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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) 

 

 

18  вересня 2018 року    

 

1. Про проект Закону про Державний бюджет України на 2019 рік, 

поданий Кабінетом Міністрів України (у разі надходження). 

Інформують:  
 

Представники Міністерства охорони здоров’я України 

 

2. Про стан забезпечення своєчасного доступу пацієнтів до життєво 

необхідних лікарських засобів та медичних виробів, що закуповуються МОЗ 

України із залученням спеціалізованих міжнародних організацій у 2016-2018 

роках, та реалізації Концепції реформування механізмів публічних закупівель 

лікарських засобів та медичних виробів, схваленої розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 23 серпня 2017 р. № 582-р (у порядку контролю). 

Інформують:  
 

Представники Кабінету Міністрів України та  

Міністерства охорони здоров’я України 

 

3. Про переобрання голови робочої  групи, утвореної рішенням Комітету 

від 10 липня 2018 року (протокол № 92) для формування персонального складу 

ТСК з питань розслідування обставин критичної ситуації, що склалася у НДСЛ 

«Охматдит» МОЗ України, підготовки проекту відповідної постанови 

Верховної Ради України, попереднього збору та аналізу інформації з питань 

відання ТСК, у зв’язку із зверненням голови цієї робочої групи – народного 

депутата України, заступника Голови Комітету  Донець Т.А. 

 Інформує:  
 

БОГОМОЛЕЦЬ                   - 

Ольга Вадимівна  
 

Голова Комітету 
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4. Про звернення Комітету до Президента України з проханням про його 

участь у присвяченій питанням боротьби з туберкульозом Нараді високого 

рівня ООН, що відбудеться 26 вересня 2018 року у м. Нью-Йорк, США. 

Інформує:  
 

КИРИЧЕНКО                       - 

Олексій Миколайович 

народний депутат України,  

член Комітету  

 

5. Про звернення Голови вченої ради Національного медичного 

університету імені О.О. Богомольця Амосової К.М. від 15.08.2018 р. щодо 

ситуації довкола кадрових призначень в університеті та про проект 

Розпорядження Кабінету Міністрів України про утворення Українського 

медичного університету шляхом злиття Національного медичного університету 

імені О.О. Богомольця з Національним музеєм медицини України, що 

поширюється у соціальних мережах.  

Інформують:  
 

Представники Національного медичного університету імені 

О.О. Богомольця та Міністерства охорони здоров’я України 

 

6. Про ситуацію, що склалася у липні-вересні поточного року в 

Одеському національному медичному університеті довкола призначення 

керівництва цього закладу.  

Інформують:  
 

Представники Одеського національного медичного університету  

та Міністерства охорони здоров’я України 

 

7. Про проект Меморандуму про співробітництво між Комітетом 

Верховної Ради України з питань охорони здоров’я та Київським національним 

університетом імені Тараса Шевченка. 

Інформують:  
 

БОГОМОЛЕЦЬ                   - 

Ольга Вадимівна  
 

Голова Комітету 

ГРЕВЦОВА                          - 

Радмила Юріївна 

директор Навчально-наукового 

центру медичного права 

юридичного факультету 

Київського національного 

університету імені Тараса 

Шевченка 

 


