
Проект 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання Комітету Верховної Ради України з питань  

здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування  

_________________________________________________ 

(вул. В. Житомирська, 11, 3-й поверх, зала засідань, 15:00) 
 

 

03 березня 2021 року    
 

    
1. Про звернення ректора Національного фармацевтичного університету 

щодо відзначення у вересні 2021 року 100-річного ювілею університету та 

включення цієї відомої в Україні події до Переліку пам’ятних дат та ювілеїв 2021 

року, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 16.12.2020 р.            

№ 1092-ІХ «Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2021 році». 

Інформує:  

РАДУЦЬКИЙ                       - 

Михайло Борисович  

Голова Комітету  

 

2. Про звернення народних депутатів України - членів депутатської групи 

«ДОВІРА» Кулініча О.І. та інших щодо ситуації, яка склалася довкола 

проведення конкурсу на зайняття посади ректора ДЗ «Луганський державний 

медичний університет». 

Інформують:  

РАДУЦЬКИЙ                       - 

Михайло Борисович  
 

Голова Комітету  

КУЛІНІЧ - 

Олег Іванович 
 

Голова депутатської групи 

"ДОВІРА" 

СТЕПАНОВ                           - 

Максим Володимирович 

  

Міністр охорони здоров’я України  

3. Про ситуацію, що склалася зі здійсненням передбачених законодавством 

страхових виплат у разі смерті медичного працівника внаслідок респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.  

Інформують:  

РАДУЦЬКИЙ                      - 

Михайло Борисович  
 

Голова Комітету  

СТЕПАНОВ                         - 

Максим Володимирович 
 

Міністр охорони здоров’я України  

ЛАЗЕБНА                             - 

Марина Володимирівна 
 

Міністр соціальної політики 

України 

Фонд соціального                -

страхування України 
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Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним: 

 

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

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

поданий народним депутатом України Кузьміних С.В. та іншими народними 

депутатами України (разом 8 народних депутатів України). 

Інформує:  

КУЗЬМІНИХ                        - 

Сергій Володимирович  

голова підкомітету Комітету, 

співавтор законодавчої ініціативи  

 

5. Про проект Закону про внесення змін до Закону України "Про лікарські 

засоби" щодо заборони продажу лікарських засобів особам, які не досягли 14 

років (р. № 5122-1), поданий народним депутатом України Соломчуком  Д.В. та 

іншими народними депутатами України (разом 27 народних депутатів України). 

Інформують:  

Народні депутати України – автори законодавчої ініціативи 
 

 

6.  Про проект Закону про внесення змін до статті 21 Закону України «Про 

лікарські засоби» щодо заборони реалізації (відпуску) лікарських засобів 

малолітнім особам (р. № 5122-2) поданий народним депутатом України 

Плачковою Т.М. та іншими народними депутатами України (разом 15 народних 

депутатів України). 

Інформують:  

Народні депутати України – автори законодавчої ініціативи 

 

Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є  головним: 

7. Про проект Закону про внесення змін до статті 42-4 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо продажу лікарських засобів дітям                                       

(р. № 5123), поданий народним депутатом України Кузьміних С.В. та іншими 

народними депутатами України (разом 7 народних депутатів України). 

Інформує:  

КУЗЬМІНИХ                        - 

Сергій Володимирович  

голова підкомітету Комітету, 

співавтор законодавчої ініціативи  

 

8. Про проект Закону про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за 

реалізацію (відпуск) лікарських засобів малолітнім особам (р. № 5123-1), 

поданий народним депутатом України Плачковою Т.М. та іншими народними 

депутатами України (разом 16 народних депутатів України). 

Інформують:  

Народні депутати України – автори законодавчої ініціативи 
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9. Про проект Закону про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за 

порушення вимог законодавства України про лікарські засоби (р. № 5131), 

поданий народним депутатом України Соломчуком Д.В. та іншими народними 

депутатами України (разом 27 народних депутатів України). 

Інформують:  

Народні депутати України – автори законодавчої ініціативи 
 

10. Про проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України 

щодо створення державного фонду підтримки медицини, спорту, освіти, 

культури та науки (р. № 5073), поданий Кабінетом Міністрів України. 

Інформують:  

Представники Міністерства фінансів України 
 

11. Про проект Закону України про внесення зміни до розділу X 

«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі» 

щодо забезпечення можливості закупівель лікарських засобів за договорами 

керованого доступу (р. № 4662), поданий народними депутатами України 

Радуцьким М.Б. та іншими народними депутатами України (разом 11 народних 

депутатів України). 

Інформує:  

РАДУЦЬКИЙ                       - 

Михайло Борисович  

Голова Комітету  

 

12. Про проект Закону України про внесення зміни до статті 3 Закону 

України «Про публічні закупівлі» (р. № 4662-1), поданий Кабінетом Міністрів 

України. 

Інформує:  

СТЕПАНОВ                       - 

Максим Володимирович  

Міністр охорони здоров’я України  

 

Р і з н е . 
 

13. Про проведення засідання «круглого столу» на тему: «15 років РКБТ 

ВООЗ в Україні. Об’єднання зусиль щодо посилення антитютюнового 

законодавства в Україні» (у форматі відеоконференції). 

Інформує:  

БУЛАХ                                 - 

Лада Валентинівна  

голова підкомітету Комітету 

 

 14. Про відзначення заступника керівника секретаріату Комітету 

Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та 

медичного страхування Зброжек С.І. Почесною грамотою Верховної Ради 

України з нагоди ювілею. 

Інформує:  

РАДУЦЬКИЙ                       - 

Михайло Борисович  

Голова Комітету  
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