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       До реєстр. № 6423, н.д. України  

Кузьміних С.В., Радуцький М.Б. та ін. 

 

Комітет Верховної Ради України з 

питань правоохоронної діяльності 

 

ВИСНОВОК  
 

на проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення та Кримінального кодексу України щодо удосконалення 

захисту працівників бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги під час 

виконання службових обов’язків (реєстр. № 6423),  поданий народним 

депутатом України Кузьміних С.В. та іншими народними депутатами 

України 
 

Комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного 

страхування (далі - Комітет) розглянув на своєму засіданні проект Закону про 

внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та 

Кримінального кодексу України щодо удосконалення захисту працівників бригад 

екстреної (швидкої) медичної допомоги під час виконання службових обов’язків 

(реєстр. № 6423 від 13.12.2021 року), поданий народними депутатами України 

Кузьміних С.В., Радуцьким М.Б., Зубом В.О., Перебийносом М.В., Булах Л.В., 

Зінкевич Я.В., Заславським Ю.І., Вагнєр В.О. та Дубілем В.О. (протокол №  92                         

від 19.01.2022 р.). 

Метою законопроекту є  встановлення адміністративної та кримінальної 

відповідальності за посягання на життя і здоров’я працівників бригад екстреної 

(швидкої) медичної допомоги під час виконанням ними службових та професійних 

обов’язків, а також за завідомо неправдивий виклик бригади екстреної (швидкої) 

медичної допомоги.  

Для цього автори законодавчої ініціативи пропонують внести зміни до: 

Кодексу України про адміністративні правопорушення (нова стаття 1833 

«Завідомо неправдивий виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги») 

щодо встановлення адміністративної відповідальності за завідомо неправдивий 

виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги, у тому числі здійснений 

малолітніми або неповнолітніми особами віком від чотирнадцяти до шістнадцяти 

років, та визначення адміністративного стягнення за таке правопорушення у 

розмірі від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

Кримінального кодексу України щодо встановлення кримінальної 

відповідальності за злочини (правопорушення), учинені проти життя і здоров’я, 
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посягання на життя і здоров’я, погрозу або насильство по відношенню до  

працівників бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги під час виконання 

ними своїх службових обов’язків (нова стаття 3501 «Погроза або насильство 

щодо працівника системи екстреної медичної допомоги, який входить до складу 

бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги»);   

Основ законодавства України про охорону здоров’я (стаття 77) щодо   

визначення права працівників системи екстреної медичної допомоги, які входять 

до складу бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, на захист від 

протиправного посягання на своє життя та здоров’я під час виконання ними своїх 

службових обов’язків.  

Розглянувши вказаний законопроект Комітет вважає за доцільне зауважити 

наступне.  

На сьогоднішній день законодавство України не містить норм щодо  

визначення спеціального складу злочину у разі посягання на життя і здоров’я, 

погрози або насильства щодо працівників сфери охорони здоров’я при виконанні 

ними службових обов'язків. Водночас кількість правопорушень, пов’язаних із 

заподіянням шкоди їх життю та здоров’ю, які виникають під час виконання ними 

своєї роботи, є досить значною. Більшість з них припадає на злочини щодо 

працівників бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги при здійсненні ними 

службових виїздів до пацієнтів.  

Також має місце негативна тенденція щодо здійснення громадянами, зокрема 

особами підліткового віку, завідомо неправдивих викликів бригади екстреної 

(швидкої) медичної допомоги. Такі випадки не лише унеможливлюють нормальну 

роботу служби, а й вкрай негативно позначаються на якості та доступності 

екстреної медичної допомоги для населення. 

З огляду на зазначене запропонована законодавча ініціатива щодо 

визначення на рівні закону правових засад адміністративної відповідальності за 

завідомо неправдивий виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги та 

кримінальної відповідальності за злочини проти життя і здоров’я працівників 

системи екстреної медичної допомоги, які входять до складу бригад екстреної 

(швидкої) медичної допомоги, є актуальною і заслуговує на підтримку. 

За результатами розгляду Комітет ухвалив рішення підтримати проект 

Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення та Кримінального кодексу України щодо удосконалення захисту 

працівників бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги під час виконання 

службових обов’язків (реєстр. № 6423), поданий народним депутатом України 

Кузьміних С.В. та іншими народними депутатами України,  та пропонує 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. 

 
 

Голова Комітету                   М.Б. Радуцький 
 


