
ОРІЄНТОВНИЙ ГРАФІК 

ЗАСІДАНЬ КОМІТЕТІВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 
 

Питання, які плануються до розгляду 

на  01 – 05 жовтня 2018 року 
 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я   

_____________________________________ 
 

1 жовтня 

(вул. М. Грушевського, 26/1, готельний комплекс «Київ», 

 5-й поверх) 

13:00  

Засідання робочої групи, утвореної за рішенням Комітету від 3 липня 2018 

року  (протокол № 92) для розробки проекту Закону про внесення змін до Закону 

України «Про донорство крові та її компонентів» на виконання міжнародних 

зобов’язань України за Угодою між Україною та ЄС у частині імплементації в 

національне законодавство положень 4-х Директив ЄС, що стосуються донорства 

крові. 
 

15:00 

Засідання робочої групи, утвореної за рішенням Комітету від 5 червня 2018 

року (протокол № 88) для супроводу Закону України «Про застосування 

трансплантації анатомічних матеріалів людині» з метою контролю за станом 

розробки передбачених ним нормативно-правових актів, необхідних для 

своєчасного введення в дію цього Закону та забезпечення його реалізації.  

 

2 жовтня 

(вул. М. Грушевського, 26/1, готельний комплекс «Київ», 

 5-й поверх, 14:15) 

І. Питання, що розглядатимуться у порядку контролю: 

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.  

 Про заходи, що вживаються Міністерством охорони здоров’я України для 

реалізації Концепції реформування механізмів публічних закупівель лікарських 

засобів та медичних виробів, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 23 серпня 2017 р. № 582-р, та організації закупівель лікарських засобів та 

медичних виробів за кошти Державного бюджету України у 2019 та наступних 

роках після припинення 31 березня 2019 року дії Закону України «Про внесення 

змін до деяких законів України щодо забезпечення своєчасного доступу пацієнтів до 

необхідних лікарських засобів та медичних виробів шляхом здійснення державних 

закупівель із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі». 

ІІ. 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 О.Мусій, Н.Веселова, М.Головко, І.Луценко, І.Шурма, 

К.Яриніч, О.Кириченко, І.Гузь, О.Сотник, Г.Гопко).  

Проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до Кабінету 

Міністрів України щодо звільнення заступника Міністра охорони здоров'я України 

Лінчевського Олександра Володимировича (р. №  8425,  н.д. України Каплін С.М.). 

Проект Постанови про невизначення правового статусу керівництва 

Міністерства охорони здоров'я України, невідповідності займаним посадам та 

звернення до Кабінету Міністрів України щодо звільнення з займаних посад 

першого заступника Міністра охорони здоров'я України Супрун Уляни Надії та 

заступника Міністра охорони здоров'я України Лінчевського Олександра 

Володимировича (р. № 8587,  н.д. України Шурма І.М., Мусій О.С., Марченко О.О., 

Лозовой А.С., Немировський А.В., Шипко А.Ф., Литвин В.М., Кужель О.В.). 

ІІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним: 

Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України (р. №  9084,  

КМУ). 

Проект Закону про внесення змін до статті 8 Закону України "Про особливості 

державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово 

окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях" (р. № 8447, н.д. 

України Богомолець О.В., Вінник І.Ю., Червакова О. В., Тетерук А.А., Лапін І.О., 

Бригинець О.М., Констанкевич І.М., Барна О.С., Мацола Р.М., Яриніч К.В., Хлань 

С.В., Ричкова Т.Б., Співаковський О.В.). 

ІV. Інші питання:  

Доповідь 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, Бабіна Б.В.  

Про проект Меморандуму про співробітництво між Комітетом Верховної Ради 

України з питань охорони здоров’я та Київським національним університетом імені 

Тараса Шевченка. 

3 жовтня  

(вул. М. Грушевського, 18/2, кімн. № 12, 14:00) 

 

Засідання «круглого столу» на тему:  «Доцільність передачі окремих медичних 

закладів від силових відомств, Міністерства соціальної політики України, 

Міністерства охорони здоров’я України до Міністерства України у справах 

ветеранів» (модератор - народний депутат України. Перший заступник Голови 

Комітету Корчинська О.А.).    


