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Верховна Рада України

Комітет Верховної Ради України з питань охорони здоров’я розглянув на 
своєму засіданні 20 березня 2018 року проект Закону про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо удосконалення надання первинної та 
профілактичної медичної допомоги дітям (р. № 7197), поданий народними 
депутатами України Бахтеєвою Т.Д., Шурмою І.М., Кириченком О.М., 
Помазановим А.В., Карпунцовим В.В., Шипком А.Ф., Мусієм О.С., 
Дубілем В.О., Безбахом Я.Я., Яценком А.В., Кулінічем О.І., Головком М.Й. 
(протокол №82).

Метою законопроекту, як зазначено у пояснювальній записці до нього, є 
створення законодавчого підґрунтя для удосконалення умов надання первинної 
та профілактичної медичної допомоги дітям шляхом посилення на 
законодавчому рівні державних гарантій щодо організації та надання такої 
допомоги, підвищення відповідальності батьків у цій сфері.

Задля досягнення визначеної мети авторами законодавчої ініціативи 
шляхом внесення змін до законів України «Основи законодавства України про 
охорону здоров’я» (статті 29, 31, 32, 35-1, 53-1, 59), «Про психіатричну 
допомогу» ( ст.5) та «Про охорону дитинства» (ст.6) пропонується:

- посилити державні гарантії щодо забезпечення профілактики 
захворювань серед дітей та молоді, у тому числі шляхом формування навичок 
ведення здорового способу життя серед дітей та молоді, попередження дитячої 
наркоманії та алкоголізму; профілактики рідкісних (орфанних) захворювань у 
дітей, зобов’язання батьків створювати усі необхідні умови для своєчасного і 
повного проходження дітьми профілактичних медичних оглядів та застосування 
до них інших методів профілактики та оздоровлення;

- визначити лікарями, які надають первинну медичну допомогу, крім 
лікарів загальної практики - сімейних лікарів, також дільничних лікарів- 
терапевтів і дільничних лікарів-педіатрів;

- доповнити державні гарантії у сфері надання психіатричної допомоги 
нормою щодо проведення спеціальних профілактичних заходів з метою 
попередження виникнення психічних розладів у дітей;

- державні гарантії з охорони здоров’я дітей доповнити положеннями
щодо:

проведення обов’язкових періодичних профілактичних медичних 
оглядів всім дітям;



забезпечення дітям рівних можливостей, незалежно від місця їх 
проживання, щодо проходження обов’язкових профілактичних медичних 
оглядів;

безоплатного проведення дітям обов’язкових профілактичних щеплень за 
віком, профілактичних щеплень за станом здоров’я, за епідемічними 
показаннями в закладах охорони здоров’я державної і комунальної форм 
власності;

здійснення спеціальних заходів профілактики та лікування соціально 
небезпечних захворювань (туберкульоз, психічні, венеричні захворювання, 
СШД, лепра, хронічний алкоголізм, наркоманія), а також карантинних 
захворювань;

забезпечення диспансерного спостереження, планового лікування та 
реабілітації вихованців дошкільних навчальних закладів та учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів із захворюваннями.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у 
своєму висновку від ЗО листопада 2017 року (додається) висловило низку 
зауважень та пропонує за результатами розгляду у першому читанні повернути 
законопроект на доопрацювання.

Комітету з питань бюджету у своєму висновку від 13 грудня 2017 року 
(додається), зазначає, що законопроект містить норми, які можуть зумовити 
додаткові витрати державного і місцевих бюджетів. При цьому до законопроекту 
не надано фінансово-економічного обґрунтування та відповідних розрахунків, 
що не відповідає положенням статті 27 Бюджетного кодексу України та частини 
третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради України.

Комітет з питань запобігання і протидії корупції у визначені частиною 
третьою статті 93 Регламенту Верховної Ради України терміни своїх висновків 
не надав.

За результатами обговорення та враховуючи спрямованість законопроекту 
на підвищення доступності медичної допомоги дітям, зменшення тягаря 
хронічних та інфекційних захворювань у дитячому віці, зниження дитячої 
інвалідності та смертності Комітет з питань охорони здоров’я ухвалив рішення 
рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у першому 
читанні проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо удосконалення надання первинної та профілактичної медичної допомоги 
дітям (р. № 7197), поданий народними депутатами України Бахтеєвою Т.Д., 
Шурмою І.М., Кириченком О.М., Помазановим А.В., Карпунцовим В.В., 
Шипком А.Ф., Мусієм О.С., Дубілем В.О., Безбахом Я.Я., Яценком А.В., 
Кулінічем О.І., Головком М.Й. прийняти за основу.

Проект відповідної Постанови Верховної Ради України додається.
Співдоповідачем із зазначеного питання під час розгляду його на 

пленарному засіданні Верховної Ради України пропонується визначити Голову 
Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я - народного 
депутата України Богомолець Ольгу Вадимівну.

Додатки: на 6 арк.

Голова Комітету О.В.Богомолець
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Проект
вноситься народними депутатами

України - членами Комітету 
Верховної Ради України

з питань охорони здоров’я
О.Богомолець та іншими

П О С Т А Н О В А  
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо удосконалення надання первинної 

та профілактичної медичної допомоги дітям

Верховна Рада України постановляє:

1. Прийняти за основу проект Закону про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо удосконалення надання первинної та 
профілактичної медичної допомоги дітям (р. № 7197), поданий народними 
депутатами України Бахтеєвою Т.Д., Шурмою І.М., Кириченком О.М., 
Помазановим А.В., Карпунцовим В.В., Шипком А.Ф., Мусієм О.С., 
Дубілем В.О., Безбахом Я.Я., Яценком А.В., Кулінічем О.І., Головком М.Й.

2. Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я 
доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням зауважень і 
пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи та внести його на розгляд 
Верховної Ради України у другому читанні.

Голова Верховної Ради
України


