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ВИСНОВОК
на проект Закону України «Про внесення змін до Закону України
«Про Державний бюджет України на 2020 рік» щодо належного
фінансового забезпечення відновлення інституту фахівців
із соціальної роботи для виявлення і супроводу сімей (осіб),
які перебувають у складних життєвих обставинах»
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 280 000 тис. грн. доходи і видатки загального
фонду Державного бюджету України та спрямувати додаткові надходження
Міністерству соціальної політики України на фінансування нової бюджетної
програми «реалізація пілотного проекту «Організація соціальної роботи з
сім’ями та дітьми, які належать до вразливих груп населення та/або
перебувають у складних життєвих обставинах, в умовах децентралізації»»
(код 2501550). 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 він
«спрямований на практичну реалізацію завдань, визначених Указом
Президента України від 08.11.2019 №837/2019 «Про невідкладні заходи з
проведення реформ та зміцнення держави» та постановою Кабінету Міністрів
України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2» щодо відновлення інституту фахівців із
соціальної роботи для виявлення і супроводу сімей (осіб), які перебувають у
складних життєвих обставинах».
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Головне управління, розглянувши проект, вважає за необхідне звернути
увагу на наступне.
1. У проекті пропонується запровадити нову бюджетну програму
«реалізація пілотного проекту «Організація соціальної роботи з сім’ями та
дітьми, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у
складних життєвих обставинах, в умовах децентралізації»» (код 2501550).
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».
Одночасно виглядає незрозумілим уточнення у назві нової бюджетної
програми – «в умовах децентралізації», яке не містить конкретного механізму
реалізації, зокрема, у частині передачі повноважень та фінансування від
державних органів органам місцевого самоврядування.
Принагідно зазначимо, що наразі у Законі вже передбачено бюджетні
програми «реалізація пілотного проекту «Розвиток соціальних послуг»»
(код 2501490), «модернізація системи соціальної підтримки населення
України» (код 2501630), «заходи із соціального захисту дітей, сімей, жінок та
інших найбільш вразливих категорій населення» (код 2501130), «компенсація
частини витрат на здійснення заходів з реалізації державних програм
соціального захисту населення» (код 2501510), у зв’язку із чим, у супровідних
до проекту документах доцільно було б надати інформацію щодо реалізації
зазначених програм, зокрема, стосовно вказаного пілотного проекту, а також
можливостей фінансування передбачених проектом заходів у межах діючих
програм, участі місцевих бюджетів у формуванні інституту фахівців із
соціальної роботи для виявлення і супроводу сімей (осіб), які перебувають у
складних життєвих обставинах.
2. У порівняльній таблиці до проекту у частині змін до додатку № 3 до
Закону невірно вказане джерело додаткових доходів Державного бюджету
України – «податок на додану вартість з ввезених на територію України
товарів».
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, у тому числі, до кінця
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поточного бюджетного періоду, з метою оцінки повноти фінансування
пропонованих видатків у повному обсязі.
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,
політики у сфері соціального захисту, вважаємо логічним отримати
відповідний експертний висновок Уряду щодо можливостей реалізації
пропозицій проекту.
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