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України з питань бюджету 

ВИСНОВОК
на проект Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України щодо спрямування надходжень від легалізації азартних ігор на 
забезпечення деяких потреб у галузі медицини, освіти та науки, культури 

та спорту (р. № 5073-1)

За дорученням Голови Верховної Ради України від 4 березня 2021 року  до 
вх. № 79201 Комітет Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної 
допомоги та медичного страхування (далі Комітет) на засіданні 31 березня 2021 
року (протокол № 65) розглянув проект Закону України про внесення змін до 
Бюджетного кодексу України щодо спрямування надходжень від легалізації 
азартних ігор на забезпечення деяких потреб у галузі медицини, освіти та науки, 
культури та спорту (реєстр. № 5073-1), поданий народним депутатом України 
Стефанишиною О.А. та іншими народними депутатами України.

Проект Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України 
щодо спрямування надходжень від легалізації азартних ігор на забезпечення 
деяких потреб у галузі медицини, освіти та науки, культури та спорту (реєстр. 
№5073-1) є альтернативним до основного проекту Закону України про внесення 
змін до Бюджетного кодексу України щодо створення державного фонду 
підтримки медицини, спорту, освіти, культури та науки (реєстр. № 5073).

На відміну від основного законопроекту, що має на меті 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 коштів, в альтернативному законопроекті 
запропоновано не створювати новий фонд, а зараховувати кошти, отримані від 
плати за ліцензії на провадження діяльності у сфері організації та проведення 
азартних ігор, до спеціального фонду Державного бюджету України з 
подальшим спрямуванням їх на охорону здоров’я, освіту і науку, спорт і 
культуру.
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У зв’язку з цим проектом Закону пропонується розподілити 40 відсотків 
коштів на реалізацію медичних заходів окремих державних програм та 
комплексних заходів програмного характеру, 40 відсотків - на реалізацію 
програм та заходів у сфері освіти та науки,  10 відсотків - на розвиток спорту та 
10 відсотків на державну підтримку сфери культури.

Крім того, альтернативним законопроектом пропонується на рівні закону 
визначити конкретний напрям використання у сфері охорони здоров’я коштів, 
отриманих до спеціального фонду Державного бюджету України, для 
недопущення розпорошення цих фінансових ресурсів, а саме: на здійснення 
централізованих закупівель лікарських засобів для забезпечення лікування осіб, 
хворих на хворобу Паркінсона, м’язову дистрофію Дюшена та хворобу Крона в 
рамках забезпечення медичних заходів окремих державних програм та 
комплексних заходів програмного характеру.

Під час обговорення законопроекту народні депутати України – члени 
Комітету запропонували  не визначати на рівні закону конкретний перелік 
хвороб, на лікування яких спрямовуватимуться кошти, а визначити напрям їх 
використання - на здійснення централізованих закупівель лікарських засобів для 
хворих на орфанні захворювання в рамках бюджетної програми забезпечення 
медичних заходів окремих державних  програм та комплексних заходів 
програмного характеру (КПКВК 2301400).

 Враховуючи вищевикладене, Комітет ухвалив рішення підтримати проект 
Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо спрямування 
надходжень від легалізації азартних ігор на забезпечення деяких потреб у галузі 
медицини, освіти та науки, культури та спорту (реєстр. № 5073-1), поданий 
народним депутатом України Стефанишиною О.А. та іншими народними 
депутатами України, та запропонувати Комітету з питань бюджету, визначеному 
головним з  підготовки цього законопроекту, рекомендувати Верховній Раді 
України прийняти його за результатами розгляду в першому читанні за основу з 
урахуванням наданих Комітетом пропозицій щодо цільового спрямування 
коштів, отриманих від плати за ліцензії на провадження діяльності у сфері 
організації та проведення азартних ігор та призначених для потреб охорони 
здоров’я, до спеціального фонду Державного бюджету України з подальшим 
спрямуванням їх на здійснення централізованих закупівель лікарських засобів 
для хворих на орфанні захворювання в рамках бюджетної програми забезпечення 
медичних заходів окремих державних  програм та комплексних заходів 
програмного характеру.
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