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)
3 липня 2018 року
Законопроекти, з опрацювання яких Комітет є головним:
1.
Про проект Закону про внесення змін до Закону України «Про
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (р. №
8464), поданий народними депутатами України Богомолець О.В., Мусієм О.С.,
Шипком А.Ф., Біловолом О.М., Констанкевич І.М., Бахтеєвою Т.Д.,
Антонищаком А.Ф., Рибчинським Є.Ю. (21 суб’єкт права законодавчої
ініціативи).
Інформують:
Народні депутати України – автори законодавчої ініціативи
КИРИЧЕНКО
Олексій Миколайович

-

народний депутат України,
член Комітету

МУСІЙ
Олег Степанович

- заступник Голови Комітету

Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним:
2.
Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо оптимізації системи державного управління у сфері сільського
господарства (р. № 4922-д), поданий народними депутатами України Котом
А.Б., Дідичем В.В., Юрчишиним П.В., Кучером М.І. (23 суб’єкти права
законодавчої ініціативи).
Інформують:
Народні депутати України – автори законодавчої ініціативи
КИРИЧЕНКО
Олексій Миколайович

-

народний депутат України,
член Комітету
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Інші питання:
3.
Про результати проведеного Рахунковою палатою України аудиту
ефективності використання коштів державного бюджету, виділених
Міністерству охорони здоров’я України для лікування громадян України за
кордоном (за період 2016-2017 роки), та заходи, що вживаються МОЗ України
для усунення виявлених порушень.
Інформують:
Представники Рахункової палати України та
Міністерства охорони здоров’я України
4.
Про поточну ситуацію та наявні проблеми в організації медичного
обслуговування мешканців прифронтових територій у Донецькій та Луганській
областях та внутрішньо переміщених осіб.
Інформують:
Представники Донецької та Луганської ОДА – військовоцивільних
адміністрацій,
благодійної
організації
«Благодійний фонд «Стабілізейшен Суппорт Сервісез»
5.
Про інформацію Міністерства охорони здоров’я України щодо
закупівель тест-систем російського виробництва для діагностики інфекційних
хвороб за кошти Державного бюджету України, проведених міжнародною
закупівельною організацією Crown Agents у ТОВ «Діагностичні системи
України» у 2016-2018 роках (за пропозицією народного депутата України
Мусія О.С.).
Інформують:
Представники Міністерства охорони здоров’я України
6.
Про формування персонального складу ТСК з питань розслідування
обставин критичної ситуації, що склалася у Національній дитячій
спеціалізованій лікарні «Охматдит».
Інформує:
БОГОМОЛЕЦЬ
Ольга Вадимівна

- Голова Комітету
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