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До реєстр. № 7445, поданого нд України 
Радуцьким М.Б. та іншими 

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 посилення відповідальності за 
порушення встановленого порядку реалізації (відпуску) лікарських засобів» 

(реєстр. № 7445 від 08.06.2022 р.)
За дорученням Голови Верховної Ради України Комітет з питань здоров’я 

нації, медичної допомоги та медичного страхування (далі - Комітет) розглянув на 
своєму засіданні проект Закону 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.), поданий народним депутатом України 
Радуцьким М.Б. та іншими (всього 21 підпис) (протокол від 29 червня 2022 року 
№ 107).

Метою законопроекту є покращення стану здоров’я населення через 
скорочення випадків безвідповідального самолікування завдяки посиленню 
контролю за рецептурним відпуском лікарських засобів та підвищення в 6 разів 
штрафних санкцій за порушення правил відпуску ліків з аптечних закладів, 
зокрема відпуск рецептурних лікарських засобів без наявності рецепта, за 
недійсним рецептом або з порушенням встановленого порядку відпуску 
лікарських засобів, у тому числі з використанням інформаційно-комунікаційних 
систем дистанційним способом (електронна роздрібна торгівля лікарськими 
засобами).

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.  

Законопроект системно пов’язаний з проектом Закону України про внесення 
змін до деяких законів України щодо посилення контролю за відпуском 
лікарських засобів, (реєстр. № 7444 від 08.06.2022 р.), щодо якого Комітет 
Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного 
страхування ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України включити 
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його до порядку денного сьомої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання 
та за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу та в цілому 
(протокол від 08 червня 2022 року № 107).

Враховуючи викладене Комітет ухвалив рішення підтримати проект 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) та 
запропонувати Комітету з питань правоохоронної діяльності рекомендувати 
Верховній Раді за результатами розгляду законопроекту у першому читанні 
прийняти його за основу і в цілому;  висновок Комітету щодо законопроекту 
реєстраційний № 7445 направити Комітету Верховної Ради України з питань 
правоохоронної діяльності. 
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