

























про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою приведення у
відповідність до Закону України «Про внесення змін до статті 80 Конституції
України щодо недоторканності народних депутатів України»;
про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо невідкладних
заходів у сфері охорони здоров'я;
про внесення змін до деяких законів України щодо ліквідації штучних
бюрократичних бар'єрів та корупціогенних чинників у сфері охорони здоров'я;
про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на
підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів,
які закуповуються Особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері
охорони здоров'я;
про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підвищення доступності
лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів, які закуповуються за
кошти державного бюджету, та створення умов для закупівель у сфері охорони
здоров'я за кошти державного бюджету;
про внесення змін до розділу ІХ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону
України «Про публічні закупівлі» щодо забезпечення можливості закупівель
лікарських засобів та медичних виробів спеціалізованими організаціями, що
здійснюють закупівлі;
про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020
рік»;
про внесення змін до Бюджетного кодексу України;
про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020
рік» щодо державних запозичень;
про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення
лікування коронавірусної хвороби (COVID-19);
про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Організація протиракової
боротьби в Україні. Проблеми та шляхи їх вирішення»;
про внесення змін до статті 19 Закону України «Про лікарські засоби» щодо
здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами»;
про внесення змін до розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про
внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення лікування
коронавірусної хвороби (COVID-19)» (щодо продовження строку дії у зв'язку із
загрозою зростання захворюваності населення на коронавірусну хворобу (COVID19);
про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові;
про реабілітацію осіб з обмеженнями життєдіяльності;
про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань
організації освітнього процесу в сфері охорони здоров'я;
про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення
профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19);
про внесення змін до статті 77 Основ законодавства України про охорону
здоров’я (щодо пільг та підвищення оплати праці професіоналів з вищою
немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров'я);
про внесення змін до розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону
України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення»
(щодо відтермінування введення в дію частини десятої статті 10).

