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До реєстр. № 5073, КМУ 

 Комітет Верховної Ради 

України з питань бюджету  

 

ВИСНОВОК 

на проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України  

щодо створення державного фонду підтримки медицини, спорту,  

освіти, культури та науки (р. № 5073) 

 

За дорученням Голови Верховної Ради України від 16 лютого 2021 року  до 

вх. № 46152 Комітет Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної 

допомоги та медичного страхування (далі Комітет) на засіданні 03 березня 2021 

року (протокол № 63) розглянув проект Закону України про внесення змін до 

Бюджетного кодексу України щодо створення державного фонду підтримки 

медицини, спорту, освіти, культури та науки (реєстр. № 5073), поданий 

Кабінетом Міністрів України. 

Метою законопроекту є створення у складі спеціального фонду 

Державного бюджету України нового державного фонду підтримки медицини, 

спорту, освіти, культури і науки та визначення джерел його формування і 

напрямків використання. 

Для цього пропонується доповнити Бюджетний кодекс України новою 

статтею 245, відповідно до якої у складі спеціального фонду Державного 

бюджету України створюється державний фонд підтримки медицини, спорту, 

освіти, культури та науки, а також визначаються джерела його формування та 

напрямки використання.  

Так, законопроектом передбачено, що формування вказаного фонду буде 

здійснюватися за рахунок коштів, отриманих від плат за ліцензії на провадження 

діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор і за ліцензії на випуск 

та проведення лотерей. При цьому на охорону здоров’я пропонується 

спрямовувати кошти фонду, отримані з доходів від плати за ліцензії на 

провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у 

мережі Інтернет, ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення 

азартних ігор у покер у мережі Інтернет, 50 відсотків отриманих доходів від 

плати за ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних 

ігор у гральних закладах казино та 50 відсотків отриманих доходів від плати за 

ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у 

залах гральних автоматів. 
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Підтримуючи в цілому необхідність створення державного фонду 

підтримки медицини, спорту, освіти, культури та науки у складі Державного 

бюджету України для забезпечення використання коштів цього фонду на 

соціальні цілі, Комітет вважає за необхідне на рівні закону чітко визначити 

конкретний напрям їх використання у сфері охорони здоров’я для недопущення 

розпорошення цих фінансових ресурсів, а саме на реалізацію програми медичних 

гарантій. 

Враховуючи вищевикладене, Комітет ухвалив рішення підтримати проект 

Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо створення 

державного фонду підтримки медицини, спорту, освіти, культури та науки           

(реєстр. № 5073), поданий Кабінетом Міністрів України, та рекомендувати 

Верховній Раді прийняти його за результатами розгляду в першому читанні за 

основу з урахуванням наданих Комітетом пропозицій, а саме: 

у абзаці восьмому частини першої розділу І законопроекту слова «охорону 

здоров’я» замінити словами «програму державних гарантій медичного 

обслуговування населення». 

 

 

     Голова Комітету                  М.Б. Радуцький 


