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0. ЗАКОН УКРАЇНИ   ЗАКОН УКРАЇНИ 

1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України (щодо врегулювання законодавства у сфері 
застосування запобіжних заходів до особи, стосовно 
якої передбачається застосування примусових заходів 
медичного характеру або вирішувалося питання про 
їх застосування) 

-1- Н.д.Бахтеєва Т.Д. (Реєстр.картка №393) 

Н.д.Березенко С.І. (Реєстр.картка №205) 

Н.д.Біловол О.М. (Реєстр.картка №180) 

Н.д.Богомолець О.В. (Реєстр.картка №292) 

Н.д.Кириченко О.М. (Реєстр.картка №427) 

Н.д.Мельничук С.П. (Реєстр.картка №414) 

Н.д.Мусій О.С. (Реєстр.картка №124) 

Н.д.Сисоєнко І.В. (Реєстр.картка №377) 

Н.д.Шипко А.Ф. (Реєстр.картка №35) 

Н.д.Шурма І.М. (Реєстр.картка №411) 

Н.д.Яриніч К.В. (Реєстр.картка №99) 

Назву Закону викласти у наступній 

редакції: 

«Закон України про внесення змін до 

Основ законодавства України про охорону 

здоров’я щодо окремих питань захисту 

прав громадян у сфері охорони здоров’я» 

Враховано Про внесення змін до Основ законодавства 
України про охорону здоров’я щодо окремих питань 
захисту прав громадян у сфері охорони здоров’я 

2. Верховна Рада України постановляє:   Верховна Рада України постановляє: 

3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів 
України: 

  І. Внести до Основ законодавства України про 
охорону здоров’я (Відомості Верховної Ради України, 
1993 р., № 4, ст. 19) такі зміни: 

4. 1. У Законі України «Основи законодавства 
України про охорону здоров'я» (Відомості Верховної 
Ради України (ВВР), 1993, N 4, ст.19): 

   

5. 1) У пункті й) частині 1 статті 6 Закону після слів 
«застосування до нього заходів примусового 
лікування» доповнити словами «примусових заходів 
медичного характеру, або запобіжного заходу до 
особи, стосовно якої передбачається застосування 
примусових заходів медичного характеру або 
вирішувалося питання про їх застосування». 

-2- Н.д.Бахтеєва Т.Д. (Реєстр.картка №393) 

Н.д.Березенко С.І. (Реєстр.картка №205) 

Н.д.Біловол О.М. (Реєстр.картка №180) 

Н.д.Богомолець О.В. (Реєстр.картка №292) 

Н.д.Кириченко О.М. (Реєстр.картка №427) 

Н.д.Мельничук С.П. (Реєстр.картка №414) 

Н.д.Мусій О.С. (Реєстр.картка №124) 

Н.д.Сисоєнко І.В. (Реєстр.картка №377) 

Враховано 1. Пункт «й» частини першої статті 6 викласти в 

такій редакції:  

«й) можливість проведення незалежної медичної 

експертизи відповідного типу у разі незгоди 

громадянина з висновком державної медичної 

експертизи, застосування до нього запобіжного 

заходу як до особи, стосовно якої передбачається 

застосування примусових заходів медичного 
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Н.д.Шипко А.Ф. (Реєстр.картка №35) 

Н.д.Шурма І.М. (Реєстр.картка №411) 

Н.д.Яриніч К.В. (Реєстр.картка №99) 

Підпункт перший пункту 1 Розділу I 

законопроекту викласти в такій редакції: 

«1. Пункт «й» частини першої статті 6 

викласти в такій редакції:  

«й) можливість проведення незалежної 

медичної експертизи відповідного типу у 

разі незгоди громадянина з висновком 

державної медичної експертизи, 

застосування до нього запобіжного заходу 

як до особи, стосовно якої передбачається 

застосування примусових заходів 

медичного характеру або вирішувалося 

питання про їх застосування, примусових 

заходів медичного характеру, примусового 

лікування, примусової госпіталізації та в 

інших випадках, коли діями працівників 

охорони здоров'я порушуються права 

громадянина України на охорону 

здоров’я». 

характеру або вирішувалося питання про їх 

застосування, примусових заходів медичного 

характеру, примусового лікування, примусової 

госпіталізації та в інших випадках, коли діями 

працівників охорони здоров'я порушуються права 

громадянина України на охорону здоров’я». 

6. 2) У частині другій статті 9 Закону після слів «які 
вчинили суспільно небезпечні діяння» доповнити 
словами «запобіжного заходу до особи, стосовно якої 
передбачається застосування примусових заходів 
медичного характеру або вирішувалося питання про 
їх застосування». 

-3- Н.д.Березенко С.І. (Реєстр.картка №205) 
Н.д.Біловол О.М. (Реєстр.картка №180) 

Н.д.Богомолець О.В. (Реєстр.картка №292) 

Н.д.Кириченко О.М. (Реєстр.картка №427) 

Н.д.Корчинська О.А. (Реєстр.картка №433) 

Н.д.Мельничук С.П. (Реєстр.картка №414) 

Н.д.Мусій О.С. (Реєстр.картка №124) 

Н.д.Шурма І.М. (Реєстр.картка №411) 

Н.д.Яриніч К.В. (Реєстр.картка №99) 

Підпункт другий пункту 1 Розділу I 
викласти в такій редакції: 

«2. Частину другу статті 9 викласти в 
такій редакції:  

 «Застосування запобіжних заходів до 
особи, стосовно якої передбачається 
застосування примусових заходів 
медичного характеру або вирішувалося 
питання про їх застосування,  примусових 
заходів медичного характеру щодо осіб, які 
вчинили суспільно небезпечні діяння, 
примусового лікування до осіб, які 
вчинили злочини та мають хворобу, що 
становить небезпеку для здоров'я інших 

Враховано 2. Частину другу статті 9 викласти в такій редакції:  

 «Застосування запобіжних заходів до особи, 

стосовно якої передбачається застосування 

примусових заходів медичного характеру або 

вирішувалося питання про їх застосування,  

примусових заходів медичного характеру щодо осіб, 

які вчинили суспільно небезпечні діяння, 

примусового лікування до осіб, які вчинили злочини 

та мають хворобу, що становить небезпеку для 

здоров'я інших осіб,  обмеження прав інших громадян 

у вигляді примусового лікування, примусової 

госпіталізації або у зв'язку із встановленням 

карантину допускаються виключно з підстав і в 

порядку, передбачених законом». 
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осіб,  обмеження прав інших громадян у 
вигляді примусового лікування, 
примусової госпіталізації або у зв'язку із 
встановленням карантину допускаються 
виключно з підстав і в порядку, 
передбачених законом». 

 
7. 2. Закон України «Про психіатричну допомогу» 

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 19, 
ст.143): 

-4-  Н.д.Березенко С.І. (Реєстр.картка №205) 
Н.д.Біловол О.М. (Реєстр.картка №180) 

Н.д.Богомолець О.В. (Реєстр.картка №292) 

Н.д.Кириченко О.М. (Реєстр.картка №427) 

Н.д.Мельничук С.П. (Реєстр.картка №414) 

Н.д.Мусій О.С. (Реєстр.картка №124) 

Н.д.Шурма І.М. (Реєстр.картка №411) 

Н.д.Яриніч К.В. (Реєстр.картка №99) 

Пункт 2 Розділу І законопроекту 

виключити. 
 

Враховано   

8. доповнити Закон новою статтею 19¹ такого змісту:    
9. «Стаття 19¹. Запобіжні заходи до особи, стосовно 

якої передбачається застосування примусових заходів 
медичного характеру або вирішувалося питання про 
їх застосування 

   

10.  -5- Н.д.Березюк О.Р. (Реєстр.картка №380) 

Н.д.Бабак А.В. (Реєстр.картка №360) 

Н.д.Сисоєнко І.В. (Реєстр.картка №377) 

Абзац третій пункту 2 Розділу І 

законопроекту викласти в такій редакції: 

«Стаття 19¹. Запобіжні заходи 

медичного характеру у психіатричних 

закладах»  

 

Відхилено 

(у зв’язку з 

врахуванням 

поправки 4, якою 

пункт 2 розділу I 

законопроекту 

виключено) 

 

11. Запобіжні заходи до особи, стосовно якої 
передбачається застосування, припинення 
примусових заходів медичного характеру або 
вирішувалося питання про їх застосування, 
припинення можуть бути застосовані, припинені за 
рішенням суду у випадках та в порядку, 
передбаченим Кримінальним процесуальним 
кодексом України такі запобіжні заходи: 

-6- Н.д.Чижмарь Ю.В. (Реєстр.картка №419) 

У абзаці четвертому пункту 2 Розділу І 
законопроекту виключити слова 
«запобіжні заходи» та «припинення».  

Відхилено 

(у зв’язку з 

врахуванням 

поправки 4, якою 

пункт 2 розділу I 

законопроекту 

виключено) 

 

  -7- Н.д.Березюк О.Р. (Реєстр.картка №380) 

Н.д.Бабак А.В. (Реєстр.картка №360) 

Н.д.Сисоєнко І.В. (Реєстр.картка №377) 

     У абзаці четвертому пункту 2 Розділу І 
законопроекту після слова «застосування» 

Відхилено 

(у зв’язку з 

врахуванням 

поправки 4, якою 

пункт 2 розділу I 
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та перед словами «примусових заходів» 
виключити слово «припинення», після 
слова «застосування» та перед словами 
«можуть бути» виключити слово 
«припинення». 

законопроекту 

виключено) 

12. 1) передання на піклування опікунам, близьким 
родичам чи членам сім’ї з обов’язковим лікарським 
наглядом; 

   

13. 2) поміщення до психіатричного закладу в умовах, 
що включають її небезпечну поведінку. 

-8- Н.д.Чижмарь Ю.В. (Реєстр.картка №419) 

У абзаці шостому пункту 2 Розділу I  
законопроекту слово «включають» 
замінити словом «виключають». 

Відхилено 
(у зв’язку з 

врахуванням 
поправки 4, якою 
пункт 2 розділу I 
законопроекту 

виключено) 

 

14. Забезпечення належних умов, що виключають 
небезпечну поведінку особи, стосовно якої 
передбачається застосування примусових заходів 
медичного характеру або вирішувалося питання про 
їх застосування покладається на органи внутрішніх 
справ. 

-9- Н.д.Гуляєв В.О. (Реєстр.картка №140) 

Абзац сьомий пункту 2 Розділу I  

законопроекту доповнити реченням такого 

змісту:  

«У разі допомоги медичним 

працівникам (за їх зверненням) при  

застосуванні примусових заходів 

медичного характеру  працівники органів 

внутрішніх справ керуються Законами 

України «Про  національну поліцію 

України», «Про психіатричну допомогу»,  

даним законом та відомчими 

нормативними актами, що гарантують 

суворе дотримання прав громадян та їх 

безпеку.» 

Відхилено 
(у зв’язку з 

врахуванням 
поправки 4, якою 
пункт 2 розділу I 
законопроекту 

виключено) 

 

15. Забороняється застосовувати запобіжний захід у 
виді поміщення до психіатричного закладу в умовах, 
що виключають її небезпечну поведінку в 
психіатричних лікарнях, їх структурних підрозділах, 
призначених для застосування за рішенням суду 
примусових заходів медичного характеру». 

-10- Н.д.Березюк О.Р. (Реєстр.картка №380) 

Н.д.Бабак А.В. (Реєстр.картка №360) 

Н.д.Сисоєнко І.В. (Реєстр.картка №377) 

Абзаци сьомий і восьмий пункту 2 

Розділу І законопроекту викласти в такій 

редакції: 

«При застосуванні запобіжного заходу 

– поміщення до психіатричного закладу в 

умовах, що виключають небезпечну 

поведінку особи, враховується суспільна 

небезпека психічно хворого та 

рекомендації судово-психіатричної 

експертизи, хворі поміщаються відповідно 

у психіатричні лікарні зі звичайним 

Відхилено 
(у зв’язку з 

врахуванням 
поправки 4, якою 
пункт 2 розділу I 
законопроекту 

виключено) 
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наглядом. 

Лікування таких осіб може проводитись 

за рішенням лікаря-психіатра (комісії 

лікарів-психіатрів).» 
  -11- Н.д.Березюк О.Р. (Реєстр.картка №380) 

Н.д.Бабак А.В. (Реєстр.картка №360) 

Н.д.Сисоєнко І.В. (Реєстр.картка №377) 

     Пункт 2 Розділу І законопроекту 

доповнити новою частиною четвертою 

такого змісту: 

«Продовження, зміна або припинення 

застосування запобіжного заходу - 

поміщення до психіатричного закладу в 

умовах, що виключають небезпечну 

поведінку особи – вирішується судом. У 

разі видужання, або такої зміни стану 

психічного здоров’я особи, за якої відпадає 

необхідність подальшого утримання у 

відповідному психіатричному закладі, 

представник психіатричного закладу може 

звернутись у суд, що призначив 

запобіжний захід, із відповідною заявою 

про зміну або припинення запобіжного 

заходу, до якої додається висновок комісії 

лікарів-психіатрів.» 

Відхилено 

(у зв’язку з 

врахуванням 

поправки 4, якою 

пункт 2 розділу I 

законопроекту 

виключено) 

 

16. ІІ. Прикінцеві положення 

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за 
днем його опублікування. 

2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний 
термін з дати набрання чинності цим Законом: 

- забезпечити прийняття нормативно-правових 
актів необхідних для реалізації положень Закону; 

- привести свої нормативно-правові акти у 
відповідність із цим Законом; 

- забезпечити приведення міністерствами, іншими 
центральними органами виконавчої влади їх 
нормативно-правових актів у відповідність із цим 
Законом. 

-12-Н.д.Бахтеєва Т.Д. (Реєстр.картка №393) 
Н.д.Березенко С.І. (Реєстр.картка №205) 

Н.д.Біловол О.М. (Реєстр.картка №180) 

Н.д.Богомолець О.В. (Реєстр.картка №292) 

Н.д.Кириченко О.М. (Реєстр.картка №427) 

Н.д.Мельничук С.П. (Реєстр.картка №414) 

Н.д.Мусій О.С. (Реєстр.картка №124) 

Н.д.Сисоєнко І.В. (Реєстр.картка №377) 

Н.д.Шипко А.Ф. (Реєстр.картка №35) 

Н.д.Шурма І.М. (Реєстр.картка №411) 

Н.д.Яриніч К.В. (Реєстр.картка №99) 

          Розділ ІІ Закону викласти у такій 

редакції: 

     «ІІ. Прикінцеві положення 

     1. Цей Закон набирає чинності з дня, 

наступного за днем його опублікування та 

вводиться в дію через три місяці з дня 

набрання ним чинності. 

2. Кабінету Міністрів України протягом 

трьох місяців з дня опублікування цього 

Враховано ІІ. Прикінцеві положення 

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за 
днем його опублікування, та вводиться в дію через 
три місяці з дня набрання ним чинності. 

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох 
місяців з дня опублікування цього Закону: 

прийняти нормативно-правові акти, що 

випливають із цього Закону; 

привести свої нормативно-правові акти у 

відповідність із цим Законом; 

забезпечити перегляд і приведення міністерствами 

та іншими центральними органами виконавчої влади 

їх нормативно-правових актів у відповідність із цим 

Законом. 
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 Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, 
обґрунтування 

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній 
редакції 

Закону: 

прийняти нормативно-правові акти, що 

випливають із цього 

Закону; 

привести свої нормативно-правові акти 

у відповідність із цим Законом; 

забезпечити перегляд і приведення 

міністерствами та іншими центральними 

органами виконавчої влади їх нормативно-

правових актів у відповідність із цим 

Законом. 
17. Голова Верховної Ради України   Голова Верховної Ради України 

 


