ОРІЄНТОВНИЙ РОЗПОДІЛ
первинних актів чинного законодавства за предметами відання комітетів Верховної Ради
України IX скликання в рамках здійснюваного ними контролю виконання та аналізу
практики застосування прийнятих законів
(крім тих, що стосуються міжнародних договорів)

Станом на 30.08.2019
Дата

Вид

Назва законодавчого акту та номер реєстрації

Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування
9.11.1992

З Основи законодавства України про охорону здоров'я (2801-12)

24.02.1994 З Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення
(4004-12)
23.06.1995 З Про донорство крові та її компонентів (239/95-ВР)
04.04.1996 З Про лікарські засоби (123/96-ВР)
08.07.1999 З Про символіку Червоного Хреста і Червоного півмісяця в Україні (862-XIV)
22.02.2000 З Про психіатричну допомогу (1489-ІІІ)
06.04.2000 З Про захист населення від інфекційних хвороб (1645-ІІІ)
14.09.2000 З Про імплантацію електрокардіостимуляторів (1950-ІІІ)
28.11.2002 З Про Товариство Червоного Хреста України (330-IV)
14.12.2004 З Про заборону репродуктивного клонування людини (2231-IV)
22.09.2005 З Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів
та їх шкідливого впливу на здоров'я населення (2899-IV)
14.09.2006 З Про дитяче харчування (142-V)
22.12.2006 З Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори (530-V) (оновлена
редакція Закону від 08.07.1999 № 863-XIV)
23.12.2010 З Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту
людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ (2861VI) (оновлена редакція Закону від 03.03.1998 № 155/98-ВР)
07.07.2011 З Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві (3612-VI)
22.03.2012 З Про протидію захворюванню на туберкульоз (4565-VI) (оновлена редакція
Закону від 05.07.2001 № 2586-ІІІ)
21.06.2012 З Про виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні (4999-VI)
05.07.2012 З Про екстрену медичну допомогу (5081-VI)
19.10.2017 З Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських
засобів (2168-VIII)
14.11.2017 З Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській
місцевості (2206-VIII)
17.05.2018 З Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині (2427-VIII)

