
 

 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ГРАФІК 

ЗАСІДАНЬ КОМІТЕТІВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 
 

Питання, які плануються до розгляду 

на  12  – 15  березня 2019 року 
 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я   

_____________________________________ 
 

 

12  березня 
 

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

 5-й поверх, 14:15) 

 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет є головним: 

Проект Закону про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної 

програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2018-2021 роки (р. № 9467, 

КМУ). 

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

захисту прав дітей при використанні допоміжних репродуктивних технологій (р. № 

8625, н.д. України Унгурян П.Я., Білозір О.В., Сисоєнко І.В., Соловей Ю.І., Лаврик 

М.І., Кришин О.Ю.). 

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

застосування допоміжних репродуктивних технологій (р. № 8625-1,  н.д. України 

Макар’ян Д.Б., Лівік О.П.).  

Проект Закону про внесення змін до Основ законодавства про охорону здоров'я 

щодо уникнення дискримінації пацієнтів при використанні допоміжних 

репродуктивних технологій (р.  № 8625-2,  н.д. України Купрій В.М.).   

Проект Закону про допоміжні репродуктивні технології (р. № 8629, н.д. 

України Луценко І.С., Геращенко І.В., Іонова М.М.).  

Проект Закону про допоміжні репродуктивні технології  (р. № 8629-1, н.д. 

України Купрій В.М.).  

Проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до Кабінету 

Міністрів України щодо проведення профілактичних медичних оглядів учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів по місцю навчання учнів (р. № 9269, н.д. 

України Бахтеєва Т.Д., Мельничук С.П., Гальченко А.В., Безбах Я.Я., Кириченко 

О.М., Река А.О., Помазанов А.В., Драюк С.Є., Шипко А.Ф., Карпунцов В.В.).  

 

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

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» 

щодо заборони закупівлі за державні кошти лікарських засобів та медичних виробів, 

які виготовляються на території Російської Федерації та/або постачаються 

установами, організаціями, підприємствами, зареєстрованими на території Російської 

Федерації, та/або постачаються установами, організаціями, підприємствами, 



 

 

кінцевими бенефіціарами та/або керівниками яких є громадяни Російської Федерації 

(р. № 8493, н.д. України Мосійчук І.В., Лозовий А.С., Лінько Д.В.). 

 

Ш. Інші питання 

 

Про звіт Уряду України про хід і результати виконання Програми діяльності 

Кабінету Міністрів України у 2018 році. 
 

Про результати проведеного Рахунковою палатою України аудиту ефективності 

впровадження проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей», що 

підтримується коштами Міжнародного банку реконструкції та розвитку, та заходи, 

що вживаються Міністерством охорони здоров’я України для усунення виявлених 

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 Генеральної прокуратури 

України та Державного бюро розслідувань у зв’язку з перешкоджанням депутатській 

діяльності відповідальних за цей напрям роботи посадових осіб МОЗ України (в 

порядку контролю).  

      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». 

 


