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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Подається проект

Закону про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо окремих питань організації
освітнього процесу в сфері охорони здоров'я

Суб’єкт права законодавчої
ініціативи

Народний депутат України О.Дмитрієва,
М.Радуцький, С.Бабак, М.Макаренко, С.Шахов,
Я.Дубневич, В.Вагнєр, Л.Булах, М.Перебийніс,
Л.Білозір, О.Кулініч, В.Дубіль, О.Красов,
А.Пушкаренко, Ю.Гришина, Д.Лубінець,
С.Кузьміних, Ю.Заславський, В.Зуб, Я.Железняк,
С.Колебошин, Г.Лічман, О.Лукашев, І.Совсун,
Я.Зінкевич

Стан проходження

Опрацьовується в комітеті

Мета проекту
(коротка анотація)

Створення законодавчих підстав для забезпечення
освітнього процесу з підготовки кадрів у сфері
охорони здоров’я шляхом визначення на рівні
закону права надання медичної допомоги
пацієнтам закладів охорони здоров’я науковопедагогічними працівникам закладів вищої
(післядипломної) освіти, за умови, що вони мають
сертифікат лікаря-спеціаліста, а також поширити це
право на лікарів-інтернів.

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

від 17.06.2020 як зазначено у пояснювальній
записці до законопроекту, реалізація проекту
закону не потребує додаткових коштів з
державного бюджету.

Юридичне обґрунтування проекту
Науково-експертний висновок

від 25.06.2020 Головне управління висловлює
зауваження до поданого законопроекту.

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

від 26.06.2020 Комітет ухвалив рішення
рекомендувати Верховній Раді України включити
проект закону України реєстр. № 3671 до порядку
денного третьої сесії Верховної Ради України
дев’ятого скликання та за результатами розгляду в
першому читанні прийняти його за основу та в
цілому як Закон, доручивши Комітету спільно з
Головним юридичним управлінням здійснити
техніко-юридичне доопрацювання проекту закону
при підготовці на підпис Голові Верховної Ради
України.

Визначено
з цього питання:

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

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

Дмитрієва Оксана Олександрівна - н.д. IX скл.;
Заступник голови Комітету, голова підкомітету
Комітету з питань сучасних медичних технологій та
розвитку трансплантології
Радуцький Михайло Борисович - н.д. IX скл.;
Голова Комітету Верховної Ради України з питань
здоров'я нації, медичної допомоги та медичного
страхування

Запрошені
Проект
узгоджено і завізовано
(вказати ким і коли)
Орієнтовний регламент
розгляду питання:
- для доповіді
- для відповідей на запитання до доповідача
- для співдоповіді
- для відповідей на запитання до співдоповідача
- для обговорення і прийняття рішення
- Разом

3 хв.
3 хв.
2 хв.
2 хв.
2 хв.
12 хв.

Комітет згоден на оприлюднення тексту (так, ні)
Дата дозволу: 27.06.2020
Голова Комітету з питань
здоров'я нації, медичної
допомоги та медичного
страхування
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