
 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ, МЕДИЧНОЇ  

ДОПОМОГИ ТА МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ 
 

 

 

 

ПРОТОКОЛ  ЗАСІДАННЯ  № 117 

 
   

 11  січня 2023 року 
 

            17:00, 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: 

Комаріда О.О. – перший заступник Міністра охорони здоров’я України; 

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

санітарний лікар України. 

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

Адаманов Е.Б. – виконуючий обов’язки Генерального директора ДП 

«Медичні закупівлі України». 

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

України (Апарат РНБО України). 

Погорєлова С.В. – заступник Генерального директора Директорату з питань 

соціальної політики та охорони здоров’я Офісу Президента України. 

Колобродова О.В. – представник Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини з питань дотримання соціальних та економічних прав. 
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Присутні: 

Керівник секретаріату Комітету Марченко Д.О., заступник керівника 

секретаріату Комітету Семерунь І.В., 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 затвердження Звіту про роботу Комітету Верховної Ради України з 

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

восьмої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання. 

3. Про План роботи Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я 

нації, медичної допомоги та медичного страхування у період дев’ятої сесії 

Верховної Ради України дев’ятого скликання (лютий - липень 2023 року). 

4. Про пропозиції Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, 

медичної допомоги та медичного страхування до проекту порядку денного 

дев’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання (лютий - липень 2023 

року). 

    5. Щодо додаткового опрацювання проекту 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).  
 

(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 11 січня 2023 

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 11 січня 2023 

року. 
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Рішення прийнято більшістю голосів 

(на час голосування присутніх народних депутатів України –  

членів Комітету - 12, відсутніх на зв’язку – 0: Дубіль В.О.: 

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

 

2.  

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).   
 

Інформує Радуцький М.Б. –  Голова Комітету 
 

В обговоренні питання брали участь народні депутати України                   

Радуцький М.Б., Дубнов А.В., Вагнєр В.О., Стефанишина О.А.,  заступник 

Міністра охорони здоров’я України, Головний державний санітарний лікар 

України  Кузін І.В., заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони 

України Соловйов О.С., заступник Генерального директора Директорату з            

питань соціальної політики та охорони здоров’я Офісу Президента України 

Погорєлова С.В., представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини з питань дотримання соціальних та економічних прав Колобродова О.В.  

 

 УХВАЛИЛИ: 

1. Скасувати рішення Комітету щодо законопроекту реєстраційний № 6364 

від 2 грудня 2022 року протокол № 116. 

 

Рішення прийнято більшістю голосів 

 (на час голосування присутніх народних депутатів України –  

членів Комітету – 14, відсутніх на зв’язку – 1: Дмитрієва О.О.: 

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

 

 2. 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 41 поправку – №№ 1, 2, 6, 8, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 25, 26, 28, 30, 

31, 36, 40, 41, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 63, 65, 66, 67, 69, 70, 

71, 72, 73, 75; 
врахувати редакційно 3 поправки – №№ 4, 11, 51; 

                                                           
1 З урахування голосу народного депутата України Дубіля В.О. на його прохання у разі відсутності з ним зв’язку 
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врахувати частково 3 поправки – №№ 17, 38, 45. 

Рішення прийнято більшістю голосів 

 (на час голосування присутніх народних депутатів України –  

членів Комітету – 14, відсутніх на зв’язку – 1: Дмитрієва О.О.:  

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

2) 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, 74. 
  

Рішення прийнято більшістю голосів 

 (на час голосування присутніх народних депутатів України –  

членів Комітету – 14, відсутніх на зв’язку – Заславський Ю.І.:  

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

3. 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. 
 

 

Рішення прийнято більшістю голосів 

 (на час голосування присутніх народних депутатів України –  

членів Комітету – 14, відсутніх на зв’язку – 1: Заславський Ю.І.: 

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

 

3.  

Про затвердження Звіту про роботу Комітету Верховної Ради України з 

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

восьмої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання. 

 

Інформує Радуцький М.Б. –  Голова Комітету 
 

 УХВАЛИЛИ: 
 

Затвердити Звіт про роботу Комітету у період восьмої сесії та надати 

доручення секретаріату внести відповідні зміни до нього за результатами роботи 

Комітету до завершення поточної сесії. 
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Рішення прийнято більшістю голосів 

 (на час голосування присутніх народних депутатів України –  

членів Комітету – 14, відсутніх на зв’язку – 1: Дубнов А.В.: 

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

4.  
 

СЛУХАЛИ: 

Про План роботи Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, 

медичної допомоги та медичного страхування у період дев’ятої сесії Верховної 

Ради України дев’ятого скликання (лютий - липень 2023 року). 
 

Інформує Радуцький М.Б. –  Голова Комітету 
 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити План роботи Комітету на період дев’ятої сесії та надати 

доручення секретаріату внести відповідні зміни до нього за результатами розгляду 

наших законопроектів на останньому пленарному тижні восьмої сесії. 

Рішення прийнято більшістю голосів 

 (на час голосування присутніх народних депутатів України –  

членів Комітету – 14, відсутніх на зв’язку – 1: Дубнов А.В.: 

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

5. 

СЛУХАЛИ: 

Про пропозиції Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, 

медичної допомоги та медичного страхування до проекту порядку денного 

дев’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання (лютий - липень 2023 

року). 

Інформує Радуцький М.Б. –  Голова Комітету 
 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити пропозиції Комітету до проекту порядку денного дев’ятої сесії 

Верховної Ради та надати доручення секретаріату внести відповідні зміни до них 

за результатами розгляду законопроектів, з підготовки яких Комітет визначено 

головним, на останньому пленарному тижні восьмої сесії.  

Рішення прийнято більшістю голосів 

 (на час голосування присутніх народних депутатів України –  

членів Комітету – 14, відсутніх на зв’язку – 3: Дубіль В.О.,  

Дубнов А.В., Зуб В.О.: «за – 11, проти – 0, утрималися – 0»). 
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РІЗНЕ: 

1. Щодо додаткового опрацювання проекту 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 
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захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни 

(реєстр. № 7457) 

Інформує Радуцький М.Б. –  Голова Комітету 
 

УХВАЛИЛИ: 

Доручити народним депутатам  України, головам підкомітетів з питань 

адаптації законодавства України до положень права Європейського Союзу (acquis 

ЄС), виконання міжнародних правових зобов’язань України у сфері європейської 

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

допомоги та медичного страхування, народному депутату України Стефанишиній 

О.А., з питань охорони здоров’я Перебийносу М.В., з питань фармації та 

фармацевтичної діяльності Кузьміних С.В. забезпечити розгляд наданих на запит 

Комітету пропозицій Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та 

земельної політики до проекту 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 

розладі (реєстр. № 7457), долучивши до їх розгляду представників Міністерства 

охорони здоров’я України та Комітету Верховної Ради України з питань аграрної 

та земельної політики. 

Рішення прийнято більшістю голосів 

 (на час голосування присутніх народних депутатів України –  

членів Комітету – 14, відсутніх на зв’язку – 2: Дубіль В.О.,  

Макаренко М.В.: «за – 12, проти – 0, утрималися – 0»). 

 

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

ДП «Медичні закупівлі України» щодо збоїв у закупівлях і поставках лікарських 

засобів, що закуповуються за бюджетні кошти, зокрема лікарських засобів для 

лікування онкологічних захворювань, внаслідок чого в регіональних онкоцентрах 

відсутня ціла низка життєво необхідних лікарських засобів для онкохворих. 

Також вона поінформувала про наявність звернень від пацієнтських організації, у 

яких наводять факти відмови від надання медичної допомоги онкохворим через 

відсутність прописки.   

Народний депутат України Стефанишина О.А. запропонувала провести 

спільну нараду з МОЗ України, НСЗУ, ДП «Медичні закупівлі України» та 

представниками громадських організацій, на які обговорити порушені питання. 

У ході обговорення  Голова Національної служби здоров’я України ГУСАК 

Н.Б. поінформувала народних депутатів України про те, що НСЗУ також фіксує 

такі скарги і стикається у своїй діяльності з тим, що окремі керівники онкоцентрів 

не бажають здійснювати перерозподіл наявних  лікарських засобів відповідно до 

потреби. Виконуючий обов’язки Генерального директора ДП «Медичні закупівлі 

України» Адаманов Е.Б. поінформував народних депутатів України про те, що при 

формуванні потреби у лікарських засобах на 2022 рік попередня команда МОЗ  

України не врахувала реальну потребу в окремих онкопрепаратах, що призвело до 

їх дефіциту, а також про заходи, що вживаються для вирішення цієї проблеми. 

Народний депутат України, голова підкомітету з питань профілактики та 
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боротьби з онкологічними захворюваннями поінформував учасників засідання 

про заплановану на 12 січня поточного року нараду, що проводитиметься 

очолюваним ним підкомітетом за участі представників Міністерства охорони 

здоров’я України, Національної  служби здоров’я України, ДП «Медичні закупівлі 

України», керівників регіональних онкоцентрів та Національного інституту раку 

МОЗ України, для розгляду проблемних питань у сфері закупівель та поставок 

лікарських засобів для лікування онкохворих у 2023 році, та організації надання 

медичної допомоги онкохворим, та запропонував народному депутату України 

Стефанишиній О.А. долучитися до участі у ній разом з представниками 

громадських організацій.    
 

3. Народний депутат України Стефанишина О.А. також звернулася до 

керівництва МОЗ України з проханням надати Комітету інформацію щодо стану 

виконання зобов’язань за Угодою про асоціацію між Україною та ЄС по 

імплементації положень Рамкової конвенції з контролю над тютюном.  

 

 

Голова Комітету     М.Б. РАДУЦЬКИЙ 

 

 

          Секретар                                                               Л.В. БУЛАХ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


