ОРІЄНТОВНИЙ ГРАФІК
ЗАСІДАНЬ КОМІТЕТІВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Питання, які плануються до розгляду
на 4–7 вересня 2018 року
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
_____________________________________
4 вересня
(вул. М. Грушевського, 26/1, готельний комплекс «Київ»,
5-й поверх, 14:15)
І. Інші питання:
Про поточний стан виконання бюджетної програми КПКВК 2301360
«Лікування громадян України за кордоном» у 2018 році (в порядку контролю).
Про стан виконання рішення, ухваленого Комітетом за результатами
виїзного засідання Комітету на базі Національної дитячої спеціалізованої
лікарні «ОХМАТДИТ» МОЗ України, що відбулося 20 червня 2018 року, та про
звернення стосовно поточної ситуації в НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України,
що надійшли до Комітету в липні-серпні 2018 року від представників трудового
колективу НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України (колективне звернення),
Президента Фонду «Допомоги онкохворим дітям» Маркевич В.В., Голови
вільної профспілки медичних працівників України Панасенка О.О., а також про
звернення народного депутата України, Першого заступника Голови Комітету
Корчинської О.А. про необхідність доведення до відома народних депутатів
України - членів Комітету наданої на її депутатський запит інформації
керівництва НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України до зазначеного вище
колективного звернення працівників НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України (в
порядку контролю).
Про звернення Голови Комітету Верховної Ради України з питань
податкової та митної політики Южаніної Н.П. до Голови Верховної Ради
України щодо визначення головного комітету з опрацювання проекту
Постанови Верховної Ради України про проведення аудиту ефективності
медичної реформи в Україні для населення (р. № 9001), поданого народним
депутатом України Капліним С.М.
Про звернення Голови Правління БО «Фундація «Громадський рух
«Українці проти туберкульозу» В.Руденка до Голови Верховної Ради України
щодо підтримки ініціативи громадських організацій стосовно відзначення
1 серпня «Національного дня вшанування пам’яті жертв туберкульозу» (день
смерті Лесі Українки).
Про визначення дати заслуховування у Комітеті доповіді Постійного
Представника Президента України в Автономній Республіці Крим з питань
додержання прав і законних інтересів громадян України, які проживають та
переселилися з тимчасово окупованої території і перебувають на території
України на законних підставах.

Про включення до порядку денного наступного засідання Комітету
питання про звернення Голови вченої ради Національного медичного
університету ім. акад. О.О. Богомольця Амосової К.М.

