
Науково-практичний висновок до проекту Закону України
про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо удосконалення

захисту працівників бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги під час виконання службових обов’язків

Норма проекту Пропонована норма Коментарі
КУпАП

● частину першу статті 183 викласти у такій
редакції:

«Завідомо неправдивий виклик
пожежно-рятувального підрозділу (частини), поліції
або інших аварійно-рятувальних формувань –»;

Стаття 183. Завідомо неправдивий виклик
спеціальних служб
Завідомо неправдивий виклик
пожежно-рятувального підрозділу (частини), поліції
або інших аварійно-рятувальних формувань -
тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до
двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.

Завідомо неправдивий виклик бригади екстреної
(швидкої) медичної допомоги та служби
медицини катастроф -
карається штрафом від двохсот до п’ятисот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Діяння, передбачене частиною другою цієї статті,
вчинене повторно протягом року після накладення
адміністративного  стягнення, -
карається штрафом від чотирьохсот до тисячі
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або
громадськими роботами на строк від сорока до
шестидесяти годин.

Діяння, передбачене частиною другою цієї статті,
вчинене малолітніми або неповнолітніми особами
віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років, -
тягне за собою накладення штрафу на батьків або
осіб, які їх замінюють, від п’ятдесяти до ста
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або

Доцільніше розмістити відповідальність
за завідомо неправдивий виклик
бригади екстреної (швидкої) медичної
допомоги в ст. 183 КУпАП (як
кваліфікований вид правопорушення).
Звертаємо увагу, що законотворець не
врахував, що крім бригад швидкої
медичної допомоги є служба медицини
катастроф, яка також забезпечує
надання медичної допомоги та є
складовою аварійно-рятувальних служб.
Відповідно до п. 9 ст. 23 Кодексу
цивільного захисту України, особливим
видом аварійно-рятувальних служб є
служби медицини катастроф, які діють
у складі центрів екстреної медичної
допомоги та медицини катастроф
системи екстреної медичної допомоги,
що створюються органами влади
Автономної Республіки Крим, областей,
міст Києва та Севастополя відповідно
до закону.
Отож, з пропонованого проекту
випливає, що відповідальність за
завідомо неправдивий виклик
медичного працівника бригади
екстреної (швидкої) медичної допомоги
і медичного працівника служби
медицини катастроф різнитиметься.



громадські роботи на строк від двадцяти до сорока
годин.

Діяння, передбачене частиною третьою цієї статті,
вчинене малолітньою або неповнолітньою особою
віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років, -
тягне за собою накладення штрафу на батьків або
осіб, які їх замінюють, від ста до двохсот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або
громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти
годин.

Примітка. Під завідомо неправдивим викликом
бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги слід
розуміти недостовірне повідомлення про
невідкладний стан людини і місце події та/або
звернення про необхідність надання екстреної
медичної допомоги за єдиним телефонним номером
екстреної медичної допомоги 103 чи за єдиним
телефонним номером системи екстреної допомоги
населенню 112 з метою введення в оману
працівників системи екстреної (швидкої) медичної
допомоги, вчинене умисно, коли особа, яка його
вчинила, усвідомлювала протиправний характер
своєї дії, передбачала її шкідливі наслідки і бажала
їх, або свідомо допускала настання цих наслідків.»;

Вважаємо, що такий підхід призведе до
некоректності застосування норми
закону та видається дискримінаційним.

Окрім цього, видається нелогічною
архітектоніка КУпАП, адже схожі
склади правопорушень матимуть
розриви складами, приміром, щодо
несплати аліментів.
Вважаємо, що посилення юридичної
відповідальності не потребує окремої
статті, а можна забезпечити шляхом
формулювання кваліфікуючих складів
правопорушень.
І при такому підході також вважаємо,
що доречно включити і службу
медицини катастроф.

КУпАП
● доповнити Кодекс статтею 1833 такого змісту:

«Стаття 1833. Завідомо неправдивий виклик
бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги
Завідомо неправдивий виклик бригади екстреної
(швидкої) медичної допомоги -

Стаття 1833. Завідомо неправдивий виклик бригади
екстреної (швидкої) медичної допомоги

Завідомо неправдивий виклик бригади екстреної
(швидкої) медичної допомоги -

Необхідність уточнення санкції статті (1
та 2) полягає у тому, що не може бути
стягнення за ч. 1 більше ніж за ч. 2,
оскільки у пропонованій редакції існує
реальна можливість призначення
стягнення за повторне вчинення



карається штрафом від двохсот до п’ятисот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Те саме діяння, вчинене повторно протягом року після
накладення адміністративного  стягнення, -
карається штрафом від чотирьохсот до тисячі
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або
громадськими роботами на строк від сорока до
шестидесяти годин.

Діяння, передбачене частиною першою цієї статті,
вчинене малолітніми або неповнолітніми особами
віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років, -
тягне за собою накладення штрафу на батьків або
осіб, які їх замінюють, від п’ятдесяти до ста
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або
громадські роботи на строк від двадцяти до сорока
годин.

Діяння, передбачене частиною другою цієї статті,
вчинене малолітньою або неповнолітньою особою
віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років, -
тягне за собою накладення штрафу на батьків або
осіб, які їх замінюють, від ста до двохсот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або
громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти
годин.

Примітка. Під завідомо неправдивим викликом
бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги слід
розуміти недостовірне повідомлення про
невідкладний стан людини і місце події та/або
звернення про необхідність надання екстреної
медичної допомоги за єдиним телефонним номером

карається штрафом від двохсот до трьохсот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Те саме діяння, вчинене повторно протягом року
після накладення адміністративного  стягнення, -

карається штрафом від чотирьохсот до п’ятисот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або
громадськими роботами на строк від сорока до
шестидесяти годин.

Примітка. Під завідомо неправдивим викликом
бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги слід
розуміти недостовірне повідомлення про
невідкладний стан людини і місце події та/або
звернення про необхідність надання екстреної
медичної допомоги за єдиним телефонним номером
екстреної медичної допомоги 103 чи за єдиним
телефонним номером системи екстреної допомоги
населенню 112.

правопорушення у розмірі меншому (від
400) ніж за первісне вчинення
правопорушення (до 500).
Необхідність зниження розміру
стягнення полягає у тому, що
пропонований розмір не корелює з
суспільною шкодою та є очевидно
непосильним. Слід відзначити, що
стягнення за не менш
суспільно-шкідливе діяння визначене ст.
183 КУпАП у своєму максимумі сягає
лише 200 мінімумів.
Частини 3, 4 пропонується виключити,
бо такий підхід законодавчої практики
руйнує принципи створення та дії
кодифікованого акту. Так, ст. 184
КУпАП регламентується
відповідальність за діяння вчинені
неповнолітніми особами. Підхід, коли
відповідальність за діяння
неповнолітніх описується у кожній
окремій нормі створює як непотрібну
конкуренцію норм, так і порушує
принцип правової визначеності.

Необхідність корекції тексту примітки
полягає у тому, що примітка, як частина
норми права, не може містити у собі
елементи складу правопорушення,
описувати такі елементи як умисел,
мотив та ставлення до наслідків.
Вказана позиція щодо змісту
«примітки» має своє висвітлення й у
численних правових позиціях ВС



екстреної медичної допомоги 103 чи за єдиним
телефонним номером системи екстреної допомоги
населенню 112 з метою введення в оману працівників
системи екстреної (швидкої) медичної допомоги,
вчинене умисно, коли особа, яка його вчинила,
усвідомлювала протиправний характер своєї дії,
передбачала її шкідливі наслідки і бажала їх, або
свідомо допускала настання цих наслідків.»;

(приміром, Постанова Верховного Суду
у складі колегії суддів Касаційного
адміністративного суду від 21.02.2021
справа №240/11952/19)

Стаття 218. Адміністративні комісії

Адміністративні комісії при виконавчих органах
міських рад розглядають справи про адміністративні
правопорушення, передбачені статтями 45, …
статтями 183, 1833, 18512, 186, 189, 1891, 2121 цього
Кодексу.

Адміністративні комісії при виконавчих органах
сільських, селищних рад розглядають справи про
адміністративні правопорушення, передбачені
статтею 92, … статтями 183, 1833, 186, 2121 цього
Кодексу.

Стаття 218. Адміністративні комісії

Адміністративні комісії при виконавчих органах
міських рад розглядають справи про адміністративні
правопорушення, передбачені статтями 45, …
статтею 183, частиною 1 статті 1833, статтями
18512, 186, 189, 1891, 2121 цього Кодексу.

Адміністративні комісії при виконавчих органах
сільських, селищних рад розглядають справи про
адміністративні правопорушення, передбачені
статтею 92, … статтею 183, частиною 1 ст. 1833,
186, 2121 цього Кодексу.

Необхідно змінити, бо відповідно до ст.
301 КУпАП, громадські роботи
призначаються судами (суддями). Отож,
усі інші суб’єкти розгляду вправі
розглядати лише ті склади
правопорушення, що не передбачає
адміністративного стягнення у виді
громадських робіт.

Стаття 219. Виконавчі комітети (виконавчі органи)
сільських, селищних, міських рад

Виконавчі комітети (а в населених пунктах, де не
створено виконавчих комітетів, - виконавчі органи, що
виконують їх повноваження) сільських, селищних,
міських рад розглядають справи про адміністративні
правопорушення, передбачені частиною другою статті
443, … статтями 183, 1833, 197, 198 цього Кодексу

Стаття 219. Виконавчі комітети (виконавчі органи)
сільських, селищних, міських рад

Виконавчі комітети (а в населених пунктах, де не
створено виконавчих комітетів, - виконавчі органи,
що виконують їх повноваження) сільських,
селищних, міських рад розглядають справи про
адміністративні правопорушення, передбачені
частиною другою статті 443, … статтею 183,
частиною 1 статті 1833, статтями 197, 198 цього
Кодексу

Необхідно змінити, бо відповідно до ст.
301 КУпАП, громадські роботи
призначаються судами (суддями). Отож,
усі інші суб’єкти розгляду вправі
розглядати лише ті склади
правопорушення, що не передбачає
адміністративного стягнення у виді
громадських робіт.



Стаття 221. Районні, районні у місті, міські чи
міськрайонні суди (судді)

Судді районних, районних у місті, міських чи
міськрайонних судів розглядають справи про
адміністративні правопорушення, передбачені
частинами першою - четвертою та сьомою статті 41,
статтями 411 – 413, 421, 422, частиною першою статті
44, статтею 441, частиною першою статті 443,
статтями 461, 462, 51, 512, 514, частинами другою,
четвертою та п’ятою статті 85, статтями 851, 88 – 882,
89, 90, 91, 915, 916, 921, 962, 98, 101-103, 1033,
частиною першою статті 1061, статтями 1062, 107-1,
частиною другою статті 112, частинами четвертою,
сьомою і дев’ятою статті 121, частиною п’ятою статті
122, частиною першою статті 1222, статтями 1224,
1225, частинами другою і третьою статті 123, статтею
124, частиною третьою статті 126, частиною
четвертою статті 127, статтею 1271, статтею 130,
частиною третьою статті 133, статтями 1351, 139,
частиною четвертою статті 140, статтями 146, 1491,
частиною другою статті 154, статтею 1551, частинами
першою, третьою і четвертою статті 156, статтями
1564, 160, 162, 1621, 1623, 1631 – 1634, частиною
другою статті 1637, статтями 16312, частинами другою
і третьою статті 16317, статтями 164, 1643, 1645-16413,
частини третя - шоста статті 16414, статті 16415-16419,
1661 – 1664, частинами першою, другою, дев’ятою та
десятою статті 1666, 1668 – 16612, 16614 – 16618, 16621,
16622, 16623, 16624, 16625, 16627, 1712, 1724 – 17220, 173 –
1732, 1734, 174, 1772, частиною третьою статті 178,
статтею 1801, частинами першою, другою і третьою
статті 181, частиною другою статті 182, статтями 1831,
1832, частинами третьою та четвертою статті 1833,

Стаття 221. Районні, районні у місті, міські чи
міськрайонні суди (судді)

Судді районних, районних у місті, міських чи
міськрайонних судів розглядають справи про
адміністративні правопорушення, передбачені
частинами першою - четвертою та сьомою статті 41,
статтями 411 – 413, 421, 422, частиною першою статті
44, статтею 441, частиною першою статті 443,
статтями 461, 462, 51, 512, 514, частинами другою,
четвертою та п’ятою статті 85, статтями 851, 88 – 882,
89, 90, 91, 915, 916, 921, 962, 98, 101-103, 1033,
частиною першою статті 1061, статтями 1062, 107-1,
частиною другою статті 112, частинами четвертою,
сьомою і дев’ятою статті 121, частиною п’ятою
статті 122, частиною першою статті 1222, статтями
1224, 1225, частинами другою і третьою статті 123,
статтею 124, частиною третьою статті 126, частиною
четвертою статті 127, статтею 1271, статтею 130,
частиною третьою статті 133, статтями 1351, 139,
частиною четвертою статті 140, статтями 146, 1491,
частиною другою статті 154, статтею 1551,
частинами першою, третьою і четвертою статті 156,
статтями 1564, 160, 162, 1621, 1623, 1631 – 1634,
частиною другою статті 1637, статтями 16312,
частинами другою і третьою статті 16317, статтями
164, 1643, 1645-16413, частини третя - шоста статті
16414, статті 16415-16419, 1661 – 1664, частинами
першою, другою, дев’ятою та десятою статті 1666,
1668 – 16612, 16614 – 16618, 16621, 16622, 16623, 16624,
16625, 16627, 1712, 1724 – 17220, 173 – 1732, 1734, 174,
1772, частиною третьою статті 178, статтею 1801,
частинами першою, другою і третьою статті 181,
частиною другою статті 182, статтями 1831, 1832,

Пропонується змінити, у зв’язку з
позицією висвітленою в п.1 та п.2
таблиці (коментарі).

Підкреслюємо, що частини 3 і 4 проекту
пропонуємо видалити.



статтями 184 – 18511, 18513, 18514, 1861, 1865 – 1868,
187, 188, 1881, 18813 (крім справ про адміністративні
правопорушення, пов’язані з невиконанням законних
вимог державного виконавця), 18814, 18816, 18817,
18819, 18822, 18825, 18827, 18828, 18831 - 18835, 18838 -
18841, 18845 - 18850, 18854, 18855, 18857, частиною
першою статті 1891, статтями 1893, 190, 191, 193, 1951

– 1956, статтями 2041, 2043, 2061, 2122 – 21224 цього
Кодексу, а також справи про адміністративні
правопорушення, вчинені особами віком від
шістнадцяти до вісімнадцяти років.

частиною другою статті 1833, статтями 184 – 18511,
18513, 18514, 1861, 1865 – 1868, 187, 188, 1881, 18813

(крім справ про адміністративні правопорушення,
пов’язані з невиконанням законних вимог
державного виконавця), 18814, 18816, 18817, 18819,
18822, 18825, 18827, 18828, 18831 - 18835, 18838 - 18841,
18845 - 18850, 18854, 18855, 18857, частиною першою
статті 1891, статтями 1893, 190, 191, 193, 1951 – 1956,
статтями 2041, 2043, 2061, 2122 – 21224 цього Кодексу,
а також справи про адміністративні
правопорушення, вчинені особами віком від
шістнадцяти до вісімнадцяти років

Стаття 222. Органи Національної поліції

Органи Національної поліції розглядають справи
про такі адміністративні правопорушення: про
порушення громадського порядку, правил дорожнього
руху, правил паркування транспортних засобів,
правил, що забезпечують безпеку руху транспорту,
правил користування засобами транспорту, правил,
спрямованих на забезпечення схоронності вантажів на
транспорті, а також про незаконний відпуск і
незаконне придбання бензину або інших
паливно-мастильних матеріалів (статті 80 і 81 (в
частині перевищення нормативів вмісту
забруднюючих речовин у відпрацьованих газах
транспортних засобів), … статті 183, 1833, 192, 194,
195).

Стаття 222. Органи Національної поліції

Органи Національної поліції розглядають справи
про такі адміністративні правопорушення: про
порушення громадського порядку, правил
дорожнього руху, правил паркування транспортних
засобів, правил, що забезпечують безпеку руху
транспорту, правил користування засобами
транспорту, правил, спрямованих на забезпечення
схоронності вантажів на транспорті, а також про
незаконний відпуск і незаконне придбання бензину
або інших паливно-мастильних матеріалів (статті 80
і 81 (в частині перевищення нормативів вмісту
забруднюючих речовин у відпрацьованих газах
транспортних засобів), … статті 183, частиною 1
статті 1833, статті 192, 194, 195).

Необхідно змінити, бо відповідно до ст.
301 КУпАП, громадські роботи
призначаються судами (суддями). Отож,
усі інші суб’єкти розгляду вправі
розглядати лише ті склади
правопорушення, що не передбачає
адміністративного стягнення у виді
громадських робіт.

Розділ XV
ЗЛОЧИНИ ПРОТИ АВТОРИТЕТУ ОРГАНІВ
ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ, ОБ'ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН,
ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЖУРНАЛІСТІВ ТА
ПРАЦІВНИКІВ СИСТЕМИ ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ

Розділ XV
КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ПРОТИ
АВТОРИТЕТУ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ,
ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ,
ОБ'ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН, КРИМІНАЛЬНІ
ПРАВОПОРУШЕННЯ ПРОТИ ЖУРНАЛІСТІВ

Не актуальні відомості у проекті закону
та в порівняльній таблиці. Термін
«злочин» у всіх відмінках замінено
поняттям кримінального
правопорушення (відповідно до Закону
№ 2617-VIII). Крім того, дужка має



ДОПОМОГИ, ЯКІ ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ БРИГАД
ЕКСТРЕНОЇ (ШВИДКОЇ ДОПОМОГИ)

ТА ПРАЦІВНИКІВ СИСТЕМИ ЕКСТРЕНОЇ
МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ, ЯКІ ВХОДЯТЬ ДО
СКЛАДУ БРИГАД ЕКСТРЕНОЇ (ШВИДКОЇ)
МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА СЛУЖБИ
МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ

стояти після слова «швидкої», а не
«допомоги» та слід доповнити словом
«медичної», згідно з профільним
Законом.
Окрім того, вважаємо за доцільне
вказати і служби медицини катастроф з
метою уніфікованого підходу.

Стаття 3501. Погроза або насильство щодо
працівника системи екстреної медичної допомоги,
який входить до складу бригади екстреної (швидкої)
медичної допомоги

1. Погроза вбивством, заподіянням тяжких
тілесних ушкоджень по відношенню до працівника
системи екстреної медичної допомоги, який входить
до складу бригади екстреної (швидкої) медичної
допомоги, під час виконання ним службових
обов’язків, застосована з метою перешкоджання
службовій або професійній діяльності, а так само з
метою заволодіння майном чи з іншою метою в
інтересах  того, хто погрожує, -

карається арештом на строк до шести місяців
або обмеженням волі на строк до трьох років, або
позбавленням волі на  строк  до двох років.

2. Умисне нанесення побоїв або заподіяння
легкого чи середньої тяжкості тілесного
ушкодження працівнику системи екстреної медичної
допомоги, який входить до складу бригади екстреної
(швидкої) медичної допомоги, під час виконання ним
службових обов’язків –

карається обмеженням волі на строк від трьох
до п'яти років або позбавленням волі на той самий
строк.

Стаття 3501. Погроза або насильство щодо
працівника системи екстреної медичної допомоги,
який входить до складу бригади екстреної (швидкої)
медичної допомоги або служби медицини
катастроф

1. Погроза вбивством, заподіянням тяжких
тілесних ушкоджень щодо працівника системи
екстреної медичної допомоги, який входить до
складу бригади екстреної (швидкої) медичної
допомоги, під час виконання ним професійних
обов’язків із забезпечення надання екстреної
медичної допомоги,  -

карається арештом на строк до шести
місяців або обмеженням волі на строк до трьох
років.

2. Умисне нанесення побоїв або заподіяння
легкого чи середньої тяжкості тілесного ушкодження
працівнику системи екстреної медичної допомоги,
який входить до складу бригади екстреної (швидкої)
медичної допомоги, або служби медицини
катастроф під час виконання ним професійних
обов’язків із забезпечення надання екстреної
медичної допомоги –

Зважаючи на те, що діяння буде вчинене
з моменту висловлення погроз
вбивством або заподіянням ушкоджень,
особі, що входить до складу бригади, -
розписувати додаткову мету діяння є
зайвим, бо для кваліфікації
кримінального правопорушення це не
матиме жодного значення. Одночасно
використане формулювання «з іншою
метою», фактично дорівнює фразі «з
будь-якою метою», що так само вказує
на недоцільність додаткового
формулювання мети у нормі права.

Щодо санкції частини 1 статті, то
позбавлення волі є невідповідним
тяжкості вчиненого діяння у
співставлення зі ст.129 КК України, яка
оперує додатково ще й обов’язковою
наявністю реальних побоювань
виконання загрози. Порівняння зі ст. 345
КК України є не можливим, виходячи з
того, що у випадку правоохоронних
органів законодавцем підвищена міра
відповідальності, через специфіку
діяльності спеціальних органів у сфері
криміногенної обстановки.



3. Умисне заподіяння тяжкого тілесного
ушкодження працівнику системи екстреної медичної
допомоги, який входить до складу бригади екстреної
(швидкої) медичної допомоги, під час виконання ним
службових обов’язків –

карається позбавленням волі на строк від
п'яти до дванадцяти років.

Примітка. У цій статті під виконанням
службових обов’язків слід розуміти здійснення
працівниками системи екстреної медичної допомоги,
які входять до складу бригади екстреної (швидкої)
медичної допомоги, невідкладних організаційних,
діагностичних та лікувальних заходів, спрямованих
на врятування і збереження життя людини у
невідкладному стані та мінімізацію наслідків впливу
такого стану на її здоров’я.

карається обмеженням волі на строк від
трьох до п'яти років або позбавленням волі на той
самий строк.

3. Умисне заподіяння тяжкого тілесного
ушкодження працівнику системи екстреної медичної
допомоги, який входить до складу бригади екстреної
(швидкої) медичної допомоги, або служби
медицини катастроф під час виконання ним
професійних обов’язків із забезпечення надання
екстреної медичної допомоги –

карається позбавленням волі на строк від
п'яти до дванадцяти років.

Виключення примітки необхідне у
зв’язку із тим, що службові обов’язки
складу бригади екстреної медичної
допомоги є деталізованими у
відповідному, профільному
законодавстві й тому в цій частині
норма права має стати бланкетною.
Спроба описати весь спектр обов’язків у
трьох словах неминуче потягне випадки,
коли велика частина діянь не буде
криміналізована.
Так, ст.345 КК України не має жодної
примітки, бо службові обов’язки
правоохоронних органів описані у
відповідному законодавстві.
Одночасно, ст.3451 КК України має
примітку бо мова йде про професійну
діяльність журналіста, що є поняттям не
тотожним службовим обов’язкам.
Таким чином, коли мова йде про
обов’язки то їх перелік є вичерпним та
деталізованим й не потребує
дублювання у примітці.
Щодо недоречності примітки видається
за необхідне навести приклад, коли
діяння буде вчинене щодо водія бригади
екстреної медичної допомоги, який
очікує решту бригади за місцем
виклику. Фактично у цей час водій не
здійснює організаційних, діагностичних
та лікувальних заходів, тобто згідно з
примітки склад кримінального
правопорушення відсутній. Однак, водій



входить до бригади екстреної медичної
допомоги та має відповідні професійні
обов’язки щодо забезпечення надання
екстреної медичної допомоги відповідно
до пп. 6, 7, 15, 16 Типового положення
про бригаду екстреної (швидкої)
медичної допомоги (КМУ від 21.11.12
№1114) та ЗУ «Про екстрену медичну
допомогу».
Слід відзначити, що відповідно до
статистики нападу на бригади екстреної
медичної допомоги, об’єктами нападу
здебільшого і постають обладнання та
лікувальні засоби, що знаходяться у
відповідних службових автомобілях під
контролем водія таких.

Окрім того, необхідно додати
працівників служби медицини
катастроф.

Також привертаємо увагу, що
некоректно говорити про виконання
службових обов’язків, адже надання
медичної допомоги є професійним
обов’язком медичного працівника згідно
зі ст. 78 Закону України «Основи
законодавства України про охорону
здоров’я».

Також підкреслимо, що в примітці
використано дефініцію юридичної
конструкції «екстрена медична
допомога», що закріплено в ст. 1 Закону



України «Про екстрену медичну
допомогу» (екстрена медична допомога
– медична допомога, яка полягає у
здійсненні працівниками системи
екстреної медичної допомоги відповідно
до цього Закону невідкладних
організаційних, діагностичних та
лікувальних заходів, спрямованих на
врятування і збереження життя людини
у невідкладному стані та мінімізацію
наслідків впливу такого стану на її
здоров’я).

Аби покрити усіх членів бригади слід
використовувати формулювання: «із
забезпечення надання екстреної
медичної допомоги».

Закон України «Основи законодавства України
про охорону здоров’я»

● доповнити статтю 77 Закону України «Основи
законодавства України про охорону здоров’я»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР),
1993, № 4, ст.19 з наступними змінами)
частиною такого змісту:

«Працівники системи екстреної медичної допомоги,
які входять до складу бригад екстреної (швидкої)
медичної допомоги, під час виконання службових
обов’язків мають право на захист від протиправного
посягання на своє життя та здоров’я, який
забезпечується відповідно до законодавства»

Не доповнювати. Правовий статус працівників системи
екстреної медичної допомоги, які
входять до складу бригад екстреної
(швидкої) медичної допомоги,
регулюється Законом України «Про
екстрену медичну допомогу».
Профільний закон містить аналогічне
положення в ч. 5 ст. 11.
Дублювання правових норм
нівелюватиме правову визначеність.

Окрім того, видається, що доповнення
таким положенням створить
дискримінаційний підхід держави у
ставленні до медичних працівників.
Посягань на життя і здоров’я зазнають



медичні працівники і в своїх кабінетах, і
при надання медичної допомоги на
дому.

- Слід внести зміни і до ст. 255 КУпАП:
Доповнити абзац третій пункту першого ч. 1 ст. 255
органів охорони здоров’я (частина перша статті 44-3,
статті 45, 46, 46-2, ст. 1833);

Проект не визначає, хто управнений
буде складати протоколи про
адміністративні правопорушення за ст.
1833 КУпАП
І слід виключити ст. 183 КУпАП у
повноваженнях органів охорони
здоров’я
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