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ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення надання
першої допомоги
____________________________
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
І. Внести до Закону України "Про екстрену медичну допомогу"
(Відомості Верховної Ради України, 2013 p., № 30, ст. 340) такі зміни:
1. Пункт 4 частини першої статті 1 викласти у такій редакції:
«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;».
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2. Доповнити статтею 12
такого змісту:

«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
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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 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.».
3. У тексті Закону слово «домедична» у всіх відмінках замінити на слово
«перша» у відповідному відмінку.
ІI. В Основах законодавства України про охорону здоров'я (Відомості
Верховної Ради України, 1993 р., № 4, ст. 19 із наступними змінами) абзац
одинадцятий частини першої статті 3 викласти у такій редакції:
«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;».
III. У Законі України «Про Національну поліцію» (Відомості Верховної
Ради України, 2015 р., № 40-41, ст. 379 із наступними змінами):
1. Пункт 4 частини першої статті 18 викласти у такій редакції:
«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;».
2. Пункт 14 частини першої статті 23 викласти у такій редакції:
«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;».
IV. У Законі України «Про дорожній рух» (Відомості Верховної Ради
України, 1993 р., № 31, ст. 338 із наступними змінами):
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1.
В абзаці шостому частини п’ятої статті 14 слово «домедичну»
замінити словом «першу».
2. У статті 48:
назву статті викласти у такій редакції:
«
Стаття 48. Підготовка з надання першої допомоги водіїв, поліцейських і
посадових осіб військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової
служби правопорядку у Збройних Силах України»;
у частині першій слова «домедичної і медичної» замінити словом
«першої»;
у частині третій слова «медичним майном і медикаментами для надання
домедичної і медичної» замінити словами «медичними виробами та
лікарськими засобами для надання першої».
V. У Законі України «Про автомобільний транспорт» (Відомості
Верховної Ради України, 2001 р., № 22, ст. 105 із наступними змінами) слово
«домедична» у всіх відмінках замінити словом «перша» у відповідному
відмінку.
VI. У Законі України «Про Національну гвардію України» (Відомості
Верховної Ради України, 2014 р., № 17, ст. 594) слово «домедична» у всіх
відмінках замінити словом «перша» у відповідному відмінку.
VII. У додатку № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України
на 2018 рік» (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 3-4, ст. 26) слово
«домедичної» замінити словом «першої».
VIII. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання
чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.

Голова Верховної
Ради
України
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