ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Комітету
від 13 липня 2021 року
Протокол № 79___
ПЛАН
роботи Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування
на період шостої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання
№
з/п

Питання, які вносяться на розгляд Комітету

Строки
розгляду в
Комітеті
(місяць)

Відповідальні
за підготовку
члени Комітету

Відповідальні
за підготовку
працівники
секретаріату
Комітету

1

2

3

4

5

Пропозиції
щодо
строків
розгляду
Верховною
Радою
України
(місяць)
6

Розділ І
Підготовка проектів законодавчих актів на розгляд Верховної Ради України (комітет є головним)
1
2

3

4

5

№ 3134 від 28.02.2020 р. Проект Закону про захист дітей від вересень-січень
виникнення та наслідків, спричинених втратою слуху
№ 3464 від 12.05.2020 р. Проект Закону про фінансове забезпечення
-«охорони здоров’я та загальнообов’язкове медичне страхування в
Україні
№ 3480 від 14.05.2020 р. Проект Закону про внесення змін до деяких
-«законодавчих актів України щодо підвищення ефективності
фінансування закладів охорони здоров’я
№ 3625 від 10.06.2020 р. Проект Закону про внесення змін до деяких
-«законодавчих актів України щодо забезпечення прав та інтересів дітей,
а також осіб, визнаних недієздатними, у сфері охорони здоров’я
№ 3026а від 27.08.2020 р. Проект Закону про внесення змін до статті 5
-«Закону України "Про психіатричну допомогу" щодо збільшення
грошової допомоги на догляд

Радуцький М.

Ростовцева К.

Протягом
сесії
-«-

-«-

Чорноус Н.
Лебідєва Л.

-«-

Кудря А.

-«-

-«-

Ростовцева К.

-«-

-«-

Ростовцева К.

-«-
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8
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13
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21

№ 3027а від 27.08.2020 р. Проект Закону про внесення змін до статті 39
Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" щодо
підвищення соціального захисту медичних працівників
№ 3036а від 28.08.2020 р. Проект Закону про внесення змін до Закону
України "Про захист населення від інфекційних хвороб" щодо
соціального захисту працівників державних та комунальних закладів
освіти
№ 3036а-1 від 15.09.2020 р. Проект Закону про внесення змін до деяких
законів України щодо соціального захисту працівників державних та
комунальних закладів освіти
№ 4142 від 22.09.2020 р. Проект Закону про систему громадського
здоров’я (друге читання)
№ 4315 від 04.11.2020 р. Проект Закону про внесення змін до деяких
законів України щодо проведення безплатного щорічного медичного
обстеження і диспансеризації громадян похилого віку в Україні
№ 4476 від 09.12.2020 р. Проект Закону про засоби індивідуального
захисту (від хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2)
№ 4358 від 10.11.2020 р. Проект Закону про внесення змін до деяких
законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого
впливу тютюну (друге читання)
№ 4645 від 26.01.2021 р. Проект Закону про внесення змін до Закону
України "Про захист населення від інфекційних хвороб" (щодо
особливостей організації державного щеплення громадян від
захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19))
№ 5326 від 02.04.2021 р. Проект Закону про внесення змін до Закону
України "Про захист населення від інфекційних хвороб" щодо
запобігання дискримінації за ознакою вакцинації
№ 5475 від 07.05.2021 р. Проект Закону про Уповноваженого з
медичних питань
№ 5522 від 20.05.2021 р. Проект Закону про внесення змін до Закону
України "Про екстрену медичну допомогу" щодо забезпечення
закладів охорони здоров'я спеціалізованим санітарним транспортом та
унормування вимог до його обладнання
№ 5547 від 21.05.2021 р. Проект Закону про лікарські засоби
№ 5675 від 18.06.2021 р. Проект Закону про внесення змін до Закону
України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори"

-«-

-«-

Лебідєва Л.

-«-

-«-

-«-

Лебідєва Л.

-«-

-«-

-«-

Лебідєва Л.

-«-

-«-

-«-

Аронова М.

-«-

-«-

-«-

Ростовцева К.

-«-

-«-

-«-

Аронова М.

-«-

-«-

-«-

Аронова М.

-«-

-«-

-«-

Аронова М.

-«-

-«-

-«-

Аронова М.

-«-

-«-

-«-

Кудря А.

-«-

-«-

-«-

Ростовцева К.

-«-

-«-«-

-«-«-

Зброжек С.
Зброжек С.

-«-«2

22

23

24

25

26
27

№ 5736 від 06.07.2021 р. Проект Закону про внесення змін до деяких
-«-«Зброжек С.
законодавчих актів України щодо врегулювання питання надання
пацієнтам лікарських засобів зі співчуття
5275 від 19.03.2021 р. Проект Постанови про внесення змін до
-«-«Аронова М.
Постанови Верховної Ради України від 17 листопада 2020 року № 1004IX "Про своєчасне інформування громадян у разі посилення
протиепідемічних заходів з метою належної підготовки до такого
посилення"
5313 від 29.03.2021 р. Проект Постанови про засудження бездіяльності
-«-«Аронова М.
Кабінету Міністрів України та інших органів державної влади щодо
незабезпечення належної підготовки та проведення масової вакцинації
від гострої респіраторної хвороби COVID-19 та неефективного
розслідування і судового розгляду у резонансних кримінальних
провадженнях
Законопроекти, розробка яких передбачена Планом законопроектної роботи Верховної Ради України на 2021 рік
Про внесення змін до Закону України «Про державні фінансові гарантії
-«-«Лебідєва Л.
медичного обслуговування населення» щодо комбінованої оплати
(доплати) медичних послуг
Про допоміжні репродуктивні технології
-«-«Ростовцева К.
Основи законодавства України про охорону здоров’я (нова редакція)
-«-«Кудря А.
Ростовцева К.
Аронова М.
Лебідєва Л.
Чорноус Н.

-«-«-

-«-

-«-«-«-

Примітка:
Інші законопроекти, з підготовки яких Комітет буде визначено головним, що будуть зареєстровані у ВРУ після затвердження цього плану, розглядатимуться
Комітетом у визначеному Регламентом Верховної Ради України порядку

Розділ ІІ
Законопроекти, які Комітет має розглянути і подати свої пропозиції
1

За пропозиціями народних депутатів України – членів Комітету або
профільних центральних органів виконавчої влади

-

-

-

-

3

Розділ ІІІ
Питання, які передбачається розглянути на виїзних засіданнях комітету
(з зазначенням дати і місця проведення засідань)
№
п/п
1

1

Питання, які пропонується розглянути
2
Спільне виїзне засідання з Комітетом Верховної Ради України
з питань економічного розвитку за участі виробників
фармацевтичної галузі для представлення Міністром охорони
здоров’я України плану розвитку вітчизняного виробництва
імунобіологічних препаратів для забезпечення фармацевтичної
незалежності України, а також створення законодавчих умов
щодо його реалізації.
У разі надходження пропозицій від народних депутатів України
– членів Комітету або органів місцевої влади після прийняття
відповідного рішення Комітету

Відповідальні
члени Комітету
3

Відповідальні
працівники
секретаріату
4

Народні депутати України –
члени Комітету (ініціатори
розгляду питання)

Марченко Д.О.
Семерунь І.В.
Зброжек С.І.

Пропозиції
щодо строків
розгляду
5

Протягом сесії

Розділ ІV
Питання які розглядаються Комітетом в порядку контролю за виконанням
законів України, постанов Верховної Ради України, власних рішень
№
Питання‚ що вносяться на розгляд
п/п
1
2
1 Про результати аудиту ефективності використання коштів
державного бюджету, виділених Національній службі
здоров’я України на первинну медичну допомогу
2 Про результати проведеного Рахунковою палатою аналізу
використання у 2020 році коштів, спрямованих на боротьбу з
гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою
коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками
3 Про результати проведеного Рахунковою палатою аудиту
ефективності використання коштів державного бюджету,
виділених у 2020 році Міністерству охорони здоров’я України

Відповідальні члени
Комітету
3
Радуцький М.Б.
Радуцький М.Б.

Радуцький М.Б.

Відповідальні працівники
секретаріату
4
Марченко Д.О.
Семерунь І.В.
Лебідєва Л.В.
Марченко Д.О.
Семерунь І.В.
Лебідєва Л.В.

Строки
підготовки
5
Дата розгляду
визначатиметься в
робочому порядку
Після надходження
звіту Рахункової
палати

Марченко Д.О.
Семерунь І.В.
Лебідєва Л.В

Після надходження
звіту Рахункової
палати
4

4

для здійснення державних закупівель за бюджетними
програмами “Забезпечення медичних заходів окремих
державних програм та комплексних заходів програмного
характеру” та “Громадське здоров’я та заходи боротьби з
епідеміями”
У разі надходження пропозицій від народних депутатів
України – членів Комітету після прийняття відповідного
рішення Комітету

Народні депутати України –
члени Комітету (ініціатори
розгляду питання)

Марченко Д.О.
Семерунь І.В.
Зброжек С.І.

Протягом сесії

Розділ V
Питання (з числа віднесених до відома Комітету), які пропонується розглянути на парламентських
слуханнях у Верховній Раді України та на слуханнях у Комітеті (окремо)
№
Питання‚ що вносяться на розгляд
п/п
2
1
1 Проведення спільних з Комітетом Верховної Ради України з
питань екологічної політики та природокористування слухань
у комітетах на тему: «Чисте довкілля – шлях до здорової
нації» (у форматі відео-конференції)
2 У разі надходження пропозицій від народних депутатів
України – членів Комітету після прийняття відповідного
рішення Комітету

Відповідальні члени
Комітету
3
Радуцький М.Б.
Бондаренко О.В.
Народні депутати України –
члени Комітету (ініціатори
розгляду питання)

Відповідальні працівники
секретаріату
4
Марченко Д.О.
Семерунь І.В.
Зброжек С.І.
Аронова М.М.
Марченко Д.О.
Семерунь І.В.
Зброжек С.І.

Пропозиції щодо
строків розгляду
5
вересень

Протягом сесії

Розділ VІ
Конференції, семінари, круглі столи, інші заходи, які будуть проводитись Комітетом або за його участю
№
п/п
1
1

Назва заходу

2
Засідання «круглих столів» (у разі надходження
пропозицій від народних депутатів України – членів
Комітету після прийняття відповідного рішення
Комітету)

Відповідальні члени Комітету

Відповідальні
працівники секретаріату

3
Народні депутати України –
члени Комітету (ініціатори
заходу)

4
Марченко Д.О.
Семерунь І.В.
Зброжек С.І.

Пропозиції
щодо строків
проведення
5
Протягом сесії

5

2

3

4

Засідання колегій Міністерства охорони здоров’я,
заходи інших органів виконавчої влади (у разі
запрошення)
Участь народних депутатів – членів Комітету та
працівників секретаріату Комітету в конференціях,
семінарах, круглих столах та інших заходах
Робочі поїздки для ознайомлення зі станом справ у
галузі охорони здоров’я у регіонах України (у разі
надходження пропозицій від народних депутатів
України – членів Комітету)

Народні депутати України члени Комітету

-

-«-

Народні депутати України члени Комітету

-

-«-

Народні депутати України члени Комітету (ініціатори
заходу)

-

-«-

6

