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Комітет Верховної Ради України з
питань бюджету
Комітет Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги
та медичного страхування, керуючись частиною першою статті 156 Регламенту
Верховної Ради України, надає пропозиції до проекту Закону про Державний
бюджет України на 2022 рік (реєстр. № 6000 від 15.09.2021 р.), ухвалені на
засіданні Комітету 29 вересня 2021 року (протокол № 82).
При підготовці проекту Закону про Державний бюджет України на 2022 рік
до другого читання пропонуємо внести такі зміни у додаток № 3 «Розподіл
видатків Державного бюджету України на 2022 рік»:
I. Збільшити видатки Міністерства охорони здоров’я України за
такими бюджетним програмами:
1) «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та
комплексних заходів програмного характеру» (КПКВК 2301400) загальний фонд
(видатки споживання) на 1 000 000,0 тис. грн (для реалізації Закону України «Про внесення
зміни до розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі» щодо
забезпечення можливості закупівель лікарських засобів за договорами керованого доступу» для
орфанних хворих, у тому числі для хворих на СМА, а також для можливості закупівлі обладнання для
лабораторій, які здійснюватимуть розширені скринінги новонароджених, в тому числі щодо
генетичних захворювань.);

2) «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та
комплексних заходів програмного характеру» (КПКВК 2301400) на загальну суму
5 171 991,0 тис. грн, у тому числі видатки споживання на 5 171 991,0 тис. грн (для
спрямування на забезпечення фінансування вже існуючих напрямів у межах бюджетної програми;
забезпечення фінансування закупівель лікарських засобів та матеріалів для нових нозологій, що наразі
не фінансуються за кошти державного бюджету. Необхідність збільшення фінансування зумовлена
тим, що за кошти, які держава виділяє щороку на закупівлю лікарських засобів, не вдається повністю
забезпечити лікування пацієнтів, які страждають на смертельні та важкі захворювання. Для того,
щоб реалізувати це за рахунок коштів державного бюджету на 2022 рік, пропонується: забезпечити
фінансування існуючих державних програм на 100% від потреби; включити до існуючих державних
програм нові міжнародні непатентовані назви (далі – МНН), що значно розширить доступ пацієнтів
до лікування; додати до переліку напрямів, за якими здійснюються централізовані закупівлі, нові
нозології. Окремі види онкології, розсіяний склероз та ряд інших нозологій в Україні лікуються із
використанням застарілих схем, які втратили свою ефективність у зв’язку з появою нових молекул. Від
таких схем відмовляються у всіх країнах світу, в тому числі і в країнах з низьким економічним
розвитком. Україні, як цивілізованій європейській країні, потрібно зробити крок вперед до закупівель
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сучасних ефективних препаратів. Це дасть змогу забезпечити належне лікування великій кількості
хворих і зекономити в подальшому державні кошти).

3) «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та
комплексних заходів програмного характеру» (КПКВК 2301400) - на 7 000 000,0
тис. грн (За оцінками МОЗ України дана програма потребує видатки у розмірі 19,5 млрд. грн.
Комплексна програма включає в себе кілька ключових компонентів, серед яких: закупівля лікарських
засобів для лікування хворих на вірусні гепатити В і С (дітей та дорослих) – 117,5 млн грн (на рівні
показника 2021 року), що на 19,8% забезпечить потребу; закупівля імунобіологічних препаратів – 112,4
млн грн (на рівні показника 2021 року), що на 45,4% забезпечує потребу (за оцінками МОЗ України
потреба на 2021 рік складає 247,5 млн грн), та інші. Потреби зростають на лікування орфанних хворих,
оскільки рання діагностика не проводиться на належному рівні та в повному обсязі, щоб заздалегідь
розпочати лікування та не поглиблювати стан здоров’я хворого. Дана стаття видатків є чи не
найбільш витратною та включає в себе фінансування багатьох потреб, зокрема закупівлю
медпрепаратів та високовартісного обладнання.)

4) «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та
комплексних заходів програмного характеру» (КПКВК 2301400) – загальний фонд
на 720 000,0 тис. грн (для закупівлі магнітно-резонансних томографів для закладів охорони
здоров’я, що надають онкологічну медичну допомогу);

5) «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та
комплексних заходів програмного характеру» (КПКВК 2301400) – загальний фонд
на 39 550,0 тис. грн (на забезпечення медичними виробами та іншими засобами реабілітації
дітей з вродженою вадою спинного мозку (Q05) та супутніх захворювань);
6) «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та
комплексних заходів програмного характеру» (КПКВК 2301400) – на 9 406 512,8
тис. грн (загальний фонд), з них видатки споживання - 5 917 743,2 тис. грн,
видатки розвитку - 3 488 769,6 тис. грн (на укладання договорів керованого доступу, на
закупівлю високовартісного медичного обладнання, препаратів для лікування гострої
респіраторної хвороби COVID-19, інших лікарських засобів та виробів медичного призначення);

7) «Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування
населення» (КПКВК 2308060) на 50 000,0 тис. грн (загальний фонд) (для
впровадження та реалізації окремого пакету медичних послуг у Програмі медичних гарантій
«Послуги із застосування допоміжних репродуктивних технологій» (на організацію
фінансового забезпечення лікування безплідності жінок методами допоміжних
репродуктивних технологій)

8) «Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування
населення» (КПКВК 2308060) – на 20 000 000,0 тис. грн. (За оцінками МОЗ України дана
програма забезпечує потребу на 43% (потреба на 2022 рік складає 366,1 млрд грн). Заплановані кошти
будуть спрямовуватися: на оплату медичних послуг, пов’язаних з наданням первинної медичної
допомоги; екстреної медичної допомоги; вторинної (спеціалізованої) та третинної
(високоспеціалізованої) медичної допомоги; паліативної медичної допомоги, медичної реабілітації; на
відшкодування вартості лікарських засобів; паталогоанатомічні розтини; на оплату витрат,
пов’язаних з технічним забезпеченням надання медичних послуг та виписуванням електронних
рецептів.).

9) «Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування
населення» (КПКВК 2308060) – на 4 398 492,3 тис. грн загальний фонд, (на
забезпечення в повному обсязі пакетів медичних послуг «Медична реабілітація дорослих та
дітей від трьох років з ураженням опорно-рухового апарату» та «Медична реабілітація
дорослих та дітей від трьох років з ураженням нервової системи»);
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10) «Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування
населення» (КПКВК 2308060) – загальний фонд видатки споживання на
10 894 865,1 тис. грн, з них оплата праці – 8 930 217,3 тис. грн (на забезпечення
видатками на підвищення рівня заробітних плат медичних працівників відповідно до Указу
Президента України від 18.06.2021 № 261/2021 «Про заходи підвищення
конкурентоспроможності закладів охорони здоров’я та забезпечення додаткових гарантій для
медичних працівників»);

11) «Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування
населення» (КПКВК 2308060) загальний фонд видатки споживання на
203 133 269,4 тис. грн (Збільшення фінансування програми медичних гарантій до суми, що
становить 5% ВВП, прямо передбачена частиною п’ятою статті 4 Закону України «Про
державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення»/ Необхідність у виділенні
додаткових коштів обумовлена тим, що передбачені на 2022 рік видатки не дають змогу
забезпечити у повному обсязі жоден з напрямів медичних послуг, які надаються за програмою
медичних гарантій: послуги з надання екстреної медичної допомоги забезпечені лише на 58,2
%; послуги з надання первинної медичної допомоги населенню - на 58,5%; послуги з надання
вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги
забезпечені лише на 39,3%; послуги, пов'язані з наданням паліативної медичної допомоги - на
58%; послуги з медичної реабілітації - на 46%; послуги з проведення паталогоанатомічних
розтинів - лише на 42,6%. При цьому необхідно зазначити, що до обсягу зазначеної мінімальної
додаткової потреби у видатках на оплату медичних послуг, увійшла і потреба у видатках,
необхідних для виконання Указу Президента «Про заходи щодо підвищення
конкурентоспроможності закладів охорони здоров'я та забезпечення додаткових гарантій для
медичних працівників» від 18.06.2021 року № 261/2021);

12) «Реалізація пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового
забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших
анатомічних матеріалів» (КПКВК 2301550) - на 311 018,1 тис. грн загальний фонд,
з них видатки споживання – на 308 069,7 тис. грн (з них оплата праці – на 10 632,5
тис. грн), видатки розвитку – на 2 948,4 тис. грн, та на цю суму зменшити видатки
за бюджетною програмою «Лікування громадян України за кордоном» (КПКВК
2301360) (для забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших
анатомічних матеріалів, створенні Реєстру донорів крові та забезпечення виконання функцій
Спеціалізованою державною установою «Український центр трансплантат-координації»);

13) «Діагностика і лікування захворювань із впровадженням
експериментальних та нових медичних технологій у закладах охорони здоров’я
науково-дослідних установ та вищих навчальних медичних закладах Міністерства
охорони здоров’я України» (КПКВК 2301170) – на 1 746 645,6 тис. грн загальний
фонд (для забезпечення діяльності Національного інституту раку);
14) «Діагностика і лікування захворювань із впровадженням
експериментальних та нових медичних технологій у закладах охорони здоров’я
науково-дослідних установ та вищих навчальних медичних закладах Міністерства
охорони здоров’я України» (КПКВК 2301170) – на 618 373,4 тис. грн загальний
фонд видатки споживання, з них оплата праці – 506 863,5 тис. грн (на забезпечення
видатками на заробітну плату відповідно до Указу Президента від 18.06.2021 року № 261/2021
«Про заходи щодо підвищення конкурентоспроможності закладів охорони здоров'я та
забезпечення додаткових гарантій для медичних працівників»);
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15) «Діагностика і лікування захворювань із впровадженням
експериментальних та нових медичних технологій у закладах охорони здоров’я
науково-дослідних установ та вищих навчальних медичних закладах Міністерства
охорони здоров’я України» (КПКВК 2301170) загальний фонд видатки
споживання на 154 446,4 тис. грн, з них оплата праці – 126 595,4 тис. грн (на
забезпечення видатками на заробітну плату ДУ «Науково-практичний медичний центр
дитячої кардіології та кардіохірургії» МОЗ України (у зв’язку із завершенням реконструкції
переданих будівель та розширенням існуючих, створенням нових клінічних відділень Центру
необхідно збільшити штатну чисельність);

16) «Діагностика і лікування захворювань із впровадженням
експериментальних та нових медичних технологій у закладах охорони здоров’я
науково-дослідних установ та вищих навчальних медичних закладах Міністерства
охорони здоров’я України» (КПКВК 2301170) загальний фонд видатки
споживання на 226 721,0 тис. грн, з них оплата праці – 185 836,9 тис. грн (на
забезпечення видатками на заробітну плату для Національного інституту раку (у зв’язку із
введенням в експлуатацію гематологічного корпусу, розширенням існуючих, створенням нових
клінічних відділень необхідно збільшити штат. чисельність);

17) «Керівництво та управління у сфері державних фінансових гарантій
медичного обслуговування населення» (КПКВК 2308010) на загальну суму
25 780,8 тис. грн, у тому числі видатки споживання: на оплату праці – 21 131,8
тис. грн; нарахування на заробітну плату – 4 649,0 тис. грн (для забезпечення
інституційної спроможності та сталого розвитку Національної служби здоров’я України);
18) «Керівництво та управління у сфері державних фінансових гарантій
медичного обслуговування населення» (КПКВК 2308010) загальний фонд на
60 000,0 тис. грн, у тому числі видатки розвитку на 60 000,0 тис. грн (на завершення
проведення робіт з капітального ремонту нежитлового приміщення НСЗУ);
19) «Громадське здоров’я та заходи боротьби з епідеміями» (КПКВК
2301040) – на 4 861 264,7 тис. грн, загальний фонд видатки споживання (для
закупівлі засобів індивідуального захисту, медичних матеріалів, виробів медичного
призначення, розхідних матеріалів для проведення лабораторних досліджень, дезінфекційних
засобів закупівлі медикаментів, реактивів, витратних матеріалів для проведення
лабораторних досліджень);

20) «Громадське здоров’я та заходи боротьби з епідеміями» (КПКВК
2301040) на 1 468 006,1 тис. грн загальний фонд видатки споживання, з них оплата
праці – 1 203 283,6 тис. грн (на забезпечення видатками на підвищення рівня заробітних
плат медичних працівників відповідно до Указу Президента України від 18.06.2021 № 261/2021
«Про заходи підвищення конкурентоспроможності закладів охорони здоров’я та забезпечення
додаткових гарантій для медичних працівників»);

21) «Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що
надається загальнодержавними закладами охорони здоров’я» (КПКВК 2301110) –
загальний фонд на 378 142,74 тис. грн (для забезпечення діяльності Національної дитячої
спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ» Міністерства охорони здоров’я України та забезпечення
видатками на підвищення рівня заробітних плат медичних працівників відповідно до Указу
Президента України від 18.06.2021 № 261/2021 «Про заходи підвищення
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конкурентоспроможності закладів охорони здоров’я та забезпечення додаткових гарантій для
медичних працівників»);

22) «Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що
надається загальнодержавними закладами охорони здоров’я» (КПКВК 2301110)
загальний фонд видатки споживання на 578 276,7 тис. грн, з них оплата праці –
473 997,3 тис. грн (на забезпечення видатками на підвищення рівня заробітних плат
медичних працівників відповідно до Указу Президента України від 18.06.2021 № 261/2021 «Про
заходи підвищення конкурентоспроможності закладів охорони здоров’я та забезпечення
додаткових гарантій для медичних працівників»);

23) «Санаторне лікування хворих на туберкульоз та дітей і підлітків з
соматичними захворюваннями» (КПКВК 2301180) загальний фонд видатки
споживання на 134 773,0 тис. грн, з них оплата праці – 110 469,6 тис. грн (на
забезпечення видатками на підвищення рівня заробітних плат медичних працівників відповідно
до Указу Президента України від 18.06.2021 № 261/2021 «Про заходи підвищення
конкурентоспроможності закладів охорони здоров’я та забезпечення додаткових гарантій для
медичних працівників»);

24) «Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна та
стоматологічна допомога, що надається вищими навчальними закладами,
науково-дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони
здоров’я» (КПКВК 2301200) загальний фонд видатки споживання на 135 849,3
тис. грн, з них оплата праці – 111 351,9 тис. грн (на забезпечення видатками на
підвищення рівня заробітних плат медичних працівників відповідно до Указу Президента
України від 18.06.2021 № 261/2021 «Про заходи підвищення конкурентоспроможності закладів
охорони здоров’я та забезпечення додаткових гарантій для медичних працівників»);

25) «Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у
системі охорони здоров’я» (КПКВК 2301350) загальний фонд видатки
споживання на 15 830,5 тис. грн, з них оплата праці – 12 975,9 тис. грн (на
забезпечення видатками на підвищення рівня заробітних плат медичних працівників відповідно
до Указу Президента України від 18.06.2021 № 261/2021 «Про заходи підвищення
конкурентоспроможності закладів охорони здоров’я та забезпечення додаткових гарантій для
медичних працівників»);

26) «Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у
системі охорони здоров’я» (КПКВК 2301350) загальний фонд видатки
споживання на 799,8 тис. грн (забезпечення сплати щорічного членського внеску України
відповідно до Закону України «Про приєднання України до Розширеної часткової угоди Ради
Європи про створення Групи зі співробітництва в боротьбі проти зловживання наркотиками
та їх незаконного обігу (Група Помпіду)»);

27) «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я» (КПКВК
2311500) – на 70 298,0 тис. грн (для закупівлі необхідного медичного обладнання для
діагностики та проведення операційних втручань);
28) «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я» (КПКВК
2311500) на 845 396,4 тис. грн, з них оплата праці – 692 947,9 тис. грн (на
забезпечення видатками на підвищення рівня заробітних плат медичних працівників відповідно
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до Указу Президента України від 18.06.2021 № 261/2021 «Про заходи підвищення
конкурентоспроможності закладів охорони здоров'я та забезпечення додаткових гарантій для
медичних працівників»);

29) «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я» (КПКВК
2311500) – на 1 599 830,1 тис. грн загальний фонд видатки споживання (на
підтримку закладів охорони здоров’я, що фінансуються із бюджету, а також потребу у
додаткових видатках для закупівлі опорними закладами охорони здоров’я послуг з монтажу
реконструкції систем газопостачання в обсязі - 416 000,0 тис. грн, а також на оплату
поточних видатків спеціальних закладів з надання психіатричної допомоги, на застосування
примусових заходів медичного характеру складає -158 737,72 тис. грн);

30) «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я» (КПКВК
2311500) – загальний фонд на 38 000,0 тис. грн (на закупівлю медичного діагностичного
обладнання (магнітно-резонансної томографічної системи) для КП «Лікарня №2 ім. В.П.
Павлусенка» Житомирської міської ради за адресою: вул. Р. Шухевича, 2а в м. Житомирі) з
внесенням відповідного уточнення до Додатку 6 зазначеного законопроекту);

31) «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я» (КПКВК
2311500) – загальний фонд на 100 000,0 тис. грн (на роботи по реконструкції частини
радіологічного корпусу онкологічного диспансеру під встановлення лінійного прискорювача та
придбання лінійного прискорювача з плануючою системою (комп’ютерним томографом) для
КНП «Житомирський обласний онкологічний диспансер» Житомирської обласної ради, за
адресою: 10002, м. Житомир, вул. Фещенка-Чопівського, 24/4) з внесенням відповідного
уточнення до Додатку 6 зазначеного законопроекту);

32) «Керівництво та управління у сфері лікарських засобів та контролю за
наркотиками» (КПКВК 2307010) загальний фонд на 21 741,8 тис. грн (на
забезпечення першочергових потреб Державної служби з лікарських засобів та контролю за
наркотиками та належного виконання основних завдань та функцій, визначених Положенням
про Держлікслужбу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 №
647 (повна додаткова потреба складає 995 453,2 тис. грн);

33) «Керівництво та управління у сфері охорони здоров’я» (КПКВК
2301010) – на 192 804,7 тис. грн загальний фонд видатки споживання, з них оплата
праці - 158 036,6 тис. грн (на забезпечення видатками на виплату стимулюючих виплат, а
також виплати матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань та потреби
у коштах на виплату грошової допомоги до основної щорічної відпустки);

34) «Проведення вакцинації населення від гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (КПКВК 2301270)
загальний фонд видатки споживання на 12 015 723,0 тис. грн;
35) «Загальнодержавні заклади та заходи у сфері медичної освіти» (КПКВК
2301090) – на 147 841,4 тис. грн загальний фонд видатки споживання (на
запровадження реалізації концепції безперервного професійного розвитку лікарів, підготовки
екстрених медичних техніків для бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, проведення
компонентів єдиного державного кваліфікаційного іспиту);
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36) «Створення біокластеру «Біологічна безпека та розвиток
біотехнологічних технологій» (КПКВК 2301300) – на 735 527,7 тис. грн
спеціальний фонд видатки розвитку (для відновлення спроможності виробництва тестсистем та імунобіологічних препаратів (сироваток, вакцин, тощо) для людей при збереженій
здатності виробництва для тварин);

37) «Наукова і науково-технічна діяльність у сфері охорони здоров’я»
(КПКВК 2301020) – на 30 000,0 тис. грн загальний фонд видатки споживання (для
забезпечення виконання робіт, щодо розроблення та впровадження національних стандартів у
сфері підтвердження відповідності медичної продукції, гармонізованих з міжнародними, та
для забезпечення впровадження
Технічного регламенту щодо медичних виробів,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 червня 2008 року № 536,
Технічного регламенту щодо медичних виробів для лабораторної діагностики in vitro,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 липня 2008 року № 641,
Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 9 липня 2008 року № 621. Це дасть змогу не
допустити на ринок України неякісну продукцію, забезпечити ринок високоякісними медичними
виробами, а також підвищити конкурентоздатність вітчизняних виробників);

II. Утворити нові бюджетні програми (головний розпорядник коштів
Міністерство охорони здоров’я України):
1) «Створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних
захворювань у Національному інституті раку» (КПКВК 2301100) – з обсягом
видатків 2 245 753,3 тис. грн спеціальний фонд видатки розвитку (Національним
інститутом раку 05.03.2021 р. затверджено Медичне завдання «Створення сучасної клінічної
бази для лікування онкологічних захворювань у Національному інституті раку» (далі - Медичне
завдання) до проекту зі створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних
захворювань у Національному інституті раку. Здійснення заходів у Національному інституті
раку, направлених на відновлення реалізації державного інвестиційного проекту та реалізацію
бюджетної програми, дасть можливість завершити розпочаті у 2011-2012 рр. реконструкцію
існуючих та будівництво нових корпусів, оновлення матеріально-технічної бази, оновлення
медичного, лабораторного обладнання та меблів, модернізації з оптимізацією обсягів
високоспеціалізованої медичної допомоги населенню);

2) «Виготовлення проектно-кошторисної документації для створення
багатопрофільних лікарень загальнодержавного значення» (КПКВК 2301120) – з
обсягом видатків у сумі 33 340 135,0 тис. грн загальний фонд видатки розвитку (на
реконструкцію 38 обласних багатопрофільних закладів охорони здоров’я, придбання сучасного
медичного обладнання для покращення якості надання медичної допомоги, забезпечення
безперешкодного доступу маломобільних груп населення);

3) «Закупівля обладнання та технічних засобів реабілітації (допоміжних
технологій) в реабілітаційні заклади, відділення» (КПКВК 230ХХХХ) з обсягом
видатків 1 000 000,0 тис. грн видатки розвитку (для забезпечення реалізації норм Закону
України «Про реабілітацію в сфері охорони здоров’я» від 03.12.2020 № 1053-IX, зокрема:
закупівлі обладнання, необхідного для формування мережі реабілітаційних відділень в опорних
закладах охорони здоров’я, устаткування та засобів, необхідних для оснащення конкретного
типу закладу охорони здоров’я, його підрозділу з метою дотримання стандартів і протоколів
надання реабілітаційної допомоги; створення обмінного фонду технічних та інших засобів
реабілітації для осіб, що реабілітуються, але не отримали інвалідність);
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4) «Виплата працівникам закладів охорони здоров’я на зміну місця роботи
та (або) перекваліфікацію під час формування спроможної мережі госпітальних
округів» (КПКВК 230ХХХХ) з обсягом видатків в сумі 100 000,0 тис. грн видатки
споживання (Побудова спроможної, доступної та якісної госпітальної мережі передбачає
перепрофілювання і переформатування окремих закладів охорони здоров’я. Це може зумовити
необхідність працевлаштування певної кількості лікарів в інших населених пунктах чи за
іншими спеціальностями. У зв’язку з цим доцільно будо б передбачити окрему бюджетну
програму для одноразової виплати на переїзд лікарям (зміну місця роботи/ перенавчання/ зміну
кваліфікації при формуванні та затвердженні планів розвитку спроможної мережі
госпітальних округів);

5) «Будівництво клініко-симуляційного центру Української медичної
стоматологічної академії розташованого за адресою: Полтавська область, м.
Полтава, вул. Шевченка, 23» з обсягом видатків розвитку 190 000,0 тис. грн (даний
проект є унікальним, аналогів якого не має жоден заклад вищої освіти України, а також те,
що його будівництво потребує державних капітальних вкладень загального фонду Державного
бюджету України в сумі 190,0 млн. грн. /загальна вартість державного інвестиційного
проекту складає 212,6 млн. грн.);

6) «Будівництво багатопрофільної лікарні на території житлового масиву
«Троєщина» на перетині вулиць Миколи Закревського та Милославської у
Деснянському районі м. Києва» загальний фонд 720 000,00 тис. грн видатки
розвитку (на фінансування будівництва нової лікарні у Деснянському районі м. Києва);
7) «Здійснення державної компенсації шкоди, пов’язаної з ускладненнями,
що можуть виникнути після вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2» (КПКВК 2301190) – 35 177,1 тис.
грн, спеціальний фонд видатки споживання (на забезпечення видатками на виплати
державної компенсації шкоди, пов’язаної з ускладненнями, що виникли після вакцинації від
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, особам, які
мають право на таку виплату, та інших компенсацій на користь стягувачів за наслідки,
спричинені застосуванням вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для
специфічної профілактики коронавірусної хвороби COVID-19);

8) «Розвиток системи екстреної медичної допомоги та модернізацію і
оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я» (КПКВК
2301220) з обсягом видатків 2 000 000,0 тис грн, загальний фонд, з них видатки
споживання – 50 569,0 тис. грн, видатки розвитку – 1 949 431,0 тис. грн (на
закупівлю автомобілів швидкої медичної допомоги, компенсацію паливно-мастильних
матеріалів для перевезення авіаційним транспортом, заходи з аеромедичної евакуації);

9) «Реалізація державного інвестиційного проекту «Будівництво сучасного
лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої
лікарні «Охматдит» (КПКВК 2301810) – з обсягом видатків 229 232,0 тис. грн
загальний фонд видатки розвитку (на завершення комплексних робіт з метою створення
важливого елемента модернізації української педіатрії - нового корпусу НДСЛ «ОХМАТДИТ»).
Додаткова потреба у коштах на вищезазначені програми може бути покрита
за рахунок: надходжень від підвищення акцизного податку на тютюн, тютюнові
вироби, алкогольні напої; надходжень від приватизації державного майна;
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надходжень від організації та проведення азартних ігор (грального бізнесу) та
лотерей, а також прибутку Національного банку України.
Просимо врахувати пропозиції Комітету.

Голова Комітету
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