
 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ, МЕДИЧНОЇ  

ДОПОМОГИ ТА МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ 
 

 

 

 

ПРОТОКОЛ  ЗАСІДАННЯ  № 119 

 
   

 9 березня 2023 року 
 

            14:00, м. Київ, 

            режим відеоконференції 

 

 

Головуючий:    РАДУЦЬКИЙ М.Б. -  Голова Комітету. 

 

Присутні: 

Члени Комітету: Булах Л.В., Вірастюк В.Я., Гурін Д.О., Дмитрієва О.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: Вагнєр В.О., Довгий О.С., Дубіль В.О., Зінкевич Я.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. 

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

України (Апарат РНБО України). 

Нагорняк І.М.  –  заступник генерального директора Урядового офісу 

координації європейської та євроатлантичної інтеграції, керівник експертної групи 

координації та комунікації євроінтеграційної політики моніторингу виконання Угоди 

про асоціацію; Сумик А.М. – керівник експертної групи з інклюзивного розвитку та 

соціально-гуманітарних  питань. 

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

Національної служби здоров’я 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 Зброжек С.І., Семерунь І.В., головний консультант секретаріату 

Комітету Лебідєва Л.В., старші консультанти секретаріату Комітету Трапезова Т.С., 

Ніколаєнко І.В. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

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

виконання євроінтеграційних зобов’язань щодо адаптації законодавства України до 

положень права Європейського Союзу (acquis ЄС) з питань громадського здоров’я та 

виконання міжнародно-правових зобов’язань України в розрізі сфер, визначених 

Додатком ХLІ до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 

2. Про стан адаптації законодавства України до положень права Європейського 

Союзу (acquis ЄС) з питань громадського здоров’я та виконання міжнародно-

правових зобов’язань України у сфері європейської інтеграції з урахуванням 

висновків Аналітичного звіту Європейської Комісії щодо узгодження законодавства 

України з нормативно-правовою базою ЄС - acquis від 01 лютого 2023 року.  

3. Про звернення народного депутата України, голови підкомітету з питань 

забезпечення епідемічної безпеки, боротьби із ВІЛ/СНІД та соціально небезпечними 

захворюваннями Комітету Булах Л.В. стосовно включення до плану роботи Комітету 

питання про проведення круглого столу для обговорення стану виконання ст.13 

Закону України № 2899-ІV «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання 

тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення» із змінами.  

4. По стан підготовки фахівців зі спеціальності «Клінічна онкологія» у 2023 

році. 

(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 9 березня 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 9 березня 2023 

року. 
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Рішення прийнято одноголосно 

(на час голосування присутніх народних депутатів України –  

членів Комітету - 11, відсутніх на зв’язку – 0:  

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

 

2.  

СЛУХАЛИ: 

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

виконання євроінтеграційних зобов’язань щодо адаптації законодавства України до 

положень права Європейського Союзу (acquis ЄС) з питань громадського здоров’я та 

виконання міжнародно-правових зобов’язань України в розрізі сфер, визначених 

Додатком ХLІ до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 

 

Інформують Радуцький М.Б. –  Голова Комітету, 

                        Стефанишина О.А. –  голова підкомітету 
 

В обговоренні питання брали участь народні депутати України                   

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

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

Соловйов О.С., заступник генерального директора Урядового офісу координації 

європейської та євроатлантичної інтеграції, керівник експертної групи 

координації та комунікації євроінтеграційної політики моніторингу виконання 

Угоди про асоціацію Нагорняк І.М.  

 

 УХВАЛИЛИ: 

Взяти надану Міністерством охорони здоров’я України інформацію до 

відома та запропонувати МОЗ України забезпечити щомісячне інформування 

Комітету про стан розробки та прийняття євроінтеграційних нормативно-

правових актів з врахуванням заявлених строків, необхідних на їх прийняття. 

 

Рішення прийнято одноголосно 

 (на час голосування присутніх народних депутатів України –  

членів Комітету – 13, відсутніх на зв’язку – 0:  

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

 

3.  

СЛУХАЛИ: 

Про стан адаптації законодавства України до положень права Європейського 

Союзу (acquis ЄС) з питань громадського здоров’я та виконання міжнародно-

правових зобов’язань України у сфері європейської інтеграції з урахуванням 

висновків Аналітичного звіту Європейської Комісії щодо узгодження законодавства 

України з нормативно-правовою базою ЄС - acquis від 01 лютого 2023 року.  

Інформують Радуцький М.Б. –  Голова Комітету, 

                        Стефанишина О.А. –  голова підкомітету 
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В обговоренні питання брали участь народні депутати України                   

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

Ляшко В.К., 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 

Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції, 

керівник експертної групи координації та комунікації євроінтеграційної політики 

моніторингу виконання Угоди про асоціацію Нагорняк І.М.  

 

 УХВАЛИЛИ: 
 

Створити на базі підкомітету з питань адаптації законодавства України до 

положень права Європейського Союзу (acquis ЄС), виконання міжнародних 

правових зобов’язань України у сфері європейської інтеграції робочу групу для 

спільного напрацювання плану заходів для повного приведення законодавства 

України  у відповідність із acquis ЄС в сфері охорони здоров’я з врахуванням 

зауважень, відображених в Аналітичному звіті Єврокомісії, на чолі з головою 

цього підкомітету Ольгою Стефанишиною та доручити їй сформувати її 

персональний склад, залучивши до нього представників МОЗ України, Апарату 

Ради національної безпеки і оборони України, Урядового офісу координації 

європейської та євроатлантичної інтеграції, громадських організацій, бізнесу, 

експертів з питань права ЄС (за згодою). 

Рішення прийнято більшістю голосів 

 (на час голосування присутніх народних депутатів України –  

членів Комітету – 13, відсутніх на зв’язку – 1: Дубнов А.В. 

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

4.  
 

РІЗНЕ: 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Про звернення народного депутата України, голови підкомітету з питань 

забезпечення епідемічної безпеки, боротьби із ВІЛ/СНІД та соціально небезпечними 

захворюваннями Комітету Булах Л.В. стосовно включення до плану роботи Комітету 

питання про проведення круглого столу для обговорення стану виконання ст.13 

Закону України № 2899-ІV «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання 

тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення» із змінами.  

                                                       Інформує Булах Л.В. – голова 

                                                       підкомітету                              
 

УХВАЛИЛИ: 

Включити в План роботи Комітету проведення засідання круглого столу для 

обговорення стану виконання ст.13 Закону України № 2899-ІV «Про заходи щодо 

попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на 

здоров’я населення» із змінами.  

Рішення прийнято більшістю голосів 
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 (на час голосування присутніх народних депутатів України –  

членів Комітету – 13, відсутніх на зв’язку – 1: Дубнов А.В. 

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

 

5. 

 

СЛУХАЛИ: 

По стан підготовки фахівців зі спеціальності «Клінічна онкологія» у 2023 році. 

Інформує Зуб В.О. – голова 

                                                                           підкомітету                              

В обговоренні питання брали участь народні депутати України                   

Радуцький М.Б., Перебийніс М.В., Зуб В.О., Міністр охорони здоров’я України                  

Ляшко В.К. 

За результатами обговорення запропоновано провести робочу нараду в МОЗ 

України для опрацювання питання щодо доцільності відновлення інтернатури зі 

спеціальності «Клінічна онкологія».  

 

 

 

Голова Комітету     М.Б. РАДУЦЬКИЙ 

 

 

          Секретар                                                               Л.В.БУЛАХ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


