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20 листопада  

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

 5-й поверх, 14:15) 

І. Питання, що розглядатимуться в 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.  

 

ІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет є головним: 
 

Проект Закону про лікарські засоби (р. №  2162, н.д. України Богомолець О.В., 

Шипко А.Ф., Бахтеєва Т.Д., Біловол О.М., Мусій О.С., Донець Т.А., Шурма І.М., 

Березенко С.І., Сисоєнко І.В., Яриніч К.В., Колганова О.В., Кириченко О.М.). 

Проект Закону про внесення зміни до Закону України "Про виконання 

програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в 

Україні" щодо привілеїв та імунітетів Глобального фонду (р. № 9115, КМУ).  

Проект Закону про фінансування охорони здоров'я та загальнообов'язкове 

медичне страхування в Україні (р. № 9163, н.д. України Шипко А.Ф., Бахтеєва Т.Д., 

Кужель О.В., Дубіль В.О., Ляшко О.В., Єфремова І.О., Карпунцов В.В.).  

 

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

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державну соціальну 

допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" щодо 

підвищення розміру допомоги (р. № 9145, н.д. України Королевська Н.Ю., Бойко 

Ю.А., Вілкул О.Ю., Льовочкін С.В., Білий О.П., Гальченко А.В., Дунаєв С.В., Іоффе 

Ю.Я., Ларін С.М., Новинський В.В., Павлов К.Ю., Сажко С.М., Скорик М.Л., Солод 

Ю.В., Шурма І.М.).  
 

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту" щодо покращення соціально-економічного 

становища учасників бойових дій, інвалідів війни та учасників війни, осіб, на яких 

поширюється чинність цього закону (р. №  8524, н.д. України Ківалов С.В., 

Развадовський В.Й.). 

 Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту" щодо першочергового забезпечення 

автомобілями осіб з інвалідністю внаслідок війни (р. 8526, н.д. України Барна О.С.) .   



 

ІV. Інші питання: 

Про звернення колективу ДУ «Український науково-дослідний протичумний 

інститут ім. І.І. Мечнікова МОЗ України» щодо сприяння припиненню його 

реорганізації (ліквідації), збереження статусу та функцій єдиної в Україні 

профільної установи, яка займається проблемами біологічної безпеки та біозахисту.  

Про звернення Київської міської профспілки працівників охорони здоров’я та 

трудового колективу ДЗ «Український спеціалізований диспансер радіаційного 

захисту населення МОЗ України» щодо недопущення його закриття. 

Про надання кандидатури від Комітету до складу Опікунської  ради ДУ 

«Центр громадського здоров’я МОЗ України». 

Про необхідність ухвалення рішення за результатами розгляду Комітетом 18 

вересня 2018 року питання про ситуацію, що склалася у липні-вересні поточного 

року в Одеському національному медичному університеті довкола призначення 

керівництва цього закладу (протокол № 95). 

 

21 листопада  

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

 5-й поверх, 16:00) 

Засідання підкомітету з питань контролю реалізації медичної реформи.  

 


