
 

ГРАФІК 

ЗАСІДАНЬ КОМІТЕТІВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 
 

Питання, які плануються до розгляду 

на 17 – 20 жовтня 2017 року 
 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я   
_____________________________________ 

 

17 жовтня  

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

 5-й поверх, 14:15) 

 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет є головним: 

 

Проект Закону про підвищення доступності та якості медичного 

обслуговування у сільській місцевості (р. № 7117, Президент України). 
 

Проект Закону про засади державної політики охорони здоров'я (р.             

№ 2409а, н.д. України О.Мусій, О.Богомолець, Т.Бахтеєва, С.Березенко, І.Шурма, 

А.Шипко, О.Біловол, С.Мельничук, Р.Сольвар, Т.Донець, В.Дубіль).  

 

Проект Закону про організацію медичного обслуговування населення в 

Україні (р. № 7065, н.д. України О.Богомолець, О.Мусій, Т.Бахтеєва, І.Шурма, 

А.Шипко, С.Мельничук, В.Дубіль. В.Карпунцов, О.Біловол).   
 

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо забезпечення здійснення закупівель лікарських засобів та медичних виробів 

(р. № 6367, н.д. України А.Шипко, І.Шурма (всього 16 підписів). 
 

Проект Закону про первинну медичну допомогу на засадах сімейної 

медицини (р. № 6634, н.д. України І.Сисоєнко, К.Яриніч, О.Кириченко, 

С.Березенко). 

 

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 Постанови про першочергові заходи для забезпечення соціального 

захисту медичних працівників та недопущення руйнації системи охорони 

здоров’я в Україні (р. № 7139, н.д. України О.Богомолець, О. Біловол, Т.Бахтеєва, 

С.Мельничук, О.Мусій, А.Шипко, І.Шурма). 

 

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

Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України               

(р. № 7116, Кабінет Міністрів України). 

 

 



Ш. Інші питання:  

Про забезпечення лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами та 

медичними виробами, які закуповуються із залученням спеціалізованих 

міжнародних організацій. 

Про стан виконання Закону України «Про внесення змін до Закону України 

«Про вищу освіту» щодо працевлаштування випускників» в частині скасування 

вимоги обов’язкового відпрацювання протягом трьох років за направленням 

випускників вищих медичних навчальних закладів, які здобули освіту за кошти 

державного або місцевого бюджетів. 

Про позаштатних радників, консультантів Міністерства охорони здоров’я 

України та його посадових осіб. 

Про робочі групи і групи експертів Міністерства охорони здоров’я України 

та джерела фінансування їх діяльності. 

 

20 жовтня    

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

Засідання «круглого столу» на тему: «Проблемні питання виконання 

органами виконавчої влади Закону України «Про гуманітарну допомогу»                 

№ 1192-XIV від 22 жовтня 1999 року із змінами для потреб антитерористичної 

операції». 

 

 

 


