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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ВИСНОВОК
на проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо
підвищення доступності медичної та реабілітаційної допомоги у період дії
воєнного стану (реєстр. № 7422), поданий народним депутатом України
Дмитрієвою О.О. та іншими народними депутатами України
За дорученням Голови Верховної Ради України від 1 червня 2022 року
Комітет Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та
медичного страхування відповідно до вимог статті 93 Регламенту Верховної Ради
України розглянув на своєму засіданні 16 червня 2022 року проект Закону України
про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення доступності
медичної та реабілітаційної допомоги у період дії воєнного стану (реєстр. № 7422),
поданий народними депутатами України Дмитрієвою О.О., Зубом В.О., Радуцьким
М.Б., Разумковим Д.О., Вагнєр В.О., Дубневичем Я.В., Новіковим М.М.,
Мезенцевою М.С., Саладухою О.В., Божиком В.І., Кінзбурською В.О., Коваль О.В.,
Заславським Ю.І., Яковлєвою Н.І., Моканом В.І., Одарченком А.М., Мазурашу Г.Г.,
Дубілем В.О., Вінтоняк О.В., Бакумовим О.С., Цимбалюком М.М., Касаєм К.І.,
Бабаком С.В., Нікітіною М.В., Фроловим П.В., Ляшенко А.О., Горобцем О.С.,
Булах Л.В., Пасічним О.С., Дубновим А.В., Остапенком А.Д., Бабієм Р.В.,
Гривком С.Д. та Люботою Д.В. (протокол № 106).
Метою законопроекту, як зазначено у пояснювальній записці до нього, є
підвищення доступності медичної та реабілітаційної допомоги військовикам та
цивільному населенню в умовах воєнного стану, для чого ним пропонується внести
зміни до Основ законодавства України про охорону здоров’я, законів України «Про
реабілітацію у сфері охорони здоров’я», «Про волонтерську діяльність», «Про
захист персональних даних» та «Про ліцензування видів господарської діяльності»,
якими передбачається установити, що в період дії воєнного стану та протягом шести
місяців з дня припинення його дії:
до надання медичної та реабілітаційної допомоги, у тому числі, із
застосуванням телемедицини та телереабілітації, можуть залучатися, зокрема й на
волонтерських засадах, медичні працівники, фахівці з реабілітації та юридичні
особи, які мають відповідну ліцензію, а також медичні працівники і фахівці з
реабілітації, які є іноземцями (крім громадян Російської Федерації та Республіки
Білорусь) або особами без громадянства та прибули в Україну для надання такої

2

допомоги на запрошення закладу охорони здоров’я або іншого підприємства,
організації чи установи, що залучають до волонтерської діяльності іноземців та осіб
без громадянства, якщо такі іноземні фахівці відповідають відповідним освітнім та
професійним вимогам і мають документи про освіту та відповідну професійну
кваліфікацію;
надання медичної допомоги та реабілітаційної допомоги можливе поза
місцем провадження господарської діяльності з медичної практики, яке зазначене у
заяві про отримання ліцензії та доданих до неї документах, якщо юридична особа,
яка забезпечує надання такої допомоги, знаходиться на території, що розташована
або була розташована в районі проведення воєнних (бойових) дій, або перебуває чи
перебувала в тимчасовій окупації або оточенні (блокуванні);
іноземні медичні працівники, фахівці з реабілітації, які надаватимуть в
Україні медичну та/або реабілітаційну допомогу із застосуванням телемедичної
платформи, зможуть здійснювати обробку персональних даних, пов’язаних з
наданням такої допомоги, за умови забезпечення захисту цих даних, відповідно до
законодавства тієї країни, в якій вони отримали дозвіл на провадження медичної
практики (крім Російської Федерації та Республіки Білорусь).
Міністерство охорони здоров’я України та Національна служба здоров’я
України підтримують прийняття законопроекту.
Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у
своєму висновку від 15 червня 2022 року № 16/03-2022/96124 висловлює
зауваження та пропозиції до законопроекту, які можуть бути враховані при
доопрацюванні його до другого читання.
Підтримуючи необхідність зміцнення потенціалу національної системи
охорони здоров’я та забезпечення доступності медичної допомоги в умовах
триваючої повномасштабної війни з російською федерацією, Комітет ухвалив
рішення рекомендувати Верховній Раді України включити проект Закону України
про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення доступності
медичної та реабілітаційної допомоги у період дії воєнного стану (реєстр. № 7422),
поданий народним депутатом України Дмитрієвою О.О. та іншими народними
депутатами України, до порядку денного сьомої сесії Верховної Ради України
дев’ятого скликання та за результатами розгляду в першому читанні прийняти його
за основу з урахуванням необхідності внесення змін до інших структурних частин
законів та/або інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду в першому
читанні, відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради
України.
Співдоповідачем із зазначеного питання при розгляді його на пленарному
засіданні Верховної Ради України визначено заступника Голови Комітету з питань
здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народного депутата
України Дмитрієву Оксану Олександрівну.
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