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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ВИСНОВОК
на проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу України
про
адміністративні
правопорушення
щодо
встановлення
відповідальності за реалізацію (відпуск) лікарських засобів малолітнім
особам» (реєстр. № 5123-1), підготовлений до другого читання
За дорученням Верховної Ради України Комітет з питань
правоохоронної діяльності на своєму засіданні 07 липня 2021 року (протокол
№ 79) попередньо розглянув поправки і пропозиції, що надійшли від народних
депутатів України - суб’єктів права законодавчої ініціативи до проекту Закону
України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення щодо встановлення відповідальності за реалізацію (відпуск)
лікарських засобів малолітнім особам» (реєстр. № 5123-1), який прийнято
Верховною Радою України за основу 02 червня 2021 року (Постанова
Верховної Ради України № 1514 – IX від 02.06.2021).
Метою законопроекту є встановлення адміністративної відповідальності
за реалізацію (відпуск) та доставку лікарських засобів особам, які не досягли
чотирнадцяти років (малолітнім особам).
Даний законопроект змістовно пов’язаний з проектом Закону України
«Про внесення змін до статті 21 Закону України «Про лікарські засоби» щодо
заборони продажу лікарських засобів дітям» (реєстр. № 5122).
До законопроекту для підготовки його до другого читання надійшло
33 поправок і пропозицій, за результатами розгляду яких було підготовлено
порівняльну таблицю до законопроекту, яка містить усі внесені та
невідкликані пропозиції.
За результатами розгляду поправок і пропозицій народних депутатів
України 18 поправок і пропозицій були враховані, з них 3 – враховано
повністю, 9 – враховано частково, 6 - враховано редакційно, відхилено - 15
поправок і пропозицій.

Враховуючи викладене, керуючись пунктами 5, 6 частини першої статті
16 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», пунктом 3
частини першої статті 123 Регламенту Верховної Ради України, Комітет
ухвалив висновок і прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України
за результатами розгляду в другому читанні проект Закону України «Про
внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо
встановлення відповідальності за реалізацію (відпуск) лікарських засобів
малолітнім особам» (реєстр. № 5123-1), прийняти у другому читанні та в
цілому як закон з необхідними техніко-юридичними правками.
Доповідачем від Комітету при розгляді питання на пленарному засіданні
Верховної Ради України визначено заступника голови Комітету з питань
правоохоронної діяльності Михайлюк Галину Олегівну.
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