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Комітет  Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної 

допомоги та медичного страхування на засіданні 20 січня 2021 р. (протокол                

№ 56), керуючись положеннями статті 15, частиною 5 статті 44 Закону України 

«Про комітети Верховної Ради України», переглянув свій висновок від                            

04 листопада 2020 року (протокол № 50) стосовно проекту Закону про внесення 

змін до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого 

впливу тютюну, напрацьований відповідно до вимог частини другої статті 110 

Регламенту Верховної Ради України (реєстр. № 4358),  у частині рекомендації 

Верховній Раді України за результатами розгляду у першому читанні прийняти 

його за основу. 

Підставою до ухвалення зазначеного рішення Комітету стало прийняття  

02 грудня 2020 року Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо обмеження обігу підакцизних товарів, пристроїв для 

споживання тютюнових виробів без їх згоряння та посилення контролю за 

продажем таких товарів» № 1019-IX, яким наразі на законодавчому рівні 

врегульовано низку питань щодо обігу електронних сигарет та тютюновмісних  

виробів для електричного нагрівання (ТВЕН), які також пропонується 

врегулювати законопроектом реєстр. № 4358.  

З огляду на зазначене, Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній 

Раді України відповідно до пункту 3 частини першої статті 114 Регламенту 

Верховної Ради України за результатами розгляду у першому читанні направити 

проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо охорони 

здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну (реєстр. № 4358) Комітету з 

питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування для 

підготовки на повторне перше читання.  

Доповідачем з цього питання при розгляді його на пленарному засіданні 

визначити народного депутата України, голову підкомітету з питань 

забезпечення епідемічної безпеки, боротьби із ВІЛ/СНІД та соціально 

небезпечними захворюваннями БУЛАХ Ладу Валентинівну. 

Проект Постанови Верховної Ради України додається. 
 

   Голова Комітету                                             М.Б. Радуцький 


