Проект
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання Комітету Верховної Ради України з питань
здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування
_______________________________________________
(у режимі відеоконференції, 15:00)
4 листопада 2020 року
Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним:
1.
Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо
охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну (р. № 2813,
доопрацьований).
Інформує:
БУЛАХ
Лада Валентинівна

- голова підкомітету Комітету

2.
Про проект Постанови про вжиття невідкладних заходів, спрямованих
на забезпечення належної профілактики, діагностики та лікування хворих дітей на
цукровий діабет (р. № 4042), поданий народним депутатом України Поляковим А.Е.
та іншими народними депутатами України (разом 26 народних депутатів України).
Інформують:
Народні депутати України – автори законодавчої ініціативи
РАДУЦЬКИЙ
Михайло Борисович

- голова Комітету

Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним:
3.
Про проект Закону про внесення змін до законодавчих актів України
щодо дозвільної системи у сфері господарської діяльності та спрощення доступу на
ринки (р. № 4219), поданий народним депутатом України Підласою Р.А. та іншими
народними депутатами України (разом 16 народних депутатів України).
Інформують:
Народні депутати України – автори законодавчої ініціативи
РАДУЦЬКИЙ
Михайло Борисович

- голова Комітету

Інші питання:
4.
Про стан організації надання медичної допомоги хворим на цукровий
діабет в Україні та результати дослідження «Аналіз системи лікування та розрахунок
економічних втрат від цукрового діабету в Україні».
Інформує:
РЕДЬКО
Володимир Вікторович

-

виконавчий директор ГС «Асоціація
виробників інноваційних ліків»

5.
Про Меморандум про співпрацю та взаємодію щодо законодавчого
регулювання у сфері охорони здоров’я.
Інформують:
РАДУЦЬКИЙ
Михайло Борисович

- голова Комітету

КАМІНСЬКИЙ
- президент ГС «Українська федерація
В’ячеслав Володимирович професійних медичних об’єднань»
6. Про звернення народного депутата України Кузьміних С.В. щодо подання
Міністерству охорони здоров’я України кандидатури представника Комітету
Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного
страхування до складу Конкурсної комісії з відбору фахових експертів у сфері
закупівель та охорони здоров’я до Наглядової ради ДП «Медичні закупівлі
України».
Інформує:
КУЗЬМІНИХ
Сергій Володимирович

- народний депутат України

