
Проект 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

засідання Комітету Верховної Ради України з питань  

здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування  

_________________________________________________ 

(у режимі відеоконференції, 14:00) 
 

 

31 березня 2021 року    
 

   1. Про поширення коронавірусної інфекції, стан організації надання 

медичної допомоги особам, які захворіли на COVID-19, та важкохворим 

пацієнтам, а також здійснення протиепідемічних заходів з метою запобігання 

поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 серед населення у 

Миколаївській, Херсонській та Одеській областях. 
 

Інформують:  
 

РАДУЦЬКИЙ                          - 

Михайло Борисович  

голова Комітету  

ЛЕОНОВ                            - 

Олексій Олександрович 

народний депутат України –  

член депутатської фракції 

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА 

НАРОДУ» 

КІМ                                           - 

Віталій Олександрович 

голова Миколаївської обласної 

державної адміністрації 

КОЗИР                                   - 

Сергій В’ячеславович 

голова Херсонської обласної 

державної адміністрації 

ГРИНЕВЕЦЬКИЙ              - 

Сергій Рафаїлович 

голова Одеської обласної 

державної адміністрації 

СТЕПАНОВ                             - 

Максим Володимирович 

Міністр охорони здоров’я України 

ЛЯШКО                                    - 

Віктор Кирилович 

заступник Міністра охорони 

здоров’я України, Головний 

державний санітарний лікар 

України 

ВІЛЕНСЬКИЙ                     - 

Андрій Борисович 

т.в.о. Голови Національної служби 

здоров’я України 

 

2. Щодо розширення переліку лікарських засобів, що підлягають 

реімбурсації  за програмою медичних гарантій, в частині запровадження у 2021 

році нових механізмів фінансування програми реімбурсації інсулінів через 

Національну службу здоров’я України. 

Інформують: 

ВІЛЕНСЬКИЙ                     - 

Андрій Борисович 

т.в.о. Голови Національної служби 

здоров’я України 

Представники Міністерства охорони здоров’я України 
 

Представники Громадської спілки «Асоціація виробників 

інноваційних ліків 



 

Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним: 

3. Про  проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України 

щодо удосконалення захисту професійної діяльності медичних та 

фармацевтичних працівників (р. № 5124, доопрацьований), поданий народним 

депутатом України Кузьміних С.В. та іншими народними депутатами України 

(разом 10 народних депутатів України). 

Інформує:  

КУЗЬМІНИХ                        - 

Сергій Володимирович  

голова підкомітету Комітету, 

співавтор законодавчої ініціативи  

 

4. Про проект Закону про внесення зміни до розділу V "Прикінцеві 

положення" Закону України "Про рекламу" щодо соціальної реклами, 

спрямованої на запобігання поширенню на території України гострої 

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

(р. № 5226), поданий Кабінетом Міністрів України. 
 

Інформують:  

Представники Міністерства економічного розвитку і  торгівлі 

України  

Представники Міністерства охорони здоров’я України 
 

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

щодо спрямування надходжень від легалізації азартних ігор на забезпечення 

деяких потреб у галузі медицини, освіти та науки, культури та спорту (р. № 5073-

1), поданий народним депутатом України Стефанишиною О.А. та іншими 

народними депутатами України (разом 13 народних депутатів України). 

Інформують:  

РАДУЦЬКИЙ                       - 

Михайло Борисович  

Голова Комітету  

СТЕФАНИШИНА                   - 

Ольга Анатоліївна  

член Комітету, співавтор 

законодавчої ініціативи  
 

 

Інші питання: 
 

6. Про звернення народного депутата України Дмитрієвої О.О. щодо 

необхідності виділення Національній дитячій спеціалізованій лікарні 

«Охматдит» додаткових цільових коштів у 2021 році. 

Інформує:  

ДМИТРІЄВА                                 - 

Оксана Олександрівна  

заступник Голови Комітету, 

 голова підкомітету Комітету 

 


