
Проект 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

засідання Комітету Верховної Ради України з питань  

здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування  

________________________________________________ 

(в режимі відеоконференції, 15:00) 
 

 

28 вересня 2020 року 

 

1. Презентація плану дій Міністерства охорони здоров’я України до 

кінця 2020 року та на 2021 рік, у тому числі щодо фінансування галузі в цілому та 

програми медичних гарантій зокрема. 
 

Презентує:  
 

СТЕПАНОВ                           - 

Максим Володимирович  
 

Міністр охорони здоров’я України  

 

 

 Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним: 
 

2. Про проект Закону про безпеку та якість донорської крові та 

компонентів крові (р. № 3648, повторне друге читання). 
 

Інформує:  
 

СТЕФАНИШИНА                   - 

Ольга Анатоліївна  

член Комітету  

 

Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним: 
 

3. Про проект Закону про Державний бюджет України на 2021 рік             

(р. № 4000), поданий Кабінетом Міністрів України. 
 

Інформує:  
 

РАДУЦЬКИЙ                          - 

Михайло Борисович  

голова Комітету  

 

4.  Про проект Закону про внесення зміни до статті 60 Закону України 

"Про пенсійне забезпечення" щодо посилення пенсійного забезпечення медичних 

та інших працівників закладів охорони здоров'я (р. № 4001), поданий народними 

депутатами України  Макаренком М.В., Льовочкіним С.В., Ларіним С.М., Бортом 

В.П., Скориком М.Л.  
 

Інформує:  
 

МАКАРЕНКО                          - 

Михайло Васильович   

народний депутат України,  

співавтор законодавчої ініціативи   



 

5. Про проект Закону про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення (р. № 3948), поданий Кабінетом Міністрів 

України 
 

Інформують:  
 

Представники МОЗ України 

 

Інші питання: 
 

6.     Про стан фінансування госпіталів ветеранів війни та проблеми, 

пов’язані з розробкою НСЗУ  пакету реабілітаційних послуг для ветеранів війни  

за програмою медичних гарантій та укладенням договорів про медичне 

обслуговування населення з госпіталями ветеранів війни, а також про передачу 

Українського державного медико-соціального центру ветеранів війни (с. Циблі 

Переяслав-Хмельницького району Київської області) та Рівненського обласного 

госпіталю ветеранів війни (смт Клевань) у підпорядкування Міністерства у 

справах ветеранів України. 
 

Інформують:  
 

ЗІНКЕВИЧ                          - 

Яна Вадимівна   
 

секретар Комітету, 

голова підкомітету Комітету  

Представники МОЗ України, Національної служби здоров’я України 

та Міністерства у справах ветеранів України  
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