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З А К О Н     У К Р А Ї Н И

Про забезпечення дотримання вимоги статті 49 Конституції України 
щодо заборони скорочення існуючої мережі державних і комунальних 

закладів охорони здоров’я України

Цей Закон встановлює заборону на вчинення  органами державної влади 
та  їх  посадовими  особами  дій,  прийняття  нормативно-правових  актів,  які 
порушують конституційну вимогу про заборону скорочення існуючої мережі 
державних і комунальних закладів охорони здоров’я України.

Завданням  Закону  є  забезпечення  дотримання  Основного  Закону 
України та конституційного права громадян на охорону здоров’я незалежно 
від  місця  їх  проживання;  запобігання  масовій  ліквідації,  реорганізації  під 
виглядом перепрофілювання, та іншим діям, які направлені на  скорочення 
мережі державних і комунальних закладів охорони здоров’я.

Стаття 1. Конституція – Основний Закон України.
Закони  та  інші   нормативно-правові  акти  приймаються  на  основі 

Конституції  України і повинні відповідати їй. 
  Органи  державної  влади  та  їх  посадові  особи  діють  виключно  на 

підставі та в межах, передбачених Конституцією та законами України.

Стаття 2.  Забезпечення дотримання вимоги статті  49  Конституції 
України.

Органами  державної  влади  та  їх  посадовими  особами  не  можуть 
вчинятися дії, в результаті яких скорочується мережа існуючих державних та 
комунальних закладів охорони здоров’я, чим порушується вимога статті 49 



Конституції України. 
Забороняється  прийняття  нормативно-правових  актів  щодо 

запровадження механізмів, направлених на:
         -  ліквідацію поліклінік,  амбулаторій,  фельдшерсько-акушерських 
пунктів (у тому числі, які розташовані на території  сільських та селищних 
рад) та інших медичних закладів державної та комунальної форм власності;

- перепрофілювання закладів охорони здоров'я, що призводить до зміни 
їх  цільового  призначення   та/або  скорочення  кількості   працівників  і 
зменшення кількості ліжкомісць;

- інші форми реорганізації, направлені на скорочення кількості закладів 
охорони здоров’я та зменшення обсягів медичної допомоги населенню;

- скорочення режиму роботи медичних закладів.

Стаття 3. Контроль за дотриманням положень цього Закону.
Здійснення  контролю  за  дотриманням  положень  цього  Закону,  та 

відповідно  положення  Конституції  України  щодо  заборони  скорочення 
існуючої  мережі  державних  і  комунальних  закладів  охорони  здоров’я, 
покладається на спеціально уповноважений орган у сфері охорони здоров’я.

Стаття 4. Відповідальність за порушення норм цього Закону.
Органи державної влади та їх посадові особи за порушення норм цього 

Закону  несуть  дисциплінарну,  адміністративну  або  кримінальну 
відповідальність згідно із  законодавством України.

                        Прикінцеві положення.

1. Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його 
опублікування.

2. Кабінету Міністрів України  доручити у двомісячний строк з дня
 набрання чинності цим Законом:

     привести  свої  нормативно-правові  акти  у  відповідність  з  цим 
Законом.

Голова Верховної Ради 
             України                                                                       В.ЛИТВИН
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