
Проект 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

засідання Комітету Верховної Ради України з питань  

здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування  

_________________________________________________ 

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

 

28 квітня 2021 року    
 

    

1. 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. 
 

Інформують:  
 

РАДУЦЬКИЙ                          - 

Михайло Борисович  
 

голова Комітету  

ГРИНЕВЕЦЬКИЙ              - 

Сергій Рафаїлович 
 

голова Одеської ОДА  

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 

 

Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним: 

2. Про 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), поданий народним депутатом України           

Радуцьким М.Б. та іншими народними депутатами України (разом 15 народних  

депутатів України). 



 

Інформує:  
 

РАДУЦЬКИЙ                          - 

Михайло Борисович  

голова Комітету  

 

Інші питання: 

3. 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.  
 

Інформують:  
 

РАДУЦЬКИЙ                          - 

Михайло Борисович  
 

голова Комітету  

ВІЛЕНСЬКИЙ                     - 

Андрій Борисович 

т.в.о. Голови Національної служби 

здоров’я України 

 

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

нації, медичної допомоги та медичного страхування робочої групи з 

реформування пенітенціарної медицини. 
 

Інформує:  
 

РАДУЦЬКИЙ                          - 

Михайло Борисович  

голова Комітету  

 

 


