
Проект 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

засідання Комітету Верховної Ради України з питань  

здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування  

_________________________________________________ 

(у режимі відеоконференції, 16:00) 
 

 

30 червня 2021 року    

 

 

1. Про комунікаційну стратегію Міністерства охорони здоров’я України з 

питань вакцинації.  

Інформує:  

Представник Міністерства охорони здоров’я України 
 

 

Законопроекти, з опрацювання яких Комітет є  головним: 

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

України щодо регулювання обігу конопель в медичних цілях, науковій та 

науково-технічній діяльності (р. № 5596), поданий народним депутатом України 

Стефанишиною О.А. та іншими народними депутатами України (разом 82 

народних депутатів України). 

Інформують:  

Народні депутати України – автори законодавчої ініціативи 
 

КУЗЬМІНИХ               -  

Сергій Володимирович  

голова підкомітету  з питань фармації 

та фармацевтичної діяльності 

Комітету  
 

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

України щодо регулювання обігу рослин коноплі в промислових, медичних та 

наукових цілях (р. № 5596-1), поданий народним депутатом України     

Холодовим А.І. та іншими народними депутатами України (разом 3 народних 

депутатів України). 

Інформують:  

Народні депутати України – автори законодавчої ініціативи 

КУЗЬМІНИХ                  -  

Сергій Володимирович  

голова підкомітету фармації та 

фармацевтичної діяльності Комітету 
 

 

 



4. Про проект Закону про внесення змін до статті 21 Закону України "Про 

лікарські засоби" щодо заборони продажу лікарських засобів дітям (р. № 5122, 

друге читання). 

Інформує:  

КУЗЬМІНИХ                -  

Сергій Володимирович  

голова підкомітету  з питань фармації 

та фармацевтичної діяльності 

Комітету  

 

Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є  головним: 

5. Про проект Закону про приєднання України до Часткової угоди про 

створення Групи зі співробітництва у боротьбі проти зловживання наркотиками 

та їх незаконного обігу (Група Помпіду) (р. № 0114), поданий Президентом 

України Зеленським В.О. 

Інформує:  

ЛЯШКО                        - 

Віктор Кирилович 

Міністр охорони здоров’я України 

 

6. Про проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

Державний бюджет України на 2021 рік" щодо заходів із запобігання 

виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та проведення вакцинації від цієї 

хвороби (р. № 5671), поданий Кабінетом Міністрів України. 

Інформують:  

Представники Міністерства фінансів України  

та Міністерства охорони здоров’я України 
 

 

7. Р І З Н Е: 

щодо робочої поїздки в Рівненську область за зверненням головного лікаря 

комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня» 

Рівненської міської ради; 

про проведення виїзного засідання Комітету; 

про звернення Комітету Верховної Ради України з питань екологічної 

політики та природокористування щодо проведення спільних слухань на тему: 

«Чисте довкілля – шлях до здорової нації» у форматі відеоконференції. 

 


