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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 2021 рік (реєстр. № 4000 від 14.09.2020 р.), ухвалені на 
засіданні Комітету 28 вересня 2020 року (протокол № 46).

При підготовці проекту Закону про Державний бюджет України на 2021 рік 
до другого читання пропонуємо внести такі зміни у додаток № 3 «Розподіл 
видатків Державного бюджету України на 2021 рік»:

I. Збільшити видатки Міністерства охорони здоров’я за такими 
бюджетним програмами:

1) «Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування 
населення» (КПКВК 2308060) на 102 000 000,0 тис. грн, у тому числі на фінансове 
забезпечення заходів з пострансплантаційного пакету послуг на 56 000,0 тис. грн. 

2) «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та 
комплексних заходів програмного характеру» (КПКВК 2301400) на 7 729 909,3 
тис. грн, з них спрямувавши на забезпечення лікарськими засобами та медичними 
виробами хворих на:

бульозний епідермоліз – 6 203,8 тис. грн;
гемофілію (діти) – 33 755,8 тис. грн;
гемофілія (дорослі) – 55 496,7 тис. грн;
ідіопатичну сімейну дистонію – 4 475,4 тис. грн;
легеневу артеріальну гіпертензію – 8 786,4 тис. грн;
муковісцидоз – 10 159,2 тис. грн;
нанізм різного походження – 2 076,5 тис. грн;
орфанні захворювання (Гоше, мукополісахаридоз та орфанні метаболічні 

захворювання) – 50 937,0 тис. грн;
імунодефіцити – 9 658,6 тис. грн;
розсіяний склероз – 135 730,3 тис. грн;
ювінільний ревматодїдний артрит (ЮРА) – 35 238,5 тис. грн;
хворих на м’язову дистрофію Дюшенна – 161 549,0 тис. грн;
цистиноз – 2 337,8 тис. грн;
туберозний склероз (діти) – 6 568,8 тис. грн;
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туберозний склероз (дорослі) – 6 173,3 тис. грн.
спінальну м’язову атрофію – 1 854 084,9 тис. грн;
хворобу Крона – 375 778,2 тис. грн;
рак кори наднирника – 6 720,0 тис. грн;
хворобу Паркінсона – 10 000,0 тис. грн;
епілепсію – 6 991,4 тис. грн;
розлади психіки та поведінки із спектру аутизму, з шизофренією, 

афективними і гіперкінетичними розладами, епілепсією – 2 453,8 тис. грн;
дитячий церебральний параліч – 791,5 тис. грн;
онкологічні захворювання (діти) – 387 939,2 тис. грн;
онкологічні захворювання (дорослі) – 3 214 640,9 тис. грн;
гепатити (дітей та дорослих) – 470 787,2 тис. грн;
туберкульоз – 18 883,2 тис. грн;
а також на закупівлю:
медикаментів та виробів медичного призначення у до- та післяопераційний 

період з трансплантації – 9 122,1 тис. грн;
АРТ-препаратів – 17 532,7 тис. грн;
лікарських засобів для проведення замісної підтримуючої терапії – 7 120,2 

тис. грн;
тест-систем для діагностики ВІЛ-інфекції – 6 504,2 тис. грн;
імунобіологічних препаратів – 133 005,3 тис. грн;
для лікування інфекційних захворювань, що супроводжуються високим 

рівнем летальності (ботулізм, малярія тощо) – 444 657,0 тис. грн;
закупівлю ендопротезів і наборів інструментів для імплантації – 13 728,1 

тис. грн;
лікарських засобів, і виробів медичного призначення для забезпечення 

розвитку донорства крові та її компонентів – 220 022,4 тис. грн.
3) «Реалізація пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового 

забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших 
анатомічних матеріалів» (КПКВК 2301550) на загальну суму 483 514,9 тис. грн.

4) «Загальнодержавні заклади та заходи у сфері медичної освіти» (КПКВК 
2301090) на 44 492,6 тис. грн.

5) «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 510 000,0 тис. грн.

6) «Керівництво та управління у сфері державних фінансових гарантій 
медичного обслуговування населення» (КПКВК 2308010) на 166 782,8 тис. грн, у 
тому числі видатки споживання: 

- на оплату праці – 32 400,0 тис. грн;
- на нарахування на заробітну плату – 7 128,0 тис. грн;
- видатки розвитку – на 127 254,8 тис. гривень.
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7) «Розвиток системи екстреної медичної допомоги та модернізація і 
оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я» (КПКВК 
2301220) на 2 550 000,0 тис. грн.

8) «Керівництво та управління у сфері лікарських засобів та контролю за 
наркотиками» (КПКВК 2307010) на 923 883,3 тис. грн.

9) «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я» (КПКВК 
2311500) на 65 378,0 тис. грн.

II. Утворити нові бюджетні програми:
1) «Будівництво багатопрофільної лікарні на території житлового масиву 

«Троєщина» (на перетині вулиць Миколи Закревського та Милославської у 
Деснянському районі м. Києва») з обсягом видатків розвитку 760 000,00 тис. грн.

2) «Закупівля медичного обладнання для лікування методом гемодіалізу 
мешканців Херсонської області, хворих на ниркову недостатність» з обсягом 
видатків розвитку у сумі 4 000,0 тис. грн.

3) «Модернізація та оновлення матеріально-технічної бази 
багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування» з обсягом видатків розвитку 
по спеціальному фонду державного бюджету у сумі 2 950 000,0 тис. грн.

4) «Забезпечення готовності та реагування системи громадського здоров’я 
на спалахи гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2, та забезпечення засобами індивідуального захисту працівників 
первинної ланки, закладів екстреної медичної допомоги та закладів охорони 
здоров’я першої хвилі для госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною 
хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS- CoV-2» з обсягом 
видатків у сумі 600 000,0 тис. грн.

5) «Оновлення матеріально-технічної бази ДУ «Інститут травматології та 
ортопедії Національної академії медичних наук України» з обсягом видатків 
розвитку у сумі 110 000,0 тис. грн;

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; 
надходжень від організації та проведення азартних ігор (грального бізнесу) та 
лотерей; вилучення бюджетної програми «Виготовлення проектно-кошторисної 
документації для створення багатопрофільних лікарень загальнодержавного 
значення» (КПКВК 2301120) та спрямування передбачених на її реалізацію 
коштів у сумі 100 млн грн на вищезазначені програми.

III. Внести зміни до статті 15 проекту Закону України «Про Державний 
бюджет України на 2021 рік», змінивши цифри «33.000.000» цифрами 
«40.000.000».

Кошти прибутку Національного банку України також можуть бути 
джерелом покриття додаткових видатків на охорону здоров’я. 
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Обґрунтування: Статтею 15 проекту Закону України «Про Державний 
бюджет України на 2020 рік» передбачалося, що у 2020 році Національний банк 
України після підтвердження зовнішнім аудитом та затвердження Радою 
Національного банку України річної фінансової звітності та формування 
Національним банком України резервів у порядку та розмірах, визначених 
Законом України «Про Національний банк України», перераховує до Державного 
бюджету України кошти на загальну суму не менш як 33.000.000 тис. гривень.                 
1 квітня 2020 року, Національний банк України перерахував 42 722 482,9 тис. грн 
свого прибутку за минулий рік до державного бюджету України. 

IV. Текстову частину проекту Закону «Про Державний бюджет України 
на 2021 рік» пропонуємо доповнити новими положеннями, згідно з якими:

1) у першому кварталі 2021 року програма державних гарантій медичного 
обслуговування реалізується у порядку, встановленому для програми медичних 
гарантій станом на 31 грудня 2020 року;

2) програма державних гарантій медичного обслуговування населення у 
2021 році реалізується у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, з 
урахуванням положень попереднього пункту цих пропозицій. У 2021 році 
підстави для застосування коригувальних коефіцієнтів до тарифів повинні 
базуватися виключно на роботі надавачів медичних послуг, безпосередньо 
пов’язаній з наданням медичних послуг, які входять до програми медичних 
гарантій;

3) доповнення програми медичних гарантій новими пакетами медичних 
послуг (або включення нових медичних послуг до пакетів медичних послуг) 
протягом року допускається лише за наявності відповідних джерел фінансування 
в обсягах, необхідних для покриття видатків Державного бюджету України на 
оплату надання таких медичних послуг;

4) не допускається фінансування діяльності державних та комунальних 
закладів охорони здоров’я, яке не передбачає замовлення та оплату медичних 
послуг, що входять до програми медичних гарантій, через Національну службу 
здоров’я України шляхом внесення видатків на таке фінансування за рахунок 
програми медичних гарантій.

Просимо врахувати пропозиції Комітету.

Голова Комітету       М.Б. Радуцький
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