
 

 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ГРАФІК 

ЗАСІДАНЬ КОМІТЕТІВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 
 

Питання, які плануються до розгляду 

на 26 – 30 квітня 2021 року 
 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ, МЕДИЧНОЇ  

ДОПОМОГИ ТА МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ 

_____________________________________ 
            

27 квітня 

(вул. М. Грушевського, 5, кулуари другого поверху, 09:30) 

 

Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним: 

 

Проект Постанови Верховної Ради України про вжиття невідкладних заходів, 

спрямованих на припинення бездіяльності органів виконавчої влади у сфері протидії 

поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2, та забезпечення неухильного виконання рішень Верховної Ради 

України, прийнятих у цій сфері (р. № 5299, н. д. України Геращенко І.В. та ін.).  

 

28 квітня 

(вул. В. Житомирська, 11, третій поверх, зала засідань, 15:00) 

 

Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним: 

Проект Закону про внесення змін до статті 39 Закону України "Про захист 

населення від інфекційних хвороб" щодо врегулювання окремих питань соціального 

захисту медичних працівників, постраждалих від коронавірусної хвороби (COVID-

19) (р. № 5415, н.д. України Радуцький М.Б. та ін.).  
 

Інші питання: 
 

Про стан виконання рішення Комітету з питань здоров’я нації, медичної 

допомоги та медичного страхування від 08.04.2021 р. № 04-18/04-67 «Про 

поліпшення організації надання медичної допомоги хворим на COVID-19, а також 

посилення протиепідемічних заходів для запобігання поширенню гострої 

респіраторної хвороби COVID-19 серед населення Одеської області» у частині 

забезпечення: належної роботи КНП «Одеський обласний центр нефрології та 

діалізу» Одеської обласної ради; використання за призначенням у повному обсязі 

запланованого ліжкового фонду для надання допомоги хворим на COVID-19 в 

Одеській клінічній лікарні на залізничному транспорті, а також оснащення її 

відповідно до потреби медичним киснем, лікарськими засобами, витратними 

матеріалами, засобами індивідуального захисту для персоналу і  дезінфікуючими 

засобами. 
 

Про включення до тарифу на медичні послуги з надання медичної допомоги 

за програмою медичних гарантій витрат на витратні матеріали, а також 

визначення у ньому компонента оплати праці медичних працівників за надану 

медичну послугу.  



 

 

Про створення при Комітеті Верховної Ради України з питань здоров’я 

нації, медичної допомоги та медичного страхування робочої групи з 

реформування пенітенціарної медицини. 

 

 

 

 

 


