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До реєстр. № 6416 від 10.12.2021 р., КМУ

Комітет Верховної Ради України
з питань економічного розвитку
ВИСНОВОК
на проект Закону України про внесення змін до пункту 3 розділу Х
«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі»
щодо закупівлі лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до
них особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я,
та із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі
(реєстр. № 6416)

Комітет Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної
допомоги та медичного страхування в межах компетенції розглянув на своєму
засіданні проект Закону про внесення змін до пункту 3 розділу Х «Прикінцеві та
перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі» щодо закупівлі
лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них особою,
уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я, та із
залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі (реєстр.
№ 6416), поданий Кабінетом Міністрів України (протокол № 92 від 19 січня 2022
року).
Метою законопроекту є створення сприятливих умов для подальшого
функціонування системи закупівель у сфері охорони здоров’я та збільшення
доступності лікарських засобів та медичних виробів для пацієнтів.
Для досягнення задекларованої мети законопроектом пропонується
продовжити до 30 квітня 2023 року: період, протягом якого дія Закону України
«Про публічні закупівлі» не поширюватиметься на здійснення закупівлі
лікарських засобів спеціалізованою організацією, яка здійснює закупівлі на
виконання угоди щодо закупівлі між центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я,
та відповідною спеціалізованою організацією (спеціалізована організація);
можливість застосування особливих вимог до державної реєстрації лікарських
засобів та маркування лікарських засобів, медичних виробів, які закуповуються

спеціалізованою організацією, а також особою, уповноваженою на здійснення
закупівель у сфері охорони здоров'я (уповноважена особа); строк дії
реєстраційних посвідчень на лікарські засоби, які закуповуються спеціалізованою
організацією.
Крім того, пунктом 3 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення»
законопроекту пропонується строк дії реєстраційних посвідчень на лікарські
засоби, які закуповуються особою, уповноваженою на здійснення закупівель у
сфері охорони здоров’я, що діють до 31 березня 2022 року, продовжити до 30
квітня 2023 року виключно для виконання програм та здійснення централізованих
заходів з охорони здоров’я із внесенням відповідної інформації до Державного
реєстру лікарських засобів України шляхом видачі відповідних реєстраційних
посвідчень.
Під час розгляду законопроекту на засіданні Комітету народні депутати
України – члени Комітету підтримали пропозицію Міністерства охорони здоров’я
України щодо необхідності продовження закупівлі лікарських засобів
спеціалізованою організацією та уповноваженою особою без застосування
процедур закупівель, встановлених Законом України «Про публічні закупівлі», та
застосування особливих вимог до державної реєстрації лікарських засобів та
маркування лікарських засобів, медичних виробів до 31 грудня 2023 року з огляду
на неблагополучну епідемічну ситуацію в Україні та світі з поширенням гострої
респіраторної хвороби COVID-19, та необхідність закупівлі у 2022 і 2023 роках
вакцин проти коронавірусної хвороби для проведення профілактичних щеплень
населення.
Крім того, народні депутати України – члени Комітету запропонували
передбачити можливість використання лікарських засобів, що вже зареєстровані
за спрощеною процедурою реєстрації і закуповуються за бюджетні кошти
виключно для безоплатного постачання структурним підрозділам з питань
охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій або суб’єктам господарювання, які мають ліцензію на провадження
господарської діяльності з медичної практики для виконання програм та
здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я.
У зв’язку з цим Комітет пропонує:
1) у розділі І, а також підпунктах 1, 2 і 3 пункту 2 та пункті 3 розділу ІІ
законопроекту цифри і слова «30 квітня 2023 року» замінити цифрами і словами
«31 грудня 2023 року»;
2) доповнити пункт 3 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення»
законопроекту абзацом такого змісту:
«лікарський засіб, зареєстрований згідно з частинами п’ятою та шостою
статті 9 і частиною п’ятою статті 91 Закону України «Про лікарські засоби», може
знаходитися в обігу на території України виключно з метою безоплатного
постачання структурним підрозділам з питань охорони здоров’я обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій або суб’єктам
господарювання, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з
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медичної практики, за результатами закупівель за кошти державного бюджету для
виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я».
За результатами розгляду Комітет ухвалив рішення підтримати проект
Закону про внесення змін до пункту 3 розділу Х «Прикінцеві та перехідні
положення» Закону України «Про публічні закупівлі» щодо закупівлі лікарських
засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них особою, уповноваженою
на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я, та із залученням
спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі (реєстр. № 6416), поданий
Кабінетом Міністрів України, та пропонує Комітету з питань економічного
розвитку рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду
законопроекту у першому читанні прийняти його за основу і в цілому з
урахуванням пропозицій, зазначених у висновку Комітету.

Голова Комітету

М.Б. Радуцький

3

