
Проект 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

засідання Комітету Верховної Ради України 

з питань охорони здоров'я 

_________________________________________________ 

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

 5-й поверх, 14:00) 
 

20 червня 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 

 

2. Про співпрацю Комітету Верховної Ради України з питань охорони 

здоров’я та Рахункової палати України у сфері підвищення ефективності 

використання коштів державного бюджету, що виділяються на охорону 

здоров’я,  та визначення шляхів забезпечення їх раціонального та ефективного 

використання. 
 

Інформують:  

 

БОГОМОЛЕЦЬ                   - 

Ольга Вадимівна 

 

народний депутат України,  

автор законодавчої 

ініціативи 
 

Представники Рахункової палати України 
 

3. Про результати аудиту ефективності використання коштів медичної 

субвенції, спрямованих на забезпечення лікування хворих на ниркову 

недостатність методом гемодіалізу. 
 

Інформують:  

Представники Рахункової палати України та 

Міністерства охорони здоров’я України 
 

4. Про результати аудиту ефективності використання коштів 

державного бюджету на здійснення заходів Загальнодержавної цільової 

соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки. 
 

Інформують:  

Представники Рахункової палати України та 

Міністерства охорони здоров’я України 

 



 Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним: 

5. Про проект Закону про внесення змін до статті 2 Закону України «Про 

публічні закупівлі» щодо здійснення державних закупівель із залученням 

спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі (р. № 6494), поданий 

народними депутатами України  Шипком А.Ф.,  Шурмою І.М., Мусієм О.С. 

Інформують:  

 

ШИПКО                                - 

Андрій Федорович 

народний депутат України, 

автор законодавчої ініціативи 
 

МУСІЙ                                   - 

Олег Степанович 

заступник Голови Комітету 

 

6. Про проект Закону про внесення змін до статті 1 Закону України «Про 

публічні закупівлі» щодо переліку спеціалізованих організацій, що здійснюють 

закупівлі   (р. № 6245),  поданий народним депутатом України Богомолець О.В. 

Інформують:  
 

БОГОМОЛЕЦЬ                   - 

Ольга Вадимівна 
 

народний депутат України, 

автор законодавчої ініціативи 

ШИПКО                                - 

Андрій Федорович 

народний депутат України, 

член Комітету 

 

Інші питання:  

7. Про утворення при Комітеті робочої групи з підготовки до другого 

читання проекту Закону України про державні фінансові гарантії надання 

медичних послуг та лікарських засобів (р. № 6327, доопрацьований), поданого 

Кабінетом Міністрів України. 
 

Інформує:  
 

БОГОМОЛЕЦЬ                   - 

Ольга Вадимівна 

народний депутат України,  

автор законодавчої ініціативи 

 

8. Про направлення звернень Комітету до Київського міського голови, 

голови КМДА Кличка В.В. та Міністра внутрішніх справ України Авакова А.Б. 

стосовно нецільового використання приміщень дитячого спеціалізованого 

психоневрологічного санаторію «Салют» Київського міського дитячого 

санаторно-курортного медичного об’єднання КМДА (проекти додаються). 
 

Інформує:  

 

СЕМЕРУНЬ                          - 

Ірина Валеріївна 

керівник секретаріату Комітету 

 

 

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


9. Про розгляд звернення Асоціації медичних сестер України щодо 

необхідності створення  при Комітеті Верховної Ради України з питань охорони 

здоров’я робочої групи з питань розвитку медсестринства України (за 

пропозицією  народного депутата України Мусія О.С.). 
 

Інформує:  

 

МУСІЙ                                   - 

Олег Степанович 

заступник Голови Комітету 

 


