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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ВИСНОВОК

на проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 
ліквідації штучних бюрократичних бар'єрів та корупціогенних чинників у 
сфері охорони здоров'я (реєстр. № 2429), поданий народними депутатами 
України Радуцьким М.Б., та іншими народними депутатами України

За дорученням Голови Верховної Ради України Разумкова Д.О. від 13 
листопада 2019 року Комітет Верховної Ради України з питань здоров’я нації, 
медичної допомоги та медичного страхування відповідно до вимог Регламенту 
Верховної Ради України розглянув на своєму засіданні проект Закону про 
внесення змін до деяких законів України щодо ліквідації штучних 
бюрократичних бар'єрів та корупціогенних чинників у сфері охорони здоров'я 
(реєстр. № 2429), поданий народними депутатами України Радуцьким М.Б., 
Клочко А.А., Гетманцевим Д.О., Булах Л.В., Перебійнісом М.В., Дубновим 
А.В., Дмитрієвою О.О., Зубом, В.О., Третьяковою Г.М., Гривком С.Д., Бабаком 
С.В., Вагнєр В.О., Стефанчуком М.О., Корявченковим Ю.В., Ватрасом В.А., 
Калауром І.Р., Заславським Ю.І., Люботою Д.В., Макаренком М.В., Германом 
Д.В., Медяником В.А. (протокол від 27 листопада 2019 року № 11).

Метою законопроекту є ліквідація штучних бюрократичних бар’єрів та 
корупціогенних чинників у сфері охорони здоров’я.

Для досягнення задекларованої мети законопроектом запропоновано 
внести зміни до законів України «Про лікарські засоби», «Про донорство крові 
та її компонентів», «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про 
наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», якими передбачається: 
скорочення часу виведення на ринок України генеричних лікарських засобів 
шляхом запровадження «положень Болар»; створення правових умов для 
ввезення на митну територію України незареєстрованих лікарських засобів, 
необхідних для медичного забезпечення військовослужбовців - учасників 
міжнародних операцій з підтримання миру і безпеки; удосконалення порядку 
ввезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у вигляді 
фармацевтичних субстанцій для власного виробництва ліків; усунення бар’єрів
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у розвитку системи служби крові та встановлення заборони вивезення 
донорської корові в умовах дефіциту цього надважливого ресурсу в Україні.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 
у своєму висновку зазначив, що законопроект може бути прийнятий за основу з 
урахуванням висловлених до нього зауважень.

Комітет Верховної Ради України з питань антикорупційної політики у 
своєму висновку щодо результатів здійснення антикорупційної експертизи 
законопроекту (від 26.11.2019 р. № 04-12/17-1220) зазначає, що у законопроекті 
реєстр. № 2429 не виявлено корупціогенних факторів та те, що цей 
законопроект відповідає вимогам антикорупційного законодавства.

За висновками авторів законодавчої ініціативи, реалізація положень 
законопроекту, у разі його прийняття, не потребуватиме додаткових видатків з 
державного бюджету.

Заслухавши та обговоривши вказаний законопроект, керуючись 
положеннями частини третьої статті 93 Регламенту Верховної Ради України 
Комітет ухвалив висновок на проект про внесення змін до деяких законів 
України щодо ліквідації штучних бюрократичних бар'єрів та корупціогенних 
чинників у сфері охорони здоров'я (реєстр. № 2429), поданий народними 
депутатами України Радуцьким М.Б., Клочко А.А., Гетманцевим Д.О., Булах 
Л.В., Перебійнісом М.В., Дубновим А.В., Дмитрієвою О.О., Зубом, В.О., 
Третьяковою Г.М., Гривком С.Д., Бабаком С.В., Вагнєр В.О., Стефанчуком 
М.О., Корявченковим Ю.В., Ватрасом В.А., Калауром І.Р., Заславським Ю.І., 
Люботою Д.В., Макаренком М.В., Германом Д.В., Медяником В.А., та прийняв 
рішення рекомендувати Верховній Раді України включити зазначений 
законопроект до порядку денного другої сесії Верховної Ради України 
дев’ятого скликання та за результатами розгляду законопроекту 
(реєстр. № 2429) в першому читанні прийняти його за основу та вцілому.

Співдоповідачем із зазначеного питання при розгляді його на пленарному 
засіданні Верховної Ради України пропонується визначити народного депутата 
України, Голову Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та 
медичного страхування Радуцького Михайла Борисовича.

Голова Комітету
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