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Комітет Верховної Ради України
з питань з питань здоров'я нації,
медичної допомоги та медичного
страхування

Рішення Комітету
щодо експертного висновку
законопроекту № 3648
Згідно зі статтею 93 Регламенту Верховної Ради України, відповідно до
предмета відання і за дорученням Голови Верховної Ради України, Комітет для
підготовки експертного висновку щодо відповідності вимогам антикорупційного
законодавства, розглянув проект Закону про безпеку та якість донорської крові
та компонентів крові (реєстр. №3648), поданий народними депутатами України
Стефанишиною О.А., Радуцьким М.Б. та іншими.
Метою законопроекту є впровадження правового регулювання у сфері
безпеки та якості донорської крові та компонентів крові у відповідності до вимог
Угоди про асоціацію та Стратегії розвитку системи крові, що дозволить
реформувати систему крові України з урахуванням кращих європейських
стандартів та практик.
У проекті акта не виявлено корупціогенних факторів, що можуть сприяти
вчиненню корупційних правопорушень.

Разом з тим, Комітет звертає увагу на необхідність:
- конкретизації повноважень Компетентного органу і Національного
трансфузіологічного центру у здійсненні регулювання у сфері безпеки та якості
донорської крові та компонентів крові з їх чітким розмежуванням;
- забезпечення принципу добровільного безоплатного донорства крові
відповідно до вимог Директив Європейського Союзу та практики Всесвітньої
організації охорони здоров’я;
- вилучення із законопроекту оціночних понять, які можуть мати
неоднозначне тлумачення.
Зокрема доцільно зазначити, що потребують уточнення та забезпечення
правової визначеності положення законопроекту щодо підстав, форм, строків,
порядку здійснення інспекційних заходів та інших належних заходів контролю.
Також, необхідно уточнити порядок організації донорства крові та компонентів
крові у разі стихійного лиха, аварій, катастроф та інших надзвичайних ситуацій
шляхом викладення у тілі законопроекту або надання відповідних повноважень
на розроблення порядку відповідному органу державної виконавчої влади.
Крім того, слід звернути увагу на необхідність виключення з
законопроекту оціночних понять, до прикладу надання можливості здійснення
«інших» повноважень органами державної виконавчої влади та інших подібних
елементів проекту.
Керуючись положеннями пункту 3 частини першої статті 16 Закону
України «Про комітети Верховної Ради України», статті 55 Закону України «Про
запобігання корупції», частини першої статті 93 Регламенту Верховної Ради
України Комітет на своєму засіданні 15 липня 2020 року, (протокол № 47),
дійшов до висновку та прийняв рішення, що проект Закону про безпеку та якість
донорської крові та компонентів крові (реєстр. №3648), відповідає вимогам
антикорупційного законодавства.
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