
ГРАФІК 

ЗАСІДАНЬ КОМІТЕТІВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 
 

Питання, які плануються до розгляду 

на 6 - 9 червня 2017 року 
 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я   

____________________________________________________ 

 

7 червня  

(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 охорони здоров’я та трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів 

людині (р. № 2386а-1, друге читання). 

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 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.). 

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.). 

Проект Закону про  внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо обмежень по проведенню операцій штучного переривання вагітності 

(абортів) (р. № 6239, н.д. України Голубов Д.І., попередній розгляд). 

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо забезпечення здійснення закупівель лікарських засобів та медичних виробів 

(р. № 6367, н.д. України Шипко А.Ф., Шурма І.М., Папієв М.М., Бахтеєва Т.Д., 

Біловол О.М. та ін. (16 підписів), 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=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
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61424
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61618


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

Проект Закону про внесення змін до статті 141 Податкового кодексу України 

щодо особливостей оподаткування витрат на фінансування об'єктів та закладів 

спортивної інфраструктури, охорони здоров'я та культури (р. № 5643, н.д. України  

Чижмарь Ю.В., Силантьєв Д.О., Ляшко О.В., Амельченко  В.В.,  Кириченко О.М.  

та ін. (14 підписів). 
 

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо надання державної підтримки багатодітним сім’ям з метою підвищення 

народжуваності в Україні (р. № 5580,  н.д. України Бахтеєва Т.Д., Шурма І.М., 

Силантьєв Д.О., Спориш І.Д., Юрчишин П.В., Мірошниченко Ю.Р.). 
 

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про Державний 

бюджет України на 2017 рік» щодо збільшення видатків для виплат Національній 

академії медичних наук (р. № 6453, н.д. України Павелко А.В., Іщейкін К.Є., 

Дубневич Б.В. та ін. (12 підписів). 
 

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 використання коштів Державного бюджету України на 2017 рік для 

фінансової підтримки Товариства Червоного Хреста України.   

Про нецільове використання приміщень закладів охорони здоров’я. 

 

 

9 червня   

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

 

Засідання «круглого столу» на тему:  «Законодавчі ініціативи Комітету з  

адаптації вітчизняної  системи охорони здоров’я до європейських стандартів». 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=60915
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60787
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61794

