
 

ГРАФІК 

ЗАСІДАНЬ КОМІТЕТІВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 
 

Питання, які плануються до розгляду 

на   19 - 22  грудня 2017 року 
 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я   
_____________________________________ 

 

18  грудня    

(вул. Банкова, 6/8, 1-й поверх, кімн. №106 та 106-А, 14:00) 

 

Особистий прийом громадян головами комітетів Верховної Ради України, 

головами депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України під 

час роботи сьомої сесії Верховної Ради України восьмого скликання. 

 

19  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 лікарняні каси (р. № 5664, н.д. України А.Яценко, 

В.Бондар). 

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. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним: 
 

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

особливостей застосування податкової соціальної пільги (р. № 5665, н.д. України 

А.Яценко, В.Бондар).  
 

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

скасування оподаткування податком на додану вартість операцій з продажу та  
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постачання на території України лікарських засобів вітчизняного виробництва (р. 

№ 6012, н.д. України С.Лабазюк, В.Литвин, І.Мельничук, С.Рудик, 

Я.Москаленко). 
 

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

підвищення соціальної захищеності інвалідів в Україні (р. № 4803, н.д. України 

О.Кужель). 
 

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про основи соціальної 

захищеності інвалідів в Україні" щодо захисту інтересів дітей-інвалідів (р. № 

4803-1, н.д. України Т.Бахтеєва, М.Гаврилюк, В.Литвин, В.Романюк, Д.Макар’ян,  

Ю.Звягільський, Є.Рибчинський). 

 

Ш. Інші питання: 

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 звернення народного депутата України Мельничука С.П. щодо 

відкликання його голосу «за» за обрання головою підкомітету з питань контролю 

реалізації медичної реформи Комітету з питань охорони здоров’я народного 

депутата України, заступника Голови Комітету Сисоєнко І.В. під час голосування 

на засіданні Комітету 5 грудня 2017 року. 

           


