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Комітет Верховної Ради України 
з питань бюджету 

ВИСНОВОК
на проект Закону України про внесення змін до додатка № 3 до Закону 

України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо забезпечення 
розширеного неонатального скринінгу в Україні  (р. № 5589)

За дорученням Голови Верховної Ради України Комітет Верховної Ради 
України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування 
(далі Комітет) на засіданні 2 червня 2021 року (протокол № 75) розглянув проект 
Закону України про внесення змін до додатка № 3 до Закону України «Про 
Державний бюджет України на 2021 рік» щодо забезпечення розширеного 
неонатального скринінгу в Україні  (р. № 5589), поданий Президентом України.

Метою законопроекту, як зазначається у пояснювальній записці, є   
впровадження в Україні ранньої досимптомної діагностики новонароджених 
дітей для попередження розвитку генетичних захворювань.

Законопроектом пропонується збільшити видатки за бюджетною 
програмою КПКВК 2301220 «Розвиток системи екстреної медичної допомоги та 
модернізація і оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я» 
у сумі 300 000,0 тис. гривень. Ці кошти пропонується спрямувати на зазначені 
цілі за рахунок зменшення видатків, передбачених у Державному бюджеті 
України на 2021 рік Міністерству освіти і науки України за бюджетною 
програмою КПКВК 2201070 «Фонд Президента України з підтримки освіти, 
науки та спорту» у сумі 300 000,0 тис. гривень.

Слід зазначити, що неонатальний скринінг є одним із ефективних способів 
ранньої діагностики багатьох генетичних захворювань. Такий скринінг 
проводиться в пологовому будинку у перший тиждень життя дитини. У 
розвинених країнах світу неонатальний скринінг є обов’язковим. Так, наприклад, 
в Європі список генетичних захворювань, на які тестують новонароджених, 
складається із 40 захворювань, у Сполучених Штатах Америки - з 61-го.  

В Україні сьогодні неонатальний скринінг проводиться у переважній 
більшості приватними клініками і лише на 5 нозологій: фенілкетонурію (ФКУ); 
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вроджений гіпотиреоз; муковісцидоз (МВ); адреногенітальний синдром (АГС); 
галактоземію. 

Ініціатива Президента України є вкрай важливою і актуальною, оскільки 
створення державної системи неонатального скринінгу дозволить забезпечити 
ранню діагностику генетичних захворювань, їх ефективне лікування і своєчасну 
корекцію їх ускладнень. У свою чергу це потребуватиме значно менших 
бюджетних витрат, ніж лікування ускладнених форм таких хвороб, 
діагностованих на пізній стадії, та подальші витрати на виплати по інвалідності.

Враховуючи вищевикладене, Комітет ухвалив рішення підтримати проект  
Закону України про внесення змін до додатка № 3 до Закону України «Про 
Державний бюджет України на 2021 рік» щодо забезпечення розширеного 
неонатального скринінгу в Україні  (р. № 5589), поданий Президентом України, 
та рекомендувати Верховній Раді України прийняти його за результатами 
розгляду в першому читанні за основу та в цілому як закон.
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