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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) 

 

 

10  липня 2018 року    

 

Законопроекти, з опрацювання яких  Комітет не  є головним: 

1. Про проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 

Державний бюджет України на 2018 рік» щодо забезпечення ендоваскулярним 

лікуванням громадян із вродженими вадами серця та гострими аортальними 

синдромами (р. № 8440), поданий народними депутатами  України Сусловою 

І.М., Алєксєєвим С.О., Шурмою І.М., Яринічем К.В., Богомолець О.В. (29 

суб’єктів права законодавчої ініціативи). 
 

Інформують:  
 

Народні депутати України – автори законодавчої ініціативи  
 

ЯРИНІЧ                                - 

Костянтин Володимирович 
 

народний депутат України, 

член Комітету 

 

Інші питання: 

2. Про затвердження Плану роботи Комітету Верховної Ради України 

з питань охорони здоров’я на вересень 2018 - січень 2019 року. 

Інформує:  
 

БОГОМОЛЕЦЬ                   - 

Ольга Вадимівна  

Голова Комітету 

3. Про пропозиції Комітету Верховної Ради України з питань охорони 

здоров’я до проекту порядку денного дев’ятої сесії Верховної Ради України  

восьмого скликання. 

Інформує:  
 

БОГОМОЛЕЦЬ                   - 

Ольга Вадимівна  

Голова Комітету 

 

4. Про інформацію Міністерства охорони здоров’я України щодо 

закупівель тест-систем російського виробництва для діагностики інфекційних 

хвороб за кошти Державного бюджету України, проведених міжнародною 
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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 

 

5. 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 

 

6. 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» у 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.). 
 

Інформують:  
 

Представники Міністерства охорони здоров’я України 

 


