
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.  №  7444 від 08.06.2022 р.
Н.д. України Радуцький М.Б. та  інші 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ВИСНОВОК 
на проект Закону України про внесення змін до деяких законів України 

щодо посилення  контролю за відпуском лікарських засобів 
(реєстр. № 7444)

За дорученням Голови Верховної Ради України від 27.06.2022 р. Комітет 
Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного 
страхування відповідно до вимог статті 93 Регламенту Верховної Ради України 
розглянув на своєму засіданні проект Закону України про внесення змін до деяких 
законів України щодо посилення  контролю за відпуском лікарських засобів 
(реєстр. № 7444), поданий народним депутатом України Радуцьким М.Б. та 
іншими народними депутатами України (протокол від  29.06.2022 р. № 107).

Метою законопроекту, як зазначено у пояснювальній записці до нього,  є 
покращення стану здоров’я населення через скорочення випадків 
безвідповідального самолікування. 

Досягнути задекларованої мети пропонується шляхом:
встановлення заборони медичним працівникам призначати лікарські засоби, 

що мають відпускатися з аптечних закладів за рецептом, без оформлення 
відповідного рецепта (зміни до частини першої статті 781 Закону України «Основи 
законодавства України про охорону здоров'я»); 

надання можливості медичним працівникам виписувати електронні рецепти 
на наркотичні (психотропні) лікарські засоби (зміни до статті 28 Закону України 
«Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»); 

встановлення на рівні закону прямої заборони відпуску з аптечних закладів 
рецептурних лікарських засобів без рецепта, за недійсним рецептом або з 
порушенням встановленого МОЗ порядку відпуску лікарських засобів (зміни до 
статті 21 Закону України «Про лікарські засоби»). 

Законопроект узгоджується з рішенням Ради національної безпеки і 
оборони України від 30.07.2021 «Про стан національної системи охорони здоров’я 
та невідкладні заходи щодо забезпечення громадян України медичною 
допомогою» (введено в дію Указом Президента України від 18.08.2021 № 
369/2021) та передбачає запровадження реального контролю за дотриманням 
правил відпуску рецептурних лікарських засобів.

Крім того до статі 27 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні 
речовини і прекурсори» пропонується внести зміни, які враховують зміни, що 
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відбулися у системі центральних органів виконавчої влади після ухвалення цього 
Закону.

Законопроектом передбачається, що його норми набиратимуть чинності з 
дня, наступного за днем його опублікування, але вводимуться в дію через три 
місяці з дня припинення чи скасування воєнного стану, введеного Указом 
Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 
року №64/2022.  

З метою забезпечення ефективності та системності зазначених вище змін 
законопроект повинен розглядатися одночасно з пов’язаним з ним проектом 
Закону України про внесення змін до статті 424 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення 
встановленого порядку реалізації (відпуску) лікарських засобів» (реєстр. № 7445 
від 08.06.2022 р.).

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 
висловило несуттєве зауваження до законопроекту, яке не потребує внесення змін 
до тексту законопроекту і має бути усунуто шляхом внесення змін до наказу 
Міністерства охорони здоров’я України від 19.07.2005 р. № 360 «Про 
затвердження Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби 
медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного 
призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок 
зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків», зареєстрований в 
Міністерстві юстиції України 20 липня 2005 року за № 782/11062.

Міністерство охорони здоров’я України підтримує законопроект. 
За результатами розгляду Комітет ухвалив рішення рекомендувати 

Верховній Раді України проект Закону України проект Закону України про 
внесення змін до деяких законів України щодо посилення  контролю за відпуском 
лікарських засобів (реєстр. № 7444), поданий народним депутатом України 
Радуцьким М.Б. та іншими народними депутатами України, включити в порядок 
денний сьомої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання та за 
результатами розгляду у першому читанні прийняти його за основу і в цілому з 
техніко-юридичними правками.

Співдоповідачем із цього питання при розгляді його на пленарному 
засіданні Верховної Ради України визначено голову Комітету з питань здоров’я 
нації, медичної допомоги та медичного страхування Радуцького М.Б.
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