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Про проект Закону України про попередження інвалідності та 

систему реабілітації в Україні (реєстр. № 4458) 

 

 

Розглянувши проект Закону України про попередження інвалідності та 

систему реабілітації в Україні (реєстр. № 4458 від 15.04.2016 р.), поданий 

народним депутатом України Сисоєнко І.В. та іншими народними депутатами 

України, Комітет зазначає наступне. 

Аналіз законопроекту вказує, що його положення повністю побудовані 

на положеннях Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» (далі – 

Закон про реабілітацію), який пропонується визнати таким, що втратив 

чинність. При цьому: 

1. Діючі положення Закону про реабілітацію пропонується поширити 

також на осіб з тимчасовим обмеженням життєдіяльності – осіб, що втратили 

внаслідок захворювання, травми (поранення) або її наслідків, вроджених вад, 

здатність до самообслуговування, пересування, орієнтації, контролю своєї 

поведінки, спілкування, навчання, виконання трудової діяльності, яка може 

бути відновлена або компенсована в результаті проведення реабілітаційних 

заходів. 

Слід звернути увагу  на те, що: 

- положення статті 16 законопроекту щодо проведення медичної 

експертизи з тимчасового обмеження життєдіяльності особи (з тимчасової 

втрати працездатності) дублюють положення статті 69 Закону України 

«Основи законодавства України про охорону здоров’я», якими регулюються 

питання медико-соціальної експертизи тимчасової втрати працездатності. 
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Тобто, у законопроекті поняття «особа з тимчасовим обмеженням 

життєдіяльності» ототожнюється із поняттям «особа з тимчасовою втратою 

працездатності»; 

- в законах України «Основи законодавства України про охорону 

здоров’я», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», 

«Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування» вже врегульовані питання надання особам з тимчасовою 

втратою працездатності послуг з медичної, соціальної, професійної 

реабілітації.  

Відповідно до Положення про експертизу тимчасової непрацездатності, 

затвердженого наказом МОЗ України від 09.04.2008 р. № 189, тимчасова 

непрацездатність – це непрацездатність особи внаслідок захворювання, 

травми або з інших причин, що не залежить від факту втрати працездатності 

(пологи, карантин, догляд за хворим тощо), яка має тимчасовий зворотний 

характер під впливом лікування та реабілітаційних заходів, триває до 

відновлення працездатності або встановлення групи інвалідності, а в разі 

інших причин - до закінчення причин відсторонення від роботи.  

Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування» передбачено, що страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою 

працездатності підлягають особи, які працюють на умовах трудового договору 

(контракту), а також обрані на виборні посади в органах державної влади, 

органах місцевого самоврядування та в інших органах. Особи, які 

забезпечують себе роботою самостійно, мають право на матеріальне 

забезпечення та соціальні послуги відповідно до цього Закону за умови сплати 

страхових внесків до Фонду згідно із законом. Застраховані особи мають 

право, зокрема, на послуги медичної, професійної, соціальної реабілітації, 

включаючи придбання автомобіля, протезів, допомогу у веденні домашнього 

господарства, що надаються відповідно до законодавства тощо.  

2. Передбачено: 

2.1. Створити центральний орган виконавчої влади з попередження 

інвалідності та функціонування системи реабілітації, соціального захисту осіб 

з тимчасовим обмеженням життєдіяльності, ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції (стаття 7 законопроекту), на який, зокрема, 

покладаються повноваження щодо: 

- забезпечення координації діяльності центральних і місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо здійснення заходів 

з попередження інвалідності, соціального захисту осіб з тимчасовим 

обмеженням життєдіяльності; 

- участі у розробленні державних цільових програм з попередження 

інвалідності та реабілітації осіб з тимчасовим обмеженням життєдіяльності, 

розвитку санаторно-курортної галузі; 

- збору та аналізу інформації про потребу у забезпеченні осіб з 

тимчасовим обмеженням життєдіяльності санаторно-курортним лікуванням, а 

також технічними та іншими засобами реабілітації, надані Мінсоцполітики 
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пропозицій щодо їх розподілу між регіонами для подальшого забезпечення, 

здійснення моніторингу і контролю за їх реалізацією; 

- забезпечення координації діяльності центральних та місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 

організацій щодо реалізації міжнародних проектів і програм з попередження 

інвалідності та у сфері реабілітації осіб з тимчасовим обмеженням 

життєдіяльності; 

- участі у розробці єдиних науково обґрунтованих державних соціальних 

нормативів у сфері реабілітації, критеріїв та вимог до реабілітаційних заходів, 

Державної типової програми реабілітації осіб з інвалідністю, вимог щодо 

медичного, освітнього, науково-методичного, матеріально-технічного, 

фінансового і кадрового забезпечення реабілітаційних установ; 

- участі у міжнародному співробітництві, підготовці проектів 

міжнародних договорів України з питань попередження інвалідності та у сфері 

реабілітації, підготовці пропозицій щодо укладення і денонсації таких 

договорів, організації у межах своїх повноважень роботи з виконання 

міжнародних договорів; 

- участі у розробленні норм і правил користування природними 

лікувальними ресурсами; 

- участі у розробці правових, економічних та організаційних механізмів, 

що стимулюють ефективну діяльність реабілітаційних установ та санаторно-

курортних закладів, та забезпеченні оптимізації та розвитку їх мережі тощо; 

2.2. Впровадити Державну програму з попередження інвалідності 

(стаття 12 законопроекту), яка, зокрема, включає: 

- розробку заходів з попередження або обмеження випадків втрати 

здоров'я, включаючи програми імунізації; 

- розробку заходів з попередження вроджених вад і дефектів, хронічних 

і професійних захворювань, нещасних випадків, травматизму (поранень), а 

також перебудову психіки особи за допомогою зовнішнього впливу; 

- створення спеціальних програм щодо зниження травматизму та 

попередження хронічних неінфекційних захворювань, заснованих на 

документах, прийнятих Організацією Об'єднаних Націй і Всесвітньою 

організацією охорони здоров'я; 

- проведення медичного та реабілітаційного обстеження, виявлення та 

визначення ступеню обмежень життєдіяльності, заходів з оздоровлення осіб; 

- створення спеціальних програм щодо зниження частоти і тяжкості 

спадкової патології та захворювань, що призводять до інвалідності; 

- проведення роз'яснювальної роботи щодо шкоди куріння і алкоголізму, 

надлишкової маси тіла, недостатньої фізичної активності як факторів ризику 

онкологічних, серцево-судинних і інших хронічних захворювань тощо. 

Як вбачається, заходи, які пропонується передбачити у Державній 

програмі з попередження інвалідності, мають переважно медичне 

спрямування. Тому при розгляді цього питання необхідно врахувати, що 

правові, організаційні, економічні та соціальні засади охорони здоров'я в 
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Україні, суспільні відносини у цій сфері з метою, зокрема, усунення факторів, 

що шкідливо впливають на здоров'я людей, попередження і зниження 

захворюваності, інвалідності та смертності, поліпшення спадковості 

регулюються Законом України «Основи законодавства України про охорону 

здоров’я»; 

2.3. Запровадити систему стандартів у сфері реабілітації, що складається 

з державних соціальних нормативів та галузевих стандартів (стаття 14 

законопроекту). Зокрема, передбачається, що галузевими стандартами у сфері 

реабілітації мають бути: 

- стандарти з реабілітації;  

- табель матеріально-технічного оснащення. 

Зазначені положення законопроекту частково дублюють положення 

статті 14-1 Закону України «Основи законодавства України про охорону 

здоров’я». 

Необхідно також врахувати, що на сьогодні Законом про реабілітацію 

визначено, що до законодавства України з питань реабілітації інвалідів 

відноситься, у тому числі, Закон України «Про державні соціальні стандарти і 

державні соціальні гарантії», у якому чітко визначено 9 сфер, в яких  

застосовуються державні соціальні стандарти і нормативи та гарантії їх 

забезпечення. Зокрема, ці стандарти і нормативи застосовуються у сфері 

соціальних послуг, охорони здоров’я, обслуговування закладами фізичної 

культури та спорту тощо;  

2.4. Pапровадити рівні реабілітації:  

- первинна реабілітація – здійснюється в гострий період перебігу 

захворювання або травми (поранення) у відділеннях реанімації, інтенсивної 

терапії, спеціалізованих клінічних відділеннях закладів охорони здоров’я за 

профілем основного захворювання при наявності підтвердженої результатами 

обстеження перспективи відновлення функцій (реабілітаційного потенціалу) і 

відсутності протипоказань до методів реабілітації; 

- вторинна реабілітація – здійснюється в ранній відновний період 

перебігу захворювання або травми (поранення), пізній реабілітаційний період, 

період залишкових явищ перебігу захворювання, при хронічному перебігу 

захворювання поза загостренням в амбулаторних умовах за місцем 

проживання особи з тимчасовим обмеженням життєдіяльності, особи з 

інвалідністю, дитини з інвалідністю в спеціалізованих реабілітаційних 

відділеннях закладів охорони здоров’я, реабілітаційних установах, санаторно-

курортних закладах; 

- третинна реабілітація – здійснюється в період залишкових явищ 

перебігу захворювання, при хронічному перебігу захворювання поза 

загостренням в амбулаторних, санаторно-курортних умовах, а також виїзними 

реабілітаційними бригадами за місцем проживання особи з тимчасовим 

обмеженням життєдіяльності, особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю. 

Реабілітація на третинному рівні здійснюється особам з тимчасовим 

обмеженням життєдіяльності, особам з інвалідністю, незалежним у 
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повсякденному житті при здійсненні самообслуговування, спілкування та 

самостійного переміщення (або з додатковими засобами опори), при наявності 

підтвердженої результатами обстеження перспективи відновлення функцій 

(реабілітаційного потенціалу); 

2.5.Визначити, що реабілітаційні заходи здійснюються 

мультидисциплінарними командами на всіх рівнях реабілітації. 

Проте, у законопроекті не визначені, зокрема,  завдання та обов’язки 

фахівців і мультидисциплінарної команди на кожному рівні реабілітації;  

зв’язок між рівнями реабілітації; 

2.6. Деталізувати положення щодо медичної реабілітації (стаття 38 

законопроекту), зокрема передбачено: 

- форми, в яких надається медична реабілітація (амбулаторно, у денному 

стаціонарі, стаціонарно); 

- підстави (залежно від стану здоров’я та порушення функцій) для 

направлення осіб з тимчасовим обмеженням життєдіяльності, осіб з 

інвалідністю до закладів охорони здоров’я; 

- права батьків, діти яких під час медичної реабілітації перебувають у 

стаціонарних умовах закладів охорони здоров’я тощо.  

На сьогодні ці питання врегульовані: 

- у Законі України «Основи законодавства України про охорону 

здоров’я» (Розділ V «Медична допомога»), де визначено: 

 види медичної допомоги (екстрена, первинна, вторинна 

(спеціалізована), третинна (високоспеціалізована), паліативна, медична 

реабілітація); 

 заклади охорони здоров’я, які надають відповідний вид медичної 

допомоги; 

 що медична реабілітація здійснюється за медичними показаннями у 

порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері охорони здоров'я; 

- наказами Міністерства охорони здоров’я України, якими затверджено: 

 Порядок медичного обслуговування громадян центрами первинної 

медичної (медико-санітарної) допомоги; 

 Порядок організації медичного обслуговування та направлення 

пацієнтів до закладів охорони здоров'я, що надають вторинну (спеціалізовану) 

та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу. 

 

Уповноважений Президента України з прав людей з інвалідністю 

зазначає таке: 

- законопроект, не створюючи нову систему реабілітації для всіх 

категорій громадян України, фактично руйнує як концепцію чинного закону 

про реабілітацію осіб з інвалідністю, так і правове підґрунтя діючої системи 

реабілітації зазначеної категорії населення, основною метою якої є соціальна 

адаптація осіб з інвалідністю, включаючи створення умов для здобуття ними 

освіти та трудової зайнятості; 
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- запропонований у законопроекті перерозподіл та зміна законодавчо 

закріплених повноважень центральних і місцевих органів виконавчої влади, 

зокрема, покладених на Мінсоцполітики України та його підвідомчі органи в 

частині забезпечення функціонування і розвитку системи реабілітації осіб з 

інвалідністю, нівелює діяльність органів соціального захисту населення, 

установ реабілітації осіб з інвалідністю та перетворює чинний закон про 

реабілітацію осіб з інвалідністю в закон про медичну реабілітацію широкого 

кола осіб, у тому числі тих, яким не встановлено інвалідність; 

- неприйнятними є «новації» законопроекту щодо системи стандартів у 

сфері реабілітації, а також запровадження рівнів реабілітації: первинний 

(стаціонарний), вторинний (відновлювальний), третинний (підтримуючий), 

що стосується тільки медичної реабілітації із залученням закладів охорони 

здоров’я;  

- фактично, автори законопроекту включили до нього деякі норми із 

різного законодавства (переважно про охорону здоров’я), лише дещо 

розбавивши їх реабілітаційною термінологією, навіть не прорахувавши ні їх 

реалізацію, ні негативні наслідки; 

- прийняття законопроекту спричинить повний колапс не тільки в 

системі реабілітації осіб з інвалідністю, а й узагалі в соціальному захисті цієї 

категорії громадян.  

 

Міністерство соціальної політики України не підтримує 

законопроект, оскільки: 

- ним не пропонуються інструменти покращення функціонування 

вітчизняної системи реабілітації осіб з інвалідністю, а навпаки, прийняття 

даного законопроекту призведе до хаотичної ситуації з його реалізації, колізій 

у законодавстві і, як наслідок, до ризиків, що можуть зруйнувати вже створену 

та діючу систему реабілітації інвалідів; 

- переважна більшість положень законопроекту дослівно дублюють 

структуру, визначення і норми Закону України «Про реабілітацію інвалідів в 

Україні», а також деякі напрями, запозичені із Закону України «Основи 

законодавства України про охорону здоров’я»; 

- законопроект не пропонує суттєвих змін та ускладнює процес 

забезпечення потреб осіб з інвалідністю, зокрема реабілітації без зміни якості 

цього процесу; 

- дію положень законопроекту передбачається поширити на усі категорії 

громадян України (не лише осіб з інвалідністю), що потребуватиме значних 

додаткових фінансових ресурсів з державного та місцевих бюджетів. При 

цьому, питання визначення джерел фінансування реабілітаційних заходів та 

реабілітаційних послуг, зокрема тих, які отримуються на безоплатній основі, а 

також компенсування витрат приватним реабілітаційним установам, 

законопроектом не врегульовані;  

- запропоновані законопроектом деякі поняття не узгоджуються із 

положеннями Закону України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та 
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молоддю», «Про соціальні послуги», «Про державну соціальну допомогу 

інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям», «Про державну соціальну допомогу особам, які не 

мають права на пенсію, та інвалідам» тощо;  

- питання попередження інвалідності необхідно втілювати шляхом 

посилення положень Закону України «Основи законодавства України про 

охорону здоров’я». 

 

Не підтримують законопроект також Міністерство фінансів України, 

Міністерство охорони здоров’я України, Всеукраїнська громадська 

організація «Коаліція захисту прав осіб з інвалідністю внаслідок 

інтелектуальних порушень», Всеукраїнське громадське об’єднання 

«Національна Асамблея інвалідів України. 

Зокрема, Міністерство охорони здоров’я України повідомляє про 

принципову негативну позицію щодо зазначеного законопроекту і зазначає, 

що Офіс ВООЗ в Україні за результатами аналізу висловлені зауваження до 

законопроекту, серед яких: 

- недоцільність включення терміну «профілактика» до назви проекту 

Закону; 

- відсутність чіткого визначення відповідальності та взаємодії структур, 

які організовують та надають реабілітаційну допомогу; 

- недостатня увага напрямку тривалої реабілітаційної допомоги та 

забезпечення незалежного способу життя особи; 

- необхідність організаційної інтеграції реабілітаційної допомоги з 

структурами охорони здоров’я (питання підпорядкування ЦОВВ); 

- необхідність впровадження послуги раннього втручання;  

- необхідність забезпечення ефективної системи планування у 

реабілітаційному секторі.     

З урахуванням проведеного аналізу Оцінювальної місії ВООЗ і 

Міжнародного товариства фізичної та реабілітаційної медицини 

запропоновано розробити новий законопроект. 

Міністерство юстиції України зазначає, що деякі положення 

законопроекту потребують: 

- доопрацювання в зв’язку із змінами в законодавстві;  

- узгодження з метою приведення у відповідність до термінології 

законодавства України про охорону здоров’я, культуру, науку та освіту, 

законів України «Про центральні органи виконавчої влади», «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про правовий статус іноземців та осіб без 

громадянства», «Про місцеві державні адміністрації» тощо;  

- виключення як такі, що не є предметом правового регулювання цього 

проекту Закону чи положення яких вже передбачені в інших законах. 

Про необхідність доопрацювання законопроекту повідомляє також 

Фонд соціального захисту інвалідів. 

Державною службою України у справах ветеранів війни та 
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учасників антитерористичної операції не підтримуються положення 

законопроекту щодо надання Службі повноважень центрального органу 

виконавчої влади у сфері попередження інвалідності та функціонування 

системи реабілітації, соціального захисту осіб з тимчасовим обмеженням 

життєдіяльності.  

Законодавці аргументують це, зокрема, тим, що значна частина заходів 

з попередження інвалідності та з реабілітації проводитиметься у санаторно-

курортних умовах, необхідністю участі Служби у проведенні наукових 

досліджень з метою збільшення реабілітаційного та санаторно-курортного 

потенціалу України, а також ефективності його використання у відповідності 

до Закону України «Про курорти». Проте, при цьому не враховують таке:  

- статтею 22 Закону України «Про курорти» визначено, що санаторно-

курортні заклади є закладами охорони здоров'я. Міністерством охорони 

здоров'я затверджується перелік видів санаторно-курортних закладів та 

визначаються напрями спеціалізації санаторно-курортних закладів; 

- організацію медичної допомоги на первинному, вторинному та 

третинному рівні здійснює Міністерство охорони здоров’я України; 

- участь Служби у проведенні наукових досліджень з метою збільшення 

реабілітаційного та санаторно-курортного потенціалу України повністю 

виходить за межі її компетенції. Проведення фундаментальних та прикладних 

досліджень у галузі медичної реабілітації, фізіотерапії та курортології, 

спрямованих на підвищення рівня надання медичної допомоги та забезпечення 

збереження здоров’я населення, бальнеологічної оцінки та раціонального 

використання природних лікувальних ресурсів України, підготовку 

висококваліфікованих наукових та медичних кадрів вже здійснює Державна 

установа «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та 

курортології Міністерства охорони здоров’я України».  

Інститут законодавства Верховної Ради України зазначає, що: 

-  аналіз положень законопроекту свідчить про те, що він у більшості 

дублює приписи чинного Закону України «Про реабілітацію інвалідів в 

Україні»; 

- понятійно-категорійний апарат у законопроекті майже повністю 

дублює визначення термінів чинного Закону України «Про реабілітацію 

інвалідів в Україні», за виключенням п’яти нових.  

Всеукраїнське громадське об’єднання «Національна Асамблея 

інвалідів України» зазначає, що прийняття законопроекту не забезпечить і 

навіть не створить умов для реформування системи реабілітації, а, навпаки, 

може її зруйнувати, акцентуючи увагу на такому:  

- термінологічний апарат (стаття 1 законопроекту) має базуватися на 

Міжнародній класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та 

здоров’я (МКФ) та Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю. Проте, у 

зв'язку з тим, що в Україні практично не застосовується МКФ, у законопроекті 

важко відслідкувати системність підходу до впровадження реабілітаційних 

заходів і визначитися стосовно того, для кого вони надаються; 
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- відповідні положення законопроекту щодо заходів із реабілітації осіб з 

тимчасовим обмеженням життєдіяльності та «попередження інвалідності» не 

є предметом його регулювання, оскільки вони включають широкий діапазон 

заходів, які має бути спрямовано на зменшення ризиків або небезпек для 

здоров’я: пропаганду здорового способу життя, керівництво по правильному 

харчуванню, виявлення супутніх та вторинних станів здоров’я, скринінг на 

діабет, групи підтримки пацієнтів тощо. Ці питання мають регламентуватися 

нормами інших базових законів у сфері охорони здоров’я; 

- із положень законопроекту незрозуміло, яким чином відбуватиметься 

забезпечення реабілітаційними послугами на рівні місцевої громади з 

урахуванням багатосекторального підходу; 

- низка норм законопроекту протирічать діючим законам України «Про 

державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», «Про 

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», «Про державну 

соціальну допомогу особам, які не мають права па пенсію, та інвалідам» тощо. 

При цьому до перерахованих законодавчих актів зміни не пропонуються. 

Комітет Верховної Ради України з питань запобігання і протидії 

корупції зазначає, що у проекті акту не виявлено корупціогенних факторів – 

проект акта відповідає антикорупційному законодавству.  

Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики, 

зайнятості та пенсійного забезпечення пропонує повернути законопроект на 

доопрацювання. Зокрема, зазначаючи наступне: 

- потребує уточнення положення статті 3 законопроекту в частині 

визначення кола осіб, на який він буде поширюватиметься. Відповідно до 

положень законопроекту його дія поширюватиметься на всі категорії громадян 

України, а не лише на осіб з інвалідністю;  

- розділом «Прикінцеві положення» законопроекту доручається 

Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим 

Законом підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції 

про внесення змін до законодавчих актів України в зв’язку з прийняттям цього 

Закону. Водночас, вказана норма суперечить Регламенту Верховної Ради 

України, в якій закріплено, що якщо для реалізації положень поданого 

законопроекту після його прийняття необхідні зміни до інших законів, такі 

зміни мають викладатися в розділі «Перехідні положення» цього 

законопроекту або в одночасно внесеному його ініціатором окремому 

законопроекті. До законопроекту додається перелік законів та інших 

нормативних актів, прийняття або перегляд яких необхідно здійснити для 

реалізації положень законопроекту в разі його прийняття. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради 

України надає узагальнюючий висновок, що за результатами розгляду в 

першому читанні законопроект потребує доопрацювання. Зокрема, зазначає, 

таке: 

- поняття «особи з тимчасовим обмеженням життєдіяльності» необхідно 

конкретизувати зв’язком з певним станом здоров’я, потенційно близьким до 



10 

 

інвалідності або тривалим терміном перебігу хвороби, оскільки без цього під 

дію закону підпадатиме значна кількість осіб, які отримують медичну 

допомогу у стаціонарному чи амбулаторному порядку. У зв‘язку з цим 

пропонується також розділити загальне поняття «реабілітація» на 

«реабілітацію осіб з інвалідністю» та «реабілітацію осіб з тимчасовим 

обмеженням життєдіяльності»; 

- законопроект переобтяжений детальним переліком повноважень 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування; 

- сумнівним є включення до системи реабілітації осіб з інвалідністю в 

Україні шкіл соціальної реабілітації. Відповідно до Закону України «Про 

органи і служби у справах дітей і спеціальні установи для дітей» школи 

соціальної реабілітації є спеціальними навчально-виховними закладами для 

дітей, які потребують особливих умов виховання (тобто діти, які вчинили 

кримінальне правопорушення у віці до 18 років або правопорушення до 

досягнення віку, з якого настає кримінальна відповідальність, діти з 

девіантними та деліквентними розладами поведінки, що не може вважатися 

інвалідністю);   

- законопроектом не передбачено ліцензування діяльності протезно-

ортопедичних підприємств, що містить ризики збільшення кількості 

підприємств (окремих осіб), які вироблятимуть протезно-ортопедичні вироби 

неналежної якості. 

Законопроект не підтримують також деякі члени авторського колективу. 

Так, з 85 осіб, які зазначені в числі членів авторського колективу до 

законопроекту, 16 осіб звернулися до Голови Верховної Ради України 

А.Парубія про відкликання своїх прізвищ з огляду на те, що «положення 

законопроекту не відповідають меті, заявленій у пояснювальній записці до 

нього, не забезпечують створення в Україні сучасної системи реабілітації, а їх 

прізвища використані без погодження та попри їх згоду». Відкликали свої 

прізвища, зокрема, в.о. Міністра охорони здоров’я Уляна Супрун та заступник 

Міністра охорони здоров’я Оксана Сивак. 

З урахуванням проведеного обговорення, Комітет вирішив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

попередження інвалідності та систему реабілітації в Україні (реєстр. № 4458 

від 15.04.2016 р.), поданий народним депутатом України Сисоєнко І.В. та 

іншими, за результатами розгляду у першому читанні, повернути суб’єктам 

права законодавчої ініціативи на доопрацювання.  

2. Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної 

Ради України з цього питання визначити першого заступника голови Комітету 

Бурбака М.Ю. 

 

 

Голова Комітету       О.ТРЕТЬЯКОВ  
 


