
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) 

 

19  грудня 2017 року    

 

Законопроекти, з опрацювання яких Комітет є головним: 

 

1. Про проект Закону про лікарняні каси (р. № 5664), поданий 

народними депутатами України А.Яценком, В.Бондарем. 

Інформують:  

Народні депутати України – автори законодавчої ініціативи  
 

МУСІЙ                                   - 

Олег Степанович 

заступник Голови 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, 
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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 

 

 

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

 

5. Про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо особливостей застосування податкової соціальної пільги (р. № 

5665), поданий народними депутатами  України А.Яценком, В.Бондарем.  
 

Інформують:  
 

Народні депутати України – автори законодавчої ініціативи  
 

СИСОЄНКО                         - 

Ірина Володимирівна 

заступник Голови Комітету 

 
 

 

6. Про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо скасування оподаткування податком на додану вартість операцій 

з продажу та постачання на території України лікарських засобів вітчизняного 

виробництва (р. № 6012), поданий народними депутатами України 

С.Лабазюком, В.Литвином, І.Мельничуком, С.Рудиком, Я.Москаленком. 
 

Інформують:  
 

Народні депутати України – автори законодавчої ініціативи  
 

СИСОЄНКО                         - 

Ірина Володимирівна 

заступник Голови Комітету 

 
 

7. Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України 

щодо підвищення соціальної захищеності інвалідів в Україні (р. № 4803), 

поданий народним депутатом України О.Кужель. 
 

Інформують:  
 

КУЖЕЛЬ                                - 

Олександра Володимирівна 
 

народний депутат України –  

автор законодавчої ініціативи 

ШИПКО                                 - 

Андрій Федорович 

народний депутат України,  

член Комітету 

 

8. Про проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" щодо захисту інтересів 

дітей-інвалідів (р. № 4803-1), поданий народними депутатами України 
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Т.Бахтеєвою, М.Гаврилюком, В.Литвином, В.Романюком, Д.Макар’яном,  

Ю.Звягільським, Є.Рибчинським. 

Інформують:  
 

Народні депутати України  –  автори законодавчої ініціативи  
 

ШИПКО                                 - 

Андрій Федорович 

народний депутат України,  

член Комітету 

 

Ш. Інші питання: 

9. 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 

 

10. 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 

 

11. 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 

 

12.  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. 

Інформує:  
 

БОГОМОЛЕЦЬ                   - 

Ольга Вадимівна 

Голова Комітету 

 

 
  

 
 

 

 


