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До реєстр. № 8035, 

Кабінет Міністрів України 
 

Комітет Верховної Ради України з 

питань бюджету 

 

ВИСНОВОК 
 

на проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України  

щодо актуалізації та удосконалення деяких положень 

(р. № 8035), поданий Кабінетом Міністрів України 
 

За дорученням Голови Верховної Ради України від 14.09.2022 р. до вх.              

№ 154673 Комітет Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної 

допомоги та медичного страхування (далі - Комітет) на своєму засіданні 28 вересня 

2022 р. розглянув в межах компетенції проект Закону про внесення змін до 

Бюджетного кодексу України щодо актуалізації та удосконалення  деяких  

положень (р. № 8035), поданий Кабінетом Міністрів України (протокол № 113 від 

28.09.2022 р.). 

Метою законопроекту, як зазначено у пояснювальній записці до нього, є 

врегулювання питань, пов’язаних із підготовкою проекту Закону України «Про 

Державний бюджет України на 2023 рік» та необхідністю приведення норм Кодексу 

у відповідність із нормами інших законодавчих актів України. 

Законопроект передбачає зміни до Бюджетного кодексу, що стосуються серед 

іншого питань охорони здоров’я. Зокрема ним пропонується: 

1) виключити норми, які вже не діють з 1 січня та 1 квітня 2020 року у зв’язку 

з реформуванням фінансового забезпечення охорони здоров’я відповідно до Закону 

України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення»; 

2) змінити джерела фінансування служби судової медичної експертизи у 

зв’язку з її структурною трансформацією та переходом з 1 липня 2023 року на 

фінансування з державного бюджету; 

3) а також встановити, що визначені Законом України «Про державні 

фінансові гарантії медичного обслуговування населення» норми щодо 

фінансування програми медичних гарантій на рівні не нижчому 5% ВВП та 

розрахунку тарифів на медичні послуги з урахуванням компоненту оплати праці 

медиків не менше 250 відсотків середньої заробітної плати в Україні будуть 

визначатися виходячи з наявних фінансових ресурсів державного та місцевих 

бюджетів в порядку і розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів.  

Комітет вважає, що запропоновані підпунктом четвертим пункту 12 розділу І 

норми можуть застосовуватись у період воєнного стану, але є неприйнятними у 
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мирний, стабільний час, оскільки за таких умов рівень фінансування програми 

медичних гарантій завжди буде залишатися нижчим, ніж на сьогодні визначено 

Законом України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування 

населення», що негативно позначатиметься на якості надання медичної допомоги 

населенню та її доступності. 

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 щодо 

актуалізації та удосконалення деяких положень (р. № 8035) з урахуванням 

зауважень Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного 

страхування щодо необхідності виключення з нього підпункту четвертого пункту 

12 розділу І. 

 

 

 

          Голова Комітету       М.Б. Радуцький 


