
ОРІЄНТОВНИЙ ГРАФІК 

ЗАСІДАНЬ КОМІТЕТІВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 
 

Питання, які плануються до розгляду 

на  17 – 20  квітня 2018 року 

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я   
_____________________________________ 

  

17 квітня  

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

 5-й поверх, 14:15) 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет є головним: 

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). 

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). 

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 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). 

Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо вдосконалення механізму проведення оглядів водіїв на 

стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо перебування  

під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції 

(р. № 5681, н.д. України Савчук Ю.П., Мусій О.С., Карпунцов В.В.). 

Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення правил та 

норм надання медичного допуску для набуття спеціального права (р. № 5682, 

н.д. України Савчук Ю.П., Мусій О.С., Карпунцов В.В.). 

Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо вдосконалення механізму недопущення ризиків та 

своєчасного визначення здатності водіїв (наявності захворювань і вад) безпечно 

керувати транспортними засобами (р. № 5683, н.д. України Савчук Ю.П.,  

Мусій О.С., Карпунцов В.В.). 



Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення правил та 

норм отримання медичного допуску для набуття спеціального права (р. № 5684, 

н.д. України Савчук Ю.П., Мусій О.С., Паламарчук М.П. Карпунцов В.В.).  

Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо посилення відповідальності та позбавлення 

спеціального права осіб, які керували транспортними засобами у стані 

алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських 

препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції (р. № 5685, н.д. України 

Савчук Ю.П., Мусій О.С., Ємець Л.О., Карпунцов В.В.). 

Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо вдосконалення судової практики у визначенні впливу 

наявних у обвинуваченого захворювань, вад та інших проявів, що виникли 

через вживання алкоголю, наркотичних або прирівняних речовин (р. № 5686, 

н.д. України Савчук Ю.П., Мусій О.С., Ємець Л.О., Карпунцов В.В.). 

 

Ш.  Інші питання: 

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». 

Про відкрите звернення Національного медичного університету імені 

О.О.Богомольця до Президента України, Голови Верховної Ради України та 

Прем’єр-міністра України (направлено на розгляд до комітетів Верховної Ради 

України з питань охорони здоров’я та з питань науки і освіти за дорученням 

Голови Верховної Ради України). 

 

20 квітня 

(вул. М. Грушевського, 18/2, кімн. № 12, 14:30) 
 

Засідання «круглого столу» на тему: «Лікарське самоврядування та 

професійні асоціації як запорука професійного зростання медичних 

працівників». 

 


