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До  реєстр.  №  5123  від 22.02.2021 р. 

Н.д. України Кузьміних С.В та  інші  

 

 

 Комітет Верховної Ради України з 

питань правоохоронної діяльності 

 

ВИСНОВОК 

на проект Закону України про внесення змін до статті 424  

Кодексу України про адміністративні правопорушення  

щодо продажу лікарських засобів дітям (реєстр. № 5123) 

 

За дорученням Голови Верховної Ради України від 23 лютого 2021 року  до 

вх. № 54179 Комітет Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної 

допомоги та медичного страхування розглянув на своєму засіданні проект Закону 

України про внесення змін до статті 424 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо продажу лікарських засобів дітям (реєстр. № 5123), поданий 

народним депутатом України Кузьміних С.В. та іншими народними депутатами 

України (протокол від  03.03.2021 р. № 63). 

Законопроект системно пов’язаний із  проектом Закону України про внесення 

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

лікарських засобів дітям, поданим народним депутатом України Кузьміних С.В. та 

іншими народними депутатами України (реєстр. № 5122). 

Метою законопроекту є встановлення адміністративної відповідальності за 

реалізацію (відпуск) лікарських засобів громадянам, які не досягли 14-річного віку.  

Для досягнення задекларованої мети автори законодавчої ініціативи пропонують 

шляхом внесення змін до статті 424 за такі порушення встановити адміністративну 

відповідальність у вигляді накладання штрафу  від шести до двадцяти п’яти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За повторне порушення 

пропонується встановити штраф від двадцяти п’яти до сімдесяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Складати протоколи та 

розглядати справи про ці адміністративні правопорушення, відповідно до статті 

255 Кодексу України про адміністративні правопорушення буде центральний орган 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та 

безпеки лікарських засобів. Нині аналогічна відповідальність встановлена за 

відпуск рецептурних ліків без пред’явлення рецепта лікаря. 

Підтримуючи в цілому пропозицію авторів законодавчої ініціативи щодо 

запровадження адміністративної відповідальності за реалізацію (відпуск) 
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лікарських засобів громадянам, які не досягли 14-річного віку, Комітет звертає  

увагу на те, що у Верховній Раді України зареєстровано проект Закону України про 

внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо 

посилення відповідальності за порушення вимог законодавства України про 

лікарські засоби» (реєстр. № 5131), поданий народним депутатом України 

Соломчуком Д.В. та іншими народними депутатами України, яким пропонуються 

більш жорсткі санкції за аналогічні правопорушення.  

З огляду на зазначене Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній 

Раді України за результатами розгляду в першому читанні відхилити проект Закону 

про внесення змін до статті 424 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо продажу лікарських засобів дітям» (реєстр. № 5123), 

поданий народним депутатом України Кузьміних С.В. та іншими народними 

депутатами України.   

 

 

 

 

        Голова Комітету        М.Б. Радуцький 


