
 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 
                                                                      м. Київ  

(у режимі відеоконференції) 

 

ПРОТОКОЛ   ЗАСІДАННЯ    № 98 

 
14 березня 2022р. 

16 год 00 хв. 

 
ГОЛОВУЄ: 

(онлайн) 

Голова Комітету Наталуха Д.А.  

    

ПРИСУТНІ: 

(онлайн) 

Народні депутати України - члени Комітету: Кисилевський  Д.Д., 

Тарута  С.О., Підласа Р.А., Рущишин Я.І., Кубів С.І., Колтунович  О.С., 

Кицак  Б.В., Магомедов М.С., Мовчан  О.В., Марчук І.П., Лічман Г.В., 

Приходько Б.В., Скорик М.Л. 

 

Працівники секретаріату Комітету - Шестопалова В.П., Гаврилів Р.М., 

Кравченко М.М., Докієнко Л.О., Прокопенко Р.Б., Дехтярук  М.Б.,    

Бойко К.А. 

  

 

 

                                   

СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету  Наталухи Д.А. щодо порядку денного 

засідання Комітету. 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити порядок денний засідання Комітету. 

 

                                                    «за» – 11 

 

(Наталуха Д.А., Тарута  С.О., Рущишин Я.І., Кубів С.І., Кицак  Б.В., 

Магомедов М.С., Мовчан  О.В., Марчук І.П., Лічман Г.В., Приходько Б.В., 

Скорик М.Л.) 

 

  «проти» – 0 

          «утримався» – 0 

 

Рішення прийнято. 

 

 (Кисилевський  Д.Д.,  Підласа Р.А., Колтунович  О.С. не брали участі у 

голосуванні) 

 

ВІДСУТНІ: Народні депутати України - члени Комітету: Шевченко Є.В., Буймістер Л.А.  

https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=18009.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=17865.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16826.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16820.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=18009.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=17865.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16820.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16826.html
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

  
 

 

1. Про перегляд рішення Комітету щодо проекту Закону України про внесення змін до 

пункту 3 розділу Х "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про публічні 

закупівлі" щодо закупівлі лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до 

них особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я, та із 

залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі (реєстр. № 6416 

від   10.12.2021)  

2. Проект Закону України про внесення зміни до розділу Х "Прикінцеві та перехідні 

положення" Закону України "Про публічні закупівлі" щодо особливостей здійснення 

закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану в Україні" (реєстр. № 7164 

від   14.03.2022) 

 

 РІЗНЕ. 

 

Питання 1. 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету Наталухи Д.А. про перегляд рішення 

Комітету щодо проекту Закону України про внесення змін до пункту 3 

розділу Х "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про 

публічні закупівлі" щодо закупівлі лікарських засобів, медичних виробів 

та допоміжних засобів до них особою, уповноваженою на здійснення 

закупівель у сфері охорони здоров'я, та із залученням спеціалізованих 

організацій, які здійснюють закупівлі (реєстр. № 6416 від 10.12.2021). 

 

 В обговоренні зазначеного питання взяли участь народні депутати України – члени 

Комітету: Лічман Г.В., Наталуха Д.О. 

 

За результатами обговорення члени Комітету 

 

УХВАЛИЛИ:         

 

1. Переглянути відповідно до частини п’ятої статті 44 Закону України «Про 

комітети Верховної Ради України» рішення Комітету щодо проекту Закону 

України про внесення змін до пункту 3 розділу Х "Прикінцеві та перехідні 

положення" Закону України "Про публічні закупівлі" щодо закупівлі 

лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них 

особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я, 

та із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі 

(реєстр. № 6416 від 10.12.2021). 

 

                                                    «за» – 13 

 

(Наталуха Д.А., Тарута  С.О., Кисилевський  Д.Д.,  Рущишин Я.І., 

Кубів  С.І., Колтунович  О.С. Кицак  Б.В., Магомедов М.С., Мовчан  О.В., 

Марчук І.П., Лічман Г.В., Приходько Б.В., Скорик М.Л.) 

 

  «проти» – 0 

          «утримався» – 0 

 

Рішення прийнято. 

 

                     (Підласа Р.А. не брала участі у голосуванні) 

 

https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=18009.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=17865.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16826.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16820.html
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2. Внести проект Закону України про внесення змін до пункту 3 розділу Х 

"Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про публічні 

закупівлі" щодо закупівлі лікарських засобів, медичних виробів та 

допоміжних засобів до них особою, уповноваженою на здійснення 

закупівель у сфері охорони здоров'я, та із залученням спеціалізованих 

організацій, які здійснюють закупівлі (реєстр. № 6416) на розгляд 

Верховної Ради України та за результатами розгляду в першому читанні 

рекомендувати прийняти зазначений законопроект за основу та в цілому з 

техніко-юридичними правками і з урахуванням таких пропозицій Комітету: 

 

«1. У назві законопроекту слова «до пункту 3 розділу Х «Прикінцеві та 

перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі» замінити 

словами «до Закону України «Про публічні закупівлі» та інших законів 

України». 

 

2. Викласти розділ І законопроекту в такій редакції: 

  «І. Внести зміни до Закону України «Про публічні закупівлі» (Відомості 

Верховної Ради України, 2019 р., № 45, ст. 289 із наступними змінами): 

 

     1. Пункт 19 частини п’ятої статті 3 викласти в такій редакції: 

«19) товари і послуги, що підлягають закупівлі відповідно до угод щодо 

закупівлі, що укладаються центральним органом виконавчої влади 

України, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 

охорони здоров’я, із спеціалізованими організаціями, які здійснюють 

закупівлі. За результатами таких закупівель центральний орган виконавчої 

влади України, що забезпечує формування та реалізує державну політику у 

сфері охорони здоров’я, оприлюднює в електронній системі закупівель звіт 

з інформацією, порядок подання та оприлюднення якого визначається 

Уповноваженим органом. Закупівля таких товарів і послуг здійснюється 

згідно з правилами і процедурами, установленими відповідними 

спеціалізованими організаціями, що здійснюють закупівлі, з урахуванням 

порядку, переліку таких товарів і послуг та переліку спеціалізованих 

організацій, що визначені Кабінетом Міністрів України. У 2022 році до 

переліку таких товарів входять виключно імунобіологічні препарати для 

проведення імунопрофілактики населення та вироби для забезпечення умов 

температурного контролю імунобіологічних препаратів, та медичні вироби, 

лікарські засоби для запобігання занесенню і поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2 (Лікарські засоби для перорального 

застосування). 

     2. У пункті 3 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» цифри та 

слова «31 березня 2022 року» замінити цифрами та словами «31 грудня 

2022 року». 

 

      3. У підпункті 1 пункту 2 розділу ІІ законопроекту цифри і слова «30 

квітня 2022 року» замінити цифрами і словами «31 грудня 2022 року». 

 

     4. У підпунктах 2 і 3 пункту 2 та пункті 3 розділу ІІ законопроекту цифри 

і слова «31 березня 2022 року» замінити цифрами і словами «31 грудня 2022 

року».  
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                                                        «за» – 12 

 

(Наталуха Д.А., Тарута  С.О., Кисилевський  Д.Д.,  Рущишин Я.І., 

Кубів  С.І., Кицак  Б.В., Магомедов М.С., Мовчан  О.В., Марчук І.П., 

Лічман Г.В., Приходько Б.В., Скорик М.Л.) 

 

  «проти» – 0 

          «утримався» – 0 

 

Рішення прийнято. 

 

         (Підласа Р.А., Колтунович  О.С. не брали участі у голосуванні) 

 

 

Питання 2. 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету Наталухи Д.А. щодо проекту Закону України 

про внесення зміни до розділу Х "Прикінцеві та перехідні положення" 

Закону України "Про публічні закупівлі" щодо особливостей здійснення 

закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану в Україні" 

(реєстр. № 7164 від 14.03.2022), поданого народним депутатом України 

Наталухою Д.А. та іншими народними депутатами України. 

 

В обговоренні зазначеного питання взяли участь народні депутати України –  члени 

Комітету: Наталуха Д.А., Лічман Г.В., Тарута С.О., Рущишин Я.І., Мовчан О.В., Кубів С.І., 

Скорик М.Л., Кицак Б.В., Підласа Р.А. 

 

 

                                                                                                                   Перерва на 20 хвилин 

 

 

Після перерви народні депутати України – члени Комітету продовжили обговорення 

законопроекту реєстр. № 7164. 

 

За результатами обговорення члени Комітету 

 

УХВАЛИЛИ:         

 

Внести проект Закону України про внесення зміни до розділу Х 

"Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про публічні 

закупівлі" щодо особливостей здійснення закупівель товарів, робіт і послуг 

в умовах воєнного стану в Україні" (реєстр. № 7164) на розгляд Верховної 

Ради України, рекомендувати включити його до порядку денного сесії 

Верховної Ради України та за результатами розгляду у першому читанні 

прийняти за основу та в цілому з техніко-юридичними правками і з 

урахуванням таких пропозицій Комітету:  

 

    « 1. Назву законопроекту викласти в такій редакції: 

"Про внесення зміни до розділу Х "Прикінцеві та перехідні положення" 

Закону України "Про публічні закупівлі" щодо здійснення закупівель 

товарів, робіт і послуг на період дії правового режиму воєнного стану". 

 

    2. Абзац другий розділу І викласти в такій редакції: 

"37 Установити, що положення цього Закону на період дії правового 

режиму воєнного стану не застосовуються до замовників в розумінні цього 

Закону. 

https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=18009.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=17865.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16820.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16826.html
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Здійснення закупівель товарів, робіт і послуг на період дії цього Закону 

визначається Кабінетом Міністрів України. 

Замовники під час здійснення закупівель товарів, робіт і послуг на період 

дії цього Закону повинні забезпечувати оприлюднення укладеного 

договору в електронній системі закупівель протягом п’яти робочих днів 

після його підписання". 

 

   3. Пункт 1 розділу ІІ викласти в такій редакції: 

"1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його 

опублікування і діє на період дії правового режиму воєнного стану та 

протягом 90 днів з дня відміни дії правового режиму воєнного стану"». 

 

                                                        «за» – 13 

 

(Наталуха Д.А., Тарута  С.О., Підласа Р.А., Кисилевський  Д.Д.,  Рущишин 

Я.І., Кубів  С.І., Кицак  Б.В., Магомедов М.С., Мовчан  О.В., Марчук І.П., 

Лічман Г.В., Приходько Б.В., Скорик М.Л.) 

 

  «проти» – 0 

          «утримався» – 0 

 

Рішення прийнято. 

 

                   (Колтунович  О.С. не брав участі у голосуванні) 

 

 

 

РІЗНЕ. 

 

 

1. Народні депутати України – члени Комітету звернули увагу на суперечливу інформацію 

негативного характеру стосовно гуманітарної допомоги, яка надходить до України від 

міжнародної спільноти, отриману із окремих засобів масової інформації та надану 

волонтерськими організаціями (мова йде про можливі зловживання з боку органів місцевого 

самоврядування, військових адміністрацій та окремих представників бізнесу та громадськості) 

 і запропонували звернутися до Кабінету Міністрів України з наполегливим проханням 

терміново провести моніторинг надходження міжнародної гуманітарної допомоги, а також 

аудит складських приміщень (усіх форм власності) прикордонних областей України, через які 

здійснюється логістика гуманітарної допомоги, зокрема Закарпатської, Чернівецької, Івано-

Франківської, Львівської, Тернопільської, Волинської, Рівненської, Хмельницької. 

 

2. Заступник Голови Комітету Кисилевський Д.Д. поінформував, що Уряд готовий підтримати 

підприємців, які потребують державної допомоги з евакуацією приватних підприємств, що 

виробляють товари першої необхідності, із зони бойових дій на Західну Україну. 

 

 

 

ГОЛОВА КОМІТЕТУ                                                                                  Д. НАТАЛУХА   

 

 

                     

         СЕКРЕТАР КОМІТЕТУ                                                                              Я. РУЩИШИН 

        

https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=18009.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=17865.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16820.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=16826.html

