
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) 

 

 

16 січня 2018 року 

 

1. 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 (у 

порядку контролю). 

Інформують:  

 

Представники Рахункової палати України,  

Міністерства охорони здоров’я України 

 

2. 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 (у  порядку контролю). 

Інформують:  

 

Представники Рахункової палати України,  

Міністерства охорони здоров’я України 

 

3. Про затвердження Плану роботи Комітету Верховної Ради України 

з питань охорони здоров’я на лютий - липень 2018 року. 

Інформують:  
 

БОГОМОЛЕЦЬ                   - 

Ольга Вадимівна 
 

Голова Комітету 

СЕМЕРУНЬ                         - 

Ірина Валеріївна 

керівник секретаріату Комітету 

 



4. Про пропозиції Комітету Верховної Ради України з питань охорони 

здоров’я до проекту порядку денного восьмої сесії Верховної Ради України  

восьмого скликання. 

Інформують:  
 

БОГОМОЛЕЦЬ                   - 

Ольга Вадимівна 
 

Голова Комітету 

СЕМЕРУНЬ                         - 

Ірина Валеріївна 

керівник секретаріату Комітету 

 

5. Про обрання голів утворених при Комітеті підкомітетів з питань 

медичної освіти та науки, кадрової політики та запобігання корупції у сфері 

охорони здоров’я та з питань військової медицини та соціального захисту 

військовослужбовців та членів їх сімей. 
 

Інформує:  
 

БОГОМОЛЕЦЬ                   - 

Ольга Вадимівна 
 

Голова Комітету 

 

 6. Про затвердження персонального складу підкомітету з питань 

контролю реалізації медичної реформи Комітету Верховної Ради України з 

питань охорони здоров`я (за пропозицією народного депутата України, 

заступника Голови Комітету, голови підкомітету з питань контролю 

реалізації медичної реформи І.Сисоєнко – лист від 12.01.2018 р. № 152/726). 

 

  

 

 
 

 
 

 

 


