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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 щодо встановлення відповідальності за 

реалізацію (відпуск) лікарських засобів малолітнім особам (реєстр. № 5123-1) 

 

За дорученням Голови Верховної Ради України від 01 березня 2021 року  до 

вх. № 61082 Комітет Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної 

допомоги та медичного страхування розглянув на своєму засіданні (протокол від  

03.03.2021 р. № 63) проект Закону України про внесення змін до Кодексу України 

про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за 

реалізацію (відпуск) лікарських засобів малолітнім особам (реєстр. № 5123-1), 

поданий народним депутатом України Плачковою Т.М. та іншими народними 

депутатами України.  

Законопроект системно пов’язаний із  проектом Закону України про внесення 

змін до статті 21 Закону України «Про лікарські засоби» щодо заборони реалізації 

(відпуску) лікарських засобів малолітнім особам (реєстр. № 5122-2), поданий 

народним депутатом України Плачковою Т.М. та іншими народними депутатами 

України.  

Метою законопроекту є встановлення адміністративної відповідальності за 

реалізацію (відпуск) лікарських засобів малолітнім особам та доставку ліків таким 

особам.   

Для досягнення задекларованої мети автори законодавчої ініціативи 

пропонують доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення 

новою статтею 425, якою встановити за такі порушення адміністративну 

відповідальність у вигляді накладання штрафу у розмірі від чотирьохсот до 

восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне 

порушення – накладання штрафу від восьмисот до однієї тисячі чотирьохсот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

При цьому законопроектом передбачено (зміни до статей 221 та 255 

Кодексу), що складати протоколи про такі адміністративні правопорушення мають 
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уповноважені особи органів внутрішніх справ (Національної поліції), а розглядати 

справи  - судді районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів.   

Підтримуючи в цілому пропозицію авторів законодавчої ініціативи щодо 

запровадження адміністративної відповідальності за реалізацію (відпуск) 

лікарських засобів малолітній особі, Комітет звертає  увагу на те, що згідно з 

чинним законодавством (статті 2448 та 255 КУпАП) право складати протоколи та 

розглядати справи про адміністративні правопорушення за порушення правил 

відпуску лікарських засобів  надано центральному органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів. 

Тому більш доцільним є уповноваження цього ж органу на здійснення контролю за 

дотриманням вимог щодо реалізації (відпуску) лікарських малолітній особі, та, 

відповідно складання протоколів за порушення цих вимог та розгляд справ про 

адміністративні правопорушення. 

З огляду на зазначене Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній 

Раді України за результатами розгляду в першому читанні відхилити проект Закону 

України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо встановлення відповідальності за реалізацію (відпуск) 

лікарських засобів малолітнім особам (реєстр. № 5123-1), поданий народним 

депутатом України Плачковою Т.М. та іншими народними депутатами України.  
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