
 

 

 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ГРАФІК 

ЗАСІДАНЬ КОМІТЕТІВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 
 

Питання, які плануються до розгляду 

на 12 - 15 серпня 2022 року 
 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ, МЕДИЧНОЇ  

ДОПОМОГИ ТА МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ 

_____________________________________ 

        

12 серпня 2022 року 
 

(у режимі відеоконференції, 16:00) 

 

Законопроекти, з опрацювання яких Комітет є головним: 
  

Проект Закону України про систему громадського здоров’я (реєстр. № 4142, 

друге читання). 

 

15 серпня 2022 року 
 

(вул. В. Житомирська, 11, третій поверх,  

зала засідань, 09:30) 

 

Інші питання: 

Про стан здійснення державних закупівель лікарських засобів у 2022 році та 

проблеми, пов’язані з їх проведенням під час воєнного стану, а також про стан 

впровадження процедур договорів керованого доступу (ДКД), причини 

відсутності у закладах охорони здоров’я препаратів, включених до Національного 

переліку основних лікарських засобів, та заходи, що вживаються для 

безперебійного забезпечення населення життєво необхідними лікарськими 

засобами, зокрема пацієнтів, які страждають на онкологічні, рідкісні (орфанні) 

захворювання, у тому числі СМА. 

Про механізми оптимізації закупівель медичного обладнання в умовах 

створення спроможної мережі закладів охорони здоров’я (госпітальних округів та 

госпітальних кластерів). 
 

Про подальшу організацію роботи онкологічної служби у зв’язку з 

запровадженням нових підходів до формування медичної інфраструктури 

(створення госпітальних округів та госпітальних кластерів), стан розробки 

(перегляду) та впровадження галузевих стандартів в онкології, а також  

перспективи розробки та впровадження критеріїв акредитації закладів охорони 

здоров’я, відповідно до яких спеціалізована медична допомога онкохворим має 

надаватися лише онкологічними центрами. 
 

Про створення в Україні університетських клінік. 

 

 



 

 

Про створення у складі Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я 

нації, медичної допомоги та медичного страхування підкомітету з питань 

адаптації законодавства України до положень права Європейського Союзу (acquis 

ЄС), виконання міжнародних правових зобов’язань України у сфері європейської 

інтеграції, обрання його голови та членів підкомітету (на виконання Постанови 

Верховної  Ради України від 29.07.2022 р. №2483-ІХ «Про деякі заходи щодо виконання 

зобов’язань України у сфері європейської інтеграції»). 
 

Про створення у складі Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я 

нації, медичної допомоги та медичного страхування підкомітету з питань 

спортивної реабілітації ветеранів, психологічної реабілітації через фізичну 

культуру і спорт, обрання його голови та членів підкомітету.  
 

 

 


