ВИТЯГИ З ЗАКОНУ УКРАЇНИ
Основи законодавства України про охорону здоров'я
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 4, ст.19)
{Вводиться в дію Постановою ВР
№ 2802-XII від 19.11.92, ВВР, 1993, № 4, ст.20}
{Із змінами, внесеними згідно з Декретом
№ 23-92 від 31.12.92, ВВР, 1993, № 11, ст. 93
Законами
№ 2978-XII від 03.02.93, ВВР, 1993, № 15, ст.132
№ 4039а-XII від 25.02.94, ВВР, 1994, № 28, ст.235
№ 183/94-ВР від 23.09.94, ВВР, 1994, № 41, ст.376
№ 200/94-ВР від 13.10.94, ВВР, 1994, № 45, ст.404
№ 70/97-ВР від 14.02.97, ВВР, 1997, № 15, ст.115
№ 1489-III від 22.02.2000, ВВР, 2000, № 19, ст.143
№ 380-IV від 26.12.2002, ВВР, 2003, № 10-11, ст.86
№ 1344-IV від 27.11.2003, ВВР, 2004, № 17-18, ст.250
№ 1694-IV від 20.04.2004, ВВР, 2005, № 4, ст.83
№ 1801-IV від 17.06.2004, ВВР, 2004, № 43-44, ст.493
№ 2285-IV від 23.12.2004, ВВР, 2005, № 7-8, ст.162
№ 2427-IV від 01.03.2005, ВВР, 2005, № 13, ст.231
№ 2505-IV від 25.03.2005, ВВР, 2005, № 17, № 18-19, ст.267
№ 2624-IV від 02.06.2005, ВВР, 2005, № 26, ст.355
№ 3235-IV від 20.12.2005, ВВР, 2006, № 9, № 10-11, ст.96
№ 3370-IV від 19.01.2006, ВВР, 2006, № 22, ст.184
№ 3421-IV від 09.02.2006, ВВР, 2006, № 22, ст.199
№ 489-V від 19.12.2006, ВВР, 2007, № 7-8, ст.66
№ 657-V від 08.02.2007, ВВР, 2007, № 16, ст.215
№ 997-V від 27.04.2007, ВВР, 2007, № 33, ст.440
№ 1033-V від 17.05.2007, ВВР, 2007, № 34, ст.445}
{Додатково див. Рішення Конституційного Суду
№ 6-рп/2007 від 09.07.2007}
{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 107-VI від 28.12.2007, ВВР, 2008, № 5-6, № 7-8, ст.78 - зміни діють по 31 грудня 2008
року
№ 121-VI від 12.02.2008, ВВР, 2008, № 11, ст.108}
{Додатково див. Рішення Конституційного Суду
№ 10-рп/2008 від 22.05.2008}
{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 2592-VI від 07.10.2010, ВВР, 2011, № 10, ст.63
№ 3395-VI від 19.05.2011, ВВР, 2011, № 50, ст.537
№ 3611-VI від 07.07.2011, ВВР, 2012, № 14, ст.86
№ 4000-VI від 03.11.2011, ВВР, 2012, № 23, ст.241
№ 4196-VI від 20.12.2011, ВВР, 2012, № 30, ст.348
№ 5036-VI від 04.07.2012, ВВР, 2013, № 23, ст.223

№ 5081-VI від 05.07.2012, ВВР, 2013, № 30, ст.340
№ 5290-VI від 18.09.2012, ВВР, 2013, № 41, ст.549
№ 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
№ 694-VII від 19.11.2013, ВВР, 2014, № 22, ст.793}
{Щодо втрати чинності Закону № 2592-VI від 07.10.2010 додатково див. Закон № 763-VII
від 23.02.2014, ВВР, 2014, № 12, ст.189}
{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 1166-VII від 27.03.2014, ВВР, 2014, № 20-21, ст.745
№ 1194-VII від 09.04.2014, ВВР, 2014, № 25, ст.890
№ 1213-VII від 15.04.2014, ВВР, 2014, № 26, ст.894
№ 1590-VII від 04.07.2014, ВВР, 2014, № 36, ст.1184
№ 1697-VII від 14.10.2014, ВВР, 2015, № 2-3, ст.12
№ 76-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 6, ст.40 - щодо набрання чинності норм
зазначеного Закону див. "Прикінцеві положення"
№ 326-VIII від 09.04.2015, ВВР, 2015, № 28, ст.237}
{Установити, що у 2016 році норми і положення частини другої статті 12, пункту "ж"
частини першої статті 77 цього Закону застосовуються у порядку та розмірах,
встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів
державного і місцевих бюджетів та бюджету Фонду соціального страхування України,
згідно із Законом № 928-VIII від 25.12.2015}
Стаття 12. Охорона здоров'я - пріоритетний напрям державної діяльності
Охорона здоров'я - один з пріоритетних напрямів державної діяльності. Держава формує
політику охорони здоров'я в Україні та забезпечує її реалізацію.
{Дію частини другої статті 12 зупинено на 2004 рік згідно із Законом № 1344-IV від
27.11.2003}
{Дію частини другої статті 12 зупинено на 2003 рік згідно із Законом № 380-IV від
26.12.2002}
Державна політика охорони здоров'я забезпечується бюджетними асигнуваннями в
розмірі, що відповідає її науково обгрунтованим потребам, але не менше десяти відсотків
національного доходу.
Стаття 18. Фінансування охорони здоров'я
Фінансування охорони здоров'я здійснюється за рахунок Державного бюджету
України та місцевих бюджетів, фондів медичного страхування, благодійних фондів та
будь-яких інших джерел, не заборонених законодавством.
Кошти Державного бюджету України та місцевих бюджетів, асигновані на охорону
здоров'я, використовуються для забезпечення населенню гарантованого рівня медичної
допомоги, фінансування державних цільових і місцевих програм охорони здоров'я та
фундаментальних наукових досліджень з цих питань.
Медична допомога надається безоплатно за рахунок бюджетних коштів у закладах
охорони здоров'я, з якими головними розпорядниками бюджетних коштів укладені

договори про медичне обслуговування населення. Особливості укладення договорів про
медичне обслуговування населення визначаються законом.
За рахунок Державного бюджету України та місцевих бюджетів фінансуються
загальнодоступні для населення заклади охорони здоров'я. Кошти, не використані
закладом охорони здоров'я, не вилучаються, і відповідне зменшення фінансування на
наступний період не проводиться.
Обсяги бюджетного фінансування визначаються на підставі науково обґрунтованих
нормативів з розрахунку на одного жителя.
Відомчі та інші заклади охорони здоров'я, що обслуговують лише окремі категорії
населення за професійною, відомчою або іншою не пов'язаною із станом здоров'я людини
ознакою, фінансуються, як правило, за рахунок підприємств, установ і організацій, які
вони обслуговують. Допускається фінансова підтримка таких закладів за рахунок
державного або місцевого бюджету, якщо працівники відповідного відомства,
підприємства, установи або організації становлять значну частину населення даної
місцевості.
Всі заклади охорони здоров'я мають право використовувати для підвищення
якісного рівня своєї роботи кошти, добровільно передані підприємствами,
установами, організаціями та окремими громадянами, а також з дозволу власника або
уповноваженого ним органу встановлювати плату за послуги у сфері охорони здоров'я.
Держава забезпечує створення і функціонування системи медичного страхування
населення. Страхування громадян здійснюється за рахунок Державного бюджету України,
коштів підприємств, установ і організацій та власних внесків громадян. Питання
організації медичного страхування населення і використання страхових коштів
визначаються відповідним законодавством.
{Текст статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3421-IV від 09.02.2006; в
редакції Закону № 3611-VI від 07.07.2011}
Стаття 19. Матеріально-технічне забезпечення охорони здоров'я
Держава організує матеріально-технічне забезпечення охорони здоров'я в обсязі,
необхідному для надання населенню гарантованого рівня медичної допомоги. Всі заклади
охорони здоров'я мають право самостійно вирішувати питання свого матеріальнотехнічного забезпечення. Держава сприяє виробництву медичної апаратури,
інструментарію, обладнання, лабораторних реактивів, ліків, протезних і гігієнічних
засобів та інших виробів, необхідних для охорони здоров'я, а також розвитку торгівлі
цими виробами.
З цією метою забезпечується реалізація державних цільових програм пріоритетного
розвитку медичної, біологічної та фармацевтичної промисловості, заохочуються
підприємництво і міжнародне співробітництво в сфері матеріально-технічного
забезпечення охорони здоров'я, створюється система відповідних податкових, цінових,
митних та інших пільг і регуляторів.
{Частина друга статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3421-IV від
09.02.2006}

Держава забезпечує дотримання вимог закону щодо обмеження реклами лікарських
засобів та може обмежувати експорт товарів, необхідних для охорони здоров'я, і сировини
для їх виготовлення, якщо це може зашкодити інтересам охорони здоров'я населення
України.
{Частина третя статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4196-VI від
20.12.2011}
Для забезпечення належної якості виробів, необхідних для охорони здоров'я, їх
застосування дозволяється лише після обов'язкової апробації, здійснюваної у порядку,
погодженому з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері охорони здоров'я.

