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Комітет Верховної Ради України 
з питань бюджету 

ВИСНОВОК
на проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про 

Державний бюджет України на 2021 рік» щодо збільшення видатків на 
закупівлі, проектування та встановлення кисневих станцій (р. № 5460)

За дорученням Голови Верховної Ради України Комітет Верховної Ради 
України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування 
(далі Комітет) на засіданні 19 травня 2021 року (протокол № 73) розглянув 
проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про Державний 
бюджет України на 2021 рік» щодо збільшення видатків на закупівлі, 
проектування та встановлення кисневих станцій (р. № 5460), поданий народними 
депутатами України Совсун І.Р., Стефанишиною О.А. та іншими народними 
депутатами України.

Метою законопроекту, як зазначається у пояснювальній записці, є 
покриття критичної потреби опорних закладів у незалежних джерелах кисню, а 
саме, кисневих станціях.

Для цього автори законопроекту пропонують створити дві нові бюджетні 
програми:  КПКВК 2301280 «Централізовані закупівлі кисневих станцій для 
опорних закладів охорони здоров’я» з обсягом видатків 650,0 млн грн і КПКВК 
2311700 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на закупівлю 
опорними закладами охорони здоров’я послуг щодо проектування та 
встановлення кисневих станцій» з обсягом видатків 150,0 млн грн. Ці кошти 
пропонується спрямувати на зазначені цілі за рахунок додаткових надходжень 
від податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів, 
збільшивши доходну частину Державного бюджету України на 800,0 млн 
гривень.

Актуальність вирішення питання пов’язана з тим, що практика 
застосування різних видів кисневих потоків (кисневих балонів, портативних 
кисневих концентраторів, кисневих резервуарів для рідкого кисню, кисневих 
станцій) під час пандемії та наявний стан електромереж закладів охорони 
здоров’я, які надають стаціонарну допомогу пацієнтам з коронавірусною 
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хворобою (COVID-19), засвідчили про необхідність встановлення в таких 
закладах кисневих станцій, що сприятиме забезпеченню кисневої незалежності 
лікарень.  

Враховуючи вищевикладене, Комітет ухвалив рішення підтримати проект 
Закону про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України 
на 2021 рік» щодо збільшення видатків на закупівлі, проектування та 
встановлення кисневих станцій (р. № 5460), поданий народними депутатами 
України Совсун І.Р., Стефанишиною О.А. та іншими народними депутатами 
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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