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3 червня 2020 року    
 

  
 І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним: 

 

1. Про проекти законів про внесення змін до деяких законів України щодо 

охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну: 

реєстр. № 2813 від 28.01.2020 р., поданий народними депутатами України 

Булах Л.В., Радуцьким М.Б., Дмитрієвою О.О., Макаренком М.В.,  

Перебийносом М.В., Кузьміних С.В., Заславським Ю.І., Крейденком В.В.,   

Дубілем В.О., Дубновим А.В.; 

реєстр. № 2813-1 від 14.02.2020 р., поданий народним депутатом України 

Чорним Д.С.; 

реєстр.  № 2813-2 від 17.02.2020 р., поданий народними депутатами 

України Заблоцьким М.Б., Петруняком Є.В.; 

реєстр. № 2813-3 від 17.02.2020 р., поданий народним депутатом України 

Юрченком О.М.; 

реєстр. № 2813-4 від 17.02.2020 р., поданий народним депутатом України 

Павловським П.І. 

Інформують:  

 

Народні депутати України – автори законодавчої ініціативи 

 

2. Про альтернативні проекти законів: 
 

реєстр. № 2052 - про внесення змін до деяких законів України щодо 

охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну, поданий народним 

депутатом України  Шпеновим Д.Ю.; 
 

реєстр. № 2052-1 - про внесення змін до деяких законів України щодо 

посилення відповідальності та підвищення інформованості громадян у галузі 

обігу тютюнових виробів з метою збереження здоров’я нації, поданий народним 

депутатом України  Чорним Д.С. 
 

 Інформують:  

Народні депутати України – автори законодавчої ініціативи 

 

 



3. Про проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державні 

фінансові гарантії медичного обслуговування населення" щодо відтермінування 

введення в дію другого етапу медичної реформи (реєстр. № 3266), поданий 

народним депутатом України  Поляковим А.Е. 
 

Інформує:  

Народний депутат України – автор законодавчої ініціативи 

 

II. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним: 
 

4. Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо удосконалення захисту професійної діяльності медичних та 

фармацевтичних працівників (реєстр. № 3560), поданий народними депутатами 

України Кузьміних С.В., Вагнєр В.О., Дмитрієвою О.О., Довгим О.С., Дубілем 

В.О., Дубневичем Я.В., Заславським Ю.І., Перебийносом М.В., Радуцьким М.Б. 

 

Інформують:  

Народні депутати України – автори законодавчої ініціативи 

 

III. Інші питання: 

5. Про проект Постанови про Рекомендації парламентських слухань на 

тему: «Організація протиракової боротьби в Україні. Проблеми та шляхи їх 

вирішення». 

 

Інформує:  
 

ЗУБ                                             - 

Валерій Олексійович  

голова підкомітету  

 
 

 


