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(вул. М. Грушевського, 26/1, готельний комплекс «Київ», 
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І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет є головним: 

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про лікарські засоби» 

щодо забезпечення економічної конкуренції та захисту прав пацієнтів при 

здійсненні роздрібної торгівлі лікарськими засобами (р. № 8591,  доопрацьований, 

н.д. України Сисоєнко І.В., Романова А.А., Кремінь Т.Д., Кужель О.В., Кондратюк 

О.К., Мусій О.С., Шипко А.Ф., Козир Б.Ю.) (повторний розгляд відповідно до 

ухваленого Комітетом рішення від 23 квітня 2019 р.). 

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

забезпечення ефективної конкуренції та гарантування прав пацієнтів у сфері 

роздрібної торгівлі лікарськими засобами (р. № 10211, н.д. України Шипко А.Ф., 

Бахтеєва Т.Д., Біловол О.М., Шурма І.М., Силантьєв Д.О., Євлахов А.С., Литвин 

В.М., Яриніч К.В., Кірш О.В.). 

 Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України        

(р. № 9062, КМУ). 

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

Проект Закону про внесення зміни до статті 87 Бюджетного кодексу України 

щодо фінансування забезпечення окремих програм та закладів охорони здоров’я     

(р. № 10231, н.д. України Іщейкін К.Є., Молоток І.Ф., Горбунов О.В., Шкварилюк 

В.В., Крулько І.І.). 

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

врегулювання обігу та вживання електронних сигарет і тютюнових виробів для 

електричного нагрівання (р. № 9058, н.д. України Юринець О.В., Добродомов Д.Є., 

Дубневич Б.В., Осуховський О.І., Васюник І.В., Батенко Т.І., Петьовка В.В., Шурма 

І.М., Кулініч О.І., Лапін І.О., Кіт А.Б., Чижмарь Ю.В., Горват Р.І., Лабазюк С.П., 

Хміль М.М., Кадикало М.О., Лунченко В.В.). 

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

особливостей державного регулювання виробництва і обігу електронних систем 

доставки нікотину (р. № 9058-1, н.д. України Кривенко В.В., Бакуменко О.Б., 

Матейченко К.В., Кучер М.І.). 

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 

врегулювання виробництва, обігу та споживання електронних сигарет і новітніх 

тютюнових виробів та приведення законодавства України у відповідність до вимог 



 

 

Директиви 2014/40/ЄС Європейського Парламенту (р. № 9058-2, н.д. України 

Дзюблик П.В., Рибак І.П.).  

Ш. Інші питання 

Про результати проведеного Рахунковою палатою України аудиту 

ефективності використання коштів державного бюджету, виділених у 2017 - 2018 

роках Міністерству охорони здоров’я України для здійснення державних закупівель 

із залученням спеціалізованих організацій за бюджетною програмою «Забезпечення 

медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного 

характеру», та заходи, що вживаються Міністерством охорони здоров’я України для 

усунення виявлених недоліків та порушень. 
 

Про результати проведеного Рахунковою палатою України аудиту 

ефективності використання коштів субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих 

захворювань та заходи, що вживаються Міністерством охорони здоров’я України 

для усунення виявлених недоліків та порушень. 
 

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 порушення чинного законодавства вищими посадовими особами 

Міністерства охорони здоров’я України та Національної служби здоров’я України 

при здійсненні виплат з державного бюджету за державними фінансовими 

гарантіями медичного обслуговування населення та законності фінансування і 

функціонування системи «Електронне здоров’я».  

Про звернення народного депутата України Бахтеєвої Т.Д. щодо законності 

ввезення на територію України виробів медичного призначення та лікарських 

засобів для МОЗ України як дипломатичного вантажу для службового користування 

без проходження митних та інших контрольних  процедур. 
 

 


