ГРАФІК
ЗАСІДАНЬ КОМІТЕТІВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Питання, які плануються до розгляду
на 7 – 11 листопада 2017 року
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
_____________________________________
7 листопада
(вул. М. Грушевського, 26/1, готельний комплекс «Київ»,
5-й поверх, 14:00)
І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет є головним:
Проект Закону про підвищення доступності та якості
обслуговування у сільській місцевості (р. № 7117, друге читання).

медичного

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 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) (про включення до порядку денного
сесії).
Проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до Прем'єрміністра України та Уряду щодо недопущення порушення гарантованого
Конституцією України права громадян на безоплатне медичне забезпечення
(р. № 7148, н.д. України С.Каплін) (про включення до порядку денного сесії).
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 проект Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми
протидії захворюванню на туберкульоз на 2017-2021 роки (за ініціативи
народного депутата України Кириченка О.М.).
Про звернення ГО «Українське товариство фахівців з імунології, алергології
та імунореабілітації» щодо нагальних питань подальшого розвитку галузі
клінічної імунології та алергології в Україні та не врахування пропозицій
товариства стосовно необхідності створення окремої групи експертів при МОЗ
України за напрямом «Клінічна імунологія та алергологія» серед інших груп
експертів за відповідними напрямами медичної допомоги, затверджених Наказом

МОЗ України від 21.07.2017 № 834 "Про затвердження складу груп експертів
МОЗ України" (за ініціативи народного депутата України Мусія О.С.).
10 листопада
(вул. М. Грушевського, 5, конференц-зала, 14:30)
Засідання «круглого столу» на тему: «Актуальні проблеми медичного
забезпечення учасників АТО».

