
 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ГРАФІК 

ЗАСІДАНЬ КОМІТЕТІВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 
 

Питання, які плануються до розгляду 

на  5 – 8  лютого 2019 року 
 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я   
_____________________________________ 

 

5 лютого   
 

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

 5-й поверх, 14:15) 
 

І. Питання, що розглядатимуться в порядку контролю: 

Про епідемічну ситуацію із захворюваністю населення на кір, прогнози її 

подальшого розвитку та протиепідемічні заходи, що вживаються МОЗ України з 

метою локалізації та ліквідації спалахів цієї інфекційної хвороби. 

Про результати проведеного Рахунковою палатою України аудиту ефективності 
використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування 
регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з 
Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони 
здоров'я на службі у людей" та заходи, що вживаються МОЗ України та залученими 
до реалізації проекту обласними державними адміністраціями  для усунення 
виявлених недоліків та порушень. 

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 

необхідність направлення звернення від Комітету до Державного бюро розслідувань 

у зв’язку з перешкоджанням депутатській діяльності відповідальних за цей напрям 

роботи посадових осіб МОЗ України.  

ІІ. Інші питання 

Про пропозиції Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я до 

проекту порядку денного десятої сесії Верховної Ради України  восьмого скликання. 

Про звернення до Голови Верховної Ради України стосовно необхідності 

проведення службового розслідування за фактом порушення Регламенту Верховної 

Ради України у ході підготовки до другого читання проекту Закону «Про Державний 

бюджет України на 2019 рік». 

Про звернення народного депутата України Кіраля С.І. стосовно проведення 20 

березня 2019 року парламентських слухань на тему: «Шляхи подолання епідемії 

туберкульозу в Україні». 

Про пропозиції до розділу VI «Конференції, семінари, «круглі столи», інші 

заходи, які будуть, проводитись Комітетом або за його участю» Плану роботи 

Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я на лютий - липень 2019 

року. 
 


