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О. Дмитрієва та інші

ВИСНОВОК
на проект Закону України «Про внесення змін до Закону України
«Про Державний бюджет України на 2020 рік» щодо
забезпечення оздоровлення і відпочинку дітей,
які потребують особливої уваги та підтримки»
У законопроекті шляхом внесення змін до ст. 1 Закону України
«Про Державний бюджет на 2020 рік» (далі – Закон), а також додатків № 1
«Доходи Державного бюджету на 2020 рік» та № 3 «Розподіл видатків
Державного бюджету України на 2020 рік», затверджених Законом,
пропонується збільшити на 180 000 тис. грн. доходи і видатки загального
фонду Державного бюджету України, і спрямувати додаткові надходження
Міністерству соціальної політики України на фінансування нової бюджетної
програми «оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги
та підтримки, в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку вищої
категорії, які розташовані в гірських районах (районах, в яких розташовані
населені пункти віднесені до категорії гірських) Закарпатської,
Івано-Франківської та Львівської областей, на узбережжі Чорного і
Азовського морів» (код 2501460). Додаткові доходи пропонується отримати за
рахунок збільшення надходжень від «податку на додану вартість з вироблених
в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування»
(код 14060000).
У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що його
розроблено з метою «забезпечення соціальних гарантій та підтримку
пільгових категорій дітей, як це передбачено чинним законодавством, шляхом
фінансування за кошти державного бюджету оздоровлення і відпочинку дітей,
які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих закладах
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оздоровлення та відпочинку вищої категорії, які розташовані в гірських
районах (районах, в яких розташовані населені пункти віднесені до категорії
гірських) Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей, на
узбережжі Чорного і Азовського морів».
Головне управління, у цілому підтримуючи спрямованість проекту,
водночас вважає за необхідне звернути увагу на наступне.
1. У проекті пропонується запровадити нову бюджетну програму
«оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та
підтримки, в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку вищої категорії,
які розташовані в гірських районах (районах, в яких розташовані населені
пункти віднесені до категорії гірських) Закарпатської, Івано-Франківської та
Львівської областей, на узбережжі Чорного і Азовського морів» (код 2501460).
Звертаємо увагу на те, що відповідно до вимог ч. 2 ст. 8 Бюджетного кодексу
України «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та
реалізацію державної фінансової і бюджетної політики, затверджує бюджетну
класифікацію, зміни до неї та інформує про це Верховну Раду України».
Принагідно зазначимо, що наразі у Законі вже передбачено бюджетну
програму «оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги
та підтримки, в дитячих оздоровчих таборах МДЦ «Артек» і ДЦ «Молода
Гвардія»» (2501450), у зв’язку із чим у супровідних до проекту документах
доцільно було б надати інформацію щодо стану реалізації зазначеної
програми, використання коштів за нею за підсумками першого півріччя
поточного року, можливості спрямування невикористаних коштів (у разі
наявності таких) на фінансування пропонованої у проекті програми.
2. Певне застереження викликають пропозиції проекту щодо
спрямування коштів на оздоровлення дітей виключно у закладах, які
розташовані у гірських районах (районах, в яких розташовані населені пункти,
віднесені до категорії гірських) Закарпатської, Івано-Франківської та
Львівської областей, на узбережжі Чорного та Азовського морів, що, певною
мірою, встановлює нерівні умови для закладів, які розташовані в інших, у тому
числі, курортних регіонах України.
3. Для прийняття виваженого рішення щодо пропозицій проекту до
нього, виходячи з вимог ст. 27 Бюджетного кодексу України та
ст. 91 Регламенту Верховної Ради України, слід надати належне фінансовоекономічне обґрунтування (включаючи розрахунки), насамперед, у частині
додаткових надходжень державного бюджету.
Принагідно звертаємо увагу на незрозумілість наведеного у
пояснювальній записці положення, що «також в якості додаткових джерел
фінансування може виступати перерозподіл коштів з окремих бюджетних
програм, кошти яких не можуть бути використані в повному обсязі у 2020 році
внаслідок дії карантину» (п. 5), зважаючи, зокрема, на те, що, по-перше, за
змістом проекту його пропозиція є збалансованою, а, по-друге, у проекті ні про
який перерозподіл коштів між бюджетними програмами не йдеться.
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4. Оскільки відповідно до положень п. 6 ст. 116 Конституції України,
ст. 42 Бюджетного кодексу України розробку, забезпечення виконання
затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету України
віднесено до повноважень Кабінету Міністрів України, а також, враховуючи
те, що Кабінет Міністрів України здійснює проведення фінансової політики,
соціального захисту, забезпечує рівні умови розвитку всіх форм власності,
вважаємо логічним отримати відповідний експертний висновок Уряду щодо
можливостей реалізації пропозицій проекту.
Керівник Головного управління
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