АПАРАТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Головне управління документального забезпечення
01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5

До реєстр. № 3668
(друге читання)

ЗАУВАЖЕННЯ
до проекту Закону України «Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я»
(№ 3668)
У Редакційному управлінні Головного управління документального
забезпечення здійснено фахову (лінгвістичну) експертизу проекту Закону
України «Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я», підготовленого
Комітетом з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування
для розгляду Верховною Радою України у другому читанні.
Текст законопроекту викладено сучасною українською літературною
мовою з урахуванням функціонально-стилістичних особливостей офіційноділового стилю. З метою виправлення помилок та поліпшення якості тексту
пропонується врахувати такі зауваження.
Після преамбули законопроект доповнити словом і цифрою «Розділ I».
Частину другу статті 1 доцільно викласти в такій редакції:
«2. Інші поняття і терміни у цьому Законі вживаються у значеннях,
визначених законодавством України та спеціальними словниками понять і
термінів Всесвітньої організації охорони здоров’я».
У частині третій статті 4:
у пункті 2 слова «методичних вказівок» відповідно до статті 33 Закону
України «Про безпечність та якість харчових продуктів» замінити словами
«методичних настанов»;
у пункті 3 слова «фахівця охорони здоров’я» доповнити прийменником
«з» – «фахівця з охорони здоров’я»;
необхідно змінити наскрізну нумерацію частин.
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У статті 5:
у пункті 1 частини першої займенник «їхню» у словосполученні «їхню
участь» необхідно замінити займенником «їх», оскільки він відповідає на
питання «кого?»;
у підпунктах частини другої слова «компетентність», «готовність»,
«відповідальність» сполучаються із словами «таких принципів», тому їх
необхідно записати у родовому відмінку: «компетентності», «готовності»,
«відповідальності».
У статті 6 слова «незалежний спосіб життя» відповідно до Конвенції про
права осіб з інвалідністю необхідно замінити словами «самостійний спосіб
життя».
В абзаці другому частини третьої статті 18 слова «щодо захисту
персональної інформації» необхідно замінити словами «щодо захисту
персональних даних» згідно із Законом України «Про захист персональних
даних».
У частині першій статті 15 пункт 8 «здійснення інших повноважень»
доцільно зробити останнім пунктом 9, оскільки він має узагальнююче значення.
У статті 23:
в абзаці сьомому частини першої слово «затверджується» необхідно
вжити у множині, оскільки воно стосується положення і порядку;
в абзаці третьому частини другої слова «вносяться відповідні корективи»
доцільно замінити словами «вноситься відповідне коригування»;
необхідно уточнити наскрізну нумерацію частин.
У статті 29 слова «інформаційна система в реабілітації» у всіх відмінках
доцільно замінити словами «інформаційна система у сфері реабілітації» у
відповідному відмінку.
У статті 30:
у частині першій слова «коштів Державного бюджету України»
необхідно замінити словами «коштів державного бюджету», оскільки йдеться
не про документ, а про джерело надходження коштів;
в абзаці третьому частини другої слова «згідно переліку» замінити словами
«згідно з переліком». Прийменник «згідно» вживається лише з прийменником
«з», при цьому іменник має бути в орудному відмінку.
Назву статті 31 доповнити словами «у сфері охорони здоров’я».
У тексті законопроекту:
слова «державна політика в реабілітації», «міжнародне співробітництво
в реабілітації» доцільно замінити відповідно словами «державна політика щодо
реабілітації», «міжнародне співробітництво щодо реабілітації»;
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слова «обмеження життєдіяльності» замінити словами «обмеження
повсякденного функціонування».
Розділом V «Прикінцеві та перехідні положення» законопроекту вносяться
зміни до семи законодавчих актів України, які мають бути розміщені у
хронологічному порядку з урахуванням дати їх опублікування у Відомостях
Верховної Ради України та оптимізовані відповідно до Правил оформлення
проектів законів та основних вимог законодавчої техніки. Зокрема, має бути
уточнена нумерація пунктів, підпунктів та абзаців.
Текст законопроекту з редакторськими правками
секретаріату головного комітету для їх врахування.
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