ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону «Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові»
Зміст положення (норми) чинного акта законодавства

Зміст відповідного положення проекту закону

Закон України “Про лікарські засоби”
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 22, ст. 86)
Цей Закон регулює правовідносини, пов'язані зі
Цей Закон регулює правовідносини, пов'язані зі
створенням, реєстрацією, виробництвом, контролем якості створенням, реєстрацією, виробництвом, контролем якості
та реалізацією лікарських засобів, визначає права та та реалізацією лікарських засобів, в тому числі,
обов'язки підприємств, установ, організацій і громадян, а лікарських засобів, отриманих з крові людини та
також повноваження у цій сфері органів виконавчої влади плазми людини (препаратів крові),
переробкою,
і посадових осіб.
транспортуванням,
зберіганням
і
розподілом
компонентів крові, що використовуються для
виробництва із них лікарських засобів, визначає права та
обов'язки підприємств, установ, організацій і громадян, а
також повноваження у цій сфері органів виконавчої влади
і посадових осіб.
Закон України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, № 29, ст.389)

Стаття 2. Сфера дії цього Закону

Стаття 2. Сфера дії цього Закону

…

…

Центральний орган виконавчої влади із забезпечення
якості освіти та його територіальні органи зобов’язані
забезпечити дотримання з урахуванням особливостей,
визначених Законом України "Про освіту", виключно
вимог статті 3, частин першої, третьої, четвертої, шостої дванадцятої, чотирнадцятої статті 4, частини четвертої
статті 5, частини третьої статті 6, абзацу одинадцятого
частини шостої статті 7, частини першої, абзаців першого дванадцятого, чотирнадцятого частини другої, частини
третьої статті 8, частин першої, другої статті 9, абзаців
першого - одинадцятого, чотирнадцятого - двадцятого
частини першої статті 10, абзаців третього - п’ятого
частини першої статті 11, частин першої та четвертої статті
12, статей 19-20 цього Закону.
Відсутнє.

Центральний орган виконавчої влади із забезпечення
якості освіти та його територіальні органи зобов’язані
забезпечити дотримання з урахуванням особливостей,
визначених Законом України "Про освіту", виключно
вимог статті 3, частин першої, третьої, четвертої, шостої дванадцятої, чотирнадцятої статті 4, частини четвертої
статті 5, частини третьої статті 6, абзацу одинадцятого
частини шостої статті 7, частини першої, абзаців першого дванадцятого, чотирнадцятого частини другої, частини
третьої статті 8, частин першої, другої статті 9, абзаців
першого - одинадцятого, чотирнадцятого - двадцятого
частини першої статті 10, абзаців третього - п’ятого
частини першої статті 11, частин першої та четвертої статті
12, статей 19-20 цього Закону.
Контроль за додержанням законодавства у сфері
безпеки та якості донорської крові та компонентів
крові здійснюється у встановленому цим Законом
порядку з урахуванням особливостей, визначених
Законом України “Про безпеку та якість донорської
крові та компонентів крові”.

Закон України “Про ліцензування видів господарської діяльності”
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 23, ст.158)

Стаття 7. Перелік видів господарської діяльності, що
Стаття 7. Перелік видів господарської діяльності, що
підлягають ліцензуванню
підлягають ліцензуванню
1. Ліцензуванню підлягають такі види господарської
діяльності:
…
33) виробництво ветеринарних препаратів;
відсутнє.

2. Ліцензуванню підлягають такі види господарської
діяльності:
…
33) виробництво ветеринарних препаратів;
34) заготівля та тестування донорської крові та
компонентів крові незалежно від їх кінцевого
призначення, переробка, зберігання, розподіл та
реалізація донорської крові та компонентів крові,
які призначені для трансфузії.
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