
 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ, МЕДИЧНОЇ  

ДОПОМОГИ ТА МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ 
 

 

 

 

ПРОТОКОЛ  ЗАСІДАННЯ  № 118 

 
   

 16 лютого 2023 року 
 

            16:00, м. Київ, 

            режим відеоконференції 

 

 

Головуючий:    РАДУЦЬКИЙ М.Б. -  Голова Комітету. 

 

Присутні: 

Члени Комітету: Булах Л.В., Вагнєр В.О., Вірастюк В.Я., Гурін Д.О., 

Дмитрієва О.О., Дубіль В.О., Дубневич Я.В., Дубнов А.В., Заславський Ю.І., Зуб 

В.О., Кузьміних С.В., Перебийніс М.В., Стефанишина О.А. 
 

Відсутні: 

Члени Комітету: Довгий О.С., Зінкевич Я.В., Макаренко М.В. (з поважних 

причин). 

 

Запрошені: 

Ляшко В.К. – Міністр охорони здоров’я України; Кузін І.В. – заступник 

Міністра охорони здоров’я України, Головний державний санітарний лікар України; 

Ємець П.В. – заступник Міністра охорони здоров’я України; Стрілка В.Є. – директор 

Департаменту високотехнологічної медичної допомоги та інновацій; Семененко І.Л. – 

заступник директора Департаменту - начальник відділу трансплантації та реабілітації 

у сфері охорони здоров’я.  

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

України (Апарат РНБО України). 

Невідомий В.І. – член Рахункової палати; Примаченко І.В. – начальник відділу 

аудиту охорони здоров’я, департаменту контролю гуманітарної та соціальної сфери 

Рахункової плати. 
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Надашкевич І.С. – тимчасово виконуюча обов’язки заступника Голова 

Національної служби здоров’я України.   

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

прав людини з питань дотримання соціальних та економічних прав. 

Коваль Д.М. – генеральний директор спеціалізованої державної установи 

«Український центр трансплант-координації» МОЗ України; Єфіменко О.В. – 

директор Національного інституту раку МОЗ України; Жовнір В.А. – Генеральний 

директор Національної дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ» МОЗ України; 

Салютін Р.В. – заступник директора Національного інституту хірургії та 

трансплантології імені О.О.Шалімова Національної академії медичних наук України. 

Григор’єва Є.М.  – виконуюча обов’язки директора Київського центру 

трансплантації кісткового мозку КМДА; Бодня А.О. – заступник директора 

Київського центру трансплантації кісткового мозку КМДА з економічних питань; 

Ціва С.А. – завідувач лабораторії тканинного типування Київського центру 

трансплантації кісткового мозку КМДА. 

Квіташвілі О.М. – голова Експертної ради при Комітеті Верховної Ради України 

з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування. 

 

Присутні: 

Керівник секретаріату Комітету Марченко Д.О., заступники керівника 

секретаріату Комітету Зброжек С.І., Семерунь І.В., головні консультанти секретаріату 

Комітету Аронова М.М., Кудря А.В., Ростовцева К.Л., Чорноус Н.В., старший 

консультант секретаріату Комітету Трапезова Т.С. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про 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), поданий Кабінетом 

Міністрів України. 

2. Звіт Рахункової палати щодо результатів аудиту ефективності 

використання коштів державного бюджету, виділених Міністерству охорони 

здоров’я України на реалізацію пілотного проєкту щодо зміни механізму 

фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та 

інших анатомічних матеріалів. 

3. Про заходи, що вживаються Міністерством охорони здоров’я України для 

виконання євроінтеграційних зобов’язань та впровадження положень  Закону 

України «Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров’я 

населення від шкідливого впливу тютюну щодо тютюну» від 16.12.2021  р.                     

№ 1978-IX, зокрема  щодо затвердження вимог до комбінованого медичного 

попередження та порядку подання інформації (звітності) про інгредієнти та 

викиди внаслідок вживання тютюнових виробів, інгредієнти трав’яних виробів 

для куріння. 
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4. Про заходи, що вживаються Міністерством охорони здоров’я України для 

виконання євроінтеграційних зобов’язань та впровадження положень Закону 

України «Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові» від 

30.09.2020 р. № 931-ХІ, зокрема щодо простежуваності та забезпечення безпеки 

та якості донорської крові та компонентів крові. 

5. Про звернення народного депутата України, заступника Голови Комітету 

Дмитрієвої  О.О. стосовно включення до плану роботи Комітету питання про 

проведення 20 лютого 2023 року круглого столу на тему: «Проблеми та 

перспективи розвитку медичної освіти в Україні: сучасні виклики»  (у форматі 

відеоконференції). 

6. Про звернення народного депутата України  Гуріна Д.О. щодо включення 

до складу підкомітетів Комітету. 

7. Кадрові питання (про призначення старшого консультанта секретаріату 

Комітету – діловода) 

 

(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 16 лютого 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 16 лютого 2023 

року. 

 

Рішення прийнято більшістю голосів 

(на час голосування присутніх народних депутатів України –  

членів Комітету - 12, відсутніх на зв’язку – 0:  

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

 

2.  

СЛУХАЛИ: 

Про 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), поданий Кабінетом 

Міністрів України. 
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Інформує Радуцький М.Б. –  Голова Комітету 
 

В обговоренні питання брали участь народні депутати України                   

Радуцький М.Б., Дубнов А.В., Стефанишина О.А., Міністр охорони здоров’я 

України Ляшко В.К., заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони 

України Соловйов О.С., 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 № 7457 

від 14 червня 2022 року протокол № 105. 

 

Рішення прийнято більшістю голосів 

 (на час голосування присутніх народних депутатів України –  

членів Комітету – 14, відсутніх на зв’язку – 0:  

«за – 14, проти – 0, утрималися – 0»). 

 

2. Наступна пропозиція: 

2.1. Внести до висновку Комітету та проекту Постанови Верховної Ради 

України, яку пропонується Верховній Раді прийняти за результатами розгляду 

законопроекту реєстраційний № 7457, пропозиції, зазначені у порівняльній 

таблиці, що була попередньо надіслана членам Комітету. 

2.2. Рекомендувати Верховній Раді України: 

за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу 

законопроект реєстраційний № 7457 з урахуванням пропозицій Комітету, 

відображених  у висновку Комітету та проекті Постанови Верховної Ради 

України; 

доручити Комітету з питань здоров’я нації доопрацювати зазначений 

законопроект з урахуванням поправок і пропозицій суб’єктів законодавчої 

ініціативи і необхідності внесення змін до інших структурних частин 

законопроекту та інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду в 

першому читанні, відповідно до частини першої статті 116 Регламенту, і внести 

його на розгляд Верховної Ради України у другому читанні; 

2.3. Визначити співдоповідачем із зазначеного питання при розгляді його на 

пленарному засіданні Верховної Ради України Голову Комітету, народного 

депутата України Радуцького Михайла Борисовича. 
 

Рішення прийнято більшістю голосів 

 (на час голосування присутніх народних депутатів України –  

членів Комітету – 14, відсутніх на зв’язку – 0:  

«за – 13, проти – 0, утрималися – 1»). 
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3. При підготовці законопроекту реєстраційний № 7457 до другого читання 

опрацювати питання щодо врахування пропозицій підкомітетів Комітету з питань 

охорони здоров’я, фармації та фармацевтичної діяльності, адаптації 

законодавства  України до положень права Європейського Союзу (acquis ЄС), 

виконання міжнародних правових зобов’язань України у сфері європейської 

інтеграції, озвучених головою євроінтеграційного підкомітету, народним 

депутатом України Стефанишиною О.А. 

Рішення прийнято більшістю голосів 

 (на час голосування присутніх народних депутатів України –  

членів Комітету – 14, відсутніх на зв’язку – 0:  

«за – 13, проти – 0, утрималися – 1»). 
 

3.  

СЛУХАЛИ: 

Звіт Рахункової палати щодо результатів аудиту ефективності використання 

коштів державного бюджету, виділених Міністерству охорони здоров’я України 

на реалізацію пілотного проєкту щодо зміни механізму фінансового забезпечення 

оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів. 

Інформує Невідомий В.І. – член Рахункової палати 
 

В обговоренні питання брали участь народний депутат України  Дмитрієва 

О.О., Міністр охорони здоров’я України Ляшко В.К., генеральний директор 

спеціалізованої державної установи «Український центр трансплант-координації» 

МОЗ України Коваль Д.М., член Рахункової палати Невідомий В.І.  

 

 УХВАЛИЛИ: 
 

Взяти надану Рахунковою палатою інформацію до відома. 

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 заходи, що вживаються Міністерством охорони здоров’я України для 

виконання євроінтеграційних зобов’язань та впровадження положень  Закону 

України «Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров’я 

населення від шкідливого впливу тютюну щодо тютюну» від 16.12.2021  р.                     

№ 1978-IX, зокрема  щодо затвердження вимог до комбінованого медичного 

попередження та порядку подання інформації (звітності) про інгредієнти та 

викиди внаслідок вживання тютюнових виробів, інгредієнти трав’яних виробів 

для куріння. 
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                                                Інформують Стефанишина О.А. – народний    

                                                    депутат України; Ляшко В.К. –  Міністр  

                                                 охорони здоров’я України; Кузін І.В. –  

                                                 заступник Міністра охорони здоров’я  

                                                 України, Головний державний санітарний  

                                                 лікар України;   
 

 УХВАЛИЛИ: 
 

Взяти надану інформацію до відома. 

Рішення прийнято більшістю голосів 

 (на час голосування присутніх народних депутатів України –  

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

Дубнов А.В.: «за – 12, проти – 0, утрималися – 0»). 

 

Голова підкомітету адаптації законодавства  України до положень права 

Європейського Союзу (acquis ЄС), виконання міжнародних правових зобов’язань 

України у сфері європейської інтеграції Комітету, народний депутат України 

Стефанишина О.А. запропонувала звернутися до Міністерства охорони здоров’я 

України з проханням надати Комітету до 31 березня 2023 року інформацію щодо 

затвердження відповідних наказів МОЗ України, необхідних  для реалізації   

Закону України № 1978-IX. 
 

5. 

СЛУХАЛИ: 

Про заходи, що вживаються Міністерством охорони здоров’я України для 

виконання євроінтеграційних зобов’язань та впровадження положень Закону 

України «Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові» від 

30.09.2020 р. № 931-ХІ, зокрема щодо простежуваності та забезпечення безпеки 

та якості донорської крові та компонентів крові. 

                                                Інформують Стефанишина О.А. – народний    

                                                    депутат України; Ляшко В.К. –  Міністр  

                                                 охорони здоров’я України  
 

 УХВАЛИЛИ: 
 

Перенести розгляд питання до проведення додаткових робочих нарад МОЗ 

України і засідання підкомітету з питань адаптації законодавства  України до 

положень права Європейського Союзу (acquis ЄС), виконання міжнародних 

правових зобов’язань України у сфері європейської інтеграції Комітету. 
 

6. 
 

РІЗНЕ: 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Про звернення народного депутата України, заступника Голови Комітету 

Дмитрієвої  О.О. стосовно включення до плану роботи Комітету питання про 
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проведення 20 лютого 2023 року круглого столу на тему: «Проблеми та 

перспективи розвитку медичної освіти в Україні: сучасні виклики»  (у форматі 

відеоконференції). 

                                                       Інформує Дмитрієва О.О. – народний  

                                                       депутат України 
 

УХВАЛИЛИ: 

Включити в План роботи Комітету проведення засідання круглого столу на 

тему: «Проблеми та перспективи розвитку медичної освіти в Україні: сучасні 

виклики» та провести його у форматі відеоконференції, узгодивши дату та час 

проведення в робочому порядку. 

Рішення прийнято більшістю голосів 

 (на час голосування присутніх народних депутатів України –  

членів Комітету – 14, відсутніх на зв’язку – 3:  

Дубневич Я.В., Дубнов А.В., Заславський Ю.І.:  

«за – 11, проти – 0, утрималися – 0»). 

 

7. 

 

СЛУХАЛИ: 

2. Про звернення народного депутата України  Гуріна Д.О. щодо включення 

до складу підкомітетів Комітету. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Включити народного депутата України Гуріна Дмитра Олександровича до 

складу підкомітетів: з питань з медичного страхування; з питань охорони 

здоров’я; з питань фармації та фармацевтичної діяльності; з питань забезпечення 

епідемічної безпеки; та з питань боротьби з онкологічними захворюваннями. 

Рішення прийнято більшістю голосів 

 (на час голосування присутніх народних депутатів України –  

членів Комітету – 14, 1 – не голосував, відсутніх на зв’язку – 3:  

Дубневич Я.В., Дубнов А.В., Зуб В.О.:  

«за – 10, проти – 0, утрималися – 0»). 

 

8. 

 

СЛУХАЛИ: 

3. Кадрові питання (про призначення старшого консультанта секретаріату 

Комітету – діловода) 

УХВАЛИЛИ: 

Внести в установленому порядку подання Керівнику Апарату Верховної 

Ради України про призначення на посаду старшого консультанта секретаріату 

Комітету  Ніколаєнко Інни Володимирівни. 
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Рішення прийнято більшістю голосів 

 (на час голосування присутніх народних депутатів України –  

членів Комітету – 14, відсутніх на зв’язку – 2:  

Дубневич Я.В., Дубнов А.В.:  

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

 

 

Голова Комітету     М.Б. РАДУЦЬКИЙ 

 

 

          Секретар                                                               О.О.ДМИТРІЄВА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


