
ОРІЄНТОВНИЙ ГРАФІК 

ЗАСІДАНЬ КОМІТЕТІВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 
 

Питання, які плануються до розгляду 

на  3 – 6  квітня 2018 року 

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я   
_____________________________________ 

  

3 квітня  

(вул. М. Грушевського, 26/1, готельний комплекс «Київ», 

 5-й поверх, 14:15) 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет є головним: 

Проект Закону про врегулювання питань в окремих галузях охорони 

здоров’я (р. № 7480, н.д. України А.Яценко) (щодо включення до порядку 

денного восьмої сесії Верховної Ради України восьмого скликання). 

Проект Постанови про парламентські слухання на тему: «Шляхи 

подолання епідемії туберкульозу в Україні» (жовтень 2018 року) (р. № 8141, 

н.д. України С.Кіраль, О.Кириченко). 

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

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, н.д. України Яценко 

А.В.). 

Проект Постанови про визнання роботи першого заступника Міністра 

охорони здоров’я України, тимчасово виконуючого обов’язки Міністра 

охорони здоров’я України Супрун Уляни Надії незадовільною та звернення до 

Кабінету Міністрів України щодо звільнення її з займаної посади (р. № 5642, 

н.д. України О.Вілкул, І.Шурма). 

Проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до Організації 

Об’єднаних Націй щодо врахування окремих пропозицій при прийнятті 

Політичної декларації з питань туберкульозу для Наради високого рівня з 

туберкульозу Генеральної Асамблеї ООН (р. № 8170, н.д. України С.Кіраль). 

Ш.  Інші питання: 

Про Звіт Уряду про хід і результати виконання Програми діяльності 

Кабінету Міністрів України у 2017 році. 

Про стан розгляду МОЗ України звернення президента Першого 

добровольчого мобільного шпиталю ім. Миколи Пирогова Г.Друзенка щодо 

необхідності внесення змін до Наказу МОЗ України від 19.10.2016 року № 1254 

«Про організацію направлення медичних працівників, що добровільно виявили 

бажання надати медичну допомогу в районах проведення АТО» в частині 



врегулювання діяльності медичних працівників, які на добровільних засадах 

надають медичну допомогу в районах проведення АТО,  у зв’язку з прийняттям  

Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення 

державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у 

Донецькій та Луганській областях». 

 

 

5 квітня  

(вул. М. Грушевського, 5, кулуари другого поверху, 09:00) 

 

Проведення Дня профілактики меланоми у Верховній Раді України.  

 

 

 

З Головою Комітету Богомолець О.В. погоджено. 

 

 

 

 

 

  Керівник секретаріату 

              Комітету                                                І.В.Семерунь 

 


