних закладів 

Державного управління справами Слободянюка Д.П. У ході візиту в регіон 

народні депутати України – члени Комітету відвідали Козятинську центральну 

районну лікарню, Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та 

медицини катастроф, а також ознайомилися з роботою обласних опікового і 

перинатального центрів, центру нефрології та діалізу, хірургічного та 

ортопедичного-травматологічного відділень Вінницької обласної  клінічної  

лікарні імені М.І. Пирогова;  

2) у порядку взаємодії з Рахунковою палатою, відповідно до вимог 

статті 31 Закону України «Про комітети Верховної Ради України»,  

Комітетом у порядку контролю заслухано такі звіти Рахункової палати: 

про результати аналізу використання у 2020 році коштів, спрямованих на 

боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою 

коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками (протокол № 95 від 02.02.2022 р.); 

про результати аудиту ефективності використання коштів державного 

бюджету, виділених у 2020 році Міністерству охорони здоров’я України для 

здійснення публічних закупівель за бюджетними програмами «Забезпечення 

медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів 

програмного характеру» та «Громадське здоров’я та заходи боротьби з 

епідеміями» (протокол № 96 від 09.02.2022 р.); 

3) крім того, на засіданнях Комітету заслухано в порядку контролю 

такі питання:  

про поточний стан із захворюваністю населення на коронавірусну хворобу 

COVID-19, хід вакцинації населення проти COVID-19 та готовність системи 

охорони здоров’я до спалахів захворюваності на коронавірусну інфекцію 

(протокол № 95 від 02.02.2022 р.); 

про поточний стан із захворюваністю населення на коронавірусну хворобу 

COVID-19, організацію надання медичної допомоги хворим на коронавірусну 

хворобу COVID-19 та хід вакцинації населення проти COVID-19 (протокол         

№ 97 від 16.02.2022 р.); 



5 

 

про  звернення народного депутата України Копанчук О.Є. щодо 

недопущення незаконного переведення на неповний робочий день чи 

погіршення соціального захисту медичних працівників закладів охорони 

здоров’я у Хмельницькій області (протокол № 98 від 21.02.2022 р.); 

про організацію надання медичної допомоги військовослужбовцям та 

цивільному населенню на випадок запровадження надзвичайного стану чи 

введення воєнного стану в Україні у разі збройної агресії проти України та 

першочергові заходи для забезпечення готовності системи охорони здоров’я до 

роботи в таких умовах (протокол № 98 від 21.02.2022 р.); 

про стан здійснення державних закупівель лікарських засобів у 2022 році 

та проблеми, пов’язані з їх проведенням під час воєнного стану, а також про стан 

впровадження процедур договорів керованого доступу (ДКД), причини 

відсутності у закладах охорони здоров’я препаратів, включених до 

Національного переліку основних лікарських засобів, та заходи, що вживаються 

для безперебійного забезпечення населення життєво необхідними лікарськими 

засобами, зокрема пацієнтів, які страждають на онкологічні, рідкісні (орфанні) 

захворювання, у тому числі СМА (протокол № 111 від 15.08.2022 р.); 

про механізми оптимізації закупівель медичного обладнання в умовах 

створення спроможної мережі закладів охорони здоров’я (госпітальних округів 

та госпітальних кластерів) (протокол № 111 від 15.08.2022 р.); 

про подальшу організацію роботи онкологічної служби у зв’язку з 

запровадженням нових підходів до формування медичної інфраструктури 

(створення госпітальних округів та госпітальних кластерів), стан розробки 

(перегляду) та впровадження галузевих стандартів в онкології, а також  

перспективи розробки та впровадження критеріїв акредитації закладів охорони 

здоров’я, відповідно до яких спеціалізована медична допомога онкохворим має 

надаватися лише онкологічними центрами (протокол № 111 від 15.08.2022 р.); 

про створення в Україні університетських клінік (протокол № 111 від 

15.08.2022 р.). 

Проведення парламентських слухань та слухань у Комітеті у період сьомої 

сесії  не планувалося через введення воєнного стану. 

 

ІІІ. Щодо заходів, які вживалися Комітетом у зв’язку з військовою 

агресією російської федерації проти України 
 

У зв'язку з повномасштабною військовою агресією російської 

федерації проти України та спровокованою цим гуманітарною кризою 

починаючи з 24 лютого 2022 року Комітет неодноразово звертався до 

міжнародних інституцій, національних та світових виробників ліків, 

волонтерів та усіх співвітчизників із відповідними зверненнями та заявами, 

негайно реагуючи на виклики, що повстали перед країною: 

02.03.2022 р. – до Міжнародного комітету Червоного Хреста та до 

Всесвітньої організації охорони здоров’я з проханням про гуманітарну 

допомогу; 
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02.03.2022 р. – до Верховного комісара Управління Верховного комісара 

ООН у справах біженців Філіппо Гранді та до Регіонального директора для 

Європи та Центральної Азії Міжнародного комітету Червоного Хреста Мартіна 

Шьоппля (копію звернення було направлено Голові Делегації МКЧХ в Україні та 

Голові представництва УВКБ ООН в Україні) щодо сприяння в організації 

«зелених коридорів» для евакуації цивільного населення із зони бойових дій та 

доставки туди води, їжі та медикаментів; 

10.03.2022 р. – до Голови Делегації Міжнародного комітету Червоного 

Хреста в Україні Флоренс Жилетт та до Голови представництва УВКБ ООН в 

Україні Кароліни Ліндхольм Біллінг щодо сприяння в організації «зелених 

коридорів» для евакуації цивільного населення із зони бойових дій та доставки 

туди води, їжі та медикаментів; 

10.03.2022 р. – відкрите звернення до українців з інформацією щодо 

актуальних питань організації меддопомоги в умовах воєнного стану, зокрема 

необхідних контактів та порядку своєчасного доступу до лікування та життєво 

необхідних лікарських засобів; 

18.03.2022 р. – до Верховного Комісара ООН з прав людини Мішель 

Бачелет із закликом використати надані міжнародним організаціям важелі 

впливу на російського агресора для припинення порушення ним статей 18, 20-22 

Конвенції про захист цивільного населення під час війни та неприпустимості 

нападу на цивільні лікарні, медичний персонал та санітарну техніку для 

транспортування хворих чи поранених; 

18.03.2022 р. – до Офісу Координаторки системи ООН в Україні та 

Делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні з вимогою вжити 

всіх можливих заходів міжнародного впливу для недопущення застосування 

військами країни-агресора забороненої міжнародним гуманітарним правом 

хімічної зброї проти мирних жителів України та спростування провокативних 

заяв РФ про наявність хімічної зброї в Україні, які розповсюджує країна-агресор 

з метою прикриття та виправдання можливого застосування цієї зброї на 

території нашої країни; 

19.03.2022 р. – до всіх представників Волонтерського руху України з 

листом-подякою за надання необхідної допомоги військовим, бійцям 

територіальної оборони і цивільному населенню та вагомий внесок у єднання 

нашої країни задля перемоги; 

22.03.2022 р. – до Делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в 

Україні з приводу недопущення в Україні спалаху інфекційних захворювань; 

22.03.2022 р. – до провідних світових виробників ліків та медичного 

обладнання (Roche, Sanofi, Stada, Takeda, Teva, AstraZeneca, Basf, Bayer, 

Boehringer Ingelheim, Fresenius, Gedeon Richter, Henkel, Novo Nordisk, Johnson & 

Johnson) із закликом припинити працювати у путінській росії; 

24.03.2022 р. – особисто до кожного з членів Комітету Європейського 

Парламенту з питань довкілля, громадського здоров’я та безпеки харчових 

продуктів із закликом закрити небо над Україною та сприяти наданню нашій 
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країні необхідних для цього технічних засобів, а також врятувати Україну та світ 

від гуманітарної катастрофи та голоду; 

26.03.2022 р. – до Міжнародного Товариства Червоного Хреста з 

відкритим зверненням, в якому закликав не легітимізувати «гуманітарні 

коридори» на територію російської федерації, не підтримувати викрадення 

населення України і примусове вивезення його на територію держави-агресора, 

та змінити своє рішення про відкриття офісу Червоного Хреста у Ростові-на-

Дону; 

26.03.2022 р. – до Ради Європи з проханням вжити всіх можливих заходів 

для виключення російської федерації зі складу держав-членів Конвенції Ради 

Європи про підроблення медичної продукції та подібні злочини, що загрожують 

охороні здоров’я; 

15.04.2022 р. – до генерального директора Всесвітньої організації охорони 

здоров’я Тедроса Адан Гебреїсуса з подякою ВООЗ за підтримку та допомогу, 

яка надається Україні, а також у зв’язку з його заявою щодо війни в Україні та 

стурбованості світової спільноти стосовно криз, що продовжуються у світі; 

16.04.2022 р. – до виробників лікарських засобів в Україні з проханням 

зупинити будь-яку ділову активність в росії та Білорусі, зокрема імпорт 

сировини, компонентів, ресурсів, отримання послуг консультантів, проведення 

клінічних досліджень тощо; 

06.05.2022 р. – до Голови місії міжнародної медичної організації «Лікарі 

без кордонів» в Україні Мішеля-Олів’є Лашаріте з проханням сформувати місію 

цієї міжнародної медичної організації, яка дотримується нейтралітету під час 

збройних конфліктів у питаннях надання гуманітарної та медичної допомоги, для 

евакуації захисників Маріуполя, які перебували на території металургійного 

комбінату «Азовсталь», та надання їм медичної допомоги; 

10.05.2022 р. – до організації «Міжнародні лікарі із запобігання ядерній 

війні» щодо неприйнятності позиції голови німецького відділення цієї 

організації, лікаря Ларса Польмайєра стосовно  врахування інтересів росії при 

перемовинах про мир в Україні та припинення надання Україні військової 

допомоги, заявленої інтерв’ю ЗМІ; 

10.05.2022 р. – до Європейського регіонального комітету ВООЗ з 

проханням підтримати вимогу української делегації, озвучену Міністром 

охорони здоров’я України під час засідання спеціальної сесії Європейського 

регіонального комітету Всесвітньої організації охорони здоров’я 10 травня 2022 

року, зокрема щодо припинення членства росії у виконавчому комітеті ВООЗ,  

обмеження впливу країни-агресора на прийняття рішень та призупинення її 

права брати участь у голосуванні, офіційного перенесення офісу ВООЗ з 

неінфекційних хвороб з Москви до Києва. 

 

IV. Інші заходи  

У період роботи сьомої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання: 

1) народні депутати України – члени Комітету брали участь у роботі 

робочої групи з питань охорони здоров’я при Національній раді з відновлення 
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України від наслідків війни, створеній Указом Президента України від 21 квітня 

2022 року № 266 «Питання Національної ради з відновлення України від 

наслідків війни».  

Головою Комітету безпосередньо взято участь у чотирьох засіданнях 

зазначеної робочої  групи (19.05.2022 р., 02.06.2022 р., 09.06.2022 р., 22.07.2022 

р.), а також надано пропозиції до Плану відновлення системи охорони здоров’я 

України та загальнонаціональних проектів Відновлення. 

Крім того, 17.05.2022 р. ним проведено робочу зустріч з керівництвом 

Всесвітньої організації охорони здоров’я Гансом Клюге (Mr. Hans Henri M. 

Kluge), директором Європейського регіонального бюро ВООЗ Ярно Хабіхтом 

(Mr. Jarno Habicht), в ході якої обговорено План відновлення України від 

наслідків війни, зокрема у сфері охорони здоров’я, а також презентовано плани 

Комітету щодо нормотворчої роботи, сформовані з урахуванням нових викликів, 

обумовлених військовою агресією РФ. 

Проект Плану відновлення системи охорони здоров’я України також був 

представлений міжнародній спільноті під час проведення Міжнародної 

конференції з питань відновлення України в м. Лугано (Швейцарія,                          

04-06.07.2022 р.); 

2) Головою Комітету проведено низку робочих зустрічей та нарад з 

представниками органів влади, дипломатичних установ, іноземних 

представництв та міжнародних організацій, лікарями та науковцями з метою 

обміну досвідом у галузі охорони здоров’я для підвищення якості та доступності 

медичної допомоги та обговорення потенційних можливостей для співпраці, а 

також взято участь у публічних заходах, де обговорювалися питання охорони 

здоров’я, зокрема: 
 

08.02.2022  р. – взято участь у форумі Diia Summit за участі Президента 

України та Віце-прем’єр-міністра України – Міністра цифрової трансформації, 

де було презентовано нові електронні послуги і функціональні можливості «Дії», 

спеціальний економічний режим «Дія Сіті» та інші цифрові проекти та 

ініціативи;  

23.02.2022 р. – проведено робочу зустріч між парламентськими групами 

дружби України та Молдови з метою актуалізації міжпарламентських контактів 

між двома державами та заручення підтримкою молдавських колег у 

протистоянні РФ та  незаконного визнання Л/ДНР;   

14.04.2022 р. – проведено розширену робочу нараду з питань організації 

надання психологічної допомоги постраждалим від російської агресії за участі 

народних депутатів України – членів Комітету, керівництва та представників 

Міністерства охорони здоров’я України, радника Віце-прем’єр-міністра України 

- Міністра цифрової трансформації України, представників Національного 

університету охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика, Українського інституту 

майбутнього, Національної психологічної асоціації, керівників профільних 

спеціалізованих  закладів охорони здоров’я міста Києва,  ДЗ «Госпіталь ветеранів 

війни «Лісова поляна» МОЗ України» для опрацювання питання організації 
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психологічної підтримки постраждалим від бойових дій, в тому числі із 

застосуванням контакт-центрів МОЗ України та додатку «Дія»; 
 

01.06.2022 р. –  проведено робочу зустріч з послами та представниками 

посольств держав – членів Європейського Союзу (Франція, Данія, Фінляндія, 

Угорщина, Італія), Головою Представництва ЄС в Україні  Матті Маасікасом за 

участі заступниці Керівника Офісу Президента України  Соколовської Ю.С., 

заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Соловйова 

О.С., першого заступника Міністра охорони здоров’я України  Комаріди О.О. з 

метою обговорення законопроекту про внесення змін до Закону України «Про 

лікарські засоби» щодо обмеження обігу лікарських засобів, виробництво яких 

розташовано на території Російської Федерації або Республіки Білорусь (реєстр. 

№ 7313); 

08.06.2022 р. –  взято участь у зустрічі з представниками донорських та 

міжнародних організацій, ініційованою ДП «Медичні закупівлі України» з 

метою координації з пріоритетних питань та обговорення ефективності 

проведення державних закупівель лікарських засобів під час воєнних дій;  

19.06.2022 р. – взято участь у нагородженні з нагоди Дня медичного 

працівника почесними відзнаками від Комітету та Міністерства оборони України  

найкращих працівників КНП «Центр екстреної медичної допомоги та медицини 

катастроф міста Києва» за вагомий внесок у порятунок населення під час 

військової агресії РФ;   

21.06.2022 р. – проведено робочу зустріч з Надзвичайним та Повноважним 

Послом Держави Ізраїль в Україні Міхаелем Бродським;  

24. 06.2022 р. – взято участь у робочій нараді з питань розвитку паліативної 

допомоги за участі представників Міністерства охорони здоров’я України та БФ 

«Відродження»;  

30.06.2022 р. – взято участь у привітанні КНП «Центр екстреної медичної 

допомоги та медицини катастроф міста Києва» з нагоди 120-річчя заснування 

Центру разом з народними депутатами України – членами Комітету, першим 

заступником голови КМДА Поворозником М., керівником Департаменту 

охорони здоров’я КМДА Гінзбург В.; 

15.07.2022 р. – взято участь у презентації Міністерством охорони здоров’я 

України цифрових проектів у сфері охорони здоров’я;  

21.07.2022 р. – взято участь у розширеному засіданні робочої групи з 

відновлення системи охорони здоров’я та презентації проекту Плану 

післявоєнного відновлення медичної галузі міжнародним донорам; 

22.07.2022 р.  –  взято участь в онлайн-зустрічі секретаря Національної 

ради з питань відновлення України від наслідків війни, народного депутата 

України  Гетьманцева Д.О. з представниками Американської торговельної 

палати в Україні;  
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27.07.2022 р. – проведено зустріч з американською волонтерською 

організацією Global Response Managers, яка займається навчанням парамедиків, 

евакуацією українців до безпечних регіонів та наданням хірургічної допомоги 

(американські та українські хірурги спільно провели понад 300 операцій поблизу 

лінії фронту військовим та цивільним);  

18.08.2022 р. – взято участь у нараді з працівниками департаменту 

стратегічних розслідувань Національної поліції, керівництвом МОЗ та ДП 

«Медичні закупівлі України» з питання встановлення референтних цін на 

медичні препарати; 

18.08.2022 р. – взято участь разом з народним депутатом України, головою 

підкомітету з питань профілактики та боротьби з онкологічними 

захворюваннями Комітету Зубом В.О. у нараді Міністерства охорони здоров’я 

України за участі керівників онкологічних центрів України, керівництва НСЗУ, 

ДП «Медичні закупівлі України» щодо проблемних питань функціонування 

онкологічної служби в умовах розпочатої інфраструктурної реформи системи 

охорони здоров’я та створення госпітальних округів;  

19.08.2022 р. – взято участь у форумі «Приватна медицина в умовах війни» 

на запрошення Асоціації приватних медичних закладів України та обговоренні 

питань стосовно: місця приватних медичних закладів у госпітальній мережі; 

підготовки держави до лікування пацієнтів з посттравматичним стресовим 

розладом (ПТСР); державної програми повернення медиків, які на початку війни 

виїхали за кордон; відбудови знищеної ворогом медичної інфраструктури; 

проектів діджиталізації системи охорони здоров’я тощо;  

25.08.2022 р. – взято участь в інавгураційній першій зустрічі 

парламентських груп дружби України та Королівства Таїланд стосовно 

актуалізації міжпарламентської співпраці з метою подальшого розвитку україно-

тайських відносин, обговорення можливості збільшення обсягу гуманітарної 

допомоги та постачання військової амуніції Україні;  

25.08.2022 р. – проведено робочу нараду за участі представників 

Міністерства охорони здоров’я України, Американської торговельної палати в 

Україні, Європейської бізнес-асоціації для обговорення підготовленого урядом 

проекту Закону України про медичні вироби.  

За звітний період (станом на 31.08.2022 р.) Комітетом опрацьовано 918 

листів та звернень від громадян, народних  депутатів України, органів 

державної влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ та 

організацій, з яких 216 звернень громадян, у тому числі поданих у формі 

електронних петицій (9) та запитів на інформацію (6).  


