ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги
та медичного страхування
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До реєстр. № 5831 від 26.07.2021 р.
Н.д. України Дмитрієва О.О. та ін.

Проект

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ВИСНОВОК
на проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів
людині (реєстр. № 5831), поданий народним депутатом України
Дмитрієвою О.О. та іншими народними депутатами України
Комітет Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної
допомоги та медичного страхування (далі – Комітет) на своєму засіданні
8 вересня 2021 року (протокол № 80) розглянув проект Закону про внесення змін
до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації
анатомічних матеріалів людині (реєстр. № 5831), поданий народними
депутатами України Дмитрієвою О.О., Бондаренком О.В., Вагнєр В.О.,
Дубновим А.В., Геращенко І.В., Іоновою М.М.,
Дубневичем Я.В.,
Радуцьким М.Б., Климпуш-Цинцадзе І.О., Штепою С.С., Лубінецем Д.В.,
Заславським Ю.І., Культенком А.В., Цимбалюком М.М., Дубілем В.О.,
Кінзбурською В.О., Лічман Г.В., Якименком П.В., Ковальчуком О.В.,
Кузбитом Ю.М., Мезенцевою М.С., Зубом В.О.
Метою законопроекту є удосконалення окремих положень чинного Закону
України «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині» та
врегулювання питання щодо переходу з 1 квітня 2023 року на фінансування
лікування методом трансплантації за програмою медичних гарантій для
забезпечення подальшого розвитку цього напряму медичної допомоги в Україні.
Зокрема, змінами до Закону України «Про застосування трансплантації
анатомічних матеріалів людині» пропонується: уточнити термінологію закону та
основні принципи здійснення трансплантації; уповноважити Міністерство
охорони здоров’я України на затвердження умов та порядків вилучення,
зберігання, тестування, обробки і використання окремих анатомічних матеріалів;
розширити коло осіб, уповноважених законом на ухвалення рішення щодо
порядку проведення вилучення анатомічних матеріалів, вибору реципієнта,
проведення трансплантації та здійснення діяльності, пов’язаної з
трансплантацією; надати можливість використання сучасних засобів комунікації
для волевиявлення громадян в сфері трансплантації (електрона згода); уточнити
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окремі положення процедури надання згоди на донорство, у тому числі вилучити
положення щодо можливості призначення особою свого повноважного
представника для надання згоди на посмертне донорство після її смерті та інш.
Запропонованими законопроектом змінами до пункту 4 Розділу IV Закону
України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування
населення» визначається перехідний період для переходу до фінансування
оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних
матеріалів за програмою медичних гарантій.
Прийняття законопроекту підтримується Міністерством охорони здоров’я
України, Національною службою здоров’я України та Національною академією
медичних наук України. Водночас у наданих Комітету висновках вказується на
необхідності узгодження запропонованих законопроектом змін до статті 4
Закону України «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів
людині» з відповідними положеннями статті 12 цього ж Закону щодо
фінансового забезпечення організації медичної допомоги із застосуванням
трансплантації, а також уточнення строків переходу на фінансування
трансплантації за програмою медичних гарантій.
Головним науково-експертним управлінням Апарату Верховної Ради
України надано низку зауваження та пропозиції до законопроекту, які на думку
Комітету, можуть бути враховані при підготовці законопроекту до другого
читання.
Враховуючи вищевикладене, Комітет ухвалив рішення рекомендувати
Верховній Раді України включити проект Закону про внесення змін до деяких
законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних
матеріалів людині, (реєстр. № 5831) до порядку денного шостої сесії Верховної
Ради України дев’ятого скликання та за результатами розгляду в першому
читанні прийняти його за основу з урахуванням необхідності внесення змін для
врахування вищезазначених зауважень в інші структурні частини законодавчих
актів України, що не були предметом розгляду в першому читанні, але
пов’язані з предметом його правового регулювання, відповідно до частини
першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.
Співдоповідачем із зазначеного питання при розгляді його на пленарному
засіданні Верховної Ради України пропонується визначити Голову Комітету з
питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народного
депутата України Радуцького Михайла Борисовича.
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