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Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та 
захисту споживачів в межах повноважень розглянула лист Рахункової палати 
України від 16.05.2019 № 18-1476 щодо результатів аудиту використання коштів 
субвенції на відшкодування вартості лікарських засобів та повідомляє. 

Впродовж 2017-2018 років відповідно до вимог Закону України «Про 
тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності» діяв мораторій на планові заходи із здійснення 
державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог щодо формування, 
встановлення та застосування державних регульованих цін. Відтак, здійснювалися 
лише позапланові заходи державного нагляду (контролю) на підставі, зокрема, 
обґрунтованих звернень фізичних осіб за погодженням Державної регуляторної 
служби України. 

Протягом 5 місяців 2019 року Держпродспоживслужбою проведено 
67 перевірок суб'єктів господарювання, що здійснюють реалізацію лікарських 
засобів, з питань дотримання ними державної дисципліни цін, у тому числі 
64 планові та 3 позапланові перевірки. Порушення в частині завищення граничного 
розміру постачальницько-збутових та роздрібних надбавок встановлено у 
40 суб'єктів господарювання, до яких застосовано адміністративно-господарські 
санкції на 222,7 тис. гривень. 

Крім того, на виконання доручення Віце-прем'єр-міністра України 
РозенкаП.В. від 24.04.2017 № 15450/1/1-17 Держпродспоживслужбою з травня 
2017 року здійснюється постійний щомісячний моніторинг застосування державних 
регульованих цін на лікарські засоби, які внесено до реєстру лікарських засобів, 
вартість яких підлягає відшкодуванню, шляхом отримання інформації від суб'єктів 
господарювання, які беруть участь у програмі «Доступні ліки». 
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Так, наприклад, впродовж 5 місяців 2019 року головними управліннями 
Держпродспоживслужби в областях та м. Києві було проведено 5,7 тис. заходів з 
моніторингу, проаналізовано 1,1 млн цін на лікарські засоби з питань дотримання 
механізмів державного регулювання цін. 

Під час ретельного аналізу інформації, отриманої від аптечних закладів, 
здійснюється контроль за правильністю застосування суб'єктами господарювання 
граничних оптово-відпускних цін, а також граничних оптових та роздрібних 
надбавок до цін на ліки, вартість яких підлягає відшкодуванню з бюджету, у разі 
встановлення порушень - надаються листи аптекам щодо їх усунення. 

Оскільки моніторинг не є заходом державного нагляду (контролю) та 
процедура здійснення його не передбачена Законом України «Про основні засади 
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», 
Держпродспоживслужба не має повноважень вживати дієвих заходів реагування та 
застосовувати до суб'єктів господарювання санкції відповідно до вимог 
законодавства та надавати обов'язкові для виконання приписи про усунення 
порушень. 

Враховуючи зазначене та керуючись абзацом восьмим частини першої 
статті 6 Закону, у зв'язку з виявленими системними порушеннями та настанням 
події, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та 
здоров'я людини, Держпродспоживслужба звернулась до Першого віце-прем'єр-
міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі України Кубіва С. І. з 
проханням ініціювати перед Прем'єр-міністром України надання 
Держпродспоживслужбі доручення про перевірку суб'єктів господарювання за 
дотриманням ними державних регульованих цін на лікарські засоби у рамках 
Урядової програми «Доступні ліки». 

Позицію Держпродспоживслужби підтримали Мінекономрозвитку, 
Мінагрополітики, МОЗ, ДФС і ДРС. » 

Наразі лист Мінекономрозвитку від 18.04.2019 № 3805-01/16726-01 з 
позицією заінтересованих органів і проектом доручення направлено в Кабінет 
Міністрів України. 

У разі отримання відповідного доручення Прем'єр-міністра України, 
Держпродспоживслужбою під час здійснення позапланових заходів державного 
нагляду (контролю) у суб'єктів господарювання, що беруть участь у програмі 
«Доступні ліки», буде проведено аналіз причин реалізації лікарських засобів за 
цінами, нижчими від фіксованих у Реєстрі лікарських засобів, вартість яких підлягає 
відшкодуванню. 

Також повідомляємо, що Держпродспоживслужба 22 та 23 квітня 2019 року 
взяла участь у нарадах, які проводились Міністерством охорони здоров'я України 
за участю НСЗУ та фармацевтичних громадських організацій, з питань 
удосконалення механізмів державного регулювання цін на лікарські засоби, які 
реалізуються за урядовою програмою «ДоступнГдікия: 
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