
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) 

 

 

12 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 проекти законів: 

про  внесення змін до деяких законодавчих актів України у частині 

оптимізації системи центральних органів виконавчої влади у сфері санітарного 

та епідемічного благополуччя населення (р. № 5134), поданий народним 

депутатом України Кириченком О.М. 

Інформують:  
 

КИРИЧЕНКО                          - 

Олексій Миколайович 
 

народний депутат України, 

автор законодавчої ініціативи 

МУСІЙ                                      - 

Олег Степанович 

заступник Голови Комітету 

 

про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо оптимізації 

системи центральних органів виконавчої влади та їх діяльності у сфері 

санітарного та епідемічного благополуччя населення (р. № 5134-1), поданий 

народними депутатами України Мусієм О.С., Богомолець О.В., Шипком А.Ф., 

Біловолом О.М., Мельничуком С.П., Березенком С.І., Шурмою І.М., Бахтеєвою 

Т.Д. 

Інформують:  
 

Народні депутати України - автори законодавчої ініціативи 
 

КОРЧИНСЬКА                       - 

Оксана Анатоліївна 

перший заступник Голови 

Комітету 
 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60038
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60180


3. Про проекти законів: 
 

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту 

громадського здоров'я від шкідливого впливу тютюнового диму (р. № 4030а), 

поданий народними депутатами України Богомолець О.В., Мусієм О.С., 

Унгуряном П.Я. (19 підписів). 
 

Інформують:  
 

Народні депутати України - автори законодавчої ініціативи 
 

МУСІЙ                                      - 

Олег Степанович 

заступник Голови Комітету 

 

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

регулювання торгівлі тютюновими виробами та запровадження спеціалізованих 

місць торгівлі тютюновими виробами (р. № 4030а-1), поданий народним 

депутатом України Масоріною О.С. 
 

Інформують:  
 

МАСОРІНА                              - 

Олена Сергіївна 
 

народний депутат України, 

автор законодавчої ініціативи 

МУСІЙ                                      - 

Олег Степанович 

заступник Голови Комітету 

 

4. Про проект Закону про проведення перевірки стану здоров'я осіб, 

які займають вищі державні посади (р. № 5161),  поданий народним депутатом  

України Мураєвим Є.В. 
 

Інформують:  
 

МУРАЄВ                                   - 

Євгеній Володимирович 

народний депутат України, 

автор законодавчої ініціативи 
 

ШУРМА                                   - 

Ігор Михайлович 

народний депутат України – 

член Комітету 

 

5. Про проект Закону про внесення зміни до статті 17 Закону України 

"Про лікарські засоби" щодо термінів придатності лікарських засобів, 

закуплених із залученням спеціалізованих організацій (р. № 6194), поданий 

народним депутатом України Богомолець О.В. (попередній розгляд). 
 

Інформують:  
 

БОГОМОЛЕЦЬ                       - 

Ольга Вадимівна 
 

народний депутат України, 

автор законодавчої ініціативи 
 

МУСІЙ                                      - 

Олег Степанович 

 заступник Голови Комітету 

 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59820
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59861
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60076
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61346


 

Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним: 

 

6. Про проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України щодо спеціалізованих медико-санітарних частин (р. № 5608), поданий 

народним депутатом України Березенком С.І. 

 

Інформують:  
 

БЕРЕЗЕНКО                       - 

Сергій Іванович 
 

народний депутат України, 

автор законодавчої ініціативи 
 

МУСІЙ                                      - 

Олег Степанович 

 заступник Голови Комітету 

 

7. Про проект Закону про внесення змін до Додатку № 3 Закону 

України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" щодо фінансового 

забезпечення Державної установи "Національний Інститут серцево-судинної 

хірургії ім. М.М. Амосова Національної академії медичних наук України" та 

Державної установи "Національний інститут хірургії та трансплантології імені 

О.О. Шалімова" Національної академії медичних наук України (р. № 5723, 

доопрацьований), поданий народними депутатами України Ляшком О.В., 

Купрієнком О.В., Кириченком О.М., Артеменком А.В., Амельченком В.В., 

Силантьєвим Л.О. 

 

Інформують:  
 

Народні депутати України - автори законодавчої ініціативи 
 

МУСІЙ                                      - 

Олег Степанович 

заступник Голови Комітету 

 

8. Про проект Постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії 

Верховної Ради України з питань розслідування обставин та причин зриву 

програми державних закупівель ліків у 2016 році, дій або бездіяльності, 

службової недбалості, професійної непридатності посадових осіб Міністерства 

охорони здоров'я України (р. № 6114), поданий народними депутатами України 

Вілкулом О.Ю., Бондарем В.В.  

 

Інформують:  
 

Народні депутати України - автори законодавчої ініціативи 
 

МУСІЙ                                      - 

Олег Степанович 

заступник Голови Комітету 

 

9. Про проект Постанови про відзначення на державному рівні 100-

річчя з дня народження видатного вченого лікаря-хірурга, громадського діяча, 

Героя України Олександра Олексійовича Шалімова (р. № 6168), поданий 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60823
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61019
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61196
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61308


народними депутатами України Ляшком О.В., Мосійчуком І.В., Кириченком 

О.М., Скуратовським С.І. 

 

Інформують:  
 

Народні депутати України - автори законодавчої ініціативи 
 

БІЛОВОЛ                                  - 

Олександр Миколайович 

народний депутат України – член 

Комітету 

 

 

 

 

 


