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Комітет Верховної Ради України з 
питань правоохоронної діяльності

ВИСНОВОК 
на проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу 
України щодо удосконалення захисту професійної діяльності 

медичних та фармацевтичних працівників, поданий народними 
депутатами України Кузьміних С.В. та іншими 

(реєстр. № 5124, доопрацьований) 

Комітет Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної 
допомоги та медичного страхування у межах компетенції розглянув проект 
Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо 
удосконалення захисту професійної діяльності медичних та фармацевтичних 
працівників (реєстр. № 5124, доопрацьований), поданий народними депутатами 
України Кузьміних С.В., Радуцьким М.Б., Дмитрієвою О.О., Булах Л.В., 
Перебийнісом М.В., Дубневичем Я.В., Дубновим А.В., Заславським Ю.І., 
Вагнєр В.О., Зубом В.О.

Як зазначається у пояснювальній записці, основною метою цього 
законопроекту є створення правових умов, необхідних для посилення 
відповідальності за посягання на життя і здоров’я, погрозу або насильство щодо 
медичних та фармацевтичних працівників у зв’язку з виконанням ними 
службових та професійних обов'язків.

Для досягнення вказаної мети автори законодавчої ініціативи пропонують 
доповнити Кримінальний кодекс України новою статтею 3501, якою передбачити 
запровадження кримінальної відповідальності за суспільно небезпечні діяння по 
відношенню до медичних та фармацевтичних працівників у зв’язку з виконанням 
ними своїх службових або професійних обов’язків (зокрема за погрозу 
вбивством чи тяжким тілесним ушкодженням з метою припинення професійної 
діяльності, а також за умисне нанесення побоїв, заподіяння легких, середньої 
тяжкості чи тяжких тілесних ушкоджень). Також для повноти правового 
регулювання цього питання автори пропонують унормувати в Основах 
законодавства України про охорону здоров’я право медичних працівників на 
захист від погроз або насильства у зв’язку з виконанням ними своїх професійних 
обов’язків та захист від перешкоджання їх службовій діяльності, а також 
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встановити, що відповідальність за скоєння злочину проти медичного або 
фармацевтичного працівника встановлюється згідно чинного законодавства.

Комітет підтримує вказані законодавчі ініціативи та вважає їх актуальними 
з огляду на наступне. 

За даними Міністерства внутрішніх справ України, протягом 2015 - 2020 
років в Україні було зареєстровано 2 056 кримінальних правопорушень проти 
життя та здоров’я медичних працівників під час виконання ними службових 
обов’язків. І це лише офіційно зафіксовані випадки, досудове розслідування у 
яких здійснювалося органами Національної Поліції України. Від початку 
пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні відмічаються випадки 
стигматизації і дискримінаційної поведінки щодо медичних працівників, які 
надають медичну допомогу таким пацієнтам. Факти нападів агресивних 
пацієнтів (у стані алкогольного сп’яніння, під впливом наркотичних речовин, з 
психічними розладами, асоціальних осіб тощо) на медиків неодноразово ставали 
темами телевізійних сюжетів та резонансних публікацій у засобах масової 
інформації та були зафіксовані у містах Борисполі, Ірпені, Нікополі, Дніпрі, 
Львові, Одесі, Краматорську, Броварах та ін. Наприклад, у січні 2020 року в місті 
Нікополь Дніпропетровської області після надання медичної допомоги за місцем 
проживання жінка з родичами у стані алкогольного сп’яніння увірвалися до 
приміщення станції екстреної медичної допомоги, де завдали тілесних 
ушкоджень медичним працівникам.

Окрім того, збільшилася кількість випадків, коли хворі нападають на 
фармацевтичних працівників із вимогою надати наркотичні препарати. Зокрема, 
такі ситуації були зареєстровані у 2019 році у містах Краматорськ (Донецька 
обл.), Мелітополь (Запорізька обл.), Харків. В останньому випадку невідомий 
вчинив проти дівчини-провізора зґвалтування, фізичне насильство, завдав їй 
тілесні ушкодження та викрав мобільний телефон.

Враховуючи викладене, за результатами розгляду Комітет ухвалив 
рішення підтримати проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу 
України щодо удосконалення захисту професійної діяльності медичних та 
фармацевтичних працівників (р. № 5124, доопрацьований), поданий народним 
депутатом України Кузьміних Сергієм Володимировичем та іншими народними 
депутатами України,  та запропонувати Комітету з питань правоохоронної 
діяльності, визначеному головним з підготовки цього законопроекту, 
рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду законопроекту 
у першому читанні прийняти його за основу.
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