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Проект 

Закон України 

Про внесення змін до статей 3, 8 та 35
1
 Основ законодавства України про 

охорону здоров’я 

 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: 

І. Абзац п’ятий частини першої Статті 3 Основ законодавства України 

про охорону здоров’я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 4, ст. 19 із 

наступними змінами) викласти у такій редакції: 

«медичне обслуговування – діяльність  закладів охорони здоров'я та фізичних 

осіб - підприємців, які одержали відповідну ліцензію в установленому законом 

порядку, у сфері охорони здоров'я щодо надання послуг, які не обов'язково 

обмежуються медичною допомогою»;  

 

ІІ. Статтю 8 Основ законодавства України про охорону здоров’я 

(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 4, ст. 19 із наступними змінами) 

доповнити частиною третьою такого змісту: 

“Держава також гарантує безоплатне надання первинної медичної 

допомоги всіма суб’єктами надання первинної медичної допомоги, з якими 

головний розпорядник бюджетних коштів відповідної бюджетної програми 

уклав договір про надання первинної медичної допомоги населенню”. 

ІІІ. Статтю 35
1
 Основ законодавства України про охорону здоров’я 

(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 4, ст. 19 із наступними змінами) 

викласти у такій редакції: 

«Первинна медична допомога – медична допомога, що передбачає надання 

консультації, проведення діагностики та лікування найбільш поширених 

хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, 

здійснення профілактичних заходів, направлення відповідно до медичних 

показань пацієнта, який не потребує екстреної медичної допомоги для надання 

йому вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) 

медичної допомоги, надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого 

розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнта, який не потребує екстреної, 

вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної 

допомоги. 
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Суб’єктами надання первинної медичної допомоги є заклади охорони 

здоров’я та фізичні особи – підприємці, які одержали відповідну ліцензію в 

установленому законом порядку. 

Первинна медична допомога надається в амбулаторних умовах або за 

місцем проживання (перебування) пацієнта у порядку, що визначається 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

політики у сфері охорони здоров'я. 

Первинна медична допомога безпосередньо надається лікарем з надання 

первинної медичної допомоги. Єдині кваліфікаційні вимоги до лікаря з надання 

первинної медичної допомоги визначаються центральним органом виконавчої 

влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я. 

Лікар з надання первинної медичної допомоги здійснює свою діяльність як 

працівник суб’єкта надання первинної медичної допомоги або фізична особа-

підприємець, яка одержала відповідну ліцензію в установленому законом 

порядку та особисто надає первинну медичну допомогу. 

Пацієнт має право обирати лікаря з надання первинної медичної допомоги 

у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я. 

Первинна медична допомога надається безоплатно суб’єктами надання 

первинної медичної допомоги, з якими головний розпорядник бюджетних 

коштів відповідної бюджетної програми уклав договір про надання послуг 

первинної медичної допомоги. 

 

IV. Прикінцеві положення  

     1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його 

опублікування. 

 

 


