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)
6 лютого 2018 року
1.
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 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
2.
Про розгляд звернення народного депутата України Мельничука
С.П. стосовно проблемних питань у галузі охорони здоров’я Одеської області.
Інформують:
МЕЛЬНИЧУК
Сергій Петрович

- народний депутат України,
член Комітету

САДОВНИК
Анатолій Анатолійович

-

голова постійної комісії з питань
охорони здоров’я та соціальної
політики Одеської обласної ради

ПОЛЯСНИЙ
В’ячеслав Олексійович

-

директор Департаменту
здоров’я Одеської ОДА

ВЕРБА
Олександр Ісаакович

-

головний лікар КНП «Дунайська
обласна лікарня» Одеської обласної
ради»

охорони

3. Про розгляд звернення народного депутата України Бахтеєвої Т.Д.
щодо заслуховування на пленарному засіданні Верховної Ради України в.о.
Міністра охорони здоров’я України У.Супрун щодо епідемічної ситуації,
пов’язаної зі стрімким зростанням захворюваності на кір в Україні, та звіту про
роботу У.Супрун за період перебування на посаді в.о. Міністра охорони
здоров’я України.

Інформує:
БАХТЕЄВА
Тетяна Дмитрівна

- народний депутат України,
голова підкомітету Комітету

4. Про звіт МОЗ України щодо кроків виконання плану заходів із
утворення закупівельної організації для забезпечення лікарськими засобами та
медичними виробами у сфері охорони здоров’я, затвердження основних
статутних документів організації, формування механізму призначення
незалежного керівника закупівельної організації, а також щодо стану
підготовки до укладення Національною службою здоров’я України договорів із
закладами охорони здоров’я про надання населенню первинної медичної
допомоги (за пропозицією народного депутата України, заступника Голови
Комітету Мусія О.С.).
Інформують:
Представники Міністерства охорони здоров’я України
5. Про стан фінансування у 2018 році ДУ «Національний інститут
серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова», та фінансове забезпечення
науково-дослідних установ, підпорядкованих НАМНУ та МОЗ України, у
поточному році (за пропозицією народного депутата України, заступника
Голови Комітету Мусія О.С.).
Інформують:
Представники Національної академії медичних наук
України, Міністерства охорони здоров’я України
6. 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

7. 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 Комітету Сисоєнко І.В.).
Інформує:
СИСОЄНКО
Ірина Володимирівна

- народний депутат України,
заступник Голови Комітету,
голова підкомітету Комітету

