
Проект  

 

ЗАКОН УКРАЇНИ 

«Про внесення змін до Конституції України та деяких законів України щодо особливих 

зобов’язань осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, та членів їх сімей» 

 

Верховна Рада України постановляє: 

 

I. Внести до Конституції України (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 30, ст. 141) 

такі зміни: 

1) Доповнити Розділ ІV «Верховна Рада України» статтею 781 «Особливі зобов’язання 

народних депутатів України та членів їх сімей» такого змісту: 

«В період виконання депутатських повноважень народні депутати України та члени їх 

сімей зобов’язані отримувати медичну допомогу виключно у закладах охорони здоров’я на 

території України, крім випадків, передбачених Законом України «Основи законодавства України 

про охорону здоров’я». 

В період виконання депутатських повноважень народні депутати України та члени їх сімей 

зобов’язані реалізовувати своє право на освіту шляхом здобуття дошкільної, повної загальної 

середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти та 

освіти дорослих, виключно у закладах освіти на території України.» 

 

2) Доповнити Розділ V «Президент України» статтею 1031 «Особливі зобов’язання 

Президента України та членів його сім’ї» такого змісту: 

«В період виконання повноважень Президент України та члени його сім’ї зобов’язані 

отримувати медичну допомогу виключно у закладах охорони здоров’я на території України, крім 

випадків, передбачених Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров’я». 

В період виконання повноважень Президент України та члени його сім’ї зобов’язані 

реалізовувати своє право на освіту шляхом здобуття дошкільної, повної загальної середньої, 

позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти та освіти 

дорослих, виключно у закладах освіти на території України.» 

 

3) Доповнити розділ VI «Кабінет Міністрів України. Інші органи виконавчої влади» 

статтею 1201 «Особливі зобов’язання членів Кабінету Міністрів України, керівників центральних, 

місцевих органів виконавчої влади та членів їх сімей» такого змісту:  

«В період виконання повноважень члени Кабінету Міністрів України, керівники 

центральних, місцевих органів виконавчої влади, та члени їх сімей зобов’язані отримувати 

медичну допомогу виключно у закладах охорони здоров’я на території України, крім випадків, 

передбачених Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров’я». 

В період виконання повноважень члени Кабінету Міністрів України, керівники 

центральних, місцевих органів виконавчої влади, та члени їх сімей зобов’язані реалізовувати своє 

право на освіту шляхом здобуття дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, 

професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти та освіти дорослих, 

виключно у закладах освіти на території України.» 

 

4) У розділі VIII «Правосуддя» статтю 1311 доповнити частинами 6 та 7 такого змісту: 

«6. В період виконання повноважень Генеральний прокурор та члени його сім’ї зобов’язані 

отримувати медичну допомогу виключно у закладах охорони здоров’я на території України, крім 

випадків, передбачених Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров’я».  

7. В період виконання повноважень Генеральний прокурор та члени його сім’ї зобов’язані 

реалізовувати своє право на освіту шляхом здобуття дошкільної, повної загальної середньої, 



позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти та освіти 

дорослих, виключно у закладах освіти на території України.» 

 

ІІ. Внести такі зміни до таких законодавчих актів України: 

1) Закон України «Про статус народного депутата України» (Відомості Верховної Ради 

України (ВВР), 1993, № 3, ст. 17) доповнити статтею 31 «Особливі зобов’язання народних 

депутатів України та членів їх сімей» такого змісту: 

«1. В період виконання депутатських повноважень народні депутати України та члени їх 

сімей зобов’язані отримувати медичну допомогу виключно у закладах охорони здоров’я на 

території України, крім випадків, передбачених Законом України «Основи законодавства України 

про охорону здоров’я». 

2. В період виконання депутатських повноважень народні депутати України та члени їх 

сімей зобов’язані реалізовувати своє право на освіту шляхом здобуття дошкільної, повної 

загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої 

освіти та освіти дорослих, виключно у закладах освіти на території України.» 

 

2) У Законі України «Про Кабінет Міністрів України» (Відомості Верховної Ради 

(ВВР), 2014, № 13, ст.222) статтю 7 доповнити частинами 5 та 6 такого змісту: 

«5. В період виконання повноважень члени Кабінету Міністрів України та члени їх сімей 

зобов’язані отримувати медичну допомогу виключно у закладах охорони здоров’я на території 

України, крім випадків, передбачених Законом України «Основи законодавства України про 

охорону здоров’я». 

6. В період виконання повноважень члени Кабінету Міністрів України та члени їх сімей 

зобов’язані реалізовувати своє право на освіту шляхом здобуття дошкільної, повної загальної 

середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти та 

освіти дорослих, виключно у закладах освіти на території України.» 

 

3) Закон України «Про місцеві державні адміністрації» (Відомості Верховної Ради 

України (ВВР), 1999, № 20-21, ст.190) доповнити статтею 121 «Особливі зобов’язання голів 

місцевих державних адміністрацій, їх заступників та членів їх сімей» такого змісту: 

«1. В період виконання повноважень голови місцевих державних адміністрацій, їх 

заступники та члени їх сімей зобов’язані отримувати медичну допомогу виключно у закладах 

охорони здоров’я на території України, крім випадків, передбачених Законом України «Основи 

законодавства України про охорону здоров’я». 

2. В період виконання повноважень голови місцевих державних адміністрацій, їх 

заступники та члени їх сімей зобов’язані реалізовувати своє право на освіту шляхом здобуття 

дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), 

фахової передвищої, вищої освіти та освіти дорослих, виключно у закладах освіти на території 

України.» 

 

4) У Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної 

Ради України (ВВР), 1997, № 24, ст.170) статтю 12 доповнити частинами 7 та 8 такого змісту: 

«7. В період виконання повноважень міські голови та члени їх сімей зобов’язані 

отримувати медичну допомогу виключно у закладах охорони здоров’я на території України, крім 

випадків, передбачених Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров’я».  

8. В період виконання повноважень міські голови та члени їх сімей зобов’язані 

реалізовувати своє право на освіту шляхом здобуття дошкільної, повної загальної середньої, 

позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти та освіти 

дорослих, виключно у закладах освіти на території України.» 

 



5) Закон України «Про прокуратуру» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 2-3, 

ст.12) доповнити статтею 191 «Особливі зобов’язання Генерального прокурора, його першого 

заступника та заступників, керівників регіональних прокуратур, та членів їх сімей» такого змісту: 

«1. В період виконання повноважень Генеральний прокурор, перший заступник 

Генерального прокурора, заступник Генерального прокурора, заступник Генерального прокурора - 

Головний військовий прокурор, заступник Генерального прокурора - керівник Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури, керівник регіональної прокуратури (у тому числі військової 

прокуратури на правах регіональної), та члени їх сімей зобов’язані отримувати медичну допомогу 

виключно у закладах охорони здоров’я на території України, крім випадків, передбачених Законом 

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

2. В період виконання повноважень Генеральний прокурор, перший заступник 

Генерального прокурора, заступник Генерального прокурора, заступник Генерального прокурора - 

Головний військовий прокурор, заступник Генерального прокурора - керівник Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури, керівник регіональної прокуратури (у тому числі військової 

прокуратури на правах регіональної), та члени їх сімей зобов’язані реалізовувати своє право на 

освіту шляхом здобуття дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійної 

(професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти та освіти дорослих, виключно у 

закладах освіти на території України.» 

 

6) У Законі України «Про Раду національної безпеки і оборони України ( Відомості Верховної 

Ради України (ВВР), 1998, № 35, ст.237 ) статтю 7 доповнити частиною 5 такого змісту: 

«В період виконання повноважень Секретар Ради національної безпеки і оборони України 

та члени його сім’ї зобов’язані отримувати медичну допомогу виключно у закладах охорони 

здоров’я на території України, крім випадків, передбачених Законом України «Основи 

законодавства України про охорону здоров’я». 

В період виконання повноважень Секретар Ради національної безпеки і оборони України та 

члени його сім’ї зобов’язані реалізовувати своє право на освіту шляхом здобуття дошкільної, 

повної загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової 

передвищої, вищої освіти та освіти дорослих, виключно у закладах освіти на території України.» 

 

ІІІ. Прикінцеві положення. 

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

2. Кабінету Міністрів України: 

привести у місячний строк після опублікування цього Закону положення про центральні 

органи виконавчої влади у відповідність із цим Законом. 

 

 

Голова Верховної Ради  

України 

 


