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)
20 березня 2018 року
Законопроекти, з опрацювання яких Комітет є головним:
1.
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.
Інформують:
Народні депутати України – автори законодавчої ініціативи
КИРИЧЕНКО
Олексій Миколайович

- народний депутат України,
член Комітету

2.
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.
Інформують:
Народні депутати України – автори законодавчої ініціативи
МУСІЙ
Олег Степанович

- заступник Голови Комітету

3.
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,
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.
Інформують:
Народні депутати України – автори законодавчої ініціативи
МУСІЙ
Олег Степанович

- заступник Голови Комітету

Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним:
4. Про проект Закону про приєднання України до Конвенції про
захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення (р.
№ 0166), поданий Президентом України.
Інформують:
Представники Міністерства юстиції України
СИСОЄНКО
Ірина Володимирівна

-

заступник Голови Комітету

5. Про 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), поданий
Президентом України.
Інформують:
Представники Міністерства юстиції України
РОСТОВЦЕВА
Катерина Леонідівна

-

головний консультант
секретаріату Комітету

6.
Про проект Закону про внесення змін до Закону України "Про
Державний бюджет України на 2018 рік" щодо фінансового забезпечення
бюджетної програми на 2018 рік Міністерства охорони здоров'я України за
КПКВК 2301400 "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм
та комплексних заходів програмного характеру" (р. № 8016), поданий
народними депутатом України А.Яценком.
Інформують:
ЯЦЕНКО
Антон Володимирович

- народний депутат України,
автор законодавчої ініціативи

МУСІЙ
Олег Степанович

- заступник Голови Комітету

7.
Про проект Закону про внесення змін до Закону України "Про
Державний бюджет України на 2018 рік" щодо фінансового забезпечення
бюджетної програми на 2018 рік Міністерства охорони здоров'я України за
КПКВК 2301360 "Лікування громадян України за кордоном" (р. № 8035),
поданий народним депутатом України В.Дубілем.
Інформують:
ДУБІЛЬ
Валерій Олександрович

- народний депутат України,
автор законодавчої ініціативи

КИРИЧЕНКО
Олексій Миколайович

- народний депутат України,
член Комітету

Інші питання:
8.
Про проект Постанови Верховної Ради України «Про затвердження
Рекомендацій парламентських слухань на тему: «Медична освіта в Україні:
погляд у майбутнє».
Інформує:
БОГОМОЛЕЦЬ
Ольга Вадимівна

- Голова Комітету

9.
Про Звіт Уряду про хід і результати виконання Програми діяльності
Кабінету Міністрів України у 2017 році.
Інформують:
Представники Міністерства охорони здоров’я України
10.
Про стан фінансування у 2018 році науково-дослідних установ,
підпорядкованих МОЗ України (за пропозицією народного депутата України,
заступника голови Комітету Мусія О.С.).
Інформують:
Представники Міністерства охорони здоров’я України
11. 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
12.
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.).
Інформує:
БАХТЕЄВА
Тетяна Дмитрівна

- народний депутат України,
голова підкомітету Комітету

13. 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 Бахтеєвої Т.Д.).
Інформує:
БАХТЕЄВА
Тетяна Дмитрівна

- народний депутат України,
голова підкомітету Комітету

14. Про стан підготовки проекту Закону про лікарське самоврядування
(за пропозицією народного депутата України, заступника голови Комітету
Мусія О.С.).
Інформує:
МУСІЙ
Олег Степанович

-

народний депутат України,
заступник Голови Комітету,
голова підкомітету Комітету

15.
Про організацію розробки проекту Закону про правовий захист
осіб, які надають домедичну допомогу (Закон «доброго самаритянина») (за
пропозицією народного депутата України, Голови Комітету Богомолець О.В.).
Інформує:
БОГОМОЛЕЦЬ
Ольга Вадимівна

- Голова Комітету

16. Про створення при МОЗ України міжвідомчої робочої групи з
метою нормативно-правового врегулювання питання щодо забезпечення
виконання вимог Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про
вищу освіту» щодо працевлаштування випускників» у частині скасування
вимог обов’язкового відпрацювання трьох років за направленням випускників
вищих медичних навчальних закладів, які здобули освіту за кошти державного
або місцевого бюджетів (за пропозицією народного депутата України
К.Яриніча).
Інформують:
Представники Міністерства охорони здоров’я України

