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Комітет Верховної Ради України з
питань правоохоронної діяльності

ВИСНОВОК
на проект Закону України про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення, внесений Кабінетом Міністрів України
(реєстр. № 3948)
За дорученням Голови Верховної Ради України Разумкова Д.О. від
30.07.2020 року Комітет Верховної Ради України з питань здоров’я нації,
медичної допомоги та медичного страхування на засіданні 28 вересня 2020 року
(протокол № 46) розглянув проект Закону України про внесення змін до Кодексу
України про адміністративні правопорушення, внесений Кабінетом Міністрів
України (реєстр. № 3948 від 30.07.2020 р.).
Мета законопроекту, як зазначено в пояснювальній записці до нього, є
посилення санкцій за правопорушення, що передбачені у статтях 424, 167, 1681,
18810 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме підвищення
штрафних санкцій за:
продаж лікарських засобів без рецепта у заборонених законодавством
випадках - у 17-20 разів (від ста до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян);
введення в обіг або реалізацію продукції, яка не відповідає вимогам
стандартів - у 8-15 разів (від трьохсот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян);
виконання робіт, надання послуг громадянам-споживачам, що не
відповідають вимогам стандартів, норм і правил – у 28-100 разів (від ста до
п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян);
та за невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та
безпеки лікарських засобів - у 20-25 разів (від двохсот до п’ятисот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).
Посилення відповідальності за ці правопорушення, на думку суб’єкта
законодавчої ініціативи, сприятиме: гармонізації національної нормативноправової бази у сфері обігу лікарських засобів із міжнародним та європейським
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законодавством; створенню належних умов для ведення підприємницької
діяльності на фармацевтичному ринку України, що позитивно вплине на процеси
детінізації економіки у цій сфері; випуску в обіг лікарських засобів, які
відповідають встановленим вимогам; дотриманню законних вимог посадових осіб
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
контролю якості та безпеки лікарських засобів; забезпеченню населення України
якісними, безпечними та ефективними лікарськими засобами.
Підтримуючи запропоновану законодавчу ініціативу, народні депутатичлени Комітету звертають увагу на те, що дія ст. 167 та ст. 168-1 КУпАП не
обмежується фармацевтичною продукцією чи послугами у фармацевтичній сфері.
Ці статті передбачають санкції за введення в обіг або реалізації будь-якої
продукції, яка не відповідає вимогам стандартів, норм, правил і зразкам
(еталонам) щодо безпечності, якості, комплектності та упаковки чи виконання
будь-яких робіт, надання будь-яких послуг громадянам-споживачам, що не
відповідають вимогам стандартів, норм і правил, в будь-якій сфері. Тож для
ухвалення остаточного рішення щодо посилення санкцій за вказані
правопорушення слід враховувати позицію представників інших галузей
економіки.
Враховуючи вищевикладене, Комітет ухвалив рішення рекомендувати
проект Закону України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення, внесений Кабінетом Міністрів України (реєстр. № 3948 від
30.07.2020 р.) за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу.
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