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До реєстр. № 6062,
Кабінет Міністрів України

Комітет Верховної Ради України з 
питань бюджету

ВИСНОВОК

на проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України
(р. № 6062), поданий Кабінетом Міністрів України

За дорученням Голови Верховної Ради України від 15.09.2021 р. до вх.              
№ 287173 Комітет Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної 
допомоги та медичного страхування (далі - Комітет) на своєму засіданні 29 вересня 
2021 р. (протокол № 82) розглянув проект Закону про внесення змін до Бюджетного 
кодексу України (р. № 6062 від 15.09.2021 р.), поданий Кабінетом Міністрів 
України.

Метою законопроекту, як зазначено у пояснювальній записці до нього, є 
врегулювання питань, пов’язаних із підготовкою проекту закону про Державний 
бюджет України на 2022 рік.

Відповідно до частини сьомої статті 93 Регламенту Верховної Ради України 
та предмета відання Комітету, визначеного Постановою Верховної Ради України 
«Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради 
України дев’ятого скликання» від 29.08.2019 р. № 19-IХ, Комітет зазначив, про таке.

Проектом, серед іншого, пропонується доповнити Бюджетний кодекс України 
новою статтею 245, відповідно до якої у складі спеціального фонду Державного 
бюджету України створюється Державний фонд підтримки медицини, спорту, 
освіти, культури та науки, а також визначаються джерела його формування та 
напрямки використання. Так, законопроектом передбачено, що формування 
вказаного фонду буде здійснюватися за рахунок коштів, отриманих від плати за 
ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської 
діяльності, ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних 
ігор казино у мережі Інтернет, ліцензії на провадження діяльності з організації та 
проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет, ліцензії на провадження 
діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор, ліцензії на провадження 
діяльності з проведення парі тоталізатора на іподромі, ліцензії на випуск та 
проведення лотерей, ліцензії на гральний стіл та/або на гральний стіл з кільцем 
рулетки, ліцензії на букмекерський пункт, ліцензії на гральний автомат, 50 відсотків 
отриманих доходів від плати за ліцензії на провадження діяльності з організації та 
проведення азартних ігор у гральних закладах казино, а також 50 відсотків 
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отриманих доходів від плати за ліцензії на провадження діяльності з організації та 
проведення азартних ігор у залах гральних автоматів.

Крім того, запропонованими змінами до пункту 26 Прикінцевих положень 
Бюджетного кодексу України (абзац восьмий підпункт 3 пункту 55 розділу І 
законопроекту) встановлюється, що норми Закону України «Про державні 
фінансові гарантії» щодо фінансування програми медичних гарантій на рівні не 
нижчому 5% ВВП та віднесення видатків на цю програму до захищених статей 
видатків бюджету, а також положення щодо необхідності розрахунку тарифів для 
визначення компонента оплати праці медиків з базовою величиною не менше 250 
відсотків середньої заробітної плати в Україні за липень року, що передує 
плановому, застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом 
Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного та місцевих 
бюджетів. Фактично цим скасовується дія цих норм. 

Підтримуючи пропозицію щодо створення фонду підтримки медицини, 
спорту, освіти, культури та науки, Комітет вважає, що запропоновані абзацом 
восьмим підпункту третього пункту 55 розділу І норми є неприйнятними, оскільки 
за таких умов фінансування програми медичних гарантій буде здійснюватися за 
залишковим принципом, що негативно позначиться на якості надання медичної 
допомоги населенню та її доступності.

Також народними депутатами України – членами Комітету було розглянуто 
та підтримано пропозиції Національної  служби здоров’я України щодо 
необхідності внесення додаткових змін до Бюджетного кодексу України, 
спрямованих  на врегулювання питань фінансування видатків, пов’язаних з  
проведенням комунальними закладами охорони здоров’я обов’язкових медичних 
оглядів певних категорій осіб; оплатою комунальних послуг та енергоносіїв; 
оновленням матеріально-технічної бази та проведенням ремонтів їх приміщень, а 
також здійсненням інших заходів, що не фінансуються за рахунок програми 
медичних гарантій.

За результатами розгляду законопроекту Комітет ухвалив рішення 
запропонувати Комітету Верховної Ради України з питань бюджету рекомендувати 
Верховній Раді України за  результатами розгляду у першому читанні прийняти                
за основу проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України                
(р. № 6062) з урахуванням зауважень Комітету з питань здоров’я нації, медичної 
допомоги та медичного страхування щодо необхідності виключення з нього абзацу 
восьмого підпункту третього пункту 55 розділу І, а також пропозицій Національної 
служби здоров’я України до законопроекту, що додаються.
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