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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Подається проект

Закону про реабілітацію осіб з обмеженнями
життєдіяльності

Суб’єкт права законодавчої
ініціативи

Народний депутат України О.Дмитрієва,
М.Радуцький, Г.Третьякова, В.Вагнєр,
С.Кузьміних, А.Остапенко, А.Дубнов,
М.Перебийніс, Л.Булах, Я.Дубневич,
А.Пушкаренко, Є.Кравчук, Ю.Гришина, С.Штепа,
М.Мезенцева, О.Довгий, С.Колебошин, С.Гривко,
П.Сушко, В.Медяник, Д.Соломчук, Д.Любота,
Е.Прощук, Г.Михайлюк, П.Якименко, В.Зуб,
О.Пасічний, О.Копанчук, Ю.Овчинникова,
І.Кривошеєв, Т.Циба, Ю.Здебський, М.Потураєв,
Ю.Заславський, Г.Лічман, І.Василів, О.Санченко,
А.Клочко, О.Ткаченко, В.Кінзбурська, О.Кабанов,
А.Костюх, Р.Горбенко, Ю.Яцик, Б.Торохтій,
М.Ткаченко, В.Струневич, А.Мотовиловець,
М.Макаренко, В.Дубіль, Р.Бабій, П.Мельник,
С.Бабак, О.Бакумов, О.Бондаренко, Д.Герман,
С.Швець

Стан проходження

Опрацьовується в комітеті

Мета проекту
(коротка анотація)

Як зазначено у пояснювальній записці до
законопроекту, його метою є забезпечення
побудови дієздатної та ефективної системи
реабілітації у сфері охорони здоров’я в Україні.

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

від 16.06.2020 Як зазначено у пояснювальній
записці до законопроекту, реалізація проекту
закону забезпечить ефективне використання 1 154
343 278,34 гривень Державного бюджету України
2020 року, які визначені Національною службою
здоров’я України для оплати договорів з 249
закладами охорони здоров’я по трьом
реабілітаційним пакетам медичних гарантій та
здійснення збирання якісної, об’єктивної та
міжнародно порівняльної статистичної інформації
щодо реальних потреб в реабілітаційній допомозі
та її фактичної ефективності для прийняття
обґрунтованих управлінських рішень та здійснення
планування бюджетних видатків на сучасну
реабілітацію у сфері охорони здоров’я на 2021 рік
та надалі.

Юридичне обґрунтування проекту
Науково-експертний висновок

від 26.06.2020 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 про реабілітацію осіб з
обмеженнями життєдіяльності (реєстр. № 3668) до
порядку денного третьої сесії Верховної Ради
України дев’ятого скликання та за результатами
розгляду в першому читанні прийняти його за
основу.

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.
3 хв.
13 хв.

Проект Постанови Верховної Ради України з цього питання додається
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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