
 
 
КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

 
Р І Ш Е Н Н Я  

 
Про затвердження Києво-Святошинської районної Програми із запобігання 
ввезенню та розповсюдженню на території Києво-Святошинського району 

неякісних, фальсифікованих і незареєстрованих лікарських засобів  
на 2013-2015 роки 

 
 
 
           Розглянувши подання райдержадміністрації, відповідно до Законів України 
«Про місцеві державні адміністрації», «Про лікарські засоби», «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за 
фальсифікацію або обіг фальсифікованих лікарських засобів» та з урахуванням листа 
Державної  служби  з  лікарських  засобів  у  Київській  області  від  25.09.2012 
№3921/01-14/12, з метою захисту здоров’я і життя громадян від шкоди, яку завдає 
застосування неякісних, фальсифікованих і незареєстрованих лікарських засобів, та 
гарантованого забезпечення населення області якісними лікарськими засобами, 
районна рада. 

в и р і ш и л а : 
 

1. Затвердити Києво-Святошинську районну Програму із запобігання ввезенню та 
розповсюдженню на території Києво-Святошинського району неякісних, 
фальсифікованих і незареєстрованих лікарських засобів на 2013-2015 роки 
(додається). 

 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної 

ради з питань охорони здоров'я, материнства, дитинства, праці та соціального 
захисту населення (голова комісії – Бернацька В.В.). 

 
 
 

 
                        Голова ради                              В.В. Луцюк 

 
 
 
 
 
 
 
 
м. Київ 
12 вересня 2013 року 
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 1. ПАСПОРТ 

Програми із запобігання ввезенню та розповсюдженню на території 
Києво-Святошинського району неякісних, фальсифікованих і 

незареєстрованих лікарських засобів на 2013-2015 роки 
 

1. Ініціатор розроблення 
програми  

Державна   служба   з   лікарських засобів у  Києво-
Святошинському районі 

2. Дата, номер і назва 
розпорядчого документа 
органу виконавчої влади 
про розроблення 
програми  

Закон України „Про ратифікацію Конвенції Ради 
Європи про підроблення медичної продукції та 
подібні злочини, що загрожують охороні здоров'я" 
від 07.06.2012 № 4908-УІ  

3. Розробник програми  Центральна района лікарня Києво-Святошинського 
району 

4. Відповідальний 
виконавець  

Центральна района лікарня Києво-
Святошинського району   

5. Учасники 
(співвиконавці) 
програми  

Центральна района лікарня Києво-Святошинського 
району ,РВГУМВС України в Київській 
області,районний відділ Головного Управління 
Державної служби боротьби з економічною 
злочинністю МВС України в Київській області(за 
згодою),районний відділ Головного управління 
Служби безпеки України в м. Києві і  Київській 
області  

6. Термін реалізації 
програми  

2013 -2015 роки          

7. Перелік  бюджетів,  які  
беруть участь у 
виконанні програми  

Держаний бюджет, районний бюджет в рамках 
фінансування та інші джерела, не заборонені 
законодавством 
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2. Загальна характеристика 
 

Програма із запобігання ввезенню та розповсюдженню на території Києво-
Святошинського району неякісних, фальсифікованих і незареєстрованих 
лікарських засобів на 2013-2015 роки (далі - Програма) спрямована на посилення, 
державного контролю за якістю лікарських засобів, боротьбу з ввезенням, 
виробництвом та розповсюдженням на території району неякісних, 
фальсифікованих та незареєстрованих лікарських засобів. 

Виробництво та розповсюдження неякісних, фальсифікованих та 
незареєстрованих лікарських засобів становить загрозу для життя і здоров'я населення, 
завдає значних збитків державі та легальним суб'єктам фармацевтичного ринку. 

За результатами роботи Державної служби з лікарських засобів у Київській 
області виявлено: 

в 2010 році 
410 серій неякісних 

                           146       серій незареєстрованих 
16 серій фальсифікованих лікарських засобів 

в 2011 році           614 серій неякісних 
                              170      серій незареєстрованих 

  20 серій фальсифікованих лікарських засобів 

в 2012 році 
648      серій неякісних 
241      серій незареєстрованих 
19        серій фальсифікованих лікарських засобів 
 

 За реалізацію неякісних, незареєстрованих лікарських засобів до посадових 
осіб суб'єктів господарювання вжито заходів адміністративного впливу у вигляді 
штрафу. 

При цьому, слід звернути увагу не лише на обсяги цієї продукції, але й на ступінь 
загрози зазначеної продукції для здоров'я та життя громадян. 

У розв'язанні проблеми недопущення ввезення та розповсюдження на території 
області неякісних, фальсифікованих та незареєстрованих лікарських засобів 
необхідні спільні скоординовані дії Державної служби з лікарських засобів у Києво-
Святошинському районі з районним відділом Головного Управління МВС 
України в Київській області(за згодою),районним відділом Головного Управління 
Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України в Київській 
області(за згодою),районним відділом Головного управління Служби безпеки 
України в м. Києві і Київській області . 
 

3. Мета Програми 

1 . Посилення боротьби з виробництвом і розповсюдженням неякісних, 
незареєстрованих та фальсифікованих лікарських засобів. 
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2. Захист  здоров'я   і  життя  громадян  від  шкоди,  яку  завдає 
застосування фальсифікованих та неякісних лікарських засобів. 

3.  Захист економіки держави і офіційних виробників та дистриб'юторів 
лікарських засобів від збитків, яких завдає незаконне виробництво і 
розповсюдження фальсифікованих лікарських засобів. 

4.  Посилення державного контролю за якістю лікарських засобів. 

5. Гарантоване   забезпечення   населення   якісними   лікарськими засобами. 

4. Основні завдання Програми 

- розроблення механізму взаємодії Державної служби з лікарських 
засобів у Києво-Святошинському районі з іншими органами виконавчої влади з 
метою контролю за ввезенням лікарських засобів на територію Києво-
Святошинського району, притягнення до відповідальності осіб, стосовно яких 
виявлено факти виробництва, ввезення, торгівлі (реалізації) та використання 
підроблених лікарських   засобів,   шляхів   розповсюдження   субстанції,   ввезеної   
з порушенням на територію України, та руху використаного і списаного 
технологічного обладнання, що застосовується для виробництва лікарських засобів; 

- створення системи оперативного інформування інших органів 
виконавчої влади про виявлені фальсифіковані лікарські засоби і результати 
боротьби з цим видом правопорушень; 

- проведення   семінарів   з   питань   недопущення   фальсифікації 
лікарських засобів та навчання методам виявлення їх в обігу, а також 
лабораторного контролю лікарських засобів. 

5. Фінансове забезпечення Програми 
Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюється за рахунок 

Державного бюджету України, районного бюджету та інших джерел, не заборонених 
законодавством. 
                                 6. Прогноз результатів виконання Програми 

 
Виконання Програми сприятиме: 

- гарантованому  забезпеченню   населення   якісними  лікарським 
засобами; 

- зменшенню ризику для здоров'я та життя громадян, запобіганні 
завданню збитків економіці України; 
 - впровадженню механізму взаємодії між відповідними органам 
виконавчої влади щодо недопущення  виробництва і розповсюджень 
фальсифікованих, неякісних та незареєстрованих лікарських засобів. 
 

7. Строки виконання Програми 
 

Строки виконання Програми: 2013-2015 роки. 
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8. Заходи з реалізації Програми 
 
 

№ 
п/п 

Найменування заходу Термін 
виконання 

Відповідальні виконавці 

1.  Подовження роботи на базі 
Державної служби з лікарських 
засобів у Києво-Святошинському 
районі робочої групи з відстеження 
шляхів ввезення та розповсюдження 
неякісних та фальсифікованих 
лікарських засобів, субстанцій, руху 
використаного та списаного 
технологічного обладнання(далі - 
Робоча група), за участю 
правоохоронних органів, з метою 
активізації зусиль з виявлення 
фальсифікованих, 
незареєстрованних, неякісних 
лікарських засобів, їх постачальників 
та виробників. 

2013-2015  
роки    

постійно 

Районний відділ Головного 
Управління МВС України в 
Київській області(за згодою) 
з районним відділом 
Головного Управління 
Державної служби боротьби з 
економічною злочинністю 
МВС України в Київській 
області(за згодою),районним 
відділом Головного 
управління Служби безпеки 
України в м. Києві і 
Київській області. 

2.  Проведення сумісних перевірок 
юридичних та фізичних осіб з метою 
виявлення та ліквідації каналів 
ввезення, виробництва та торгівлі 
(реалізації) фальсифікованими, 
неякісними та незареєстрованими 
лікарськими засобами. 
 

2013-2015  
роки  

постійно 

Районний відділ Головного 
Управління МВС України в 
Київській області(за згодою) 
з районним відділом 
Головного Управління 
Державної служби боротьби з 
економічною злочинністю 
МВС України в Київській 
області(за згодою),районним 
відділом Головного 
управління Служби безпеки 
України в м. Києві і 
Київській області  

3.  Здійснення обміну інформацією щодо 
юридичних та фізичних осіб, стосовно 
яких є дані про здійснення ними 
ввезення, виробництва, торгівлі 
(реалізації) фальсифікованих 
лікарських засобів, у тому числі про 
суб'єктів господарювання, у яких 
анульована ліцензія, а також щодо 
яких є інформація про причетність до 
фактів фальсифікації та за діяльністю 
яких необхідно   здійснювати   в   
установленому  порядку додаткові   
заходи контролю. 
 

2013-2015  
роки  

постійно 

Районний відділ Головного 
Управління МВС України в 
Київській області(за згодою) 
з районним відділом 
Головного Управління 
Державної служби боротьби з 
економічною злочинністю 
МВС України в Київській 
області(за згодою),районним 
відділом Головного 
управління Служби безпеки 
України в м. Києві і 
Київській області  
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4.   Забезпечити отримання інформації   
від   заводів-виробників лікарських 
засобів, розташованих на території 
Київської області, про використаного 
та списаного технологічного 
обладнання, що може використане   
для виробництва   лікарських 
засобів,   в   тому фальсифікованих 
лікарських засобів. 

2013-2015 
роки 

щокварталу 

Лікарняна аптека ЦРЛ Києво-
Святошинського району 

5.  
Вчасне виявлення неякісних, 
фальсифікованих та незареєстрованих 
лікарських  засобів та надання 
інформації щодо вжитих заходів при 
їх виявленні. 

2013-2015 
роки  

постійно 

Лікарняна аптека ЦРЛ Києво-
Святошинського району 

6.  
Розглядати    матеріали щодо    
виявлених неякісних 
фальсифікованих лікарських засобів 
на нарадах департаменту охорони 
здоров'я Київської обласної державної 
адміністрації. 

2013-2015 
роки  

постійно 

ЦРЛ Києво-Святошинського 
району 

7.  Інформувати спеціалістів галузі 
охорони здоров'я і населені виявлені 
на території України фальсифіковані 
та неякісні лікарські: результати 
боротьби з їх виробництвом і 
розповсюдженням з використанням 
засобів масової інформації. 

2013-2015 
роки  

постійно 

Лікарняна аптека ЦРЛ Києво-
Святошинського району 

8.    Проведення семінарів, створення 
спеціальних матеріалів та навчальних; 
програм для уповноважених осіб 
суб'єктів господарювання, фахівців 
системи охорони здоров'я та 
державного контролю з питань 
виявлення в неякісних, 
фальсифікованих лікарських засобів. 

2013-2015  
роки  

постійно 

ЦРЛ Києво-Святошинського 
району 

9.     Забезпечити надання консультативної 
допомоги суб'єктам господарювання та 
проведення роз'яснювальної роботи 
для фахівців галузі охорони здоров'я 
щодо організації умов зберігання, 
транспортування лікарських 
засобів,раціонального їх використання у 
лікувально-профілактичних закладах. 
Вжиття заходів з недопущення 
закупівлі закладами охорони здоров'я 
лікарських засобів з обмеженим 

2013-2015 
роки  

постійно 

ЦРЛ Києво-Святошинського 
району 
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терміном придатності, 
фальсифікованих, неякісних, 
незареєстрованих та в кількостях, що 
перевищують потребу. 

10.  Підтримання постійного зворотного 
зв'язку між правоохоронними 
органами та Державною службою з 
лікарських засобів у Київській області 
щодо вжитих ними заходів до 
суб'єктів господарювання, що 
здійснювали виробництво, ввезення, 
торгівлю (реалізацію) неякісних, 
фальсифікованих 
та незареєстрованих лікарських 
засобів. 

2013-2015 
роки  

постійно 

Районний відділ Головного 
Управління МВС України в 
Київській області(за згодою) 
з районним відділом 
Головного Управління 
Державної служби боротьби з 
економічною злочинністю 
МВС України в Київській 
області(за згодою),районним 
відділом Головного 
управління Служби безпеки 
України в м. Києві і 
Київській області  

11.  Налагодити інформаційний обмін між 
представництвам фармацевтичних 
фірм та компаній в Київській області та 
Державною службою з лікарських 
засобів у Київській області з метою 
оперативного інформування та 
термінового вилучення з обігу 
неякісних, фальсифікованих і 
незареєстрованих лікарських засобів. 

2013-2015 
роки  

постійно 

ЦРЛ Києво-Святошинського 
району 

 
 
 
 
Головний лікар  
Центральної районної лікарні  
Києво-Святошинського району             В.В. Кравченко 


