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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ВИСНОВОК
на проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про
донорство крові та її компонентів» (щодо збільшення надбавки до пенсії для
осіб, які мають статус Почесного донора України), поданий народним
депутатом України Кальцевим В.Ф. (реєстр. № 2583 від 12.12.2019)
За дорученням Голови Верховної Ради України Комітет з питань здоров’я
нації, медичної допомоги та медичного страхування (далі - Комітет) розглянув на
своєму засіданні проект Закону України «Про внесення змін до Закону України
«Про донорство крові та її компонентів» (щодо збільшення надбавки до пенсії для
осіб, які мають статус Почесного донора України), поданий народним депутатом
України Кальцевим В.Ф. (реєстр. № 2583 від 12.12.2019) (протокол від 1 липня
2020 року № 39).
Необхідність прийняття законопроекту, як зазначено у пояснювальній
записці до законопроекту, є підвищення соціальних гарантій для осіб, які мають
статус Почесного донора України, що сприятиме подоланню дефіциту донорської
крові шляхом залучення більш широкого кола громадян, які можуть стати
потенційними донорами крові на загальних засадах.
Проектом закону пропонується збільшити розмір надбавки до пенсії (з 10
до 30 відсотків від затвердженого прожиткового мінімуму на одну особу в
розрахунку на місяць) особам, які мають статус Почесного донора України
шляхом внесення змін до статті 13 Закону України «Про донорство крові та її
компонентів».
Підтримуючи в цілому необхідність створення ефективної системи
мотивації для регулярного донорства, слід зазначити, що питання надбавок до
пенсій, заохочень для донорів, створення умов для імплементації принципу
безоплатного добровільного донорства як фундаментальної засади ефективної
діяльності національної системи крові відповідно до вимог Директив ЄС та
позиції ВООЗ враховано у комплексному проекті Закону України «Про безпеку та
якість донорської крові та компонентів крові» (реєстр. № 3648 від 12.06. 2020 р.),
який Комітет підтримав на засіданні 17 червня 2020 року та рекомендував
Верховній Раді України прийняти його за основу.
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Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України
висловило зауваження до законопроекту (додається).
Комітет Верховної Ради України з питань бюджету у своєму висновку
зазначає, що зважаючи на наявність протягом останніх років дефіциту бюджету
Пенсійного фонду, який покривається за рахунок коштів держаного бюджету,
прийняття рішень щодо поліпшення пенсійного забезпечення, які потребують
додаткових бюджетних видатків, повинно здійснюватися комплексно, з
урахуванням можливостей державного бюджету та бюджету Пенсійного фонду
України. Крім того, всупереч вимогам частини першої статті 27 Бюджетного
кодексу України та статті 91 Регламенту Верховної Ради України суб’єктами
законодавчої ініціативи не надано фінансово-економічного обґрунтування до
законопроекту (включаючи відповідні розрахунки) та пропозицій змін до
законодавчих актів України щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел
додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету.
З огляду на викладене Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній
Раді України відхилити проект Закону України «Про внесення змін до Закону
України «Про донорство крові та її компонентів» (щодо збільшення надбавки до
пенсії для осіб, які мають статус Почесного донора України), (реєстр. № 2583),
поданий народним депутатом України Кальцевим В.Ф.
Співдоповідачем із зазначеного питання при розгляді його на пленарному
засіданні Верховної Ради України пропонується визначити народного депутата
України, Голову Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та
медичного страхування Радуцького Михайла Борисовича.
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