ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні Комітету 15 січня 2020 року
(протокол № 17)

ПЛАН
роботи Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги
та медичного страхування на лютий – липень 2020 р.
№
П/П

ПИТАННЯ, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА РОЗГЛЯД КОМІТЕТУ

Строки розгляду
у комітеті
(місяць)

1

2

3

Відповідальні
за підготовку
члени
Комітету
4

Відповідальні
за підготовку
працівники
секретаріату
5

Пропозиції щодо
строків
розгляду
6

Розділ І
ПІДГОТОВКА ПРОЕКТІВ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ НА РОЗГЛЯД ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ (КОМІТЕТ Є ГОЛОВНИМ)
1

№ 0909 від 29.08.2019 р. Проект Закону про внесення змін до Закону України
«Основи законодавства України про охорону здоров’я» (щодо соціальних
гарантій працівників охорони здоров’я)

лютий-березень

Радуцький М.

Лебідєва Л.В.

Протягом
сесії

2

№ 2028 від 03.09.2019 р. Проект Закону про внесення змін до статті 77 Закону
України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» щодо
додаткових пільг та підвищення оплати праці для медичних та
фармацевтичних працівників

-

« -

-

« -

Лебідєва Л.В.

-

« -

3

№ 2052 від 04.09.2019 р. Проект Закону про внесення змін до деяких законів
України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну

-

« -

-

« -

Семерунь І.

-

« -

4

№ 2052-1 від 23.09.2019 р. Проект Закону про внесення змін до деяких
законів України щодо посилення відповідальності та підвищення
інформованості громадян у галузі обігу у тютюнових виробів з метою
збереження здоров'я нації

-

« -

-

« -

Семерунь І.

-

« -

5

№ 2135 від 12.09.2019 р. Проект Закону про внесення змін до Закону України
«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»
щодо захисту населення від шуму та інших факторів

-

« -

-

« -

Аронова М.

-

« -

6

№ 2296 Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо
запобігання несприятливому впливу забруднення повітряного середовища на
здоров'я населення (друге читання), (доручення від 12.12.2019 р.)

-

« -

-

« -

Аронова М.

-

« -

7

№ 2429 Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо
ліквідації штучних бюрократичних бар’єрів та корупціогенних чинників у
сфері охорони здоров’я, (друге читання), (доручення від 20.12.2019 р.)

-

« -

-

«

-

Чорноус Н.

8

№ 2538 Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України, спрямованих на підвищення доступності лікарських засобів,
медичних виробів та інших товарів, які закуповуються Особою,
уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я (друге
читання), (доручення від 14.01.2020 р.)

-

« -

-

« -

Зброжек С.

-

« -

9

№ 2583 від 12.12.2019 р. Проект Закону про внесення змін до Закону
України «Про донорство крові та її компонентів» (щодо збільшення надбавки
до пенсії для осіб, які мають статус Почесного донора України)

-

« -

-

« -

Лебідєва Л.

-

« -

-

Примітка: інші законопроекти, з підготовки яких Комітет буде визначено головним, що будуть зареєстровані у ВРУ після затвердження
цього плану, розглядатимуться Комітетом у визначеному Регламентом Верховної Ради України порядку
Розділ ІІ
ЗАКОНОПРОЕКТИ, ЯКІ КОМІТЕТ МАЄ РОЗГЛЯНУТИ І ПОДАТИ СВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ
1

№ 2563 від 10.12.2019 р. Проект Закону про внесення змін до Закону лютий-березень
України «Про публічні закупівлі» щодо вдосконалення публічних закупівель

Радуцький М.

2

№ 2684 від 27.12.2019 р. Проект Закону про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо реалізації прав підлітків у сфері охорони
здоров’я

-

-

« -

« -

Чорноус Н.
Ростовцева К.

Протягом
сесії
-

« -

Примітка: інші законопроекти, з підготовки яких Комітет не визначено головним, у тому числі ті, що будуть зареєстровані у ВРУ після
затвердження цього плану, розглядатимуться Комітетом у визначеному Комітетом порядку (за ініціативи народних депутатів України –
членів Комітету)
2

Розділ ІІІ
ПИТАННЯ ЯКІ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ РОЗГЛЯНУТИ НА ВИЇЗНИХ ЗАСІДАННЯХ КОМІТЕТУ
(З ЗАЗНАЧЕННЯМ ДАТИ І МІСЦЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАННЯ)
№
п/п Питання, які пропонується розглянути
1
1

2
У разі надходження пропозицій від народних депутатів України
– членів Комітету

Відповідальні
члени Комітету
3
Народні депутати України –
члени Комітету (ініціатори
розгляду питання)

Відповідальні
працівники
секретаріату
4
Семерунь І.В.
Зброжек С.І.

Пропозиції
щодо строків
розгляду
5
Протягом сесії

Розділ ІV
ПИТАННЯ ЯКІ РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ КОМІТЕТОМ В ПОРЯДКУ КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ ЗАКОНІВ, ПОСТАНОВ ВЕРХОВНОЇ
РАДИ УКРАЇНИ, ВЛАСНИХ РІШЕНЬ
№
Питання‚ що вносяться на розгляд
п/п
1
2
1 У разі надходження пропозицій від народних депутатів
України – членів Комітету

Відповідальні члени
Комітету
3
Народні депутати України –
члени Комітету (ініціатори
розгляду питання)

Відповідальні працівники
секретаріату
4
Семерунь І.В.
Зброжек С.І.

Строки
підготовки
5
Протягом сесії

Розділ V
ПИТАННЯ (З ЧИСЛА ВІДНЕСЕНИХ ДО ВІДАННЯ КОМІТЕТУ), ЯКІ ПРОПОНУЄТЬСЯ РОЗГЛЯНУТИ НА ПАРЛАМЕНТСЬКИХ
СЛУХАННЯХ У ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ ТА НА СЛУХАННЯХ У КОМІТЕТІ (ОКРЕМО)
№
п/п

Питання‚ що вносяться на розгляд

Відповідальні члени
Комітету

Відповідальні працівники
секретаріату

Пропозиції щодо
строків розгляду

1
1

2

3
Зуб В.О.

4
Семерунь І.В.
Зброжек С.І.
Ростовцева К.Л.

5
12 лютого

Парламентські слухання на тему: «Організація протиракової
боротьби в Україні. Проблеми та шляхи їх вирішення»
(відповідно до Постанови Верховної Ради України від
14.01.2020р. № 454-ІХ)

3

Розділ VІ
КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ, “КРУГЛІ СТОЛИ”, ІНШІ ЗАХОДИ, ЯКІ БУДУТЬ ПРОВОДИТИСЬ КОМІТЕТОМ АБО ЗА ЙОГО УЧАСТЮ
№
п/п
1
1

2

3

4

Назва заходу

2
Засідання «круглих столів» (у разі надходження
пропозицій від народних депутатів України – членів
Комітету)
Засідання колегій Міністерства охорони здоров’я,
заходи інших органів виконавчої влади (у разі
запрошення)
Участь народних депутатів – членів Комітету та
працівників секретаріату Комітету в конференціях,
семінарах, круглих столах та інших заходах
Робочі поїздки для ознайомлення зі станом справ у
галузі охорони здоров’я у регіонах України (у разі
надходження пропозицій від народних депутатів
України – членів Комітету)

Відповідальні члени Комітету

Відповідальні
працівники секретаріату

Пропозиції
щодо строків
проведення
5
Протягом сесії

3
Народні депутати України –
члени Комітету (ініціатори
заходу)
Народні депутати України члени Комітету

4
Семерунь І.В.
Зброжек С.І.
-

-«-

Народні депутати України члени Комітету

-

-«-

Народні депутати України члени Комітету (ініціатори
заходу)

-

-«-

4

