РЕЗОЛЮЦІЯ
за результатами Круглого столу
«Законодавство та політика в сфері психічного здоров’я: поточна ситуація
та виклики» 22 жовтня 2020 року
Заслухавши та обговоривши питання прогалин у національному законодавстві щодо дотримання прав
людей з психічними розладами, невідповідності деяких положень законодавства міжнародним
стандартам з дотримання прав людей з психічними розладами та проаналізувавши прогалини
законодавчого регулювання сфери психічного здоров’я, учасники Круглого столу рекомендують:
1. Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного
страхування, Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та
реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та
Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних
відносин та Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав
ветеранів Верховної Ради:
- створити робочу групу для підготовки законопроекту «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів щодо вдосконалення системи психічного здоров’я та захисту прав людей
з психічними розладами»;
- ознайомитись з Концепцією проекту Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів щодо вдосконалення системи психічного здоров’я та захисту прав людей
з психічними розладами» та взяти її за основу;
2. Кабінету Міністрів України:
- забезпечити механізм реалізації державної політики у сфері психічного здоров'я України;
- встановити контроль щодо виконання пункту 2 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27
грудня 2017 р. № 1018-р «Про схвалення Концепції розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на
період до 2030 року», а саме: розробки та подання Міністерством охорони здоров'я Плану заходів щодо
реалізації Концепції, схваленої цим розпорядженням;
3. Міністерству охорони здоров’я України:
- у найкоротший термін подати в установленому порядку Кабінетові Міністрів України проект плану
заходів щодо реалізації Концепції розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030
року;
4. Усім сторонам формування державної політики у сфері психічного здоров’я – залучити надавачів
та користувачів послуг, їхніх представників до усіх процесів, від формування політики до її
реалізації на рівні громад.

50 учасників приєдналось до обговорення проблемних питань сфери психічного здоров’я під час
Круглого столу 22 жовтня 2020 року. Серед них фахівці в сфері психічного здоров’я,
представники влади та організацій користувачів послуг, а саме:
1. Народний депутат Лада Будах
2. Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Верховної
Ради України
3. Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
4. Міністерство соціальної політики України
5. Міністерство охорони здоров'я України
6. Офіс Президента України
7. ГС «Національна психологічна асоціація»
8. ВГО «Українська асоціація лікарів-психологів»
9. ГО «Українська асоціація когнітивно-поведінкової терапії»
10. ГО «Асоціація фахівців психологічної допомоги»
11. ГО «Девелопмент фаундейшн»
12. ГО «Психічне здоров'я: об'єднатись, підтримати допомогти»
13. ВГО «Коаліція» (Коаліція захисту прав осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних
порушень)
14. ГО «АРЦ БАРВІНОК» (об'єднання людей, які живуть з біполярно-афективним розладом)
15. БО «Всеукраїнське об'єднання людей з наркозалежністю»
16. Посольство Швейцарії в Україні, Швейцарська агенція розвитку та співробітництва
17. Федерація «Глобальна Ініціатива в Психіатрії»
18. Проєкт «Психічне здоров’я для України»

