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Верховна Рада України

Комітет Верховної Ради України з питань охорони здоров’я відповідно 
до вимог статті 93 Регламенту Верховної Ради України попередньо розглянув на 
своєму засіданні 15 травня 2018 року (протокол №85) проект Закону про 
внесення змін до статті 7 Закону України «Про заходи щодо попередження та 
зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я 
населення» щодо вдосконалення державного нагляду (контролю) (р. № 8156), 
поданий народними депутатами України Мусієм О.С., Веселовою Н.В., 
Головком М.Й., Луценком І.В., Шурмою І.М., Яринічем К.В., Кириченком О.М., 
Гузем І.В., Сотник О.С., Гопко Г.М.

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, його головною 
метою є забезпечення захисту здоров’я людини від тютюнового диму, а також 
виконання міжнародних зобов’язань України відповідно до Рамкової конвенції 
ВООЗ із боротьби проти тютюну (ратифікованої Законом України № 3534-ІУ у 
березні 2006 року). Автори законодавчої ініціативи звертають увагу, що 
завданням цього законопроекту є забезпечення державного нагляду (контролю) 
за дотриманням вимог законодавства у сфері попередження та зменшення 
вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення.

Зазначена законодавча ініціатива є актуальною, оскільки нею усувається 
існуюча нині законодавча прогалина, через яку фактично заблоковано 
можливість проведення такого державного нагляду.

Так, частиною другою статті 20 Закону України «Про заходи щодо 
попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого 
впливу на здоров’я населення» № 2899-ІУ від 22.09.2005 р. (далі -  Закон України 
№ 2899-ІУ) Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів 
та захисту споживачів (далі - Держпродспоживслужба) уповноважено 
застосовувати фінансові санкції до суб’єктів господарювання у разі порушення 
ними законодавства про заходи щодо попередження та зменшення вживання 
тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення, однак не



наділено повноваженнями здійснювати державний нагляд (контроль) за 
дотримання положень цього Закону.

Водночас, статтею 4 Закону України «Про основні засади державного 
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» визначено, що виключно 
законами встановлюються органи, уповноважені здійснювати державний нагляд 
(контроль) у сфері господарської діяльності.

Така ситуація унеможливлює на практиці здійснення державного нагляду 
(контролю) у цій сфері посадовими особами Держпродспоживслужби та 
застосовувати передбачені Законом України № 2899-ІУ санкції у разі виявлення 
порушень вимог зазначеного Закону.

Законопроектом пропонується внести зміни до статті 7 Закону України 
«Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і 
їх шкідливого впливу на здоров’я населення» № 2899-ГУ від 22.09.2005 р., 
доповнивши її повноваженнями Держпродспоживслужби щодо:

здійснення перевірок додержання суб’єктами господарювання вимог цього 
Закону шляхом безперешкодного відвідування та обстеження відповідно до 
законодавства будь-яких виробничих, торговельних, складських та інших 
приміщень таких суб’єктів;

одержання безоплатно від суб’єктів господарювання, що перевіряються, 
письмових пояснень, копій необхідних документів та іншої інформації, 
необхідної для здійснення ним повноважень щодо контролю.

Комітети з питань бюджету, з питань запобігання і протидії корупції, з 
питань європейської інтеграції та регламенту у визначені частиною третьою 
статті 93 Регламенту Верховної Ради України терміни своїх висновків не надали.

За результатами обговорення законопроекту, керуючись частиною сьомою 
статті 93 Регламенту Верховної Ради України, Комітет Верховної Ради України 
з питань охорони здоров’я ухвалив рішення щодо доцільності включення 
проекту Закону про внесення змін до статті 7 Закону України «Про заходи щодо 
попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого 
впливу на здоров’я населення» щодо вдосконалення державного нагляду 
(контролю), реєстр. № 8156 до порядку денного восьмої сесії Верховної Ради 
України восьмого скликання.

Голова Комітету
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