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ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України
 «Про вибори Президента України»  (про проведення обов’язкового попереднього психіатричного  та наркологічного огляду кандидата на пост Президента України)»

Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є :

І. Внести зміни до Закону України «Про вибори Президента України» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 14, ст.81):

1. Частину першу статті 9 після слова «років» доповнити словосполученням «і спроможним за  станом здоров’я,  підтвердженого  медичними висновками про проходження попереднього психіатричного та наркологічного огляду, виконувати повноваження Президента України.».

2. Частину першу статті 51 доповнити новим пункт 8 наступного змісту:

«8) висновку  про проходження обов’язкового попереднього психіатричного та наркологічного огляду, який разом з відомостями про кандидатів на пост Президента України надається для ознайомлення громадянам відповідно до пункту 2 частини другої статті 13 цього Закону.».
3. Частину одинадцяту статті 51 після слова «суб'єкта висування» доповнити словосполученням «інформації про проходження обов’язкового попереднього психіатричного та наркологічного огляду».

4. Доповнити статтею 51-1 такого змісту:

 «Стаття 51-1 Порядок проведення попереднього психіатричного та наркологічного огляду кандидата на пост Президента України та про додержання інших умов щодо цих відомостей

         Порядок проведення попереднього психіатричного та наркологічного огляду кандидата на пост Президента України затверджується центральним органом виконавчої  влади,  що  забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.
Порядок щодо розміщення даних про  результати попереднього психіатричного та наркологічного огляду кандидатів на пост Президента України разом з іншими відомостями про кандидатів на пост Президента України відповідно до закону для ознайомлення громадянам та про додержання інших умов щодо цих відомостей затверджується Центральною виборчою комісією.». 

ІІ.  Прикінцеві положення

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


	Кабінету Міністрів України у тримісячний строк із дня набрання чинності цим Законом:


 привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
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