
 

ГРАФІК 

ЗАСІДАНЬ КОМІТЕТІВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 
 

Питання, які плануються до розгляду 

на   5 - 8  грудня 2017 року 
 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я   
_____________________________________ 

 

5 грудня    

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

 5-й поверх, 14:15) 

 

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, повторний розгляд після опрацювання з 

Головним юридичним управлінням). 

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

забезпечення оздоровлення дітей та реабілітації інвалідів (р. № 7185, н.д. України  

Л.Денісова,   О.Шевченко, І.Єфремова, І,Котвіцький, С.Фаєрмарк, І.Луценко, 

Т.Кремінь,  І.Бриченко (попередній розгляд для включення до порядку денного).  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо удосконалення надання первинної та профілактичної медичної допомоги 

дітям (р. № 7197, н.д. України  Т.Бахтеєва,  І.Шурма, О.Кириченко, А.Помазанов, 

В.Карпунцов,  А.Шипко, О.Мусій,  В.Дубіль, Я.Безбах,  А.Яценко, О.Кулініч, 

М.Головко  (попередній розгляд для включення до порядку денного).  

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо захисту 

населення від інфекційних хвороб (р. № 7198, н.д. України Т.Бахтеєва, І.Шурма, 

О.Кириченко, А.Шипко, А.Помазанов, В.Карпунцов, О.Мусій,  С.Мельничук, 

Я.Безбах, А.Яценко,  О.Кулініч, Я.Єдаков, А.Дирів, В.Дубіль, М.Головко, А.Река 

(попередній розгляд для включення до порядку денного). 

 

ІІ. Інші питання: 

Про результати проведеного Рахунковою палатою України аудиту 

ефективності використання коштів державного бюджету, виділених у 2015 – 2016 

роках та І півріччі 2017 року Міністерству охорони здоров’я України для 

здійснення державних закупівель із залученням спеціалізованих організацій за 

бюджетною програмою «Забезпечення медичних заходів окремих державних 

програм та комплексних заходів програмного характеру», та заходи, що 

вживаються МОЗ України для усунення виявлених недоліків та порушень (в 

порядку контролю). 

Про результати проведених Рахунковою палатою України аналізу стану 

залучення та використання позик міжнародних фінансових організацій в частині 

реалізації проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» та  
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результатів аудиту проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей», 

що підтримується коштами Міжнародного банку реконструкції та розвитку, та 

заходи, що вживаються МОЗ України для усунення виявлених недоліків (в  

порядку контролю). 
 

Про звернення ДП «Укрвакцина» МОЗ України щодо включення цього 

підприємства до Переліку об’єктів державної власності, що підлягають 

приватизації у 2017 – 2020 роках. 
 

Про необхідність ініціювання Комітетом проведення парламентських 

слухань на тему: «Дорожня карта реформування охорони здоров’я – спільні дії 

заради здоров’я нації» (за пропозицією народного депутата України Сисоєнко 

І.В.). 
 

Про обрання головою утвореного при Комітеті підкомітету з питань 

контролю реалізації медичної реформи народного депутата України, заступника 

Голови Комітету Сисоєнко І.В. (за пропозицією народного депутата України 

Сисоєнко І.В.). 

 

8 грудня     

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

Засідання «круглого столу» на тему: «Суспільство проти раку: переможемо 

разом». 

 


