
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) 

 

 

5 квітня 2017 року  

 

1. Про результати закупівель лікарських засобів, імунобіологічних 

препаратів та медичних виробів, проведених через спеціалізовані міжнародні 

організації за кошти Державного бюджету України 2016 року.   

Інформують:  
 

Представники Міністерства охорони здоров’я України 

 

Законопроекти, з опрацювання яких Комітет є головним: 

 

2. Про проект Закону 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, друге читання).  

Інформують:  
 

БОГОМОЛЕЦЬ                       - 

Ольга Вадимівна 
 

Голова Комітету 

РОСТОВЦЕВА                        - 

Катерина Леонідівна 

головний консультант 

секретаріату Комітету  

 

3. Про проект Закону про внесення зміни до статті 9 Закону України 

«Про лікарські засоби» щодо доступу до результатів доклінічного вивчення та 

клінічних випробувань лікарських засобів (р. № 4074, друге читання). 

Інформують:  
 

БОГОМОЛЕЦЬ                       - 

Ольга Вадимівна 
 

Голова Комітету 

ЗБРОЖЕК                                - 

Світлана Іванівна 

заступник керівника 

секретаріату Комітету  

 

 



4. Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо надання психіатричної допомоги (р. № 4449, друге читання). 

Інформують:  
 

БОГОМОЛЕЦЬ                       - 

Ольга Вадимівна 
 

Голова Комітету 

РОСТОВЦЕВА                        - 

Катерина Леонідівна 

головний консультант 

секретаріату Комітету  

 

Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним: 
 

 

5. Про проект Закону про опіку та піклування над повнолітніми 

недієздатними особами та особами, цивільна дієздатність яких обмежена          

(р. № 4606), поданий Кабінетом Міністрів України.  

Інформують:  
 

 

Представники Міністерства соціальної політики України  
 

СИСОЄНКО                         - 

Ірина Володимирівна 

народний депутат України,  

заступник Голови Комітету 

 

6. Про проект Закону про внесення доповнень до статті 170 

Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування доходів 

деяких категорій фізичних осіб (р. № 4986), поданий народним депутатом  

України Гудзенком В.І. 
 

Інформують:  
 

ГУДЗЕНКО                               - 

Віталій Іванович 
 

народний депутат України, 

автор 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=58996
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59750
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59609


Інші питання:  

8. Про проведення у період сьомої сесії Верховної Ради України восьмого 

скликання парламентських слухань з питань розвитку фармацевтичної галузі в 

Україні. 

Інформує:  
 

БОГОМОЛЕЦЬ                       - 

Ольга Вадимівна 

Голова Комітету 

 

 

 

 


