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ПРЕС-РЕЛІЗ
ЧИ ЗБЕРЕЖЕ ЧЛЕНСТВО В PIC/S ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА
КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ?
Набуте 1 січня 2011 року Державною службою України з лікарських засобів (Держлікслужба
України) повноправне членство в PIC/S1 стало важливим надбанням нашої держави у
фармацевтичному секторі, сприяло підвищенню іміджу Держлікслужби України на
міжнародній фармацевтичній арені.
Наразі членство Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками
(Держслужби України) в PIC/S, як правонаступника Держлікслужби України2 у зв’язку з
проведеною реорганізацією, може бути втрачене.
18 жовтня 2016 року Європейська Бізнес Асоціація (Асоціація) звернулась до Міністерства
охорони здоров’я з цим питанням.
Основна проблема пов’язана із сплатою щорічного членського внеску. Згідно з листом Держлікслужби
України до Асоціації, кошторисом на 2016 рік за бюджетною програмою 3 не передбачені видатки для
сплати членського внеску до PIC/S.
Європейська Бізнес Асоціація (Асоціація) вважає, що це питання має важливе загальнодержавне
значення. Завдяки членству Держслужби в PIC/S держава може мати впевненість у тому, що інспектори
Держслужби мають необхідні інструменти для отримання міжнародного досвіду щодо контролю якості
лікарських засобів. До інших переваг членства в PIC/S Асоціація відносить також більш ефективний
обмін інформацією між Держслужбою та іншими органами-членами PIC/S, поглиблення розуміння
спеціалістів державного органу України щодо вимог, які застосовують інші органи-члени PIC/S при
проведенні інспектування виробничих дільниць.
На думку Асоціації, забезпечення подальшого членства Держслужби в PIC/S є одночасно і
раціональною необхідністю для держави, і значущим для її іміджу питанням.
Асоціація просить Прем’єр-Міністра України Володимира Гройсмана терміново звернути увагу
на питання членства Держслужби України в PIC/S і забезпечити виділення необхідних коштів на
сплату членського внеску4.
Враховуючи потребу у подальшому інституціональному розвитку держави, структурних та
ресурсних змінах в системі державних органів України, вважаємо, що отримані у попередні роки
надбання необхідно зберігати і примножувати.
Сподіваємось, що питання буде вирішено найближчим часом.
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PIC/S – Міжнародна система співробітництва фармацевтичних інспекцій.
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками утворена згідно з Постановою Кабінету
Міністрів України (надалі – КМУ) «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» №442 від 10 вересня
2014 року шляхом злиття Державної служби з лікарських засобів та Державної служби з контролю за наркотиками.
17 серпня 2016 року після публікації в «Урядовому кур'єрі» набрала чинності Постанова КМУ «Про внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України» №512 від 8 серпня 2016 року, яка забезпечила можливість виконання функцій
новоутвореного органу – Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.
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КПКВК 2307010 «Керівництво та управління у сфері лікарських засобів та контролю за наркотиками».
4 Згідно з листом Держлікслужби України до Асоціації, cума щорічного членського внеску до PIC/S складає 9720,00 швейцарських
франків CHF.
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