СТЕНОГРАМА
засідання Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації,
медичної допомоги та медичного страхування
03 грудня 2020 року
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Шановні колеги!
Починаємо засідання Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги
та медичного страхування. У нас присутні…
ЗІНКЕВИЧ Я.В. 8 членів Комітету.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Кворум є.
Інформую всіх присутніх, що на засіданні ведеться аудіозапис для
стенограми. Прошу затвердити порядок денний.
Прошу голосувати! Хто «за»?
ЗІНКЕВИЧ Я.В. 8 – «за». Одноголосно.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую. Порядок денний затверджено.
Сьогодні в порядку денному одне питання про уточнення рішення Комітету
від 2 грудня 2020 року щодо
результатів голосування за поправки до
підготовленого до другого читання проекту Закону про реабілітацію осіб з
обмеженнями життєдіяльності (реєстр. № 3668).
У зв’язку з технічними проблемами, що виникли при формуванні
остаточного варіанту таблиці, нам необхідно уточнити рішення Комітету щодо
окремих поправок. Більш детально нас поінформує народний депутат Оксана
Дмитрієва
Прошу до слова, пані Оксано.
ДМИТРІЄВА О.О. Дякую. Шановні колеги!
Учора під час голосування остаточної редакції таблиці до другого читання
щодо законопроекту № 3668 було додатково враховано ряд поправок. У зв’язку з
їх врахуванням виникли неузгодженості з іншими вже врахованими правками і
відповідно для того, щоб збалансувати таблицю, необхідно переголосувати 11
поправок.
Наголошую, що це виключно технічні зміни, які повністю зберігають
концепцію законопроекту, підтриману Комітетом учора.
У зв’язку з цим прошу переглянути та скасувати рішення Комітету,
ухвалене на засіданні Комітету 2 грудня 2020 року щодо поправок №№ 111, 110,
226, 227, 531, 541, 748, 753, 754, 783, 789 – усього 11 поправок; врахувати
поправки №№ 110, 226, 531, 541, 753, 754, 783; відхилити поправки №№ 111, 227,
748, 789. Прошу підтримати голосуванням.

РАДУЦЬКИЙ М.Б. Шановні колеги!
Йдемо по процедурі, передбаченій частиною п’ятою статті 44 Закону «Про
комітети Верховної Ради України».
Спочатку ставлю на голосування першу пропозицію народного депутата
України Оксани Дмитрієвої щодо перегляду та скасування рішення Комітету від 2
грудня щодо поправок №№ 110, 111, 226, 227, 531, 541, 748, 753, 754, 783, 789.
Усього 11 поправок. Потрібно мінімум 8 голосів.
Прошу голосувати! Хто «за» ?
ЗІНКЕВИЧ Я.В. 9 – «за». Одноголосно.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую. Рішення прийнято. Ставлю на голосування
другу пропозицію народного депутата Оксани Дмитрієвої щодо врахування
поправок №№ 110, 226, 531, 541, 753, 754, 783.
Прошу голосувати! Хто «за»?
ЗІНКЕВИЧ Я.В. 9 - «за». Одноголосно.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Ставлю на голосування третю пропозицію народного
депутата Оксани Дмитрієвої щодо відхилення поправок №№ 111, 227, 748, 789.
Прошу голосувати!
ЗІНКЕВИЧ Я.В. 9 – «за». Одноголосно.
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Дякую. Рішення прийнято.
Шановні колеги! З огляду на те, що у зв’язку із внесеними нами змінами
була уточнена редакція проголосованого вчора законопроекту, вношу пропозицію
рекомендувати Верховній Раді прийняти запропоновану Комітетом остаточну
редакцію проекту Закону про реабілітацію осіб з обмеженнями життєдіяльності
(реєстр. № 3668) у другому читанні і в цілому як Закон та доручити Комітету при
підготовці тексту Закону на підпис Голові Верховної Ради здійснити спільно з
Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України його
техніко-юридичне доопрацювання.
(Загальна дискусія)
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Прошу голосувати! Хто «за»?
ЗІНКЕВИЧ Я.В. 9 – «за».
РАДУЦЬКИЙ М.Б. Рішення прийнято. На цьому засідання Комітету
завершено. Всім дякую!
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