ОРІЄНТОВНИЙ ГРАФІК
ЗАСІДАНЬ КОМІТЕТІВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Питання, які плануються до розгляду
на 14 – 18 травня 2018 року
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
_____________________________________
15 травня
(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 статті 7 Закону України "Про заходи
щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх
шкідливого впливу на здоров'я населення" щодо вдосконалення державного
нагляду (контролю) (р. № 8156, н.д. України Мусій О.С., Веселова Н.В.,
Головко М.Й., Луценко І.В., Шурма І.М., Яриніч К.В., Кириченко О.М., Гузь
І.В., Сотник О.С., Гопко Г.М.) (попередній розгляд, включення до порядку
денного сесії).
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо права лікаря на відмову від аборту через міркування совісті (р. № 6747,
н.д. України Унгурян П.Я., Лаврик М., Мірошниченко Ю.Р., Кірш О.В.,
Медуниця О.В., Тимошенко Юр.В., Лапін І.О., Головко М.Й., Осуховський О.І.,
Мосійчук І.В., Білозір О.В., Корчинська О.А., Шипко А.Ф., Бригинець О.М.,
Спориш І.Д.).
ІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним:
Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо
недопущення відключення від теплопостачання об'єктів соціальної
інфраструктури (р. № 7408, н.д. України Шахов С.В.).
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний
бюджет України на 2018 рік" щодо фінансового забезпечення ефективного
функціонування закладів охорони здоров'я, які безпосередньо займаються
реабілітацією учасників антитерористичної операції та ветеранів збройних
конфліктів (р. № 8062, н.д. України Дубіль В.О.).
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний
бюджет України на 2018 рік" щодо спрямування додатково одержаних доходів
на фінансування окремих видатків із соціального та медичного забезпечення
(р. № 8298, н.д. України Бондар В.В., Остапчук В.М., Кулініч О.І., Гуляєв В.О.,
Гєллєр Є.Б., Яценко А.В., Писаренко В.В., Бобов Г.Б., Біловол О.М.,
Хомутиннік В.Ю., Святаш Д.В.).
Проект Постанови про забезпечення формування прожиткового мінімуму
відповідно до вимог законодавства та з урахуванням фактичних споживчих цін

(р. № 7336, н.д. України Веселова Н.В., Королевська Н.Ю., Куніцин С.В.,
Каплін С.М., Драюк С.Є., Дроздик О.В.).
Ш. Інші питання:
Про випадок смерті дитини у Тернопільській області, що збігся у часі із
проведенням імунізації, та заходи, що вживаються МОЗ України з метою
розслідування причин смерті дитини (за пропозицією народного депутата
України Богомолець О.В.).
Про випадки масових отруєнь серед учнів та працівників Черкаської
загальноосвітньої
школи № 8 та загальноосвітньої школи № 6 м.
Новомосковська Дніпропетровської області, що трапилися 8 травня 2018 року
(за пропозицією народного депутата України Богомолець О.В.).
Про звернення Громадської організації «Національний рух «За
трансплантацію» щодо підтримки ініціативи зазначеної організації з
проведення у період з 15 по 25 травня 2018 року у кулуарах Верховної Ради
України фотовиставки, присвяченої питанням трансплантації (за дорученням
Апарату Верховної Ради України).
Про результати роботи утвореної при МОЗ України міжвідомчої робочої
групи щодо нормативно-правового врегулювання питання забезпечення
виконання вимог Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про
вищу освіту» щодо працевлаштування випускників» в частині скасування
вимоги обов’язкового відпрацювання протягом трьох років за направленням
випускників вищих медичних навчальних закладів, які здобули освіту за кошти
державного або місцевого бюджетів (за пропозицією народного депутата
України Яриніча К.В.).
Про конфліктну ситуацію, що склалася в колективі центральної районної
лікарні Києво-Святошинського району через втручання у його діяльність
політичних сил (за пропозицією народного депутата України Мусія О.С.).
16 травня
(вул. М. Грушевського, 5, конференц-зала, 14:30)
Засідання «круглого столу», присвяченого Дню матері.
17 травня
(вул. М. Грушевського, 26/1, готельний комплекс «Київ»,
5-й поверх, 14:00)
Засідання підкомітету з питань законодавчого забезпечення розвитку
фармації, здійснення фармацевтичної діяльності, доступності ліків,
виробництва та обігу виробів медичного призначення, розвитку сучасних
медичних технологій Комітету Верховної Ради України з питань охорони
здоров’я.

