
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет  з  питань  здоров’я  нації ,  медичної  допомоги

 та  медичного  страхування
01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 255-91-59,  тел./факс: 255-92-21    

До реєстр. № 0114  від 18.06.2021 р. 
            Президент України 
            Зеленський В.О.

Комітет Верховної Ради України з 
питань зовнішньої політики та 
міжпарламентського співробітництва

ВИСНОВОК

на проект Закону про приєднання України до Часткової угоди про створення 
Групи зі співробітництва у боротьбі проти зловживання наркотиками та їх 

незаконного обігу (Група Помпіду) (реєстр. № 0114 від 18.06.2021 р.),  поданий 
Президентом України Зеленським В.О.

Комітет Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги 
та медичного страхування розглянув на своєму засіданні проект Закону про 
приєднання України до Часткової угоди про створення Групи зі співробітництва у 
боротьбі проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу (Група Помпіду) 
(реєстр. № 0114 від 18.06.2021 р.), поданий Президентом України Зеленським В.О. 
(протокол № 77 від 30.06.2021 р.).

Як зазначається у пояснювальній записці, законопроект розроблено на 
виконання статті 21 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 
Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми 
державами-членами, з іншої сторони, та пункту 12 Плану заходів з виконання цієї 
Угоди, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 
року № 1106. Його основною метою є приєднання України до Часткової угоди про 
створення Групи зі співробітництва у боротьбі проти зловживання наркотиками та 
їх незаконного обігу (Група Помпіду), членами якої на сьогодні є 39 держав, у тому 
числі 36 держав - членів Ради Європи. Введення в дію вимог цього правового акта 
потребує визначення Міністерства охорони здоров’я України головним 
розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної 
програми щодо сплати щорічних членських внесків до Групи Помпіду в сумі 
близько 27 тис. євро на рік. Після приєднання до вказаної Угоди та сплати внесків 
Україна зможе отримувати значну фінансову та організаційну підтримку у 
впровадженні проектів щодо зменшення злочинності та вживання наркотичних 
засобів і психотропних речовин серед молоді, протидії злочинності у сфері 
розповсюдження наркотиків тощо.
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Таким чином практична реалізація ініціативи Президента України щодо 
набуття Україною членства в Групі Помпіду сприятиме удосконаленню 
національних заходів боротьби з вживанням в Україні наркотиків та їх незаконним 
обігом, і забезпечить виконання нашою державою своїх євроінтеграційних 
зобов’язань у цій сфері.

Заслухавши та обговоривши вказаний законопроект, Комітет ухвалив 
висновок на проект Закону про приєднання України до Часткової угоди про 
створення Групи зі співробітництва у боротьбі проти зловживання наркотиками та 
їх незаконного обігу (Група Помпіду) (реєстр. № 0114 від 18.06.2021 р.), поданий 
Президентом України Зеленським В.О., і пропонує головному комітету за 
результатами розгляду у першому читанні рекомендувати Верховній Раді України 
прийняти цей законопроект за основу і в цілому.

Голова Комітету            М.Б. Радуцький

ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:РАДУЦЬКИЙ МИХАЙЛО БОРИСОВИЧ
Сертифікат: 2B6C7DF9A3891DA104000000847C3D00EB932302
Дійсний до: 18.03.2022 23:59:59

Апарат Верховної Ради України
№ 04-18/03-2021/216762 від 01.07.2021


