Додаток 9
Реєстр. номер 3648

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Подається проект

Закону про безпеку та якість донорської крові та
компонентів крові

Суб’єкт права законодавчої
ініціативи

Народний депутат України О.Стефанишина,
М.Радуцький, О.Дмитрієва, В.Цабаль, С.Вакарчук,
О.Устінова, С.Кузьміних, Я.Зінкевич, В.Зуб,
Я.Рущишин, І.Совсун, І.Климпуш-Цинцадзе,
В.Дубіль, С.Бобровська, Я.Дубневич,
Ю.Заславський, Я.Железняк, О.Макаров, О.Довгий,
К.Рудик, Р.Умєров, І.Геращенко, С.Рахманін,
М.Іонова, В.Сюмар, Н.Піпа, М.Перебийніс,
В.Вагнєр, Я.Юрчишин, А.Осадчук, А.Дубнов,
Р.Лозинський, Г.Васильченко

Стан проходження

Опрацьовується в комітеті

Мета проекту
(коротка анотація)

Перегляд правового регулювання у сфері безпеки
та якості донорської крові та компонентів крові у
відповідності до вимог Угоди про асоціацію та
Стратегії розвитку системи крові, що дозволить
реформувати систему крові України з урахуванням
кращих європейських стандартів та практик

Проект підготовлено, доопрацьовано
(вказати ким)
Фінансово-економічне
обгрунтування проекту
(вказати ким, коли зроблено, короткий
його виклад, чи потребує додаткових
видатків)

від 12.06.2020 У пояснювальній записці до
законопроекту зазначено, що фінансування заходів
щодо реалізації цього проекту закону здійснюється
за рахунок коштів державного та місцевих
бюджетів у межах асигнувань, що передбачаються
на відповідний бюджетний рік, благодійних
коштів, міжнародної технічної та фінансової
допомоги та інших джерел, не заборонених
законодавством, та не потребує додаткових
(понаднормових) видатків із бюджету

Юридичне обгрунтування проекту
Науково-експертний висновок

від 16.06.2020 Головне управління висловлює
зауваження до поданого законопроекту.

Рішення Комітету
(назва комітету, дата розгляду,
короткий виклад)

від 17.06.2020 рекомендувати Верховній Раді
України включити проект Закону України “Про
безпеку та якість донорської крові та компонентів
крові” (реєстр. № 3648) до порядку денного третьої
сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання
та за результатами розгляду в першому читанні
прийняти його за основу з урахуванням пропозиції
Комітету щодо необхідності внесення відповідних
змін до Закону України «Про державно-приватне
партнерство», що не були предметом розгляду в
першому читанні, відповідно до частини першої
статті 116 Регламенту Верховної Ради України
(протокол від 17.06.2020 р. № 37).

Визначено
з цього питання:
Доповідачем
(прізвище, ім'я, по батькові, посада)

Співдоповідачем
(прізвище, ім'я, по батькові, посада)

Запрошені

Стефанишина Ольга Анатоліївна - н.д. IX скл.;
Член Комітету Верховної Ради України з питань
здоров'я нації, медичної допомоги та медичного
страхування
Радуцький Михайло Борисович - н.д. IX скл.;
Голова Комітету Верховної Ради України з питань
здоров'я нації, медичної допомоги та медичного
страхування
(список додається)

Проект
узгоджено і завізовано
(вказати ким і коли)

Орієнтовний регламент
розгляду питання:
- для доповіді
- для співдоповіді
- для обговорення і прийняття рішення

3 хв.
3 хв.
3 хв.

- Разом

9 хв.

Проект Постанови Верховної Ради України з цього питання додається
Комітет згоден на оприлюднення тексту (так, ні)
Дата дозволу: 19.06.2020
Голова Комітету з питань здоров'я
нації, медичної допомоги та
медичного страхування
(назва комітету)
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