ОРІЄНТОВНИЙ ГРАФІК
ЗАСІДАНЬ КОМІТЕТІВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Питання, які плануються до розгляду
на 27 лютого – 2 березня 2018 року
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
_____________________________________
27 лютого
(вул. М. Грушевського, 26/1, готельний комплекс «Київ»,
5-й поверх, 14:15)
І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет є головним:
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, доопрацьований з урахуванням
зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради
України).
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).
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).
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).
ІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним:
Проект Закону про приєднання України до Конвенції про захист дітей та
співробітництво з питань міждержавного усиновлення (р. № 0166, Президент
України).
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у
зв'язку з приєднанням України до Конвенції про захист дітей та
співробітництво з питань міждержавного усиновлення (р. № 7195, Президент
України).

Ш. Інші питання:
Про Звіт Уряду про хід і результати виконання Програми діяльності
Кабінету Міністрів України у 2017 році.
Про проект Рекомендацій парламентських слухань на тему: «Медична
освіта в Україні: погляд у майбутнє».
Про стан фінансування у 2018 році науково-дослідних установ,
підпорядкованих МОЗ України (за пропозицією народного депутата України,
заступника голови Комітету О.Мусія).
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,
О.Мусія).
Про доручення Голови Верховної Ради України до звернення народного
депутата України Бахтеєвої Т.Д. стосовно заслуховування на пленарному
засіданні Верховної Ради України звіту в.о. Міністра охорони здоров’я
У.Супрун щодо епідемічної ситуації, пов’язаної зі стрімким зростанням
захворюваності на кір в Україні, та звіту про її роботу за період перебування на
посаді в.о. Міністра охорони здоров’я України (від 17.01.2018 р. до вх. № 10189
від 16.01.2018 р.).
Про доручення Голови Верховної Ради України до звернення народного
депутата України Дерев’янка Ю.Б. щодо звернення до коаліції депутатських
фракцій «Європейська Україна» у Верховній Раді України восьмого скликання
про призначення на посади Міністра охорони здоров’я України, Міністра
аграрної політики і продовольства України та Міністра інформаційної політики
України (від 14.02.2018 р. до вх. № 28925 від 12.02.2018 р.).
Про заслуховування на засіданні Комітету представників Асоціації
фахівців народної і нетрадиційної медицини України щодо підготовленого
МОЗ України та винесеного на публічне обговорення проекту Закону про
внесення змін до деяких законів України щодо заняття народною медициною
(цілительством) (за пропозицією народного депутата України Т.Бахтеєвої).
Про стан підготовки проекту Закону про лікарське самоврядування (за
пропозицією народного депутата України, заступника голови Комітету
О.Мусія).
Про організацію розробки проекту Закону про правовий захист осіб, які
надають домедичну допомогу (Закон «доброго самаритянина») (за пропозицією
народного депутата України, Голови Комітету О.Богомолець).

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.
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).
IV. Ухвалення рішень з питань, що заслуховувалися 6 лютого 2018
року:
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 (в
порядку контролю);
про розгляд звернення народного депутата України Мельничука С.П.
стосовно проблемних питань у галузі охорони здоров’я Одеської області.
2 березня
(вул. М. Грушевського, 18/2, кімн. № 12, 14:30)
Засідання «круглого столу» на тему: «Актуальні проблеми забезпечення
учасників АТО медичною, фізичною та психологічною реабілітацією».

