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КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я   

____________________________________________________ 

 

17 травня  

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

5-й поверх, 15:00) 
 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет є головним: 

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, 

доопрацьований з урахуванням зауважень Головного юридичного управління 

Апарату Верховної Ради України).  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

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

з урахуванням зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної 

Ради України).  

Проект Закону 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, н.д. України 

Кириченко О.М.). 

Проект Закону 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, н.д. України 

Мусій О.С., Богомолець О.В., Шипко А.Ф., Біловол О.М., Мельничук С.П., 

Березенко С.І., Шурма І.М., Бахтеєва Т.Д.). 

Проект Закону про проведення перевірки стану здоров'я осіб, які займають 

вищі державні посади (р. № 5161, н.д. України Мураєв Є.В.). 

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, н.д. України Богомолець О.В., 

попередній розгляд). 

Проект Закону про внесення змін до Основ законодавства України про 

охорону здоров’я щодо створення клінічних баз (р. № 6283, н.д.  України 

Богомолець О.В.,  Мусій О.С., Березенко С.І., Колганова О.В., Констанкевич І.М., 

Рудик С.Я., Кужель О.В., Корчинська О.А., Мацола Р.М., Рибчинський Є.Ю., 

Мельничук С.П., Шинькович А.В., Шипко А.Ф., Бахтеєва Т.Д., Шурма І.М., 

Сисоєнко І.В., Мірошниченко Ю.Р., Кириченко О.М., попередній розгляд). 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60038
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60180
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60076
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61346
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61492
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/17972
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/16517
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/17568
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/17414
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/20103
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/16430
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/735
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/18165
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/18120
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/18130
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/8473
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/5785
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/5520
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/6548
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/18024
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/8826
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/12455


Проект Постанови про затвердження Рекомендацій парламентських слухань 

на тему: «Медична освіта в Україні: погляд у майбутнє», поданий народними 

депутатами України – членами Комітету з питань охорони здоров’я. 

Проект Постанови про проведення парламентських слухань на тему: 

«Проблеми та перспективи розвитку фармацевтичної галузі в Україні» (18 жовтня 

2017 року). 

ІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним: 

Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо 

спеціалізованих медико-санітарних частин (р. № 5608, н.д. України Березенко С.І.). 

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, н.д. України Вілкул О.Ю., Бондар В.В.).  

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, н.д. України Ляшко О.В., 

Мосійчук І.В., Кириченко О.М., Скуратовський С.І.). 

ІII. Інші питання:  

Про результати закупівель лікарських засобів, імунобіологічних препаратів 

та медичних виробів, проведених через спеціалізовані міжнародні організації за 

кошти Державного бюджету України 2016 року. 

Про направлення на експертизу Світовому банку і Представництву ЄС в 

Україні законопроектів про організацію медичного обслуговування населення (р.  

№ 4456) та про лікарські засоби (р. № 2162-д). 

Про використання коштів Державного бюджету України на 2017 рік для 

фінансової підтримки Товариства Червоного Хреста України.   

Про нецільове використання приміщень закладів охорони здоров’я. 

 

19 травня  

(вул. М. Грушевського, 18/2, кім. № 12, 2-й поверх, 14:30) 
 

 

Засідання «круглого столу» на тему: «Створення госпітальних округів в 

Україні: проблеми та шляхи вирішення». 

 

З Головою Комітету Богомолець О.В. погоджено. 

 
 

Керівник секретаріату  

             Комітету                                                       І.В.Семерунь 

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

