
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет  з  питань  здоров’я  нації ,  медичної  допомоги

 та  медичного  страхування
01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 255-91-59,  тел./факс: 255-92-21    

До реєстр. № 5609 від 03.06.2021 р.
Н.д. України Бондаренко О.В. та ін.

Комітет Верховної Ради України з 
питань національної безпеки, 
оборони та розвідки

ВИСНОВОК 
на проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо забезпечення соціального захисту осіб рядового і начальницького 
складу служби цивільного захисту та деяких інших осіб, поданий 

народними депутатами України Бондаренко О.В. та іншими
(реєстр. № 5609)

Комітет Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної 
допомоги та медичного страхування у межах компетенції розглянув проект 
Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
забезпечення соціального захисту осіб рядового і начальницького складу служби 
цивільного захисту та деяких інших осіб (реєстр. № 5609), поданий народними 
депутатами України Бондаренко О.В. та іншими.

Як зазначається у пояснювальній записці, одним із основних завдань цього 
законопроекту є покращення медичного забезпечення та соціального захисту 
осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та деяких 
інших осіб, зокрема, шляхом забезпечення належного функціонування 
лікарської експертизи в системі центрального органу виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері цивільного захисту.

Для досягнення вказаної мети автори законодавчої ініціативи пропонують 
доповнити Основи законодавства України про охорону здоров’я новою статтею 
701, яка передбачає функціонування у системі центрального органу виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, лікарсько-
експертних комісій, для:

визначення придатності кандидатів до служби цивільного захисту;
визначення придатності кандидатів до вступу до закладів освіти 

цивільного захисту, здобувачів вищої освіти цих закладів освіти;
визначення придатності осіб рядового і начальницького складу служби 

цивільного захисту до подальшої служби;
встановлення причинного зв’язку захворювань, поранень, травм і смерті зі 

службою цивільного захисту, звільнених зі служби цивільного захисту, із 
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внутрішньої служби в державній пожежній охороні, а також звільнених із 
військової служби з колишніх військ цивільної оборони;

призначення заходів санаторно-курортного лікування, медико-
психологічної реабілітації до осіб рядового і начальницького складу служби 
цивільного захисту. 

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

Чинною редакцією Основ законодавства України про охорону здоров’я 
регламентовано лише питання проведення військово-лікарської експертизи 
військовослужбовців утворених відповідно до законів військових формувань.

Однак, ще у 2005 році було проведено демілітаризацію військ Цивільної 
оборони України та Державної пожежної охорони МВС України, та на їх основі 
створено службу цивільного захисту. Наразі співробітники ДСНС не є 
військовими, а проходять державну службу особливого характеру. Отже, 
військово-лікарська експертиза не поширюються на службу цивільного захисту, 
але водночас існує потреба у проведенні відповідної лікарської експертизи у 
зазначених у законопроекті випадках.

Таким чином, внесення запропонованих законопроектом доповнень до 
Основ законодавства України про охорону здоров’я ліквідує наявну прогалину у 
належному правовому регулювання статусу лікарсько-експертних комісій 
Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій листом вих. №03-
10223/082 від 15.06.2021 р. та під час обговорення на засіданні Комітету 
підтримала цей законопроект.

Міністерство охорони здоров’я України не має зауважень до проекту 
Закону та підтримало його під час обговорення на засіданні Комітету.

Враховуючи викладене, за результатами розгляду Комітет ухвалив 
рішення підтримати проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо забезпечення соціального захисту осіб рядового і 
начальницького складу служби цивільного захисту та деяких інших осіб 
(реєстр. № 5609), поданий народним депутатом України Бондаренком О.В. та 
іншими народними депутатами України, та запропонувати Комітету з питань 
національної безпеки, оборони та розвідки, визначеному головним з підготовки 
цього законопроекту, рекомендувати Верховній Раді України за результатами 
розгляду законопроекту у першому читанні прийняти його за основу.

Додаток: пропозиції ДСНС на 4 арк.
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