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Про проект Закону України про внесення змін до
деяких законів України щодо удосконалення 
надання першої допомоги

Розглянувши  поданий  народними  депутатами  України  Гопко  Г.М.,
Корчинською  О.А.,  Унгуряном  П.Я.  та  інш.   проект  Закону  України  про
внесення  змін  до  деяких  законів  України  щодо  удосконалення  надання
першої допомоги (реєстр. № 9427 від 19.12.2018 р.), Комітет відмічає.

Як  зазначено  у  пояснювальній  записці  до  законопроекту  він
розроблений з  метою створення  законодавчої  бази,  яка буде  "стимулювати
пересічних громадян надавати першу допомогу в екстрених ситуаціях".

Пропонується  внести  зміни  до  Кримінального  кодексу  України,
Кодексу  цивільного  захисту  України,  Основ  законодавства  України  про
охорону здоров'я, Закону України "Про екстрену медичну допомогу", Закону
України "Про дорожній рух, Закону України "Про автомобільний транспорт"
та до Закону України "Про Національну поліцію".

Проектом  термін  "медична  допомога"  замінюється  терміном  "перша
допомога" і пропонується звільнити від кримінальної відповідальності осіб
без  фахової  медичної  освіти,  які  при  наданні  першої  допомоги  людині  у
невідкладному стані спричинили їй середнє, тяжке тілесне ушкодження або
смерть,  якщо  "його  вчинення  не  охоплювалося  умислом  або  злочинною
самовпевненістю такої особи".

Також  зазначається,  що  особами,  які  зобов'язані  надавати  першу
допомогу  є  особи  рядового  і  начальницького  складу  служби  цивільного
захисту  та  працівники   аварійно-рятувальних  служб,  поліцейські,
військовослужбовці  збройних  сил  України,  фармацевтичні  працівники,
провідники пасажирських вагонів,  стюардеси,  бортпровідники,  які  повинні
володіти основними практичними навичками з надання першої допомоги.



Відповідно  до  цього  Кабінетом  Міністрів  України  має  бути
встановлений  порядок  організації  навчання  населення  та  службових  осіб
наданню першої допомоги.

Викликає  сумнів  необхідність  внесення  пропозиції  що  "перша
допомога надається за усною згодою повнолітньої особи, а щодо особи віком
до 14 років (малолітньої особи),  або визначеною в установленому законом
порядку недієздатною – за усною згодою її законного представника".

Державна  служба  України  з  питань  надзвичайних  ситуацій  не
підтримує запропоновані зміни щодо визначення терміну "перша допомога"
до законів України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" та
"Про експертну медичну допомогу". ДСНС вважає, що прийняття таких змін
може  призвести  до  неоднозначного  розуміння  та  застосування  терміну
"перша допомога".

Також ДСНС вважає,  що потребують доопрацювання зміни до статті
25-1 Закону України "Про надання першої медичної допомоги" та узгодження
між  собою  абзаців,  які  стосуються  зобов'язання  та  наявності  права  за
можливості  надавати  першу  допомогу. ДСНС  також надала  пропозиції  до
проекту Закону, які додаються.

Автори законопроекту вважають, що його прийняття не потребуватиме
додаткових  витрат  з  Державного  бюджету  України.  Слід  зауважить,  що
авторами не надані розрахунки щодо фінансування проведення підготовки та
підвищення  кваліфікації  службових  осіб,  які  зобов'язані  надавити  першу
допомогу,  із  "збереженням  місця  роботи,  займаної  посади  і  середньої
заробітної  плати  протягом  всього  періоду  проходження  ними  підготовки
та/або підвищення кваліфікації з надання першої допомоги".

Комітет вирішив:

1.  Рекомендувати  Комітету  з  питань  охорони  здоров'я  внести
пропозицію до Верховної Ради України про повернення на доопрацювання
проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо
удосконалення надання першої допомоги (реєстр. № 9427).

2. Висновок направити до Комітету з питань охорони здоров'я.

Перший заступник
Голови Комітету                                                                А.Дирів


