Проект
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання Комітету Верховної Ради України
з питань охорони здоров'я
_________________________________________________
(вул. М. Грушевського, 26/1, готельний комплекс «Київ»,
5-й поверх, 14:15)
5 грудня 2017 року
Законопроекти, з опрацювання яких Комітет є головним:
1.
Про 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).
Інформують:
КИРИЧЕНКО
Олексій Миколайович

- народний депутат України,
член Комітету, голова робочої групи

РОСТОВЦЕВА
Катерина Леонідівна

- головний консультант
секретаріату Комітету

2.
Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України
щодо забезпечення оздоровлення дітей та реабілітації інвалідів (р. № 7185),
поданий народними депутатами України Л.Денісовою,
О.Шевченком,
І.Єфремовою,
І,Котвіцьким,
С.Фаєрмарком,
І.Луценко,
Т.Кременем,
І.Бриченком (попередній розгляд для включення до порядку денного).
Інформують:
Народні депутати України – автори законодавчої ініціативи
КИРИЧЕНКО
Олексій Миколайович

- народний депутат України,
член Комітету

3.
Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо удосконалення надання первинної та профілактичної медичної
допомоги дітям (р. № 7197), поданий народними депутатами України
Т.Бахтеєвою, І.Шурмою, О.Кириченком, А.Помазановим, В.Карпунцовим,
А.Шипком, О.Мусієм, В.Дубілем, Я.Безбахом, А.Яценком, О.Кулінічем,
М.Головком (попередній розгляд для включення до порядку денного).
Інформують:
Народні депутати України – автори законодавчої ініціативи
МУСІЙ
Олег Степанович

- заступник Голови Комітету

4.
Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України
щодо захисту населення від інфекційних хвороб (р. № 7198), поданий
народними депутатами України Т.Бахтеєвою, І.Шурмою, О.Кириченком,
А.Шипком, А.Помазановим, В.Карпунцовим, О.Мусієм,
С.Мельничуком,
Я.Безбахом, А.Яценком, О.Кулінічем, Я.Єдаковим, А.Дирівим, В.Дубілем,
М.Головком, А.Рекою (попередній розгляд для включення до порядку денного).
Інформують:
Народні депутати України – автори законодавчої ініціативи
МУСІЙ
Олег Степанович

- заступник Голови Комітету

5.
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).
Інформують:
Представники Рахункової палати України,
Міністерства охорони здоров’я України,
Генеральної прокуратури України,
Національної поліції України,
Національного антикорупційного бюро України
6.
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 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).
Інформують:
Представники Рахункової палати України,
Міністерства охорони здоров’я України
7.
Про результати моніторингу післявакцинальних реакцій при
застосуванні вакцини АКДП з цільноклітинним кашлюковим компонентом,
централізовано закупленої МОЗ України із залученням міжнародних
спеціалізованих організацій.
Інформують:
Представники Міністерства охорони здоров’я України

8.
Про звернення ДП «Укрвакцина» МОЗ України щодо включення
цього підприємства до Переліку об’єктів державної власності, що підлягають
приватизації у 2017 – 2020 роках.
Інформують:
Представники ДП «Укрвакцина»,
Міністерства охорони здоров’я України
9.
Про
необхідність
ініціювання
Комітетом
проведення
парламентських слухань на тему: «Дорожня карта реформування охорони
здоров’я – спільні дії заради здоров’я нації».
Інформує:
СИСОЄНКО
Ірина Володимирівна

-

народний депутат України,
заступник Голови Комітету

10.
Про обрання головою утвореного при Комітеті підкомітету з
питань контролю реалізації медичної реформи народного депутата України,
заступника Голови Комітету Сисоєнко І.В.
Інформує:
БОГОМОЛЕЦЬ
Ольга Вадимівна

- Голова Комітету

