
ГРАФІК 

ЗАСІДАНЬ КОМІТЕТІВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 

Питання, які плануються до розгляду 

на 5 – 8 вересня 2017 року 

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я   
_____________________________________________ 

 

5 вересня  

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

 5-й поверх, 14:00) 
 

I. Організаційні питання:  

Про План роботи Комітету Верховної Ради України з питань охорони 

здоров’я на вересень 2017 року - січень 2018 року. 
 

Про пропозиції до порядку денного сьомої сесії Верховної Ради України 

восьмого скликання. 
 

Про схвалення Кабінетом Міністрів України Концепції реформування 

механізмів публічних закупівель лікарських засобів та медичних виробів 

(Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.08.2017 р. № 582-р). 
 

Про стан підготовки проекту Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо охорони здоров'я та трансплантації органів та 

інших анатомічних матеріалів людині (реєстр. № 2386а-1) до другого читання. 

II. Інші питання:  

          Про звернення народних  депутатів України – членів Комітету: 

О.С.Мусія та І.М.Шурми  - щодо необхідності розгляду на найближчому 

засіданні Комітету результатів аудиту Рахункової палати України щодо 

ефективності використанні коштів державного бюджету, виділених у 2015-2016 

роках та першому півріччі 2017 року МОЗ України для здійснення державних 

закупівель із залученням спеціалізованих  організацій; 

К.В.Яриніча - щодо необхідності розгляду на найближчому засіданні 

Комітету питання про працевлаштування випускників вищих медичних 

навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням 

та направлення від Комітету запитів до міністерств юстиції, охорони здоров’я, 

освіти і науки, що стосуються зазначеної проблеми, згідно з наданим переліком 

питань; 

Т.А.Донець - щодо необхідності розгляду на черговому засіданні 

Комітету питань: 

про ефективність виконання Міністерством охорони здоров’я України 

програми «Лікування громадян України за кордоном»; 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=56231


щодо стану забезпечення лікарськими засобами, імунобіологічними 

препаратами та медичними виробами, які закуповуються із залученням 

спеціалізованих міжнародних організацій; 

щодо позаштатних радників, консультантів Міністерства охорони 

здоров’я України та його посадових осіб; 

щодо робочих груп Міністерства охорони здоров’я України, 

а також направлення від Комітету запитів до  Міністерства охорони 

здоров’я України щодо надання інформації з порушених питань (згідно з 

наданим переліком та додатком).   

 

8 вересня    

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

Засідання «круглого столу» на тему: «Проблеми материнської смертності 

та шляхи її зменшення». 

 

 


