ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення надання першої допомоги»
Зміст положення (норми) чинного акта законодавства

Зміст відповідного положення (норми) проекту акта

Закон України «Про екстрену медичну допомогу»
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 30, ст.340)
Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому
значенні:
…
4) домедична допомога – невідкладні дії та організаційні заходи,
спрямовані на врятування та збереження життя людини у
невідкладному стані та мінімізацію наслідків впливу такого стану
на її здоров'я, що здійснюються на місці події особами, які не мають
медичної освіти, але за своїми службовими обов'язками повинні
володіти основними практичними навичками з рятування та
збереження життя людини, яка перебуває у невідкладному стані, та
відповідно до закону зобов'язані здійснювати такі дії та заходи;

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому
значенні:
…
4) перша допомога – невідкладні дії та організаційні заходи,
спрямовані на врятування та збереження життя людини у
невідкладному стані та мінімізацію наслідків впливу такого стану на
її здоров'я, що здійснюються на місці події громадянами України,
іноземцями та особами без громадянства, які не мають медичної
освіти, а також особами, які за своїми службовими обов'язками
повинні володіти основними практичними навичками з рятування та
збереження життя людини, яка перебуває у невідкладному стані, та
відповідно до закону зобов'язані здійснювати такі дії та заходи;

Стаття 3. Право на екстрену медичну допомогу та загальні засади її
надання
…
негайно здійснити виклик екстреної медичної допомоги або
повідомити про виявлену людину у невідкладному стані та про
місце події працівників найближчого закладу охорони здоров’я чи
будь-яку особу, яка зобов’язана надавати домедичну допомогу та
знаходиться поблизу місця події;

Стаття 3. Право на екстрену медичну допомогу та загальні засади її
надання
…
негайно здійснити виклик екстреної медичної допомоги або
повідомити про виявлену людину у невідкладному стані та про
місце події працівників найближчого закладу охорони здоров’я чи
будь-яку особу, яка зобов’язана надавати першу допомогу та
знаходиться поблизу місця події;

Стаття 12. Особи, які зобов’язані надавати домедичну допомогу
…

Стаття 12. Особи, які зобов’язані надавати першу допомогу
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1. Особами, які зобов’язані надавати домедичну допомогу людині у
невідкладному стані, є: рятувальники аварійно-рятувальних служб,
працівники
державної
пожежної
охорони,
поліцейські,
фармацевтичні працівники, провідники пасажирських вагонів,
бортпровідники та інші особи, які не мають медичної освіти, але за
своїми службовими обов’язками повинні володіти практичними
навичками надання домедичної допомоги.
2. Порядок підготовки та підвищення кваліфікації з надання
домедичної допомоги осіб, які зобов’язані її надавати, визначається
Кабінетом Міністрів України.

1. Особами, які зобов’язані надавати першу допомогу людині у
невідкладному стані, є: рятувальники аварійно-рятувальних служб,
працівники
державної
пожежної
охорони,
поліцейські,
фармацевтичні працівники, провідники пасажирських вагонів,
бортпровідники та інші особи, які не мають медичної освіти, але за
своїми службовими обов’язками повинні володіти практичними
навичками надання першої допомоги.
2. Порядок підготовки та підвищення кваліфікації з надання першої
допомоги осіб, які зобов’язані її надавати, визначається Кабінетом
Міністрів України.

Стаття відсутня.

Стаття 121. Імунітет від відповідальності.
1. Особи, зазначені в частині першій статті 12 цього Закону, а
також громадяни України, іноземці та особи без громадянства,
які з власної волі і без очікування грошової винагороди надають
першу допомогу на місці події за межами закладу охорони
здоров'я або в будь-якому іншому місці, в якому є необхідні
медичні вироби, особі, яка перебуває у невідкладному стані,
не несуть відповідальності за тілесні ушкодження, ймовірно
отримані такою особою, або відповідальність за смерть особи,
яка ймовірно сталася внаслідок дій або бездіяльності під час
надання такої першої допомоги за винятком, коли встановлено,
що такі ушкодження або смерть були наслідком умислу або
злочинної недбалості з боку особи, яка надає таку першу
допомогу.
2. Дія положення частини першої цієї статті не поширюється на
медичних працівників при виконанні ними професійної
діяльності.
3. Юридична або фізична особа, яка набула або зробила
доступними медичні вироби, які використовувались під час
надання першої допомоги, не несе відповідальності за тілесні
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ушкодження, ймовірно отримані особою, якій надавалася перша
допомога, або відповідальність за смерть цієї особи, що сталися
від їх використання особами, зазначеними в частині першій цієї
статті при наданні першої допомоги.
Стаття 15. Відповідальність за порушення законодавства у сфері надання
екстреної медичної допомоги
…
ненадання без поважних причин на місці події домедичної допомоги або
необґрунтовану відмову у її наданні;

Стаття 15. Відповідальність за порушення законодавства у сфері надання
екстреної медичної допомоги
…

ненадання без поважних причин на місці події першої допомоги або
необґрунтовану відмову у її наданні;

Основи законодавства України про охорону здоров’я
(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 4, ст. 19 із наступними змінами)
Стаття 3. Поняття і терміни, що вживаються в законодавстві про Стаття 3. Поняття і терміни, що вживаються в законодавстві про
охорону здоров'я
охорону здоров'я
У цих Основах та інших актах законодавства про охорону здоров'я
основні поняття мають таке значення:
…
домедична допомога - невідкладні дії та організаційні заходи,
спрямовані на врятування та збереження життя людини у
невідкладному стані та мінімізацію наслідків впливу такого стану
на її здоров'я, що здійснюються на місці події особами, які не мають
медичної освіти, але за своїми службовими обов'язками повинні
володіти основними практичними навичками з рятування та
збереження життя людини, яка перебуває у невідкладному стані, та
відповідно до закону зобов'язані здійснювати такі дії та заходи;

У цих Основах та інших актах законодавства про охорону здоров'я
основні поняття мають таке значення:
…
перша допомога - невідкладні дії та організаційні заходи,
спрямовані на врятування та збереження життя людини у
невідкладному стані та мінімізацію наслідків впливу такого стану на
її здоров'я, що здійснюються на місці події громадянами України,
іноземцями та особами без громадянства, які не мають медичної
освіти, а також особами, які за своїми службовими обов'язками
повинні володіти основними практичними навичками з рятування та
збереження життя людини, яка перебуває у невідкладному стані, та
відповідно до закону зобов'язані здійснювати такі дії та заходи;

Закон України «Про Національну поліцію»
(Відомості Верховної Ради України, 2015 р, № 40-41, ст. 379 із наступними змінами)
Стаття 18. Основні обов’язки поліцейського
…

Стаття 18. Основні обов’язки поліцейського
…
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4) надавати невідкладну, зокрема домедичну і медичну, допомогу
особам, які постраждали внаслідок правопорушень, нещасних
випадків, а також особам, які опинилися в безпорадному стані або
стані, небезпечному для їхнього життя чи здоров’я;
Стаття 23. Основні повноваження поліції
…
14) вживає всіх можливих заходів для надання невідкладної,
зокрема домедичної і медичної, допомоги особам, які постраждали
внаслідок кримінальних чи адміністративних правопорушень,
нещасних випадків, а також особам, які опинилися в ситуації,
небезпечній для їхнього життя чи здоров’я;

4) надавати першу допомогу особам, які постраждали внаслідок
правопорушень, нещасних випадків, а також особам, які опинилися
в безпорадному стані або стані, небезпечному для їхнього життя чи
здоров’я;
Стаття 23. Основні повноваження поліції
…
14) вживає всіх можливих заходів для надання першої допомоги
особам,
які
постраждали
внаслідок
кримінальних
чи
адміністративних правопорушень, нещасних випадків, а також
особам, які опинилися в ситуації, небезпечній для їхнього життя чи
здоров’я;

Закон України «Про дорожній рух»
(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 31 , ст. 338 із наступними змінами)
Стаття 14. Учасники дорожнього руху
…
у випадках, визначених Законом України "Про екстрену медичну
допомогу", надавати необхідну домедичну допомогу та вживати всіх
можливих заходів для забезпечення надання екстреної медичної
допомоги, у тому числі потерпілим внаслідок дорожньотранспортних пригод.
Стаття 48. Медична підготовка водіїв, поліцейських і посадових
осіб військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової
служби правопорядку у Збройних Силах України
…
Водії транспортних засобів, поліцейські і відповідні посадові особи
військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби
правопорядку у Збройних Силах України зобов'язані володіти
практичними навичками з надання домедичної "і медичної
допомоги потерпілим внаслідок дорожньо-транспортних пригод,
періодично проходити відповідну підготовку за програмами, що
затверджуються центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у сфері охорони

Стаття 14. Учасники дорожнього руху
…
у випадках, визначених Законом України "Про екстрену медичну
допомогу", надавати необхідну першу допомогу та вживати всіх
можливих заходів для забезпечення надання екстреної медичної
допомоги, у тому числі потерпілим внаслідок дорожньотранспортних пригод.
Стаття 48. Підготовка з надання першої допомоги водіїв,
поліцейських і посадових осіб військової інспекції безпеки
дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних
Силах України
…
Водії транспортних засобів, поліцейські і відповідні посадові особи
військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби
правопорядку у Збройних Силах України зобов'язані володіти
практичними навичками з надання першої допомоги потерпілим
внаслідок дорожньо-транспортних пригод, періодично проходити
відповідну підготовку за програмами, що затверджуються
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері охорони здоров'я.
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здоров'я.
…
Поліцейські, посадові особи військової інспекції безпеки
дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних
Силах України, які здійснюють безпосередній нагляд за дорожнім
рухом, зобов'язані стежити за укомплектуванням закріплених за
ними патрульних автомобілів і приміщень стаціонарних постів
медичним майном і медикаментами для надання домедичної і
медичної допомоги потерпілим внаслідок дорожньо-транспортних
пригод згідно з переліком, що встановлюється центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у
сфері охорони здоров'я.

…
Поліцейські, посадові особи військової інспекції безпеки
дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних
Силах України, які здійснюють безпосередній нагляд за дорожнім
рухом, зобов'язані стежити за укомплектуванням закріплених за
ними патрульних автомобілів і приміщень стаціонарних постів
медичними виробами та лікарськими засобами для надання
першої допомоги потерпілим внаслідок дорожньо-транспортних
пригод згідно з переліком, що встановлюється центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у
сфері охорони здоров'я.

Закон України «Про автомобільний транспорт»
(Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 22 , ст. 105 із наступними змінами)
Стаття 34. Вимоги до автомобільного перевізника
…
організувати проведення періодичного навчання водіїв методам
надання
домедичної
допомоги потерпілим від дорожньотранспортних пригод;

Стаття 34. Вимоги до автомобільного перевізника
…
організувати проведення періодичного навчання водіїв методам
надання першої допомоги потерпілим від дорожньо-транспортних
пригод;

Законі України «Про Національну гвардію України»
(Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 17, ст. 594)
Стаття 15. Умови застосування заходів фізичного впливу,
спеціальних засобів, вогнепальної зброї, озброєння та бойової
техніки військовослужбовцями Національної гвардії України
…
2. Військовослужбовці Національної гвардії України зобов’язані
проходити спеціальну підготовку, а також періодичну перевірку на
здатність до дій, пов’язаних із застосуванням заходів фізичного
впливу, спеціальних засобів, вогнепальної зброї, озброєння та
бойової техніки, та на вміння надавати домедичну допомогу
потерпілим.
…

Стаття 15. Умови застосування заходів фізичного впливу,
спеціальних засобів, вогнепальної зброї, озброєння та бойової
техніки військовослужбовцями Національної гвардії України
…
2. Військовослужбовці Національної гвардії України зобов’язані
проходити спеціальну підготовку, а також періодичну перевірку на
здатність до дій, пов’язаних із застосуванням заходів фізичного
впливу, спеціальних засобів, вогнепальної зброї, озброєння та
бойової техніки, та на вміння надавати першу допомогу потерпілим.
…
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2) у кожному випадку застосування спеціальних засобів у
найкоротші строки забезпечити надання потерпілим домедичної
допомоги, повідомивши лікарів і медичні заклади, який засіб
застосовано;

2) у кожному випадку застосування спеціальних засобів у
найкоротші строки забезпечити надання потерпілим першої
допомоги, повідомивши лікарів і медичні заклади, який засіб
застосовано;

Додаток № 3
до Закону України
«Про Державний бюджет України на 2018 рік»
Розподіл видатків Державного бюджету України на 2018 рік

Додаток № 3
до Закону України
«Про Державний бюджет України на 2018 рік»
Розподіл видатків Державного бюджету України на 2018 рік

2301080

0950

Підвищення кваліфікації
медичних та фармацевтичних
кадрів та підготовка наукових і
науково-педагогічних кадрів у
сфері охорони здоров'я, підготовка
та підвищення кваліфікації осіб з
надання домедичної допомоги

Заступник начальника Управління екстреної медичної
допомоги та медицини катастроф

2301080

0950

Підвищення кваліфікації
медичних та фармацевтичних
кадрів та підготовка наукових і
науково-педагогічних кадрів у
сфері охорони здоров'я, підготовка
та підвищення кваліфікації осіб з
надання першої допомоги

Олена Полупан

