
Проект 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

засідання Комітету Верховної Ради України 

з питань охорони здоров'я 

__________________________________________________ 

(вул. М. Грушевського, 26/1, готельний комплекс «Київ»,  

 5-й поверх, 15:00) 

 

 

8 лютого 2017 року  

 

1. Про результати закупівель лікарських засобів, імунобіологічних 

препаратів та медичних виробів, проведених через спеціалізовані міжнародні 

організації за кошти Державного бюджету України 2015 року, та стан 

організації таких державних закупівель для потреб охорони здоров’я за кошти 

Державного бюджету України на 2016 та 2017 роки. 
 

Інформують:  
 

Представники Міністерства охорони здоров’я України 

 

2. Про заходи, що вживаються Міністерством охорони здоров’я 

України для нормативно-правового забезпечення реформування системи 

надання первинної медичної допомоги населенню, підготовки сімейних лікарів 

та інших медичних працівників первинної ланки до роботи в нових умовах. 
 

Інформують:  
 

Представники Міністерства охорони здоров’я України 

 

Законопроекти, з опрацювання яких Комітет є головним: 
 

3. Про проект Постанови Верховної Ради України про проведення 

парламентських слухань на тему: "Медична освіта в Україні: погляд у 

майбутнє" (1 березня 2017 року) (р. № 5600), поданий народними депутатами  

України О.Богомолець, О.Корчинською, А.Шипком, Т.Донець, О.Мусієм, 

С.Березенком, К.Яринічем, І.Сисоєнко, І.Шурмою, О.Біловолом, Т.Бахтеєвою.  
 

Інформує:  
 

БОГОМОЛЕЦЬ                       - 

Ольга Вадимівна 

Голова Комітету 

4. Про проект Постанови Верховної Ради України про проведення 

парламентських слухань на тему: "Раціональна фармацевтична політика та 

забезпечення населення ефективними, безпечними та доступними лікарськими 

засобами" (19 квітня 2017 року) (р. № 5601), поданий народними депутатами  



України О.Богомолець, О.Корчинською, О.Мусієм, Т.Донець, С.Березенком, 

К.Яринічем, І.Сисоєнко, І.Шурмою, О.Біловолом, А.Шипком, Т.Бахтеєвою. 
 

Інформує:  
 

БОГОМОЛЕЦЬ                       - 

Ольга Вадимівна 

Голова Комітету 

 

Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним: 
 

5. Про проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

відпустки" щодо врегулювання питання відпустки на період встановлення 

обмежувальних протиепідемічних заходів (р. № 4139), поданий народними 

депутатами України А.Яценком, О.Дроздиком. 
 

Інформують:  
 

Народні депутати України - автори законодавчої ініціативи 
 

КИРИЧЕНКО                          - 

Олексій Миколайович 

народний депутат України, 

член Комітету 

 

6. Про проект Закону про внесення зміни до статті 2 Закону України 

"Про публічні закупівлі" щодо закупівлі послуг реабілітації в реабілітаційних 

центрах та реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів              

(р. № 4037а), поданий народними депутатами України І.Сисоєнко, О.Кодолою, 

Т.Кременем, Г.Кривошеєю, І.Сусловою, А.Романовою, С.Скуратовським, 

М.Поляковим, Є.Рибчинським. 
 

Інформують:  
 

Народні депутати України - автори законодавчої ініціативи 
 

МУСІЙ                                      - 

Олег Степанович 

заступник Голови Комітету 

 

7. Про проект Закону про внесення змін до статті 2 Закону України 

"Про публічні закупівлі" щодо скасування тендерних процедур для закупівлі 

медичних засобів, товарів, послуг і робіт для здійснення санітарних та 

протиепідемічних заходів при виникненні інфекційних та масових 

неінфекційних захворювань (р. № 4934), поданий народними депутатами  

України О.Урбанським, П.Унгуряном. 
 

Інформують:  
 

Народні депутати України - автори законодавчої ініціативи 
 

МУСІЙ                                      - 

Олег Степанович 

заступник Голови Комітету 

 

 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=58271


Інші питання:  

8. Про розгляд колективного звернення народних депутатів України 

стосовно виключення зі складу головних позаштатних спеціалістів  МОЗ 

України за спеціальністю «Фізіотерапія. Медична реабілітація» Козявкіна В.І. 

(за пропозицією народного депутата України І.Сисоєнко).  

Інформують:  
 

СИСОЄНКО                         - 

Ірина Володимирівна 

народний депутат України,  

заступник Голови Комітету 
 

Представники Міністерства охорони здоров’я України 

 

9. Про розгляд звернення трудового колективу щодо продовження 

контракту з головним лікарем НДСЛ «Охматдит» Гладушем Ю.І. (за 

пропозицією народного депутата України О.Мусія).  
 

 Інформують:  
 

Представники трудового колективу  НДСЛ «Охматдит» 
 

Представники Міністерства охорони здоров’я України 
 

10.  Про проект плану роботи Комітету Верховної Ради України з 

питань охорони здоров’я на  лютий – липень 2017 року. 

Інформує:  
 

СЕМЕРУНЬ                             - 

Ірина Валеріївна 

завідувач секретаріату 

Комітету 

 

11.  Про пропозиції до проекту порядку денного шостої сесії Верховної 

Ради України восьмого скликання.  
 

Інформує:  
 

СЕМЕРУНЬ                             - 

Ірина Валеріївна 

завідувач секретаріату 

Комітету 

 

12.  Про утворення при Комітеті робочих груп для підготовки до 

другого читання прийнятих за основу проектів законів:  
 

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

врегулювання законодавства у сфері застосування запобіжних заходів до особи, 

стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного 

характеру або вирішується питання про їх застосування (р. № 1242);  
 

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання 

психіатричної допомоги (р. № 4449); 
 

про внесення зміни до статті 9 Закону України «Про лікарські засоби» 

щодо доступу до результатів доклінічного вивчення та клінічних випробувань 

лікарських засобів (р. № 4074);  



 

про внесення змін до Закону України «Про донорство крові та її 

компонентів» (р. № 4770, повторне перше читання). 
 

Інформує:  
 

СЕМЕРУНЬ                             - 

Ірина Валеріївна 

завідувач секретаріату 

Комітету 

 

13. Про створення експертної ради при Комітеті Верховної Ради 

України з питань охорони здоров’я (за пропозицією народного депутата 

України Мусія О.С.).   
 

Інформує:  
 

МУСІЙ                                      - 

Олег Степанович 

народний депутат України,  

заступник Голови Комітету 

 

 


