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народними
депутатами
України - членами Комітету Верховної
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ПОСТАНОВА
Верховної Ради України
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прав та інтересів
дітей, а також осіб, визнаних недієздатними, у сфері охорони здоров’я
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо забезпечення прав та інтересів дітей, а також
осіб, визнаних недієздатними, у сфері охорони здоров’я (реєстр. № 3625), поданий
Кабінетом Міністрів України, з урахуванням таких пропозицій:
вилучити із проекту положення, що стосуються визначення уповноважених
осіб для надання згоди на медичне втручання пацієнтам віком до 14 років та
недієздатним пацієнтів (зміни до статті 43 Основ законодавства України про
охорону здоров’я), а також положення щодо надання права органам опіки і
піклування надавати згоду на медичне втручання без згоди батьків щодо дітей
віком до 14 років у випадках надання психіатричної допомоги (зміни до статей 7,
11-13 Закону України «Про психіатричну допомогу»);
визначити у проекті (зміни до статті 43 Основ законодавства України про
охорону здоров’я) виключні випадки та умови, у яких здійснення медичного
втручання пацієнтам віком до 14 років та недієздатним пацієнтам відбувається за
рішенням органів опіки і піклування, зокрема коли:
пацієнт віком до 14 років залишений без батьківського піклування і відсутні
особи, які можуть дати згоду на медичне втручання;
відсутність медичного втручання при госпіталізації до закладу охорони
здоров’я може призвести до тяжких наслідків для життя і здоров’я пацієнта віком
до 14 років чи недієздатного пацієнта але законні представники пацієнта
відмовляються надати згоду на медичне втручання;

передбачити внесення відповідних змін до інших статей Основ
законодавства України про охорону здоров’я та законів України, положення яких
системно пов’язані із запропонованими проектом змінами, а саме:
до статті 39 Основ законодавства України про охорону здоров’я в частині
забезпечення права осіб, які досягли чотирнадцяти років, на отримання
достовірної і повної інформації про стан свого здоров’я,
до статей 32, 284-286 Цивільного кодексу України щодо забезпечення права
осіб у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років самостійно вчиняти та
виконувати правочини, що пов’язані із отриманням медичної допомоги та
медичного втручання, та права фізичних осіб, які набули повної цивільної
дієздатності, відмовитися від лікування, а також надання права отримувати
інформацію про стан здоров’я по досягненню чотирнадцятирічного віку;
до розділу IV «Окреме провадження» Цивільного процесуального кодексу
України (статті 293, 339-342) в частині встановлення процедури розгляду судами
питання госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги особи,
визнаної у встановленому законом порядку недієздатною, яка за станом свого
здоров’я не здатна висловити прохання або надати усвідомлену письмову згоду в
порядку окремого провадження;
до статті 12 Закону України «Про охорону дитинства» щодо надання
органами опіки та піклування згоди на медичне втручання особам віком до
чотирнадцяти років у визначених законом випадках.
2. Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної
допомоги та медичного страхування доопрацювати зазначений законопроект з
урахуванням зауважень і пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи, та
внести його на розгляд Верховної Ради України у другому читанні.
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