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Про проект Закону України про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо  

технічних регламентів та оцінки відповідності 

(реєстр. № 6235 доопрацьований від 11.04.2017)  

 

Розглянувши проект Закону України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо технічних регламентів та оцінки 

відповідності (реєстр. № 6235 доопрацьований від 11.04.2017), поданий 

народним депутатом України Кривошеєм Г.Г. та іншими народними 

депутатами України, Комітет зазначає наступне. 

З метою адаптації національного законодавства в частині технічних 

регламентів та оцінки відповідності до законодавства Європейського Союзу 

законопроектом пропонується внести зміни до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, законів України «Про захист прав 

споживачів», «Про пестициди і агрохімікати», «Про страхування», «Про 

акредитацію органів з оцінки відповідності», «Про дозвільну систему у сфері 

господарської діяльності», «Про телекомунікації», «Про реабілітацію інвалідів 

в Україні», «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової 

продукції», «Про метрологію та метрологічну діяльність», «Про технічні 

регламенти та оцінку відповідності» та Декрету Кабінету Міністрів України 

«Про стандартизацію і сертифікацію». 
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Зокрема, законопроектом передбачено в Законі України «Про 

реабілітацію інвалідів в Україні» виключити положення щодо : 

1) здійснення Мінсоцполітики контролю за виробництвом технічних та 

інших засобів реабілітації;  

2) здійснення Міністерством охорони здоров’я України контролю за 

якістю виробів медичного призначення, технічних та інших засобів 

реабілітації (одночасно МОЗ України надаються повноваження в частині 

здійснення контролю відповідності цих виробів встановленим законодавством 

вимогам); 

3) сертифікації в державній системі сертифікації (відповідно до Декрету 

Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 року № 46-93 «Про 

стандартизацію і сертифікацію») технічних та інших засобів реабілітації та 

комплектуючих до них, що випускаються в умовах серійного виробництва 

(крім медичних виробів та допоміжних засобів до них, на які поширюється дія 

технічного регламенту щодо медичних виробів); 

4) встановлення відповідальності для виробників (продавців) технічних 

та інших засобів реабілітації у разі реалізації несертифікованої продукції 

тощо. 

Слід зазначити, що Комітетом розглядалися законопроекти  (реєстр. 

№№ 3724, 4136 та 4588), якими також пропонувалися внесення змін до Закону 

України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» щодо виключення окремих 

повноважень Мінсоцполітики та МОЗ в частині здійснення контролю за 

виробництвом технічних та інших засобів реабілітації, якістю цих виробів 

тощо.  

Комітет не підтримав ці законопроекти, з огляду на таке:  

- передбачені законопроектом зміни до Закону України «Про 

реабілітацію інвалідів в Україні» можуть негативно позначитися на якості 

виробів медичного призначення, технічних та інших засобів реабілітації для 

людей з інвалідністю; 

- зміни до національного законодавства доцільніше вносити після 

прийняття Україною відповідних Директив та Регламентів Європейського 

Союзу. 

Міністерство охорони здоров’я України не підтримує зазначений 

законопроект. Зокрема, не підтримує положення законопроекту, яким 

передбачено внесення змін до статті 7 Закону України «Про технічні 

регламенти та оцінку відповідності» щодо покладення на Мінекономрозвитку 

України повноважень в частині визначення органів з оцінки відповідності. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1057 «Про 

визначення сфер діяльності, в яких центральні органи виконавчої влади 

здійснюють функції технічного регулювання», визначено, що центральним 

органом виконавчої влади, що здійснює функції у сфері технічного 

регулювання, зокрема, щодо контролю якості та реалізації лікарських засобів 

та медичних виробів (у тому числі медичних виробів; активних медичних 
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виробів, які імплантують; лікарських засобів тощо) є Міністерство охорони 

здоров’я України.  

Міністерство соціальної політики України підтримує законопроект за 

умови його доопрацювання. Зокрема, пропонується виключити із 

законопроекту положення щодо внесення змін до Закону України «Про 

реабілітацію інвалідів в Україні» (пункт 8 Розділу І законопроекту) з огляду 

на те, що запропоновані зміни є невиправданими та передчасними.  

Законодавство України, що регламентує забезпечення осіб з 

інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації (далі – ТЗР), суттєво 

відрізняється від законодавства країн ЄС, де цю функцію покладено на 

Міністерство охорони здоров’я. Але навіть у деяких країнах, які є членами ЄС 

(країни Балтії), питаннями забезпечення осіб з інвалідністю ТЗР опікується 

Мінсоцполітики, а ТЗР не відносяться до медичних виробів.  

Законом України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» визначено, що 

ТЗР та комплектуючі до них, що випускаються в умовах серійного 

виробництва (крім медичних виробів та допоміжних засобів до них, на які 

поширюється дія технічного регламенту щодо медичних виробів), підлягають 

сертифікації в державній системі сертифікації відповідно до Декрету Кабінету 

Міністрів України від 10 травня 1993 року № 46-93 «Про стандартизацію і 

сертифікацію». У зв’язку з цим необхідно внести відповідні  зміни до Переліку 

продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні, затвердженого 

наказом Держспоживстандарту № 28 від 01.02.2005 р..   

Згідно з чинним законодавством Мінекономрозвитку визначено 

органом, який затверджує перелік продукції, що підлягає обов’язковій 

сертифікації, та визначає терміни її запровадження. Проте, на протязі майже 

двох років Мінекономрозвитку не внесено зміни до зазначеного Переліку 

продукції.  

Таким чином, на сьогодні діє добровільна сертифікація ТЗР. 

Підприємства, що здійснюють виготовлення/постачання ТЗР, надають 

сертифікати відповідності або декларації відповідності згідно з Технічним 

регламентом щодо медичних виробів. Проте, на законодавчому рівні не 

врегульовано питання, на які види ТЗР які документи відповідності необхідно 

надавати.  

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України підтримує 

прийняття законопроекту, зазначаючи таке:  

- на сьогодні в Україні на основі Директиви Ради ЄС розроблено 

Технічний регламент щодо медичних виробів, затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 року № 753 (далі – Технічний 

регламент). Згідно цього Технічного регламенту, медичний виріб – будь-який 

інструмент, апарат, прилад, пристрій, програмне забезпечення, матеріал або 

інший виріб, що застосовуються як окремо, так і в поєднанні між собою 

(включаючи програмне забезпечення, передбачене виробником для 

застосування спеціально для діагностичних та/або терапевтичних цілей та 

необхідне для належного функціонування медичного виробу), призначені 
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виробником для застосування з метою забезпечення діагностики, 

профілактики, моніторингу, лікування або полегшення перебігу хвороби 

пацієнта в разі захворювання, діагностики, моніторингу, лікування, 

полегшення стану пацієнта в разі травми чи інвалідності або їх компенсації, 

дослідження, заміни, видозмінювання або підтримування анатомії чи 

фізіологічного процесу, контролю процесу запліднення та основна 

передбачувана дія яких в організмі або на організм людини не досягається за 

допомогою фармакологічних, імунологічних або метаболічних засобів, але 

функціонуванню яких такі засоби можуть сприяти; 

- відповідно до пункту 9 Технічного регламенту введення в обіг та/або в 

експлуатацію медичних виробів дозволяється тільки в разі, коли вони 

повністю відповідають вимогам цього Технічного регламенту, за умови 

належного постачання, встановлення, технічного обслуговування та 

застосування їх за призначенням; 

- відповідно до статті 46 Закону України «Про технічні регламенти та 

оцінку відповідності» контроль відповідності продукції вимогам технічних 

регламентів здійснюється, зокрема, шляхом державного ринкового нагляду; 

- відповідно до Переліку органів державного ринкового нагляду та сфер 

їх відповідальності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 01.06.2011 № 573, Держлікслужба є органом державного ринкового 

нагляду у сфері медичних виробів; 

- якість виробів медичного призначення, технічних та інших засобів 

реабілітації, відповідно до міжнародної та європейської практики, є виключно 

питаннями конкуренції, в той час як їх відповідність вимогам безпеки та зміст 

інформації про продукцію, що встановлені нормативно-правовими актами, є 

предметом контролю з боку відповідних державних органів. При цьому 

виробництво такої продукції не підлягає постійному контролю з боку держави, 

її виробництво може бути перевірено органом державного ринкового нагляду 

лише у разі, якщо є підстави вважати, що продукція є небезпечною, становить 

ризик та/або не відповідає встановленим вимогам внаслідок дій чи 

бездіяльності виробника такої продукції.  

Міністерство фінансів України зазначає, що реалізація положень 

законопроекту не вплине на дохідну та видаткову частини державного 

бюджету.  

Фонд соціального захисту інвалідів вважає, що з метою забезпечення 

осіб з інвалідністю якісними технічними та іншими засобами реабілітації 

доцільно залишити контроль за центральним органом влади, який забезпечує 

формування та реалізацію політики у зазначеному напрямі.  

Головне науко-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

надає узагальнюючий висновок, що за результатами розгляду в першому 

читанні законопроект може бути прийнятий за основу з наступним 

урахуванням висловлених зауважень і пропозицій. Зокрема, зазначає, що у 

Пояснювальній записці не вказуються органи, які здійснюватимуть 

запропонований до виключення контроль за виробництвом технічних та інших 
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засобів реабілітації та якістю виробів медичного призначення, технічних та 

інших засобів реабілітації. Не пропонуються і контролюючі за цією діяльністю 

органи і змінами до Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні». 

Тому вбачається невиправданим та передчасним припинення контролю за 

діяльністю у достатньо важливій сфері виробництва технічних та інших 

засобів реабілітації, а також якості технічних та інших засобів реабілітації з 

боку центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту 

населення, та центральних органів виконавчої влади, які беруть участь у 

здійсненні державної політики у сфері реабілітації інвалідів (зміни до статей 

9, 10 Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні»).  

Скасування сертифікації технічних та інших засобів реабілітації та 

комплектуючих до них, що випускаються в умовах серійного виробництва 

(крім медичних виробів та допоміжних засобів до них, на які поширюється дія 

технічного регламенту щодо медичних виробів), містить ризики до збільшення 

кількості виробів неналежної якості. Крім того, особи з інвалідністю втратять 

можливість бути інформованими про банк даних виробників (продавців), до 

яких можуть звернутися при необхідності забезпечення необхідними 

виробами. Важливість такого рішення є особливо актуальною у зв’язку із 

зростаючими потребами забезпечення якісними реабілітаційними заходами 

(зокрема, протезно-ортопедичними виробами) учасників бойових дій та 

інвалідів війни відповідно до статті 4 Закону України «Про реабілітацію 

інвалідів в Україні». 

Комітет Верховної Ради України з питань промислової політики та 

підприємництва розглянув законопроект реєстр. № 6235 доопрацьований на 

своєму засіданні 12.04.2017 та рекомендував прийняти його у першому 

читанні за основу.   

Члени Комітету підтримують ідею законопроекту щодо адаптації 

національного законодавства в частині технічних регламентів та оцінки 

відповідності до законодавства Європейського Союзу. Водночас, 

погоджуються із вищезазначеними зауваженнями. 

З урахуванням проведеного обговорення, Комітет вирішив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо технічних 

регламентів та оцінки відповідності (реєстр. № 6235 доопрацьований від 

11.04.2017), поданий народним депутатом України Кривошеєм Г.Г. та іншими 

народними депутатами України, за результатами розгляду у першому читанні 

повернути суб’єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання.  

2. Направити рішення до Комітету Верховної Ради України з питань 

промислової політики та підприємництва, визначеного головним з 

опрацювання законопроекту.  

 

 

Голова Комітету       О.ТРЕТЬЯКОВ 


