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До реєстр. № 3040а від 28.08.2020, 
Н.д. України Радуцький М.Б. та 
інші народні депутати України

Комітет Верховної Ради України з 
питань бюджету

ВИСНОВОК
на проект Закону України про внесення змін до Закону України
«Про Державний бюджет України на 2020 рік» щодо державних 

запозичень, поданий народними депутатами України
Радуцьким М.Б. та іншими народними депутатами України,

(реєстр. № 3040а від 28.08.2020 р.)

Комітет Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної 
допомоги та медичного страхування розглянув проект Закону України про 
внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» 
щодо державних запозичень (реєстр. № 3040а), поданий народними депутатами 
України Радуцьким М.Б., Зубом В. О., Дмитрієвою О.О., Вагнєр В.О.,                     
Булах Л.В.,  Дубілем В.О., Дубневичем Я.В., Кузьміних С.В.,                       
Перебийносом М.В.,  Дубновим А.В., Заславським Ю.І.,  Макаренком М.В., 
Стефанишиною О.А.,  Довгим О.С.

Як зазначається у пояснювальній записці, проект Закону підготовлено з 
метою врегулювання питання фінансового забезпечення заходів, спрямованих на 
запобігання виникнення, поширення та подолання наслідків коронавірусної 
хвороби (COVID-19).

Ним пропонується внести зміни до Закону України «Про Державний 
бюджет України на 2020 рік», відповідно до яких збільшуються на 547,6 млн  грн 
річні планові призначення на 2020 рік за бюджетною програмою «Поліпшення 
охорони здоров’я на службі у людей» (КПКВК 2301610) для реалізації Проекту 
«Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей». Збільшення видатків 
здійснюється за рахунок зменшення видатків за іншими бюджетним програмами, 
а саме: «Реконструкція, капітальний ремонт та технічне переоснащення 
магістрального газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород» (КПКВК 2401620) та 
«Модернізація системи соціальної підтримки населення України (КПКВК 



2501630). За цими програмами переглянуті строки виконання заходів та 
відбулося вивільнення коштів, які і спрямовуються на охорону здоров’я.

Зазначені кошти, зокрема будуть спрямовані на закупівлю лабораторного 
обладнання, витратних матеріалів, тест-систем та холодильного обладнання для 
лабораторних центрів відповідно до договорів з агенціями ООН для підтримки 
заходів боротьби з COVID-19.

Комітет підтримує вказану законодавчу ініціативи та вважає їх 
актуальними з огляду на загострення  ситуації з пандемією коронавірусної 
хвороби COVID-19 в Україні і в світі.

Враховуючи викладене, Комітет пропонує підтримати проект Закону 
України про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України 
на 2020 рік» щодо державних запозичень (реєстр. № 3040а) та рекомендувати 
Верховній Раді України за результатами розгляду у першому читанні прийняти 
його за основу.
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