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Комітет Верховної Ради України 
з питань бюджету 

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

Державний бюджет України на 2021 рік» щодо заходів із запобігання 
виникненню та поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та проведення вакцинації від цієї 
хвороби (р. № 5671)

За дорученням Голови Верховної Ради України від 18 червня 2021 року до 
вх. № 201114 Комітет Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної 
допомоги та медичного страхування (далі Комітет) на засіданні 30 червня 2021 
року (протокол № 77) розглянув проект Закону про внесення змін до Закону 
України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо заходів із 
запобігання виникненню та поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-
19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та проведення вакцинації від цієї 
хвороби (р. № 5671), поданий Кабінетом Міністрів України.

Метою законопроекту, як зазначається у пояснювальній записці, є 
спрямування додаткових надходжень спеціального фонду державного бюджету 
на реалізацію заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню та поширенню 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-
CoV-2, а також проведенням вакцинації від зазначеної хвороби.

Для цього проектом передбачається:
збільшення обсягів доходів спеціального фонду Державного бюджету на 1 

млрд 433,75 млн грн за рахунок надходжень акцизного податку з ввезених на 
митну територію України підакцизних товарів (продукції) з транспортних 
засобів в обсязі 1 140,0 млн грн; податку на додану вартість з ввезених на митну 
територію України товарів з транспортних засобів в обсязі 230,0 млн грн; від 
добровільно сплачених фізичними особами коштів відповідно до пунктів 97 та 
99 розділу ХХІ «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України 
в обсязі 63,75 млн гривень;

і спрямування цих коштів на видатки спеціального фонду Державного 
бюджету України на реалізацію бюджетної програми «Заходи, пов’язані з 
боротьбою з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками» (КПКВК 3511380).
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Необхідність у виділенні з Державного бюджету України додаткових 
коштів на заходи із запобігання виникненню та поширенню гострої 
респіраторної хвороби COVID-19 та проведення вакцинації від цієї хвороби, 
пов’язано з поширенням нового варіанту вірусу COVID-19.

Міністерство охорони здоров’я України підтримує законопроект.
Враховуючи вищевикладене, Комітет ухвалив рішення запропонувати 

Комітету Верховної Ради України з питань бюджету підтримати проект Закону 
про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 
рік» щодо заходів із запобігання виникненню та поширенню гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та 
проведення вакцинації від цієї хвороби (р. № 5671), поданий Кабінетом Міністрів 
України, та за результатами розгляду у першому читанні рекомендувати 
Верховній Раді України прийняти його за основу та в цілому.
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