Експертний висновок
Міністерства фінансів України до законопроекту
згідно зі статтею 27 Бюджетного кодексу України
1. Назва законопроекту
«Про внесення змін до Закону України «Про статус народного депутата
України» (щодо підтримки захисту населення під час дії режиму надзвичайної
ситуації або режиму надзвичайного стану), реєстраційний № 3285
від 30.03.2020, внесений на розгляд Верховної Ради України народними
депутатами України Німченком В. І., Королевською Н. Ю., Шуфричем Н. І.
2. Завдання законопроекту
Відповідно до проекту пропонується закріпити на законодавчому рівні:
у разі введення режиму надзвичайної ситуації або введення режиму
надзвичайного стану на території України кошти, передбачені на
відшкодовування народним депутатам України витрат, пов’язаних із
виконанням депутатських повноважень, перераховуються для цільового
використання на матеріальну підтримку та заохочення безпосередніх
виконавців робіт з упередження та ліквідації наслідків надзвичайного стану
техногенного та природного характеру за рішенням Верховної Ради України на
час дії відповідного режиму.
3. Оцінка впливу на показники бюджетів
Законопроект впливає на показники державного бюджету.
4. Вартісна величина впливу на показники бюджетів
Реалізація проекту Закону України не потребуватиме додаткових витрат з
державного бюджету.
5. Пропозиції щодо можливостей фінансового забезпечення у
відповідному бюджетному періоді законопроекту у разі його прийняття
Прийняття проекту Закону України не вплине на виконання закону про
Державний бюджет України у поточному бюджетному періоді.
6. Пропозиції щодо відповідності законам, що регулюють бюджетні
відносини
Відносини, які виникають, у процесі складання, розгляду, затвердження,
виконання бюджетів, звітування про їх виконання та контролю за дотриманням
бюджетного законодавства, і питання відповідальності за порушення
бюджетного законодавства регулюються Бюджетним кодексом України (далі –
Кодекс) та нормативно-правовими актами, прийнятими на його виконання.
Пропозиція розробника щодо перерахування у разі введення режиму
надзвичайної ситуації або введення режиму надзвичайного стану на території
України коштів, передбачених в державному бюджеті на відшкодовування
народним депутатам України витрат, пов’язаних із виконанням депутатських
повноважень, для цільового використання на матеріальну підтримку та
заохочення безпосередніх виконавців робіт з упередження та ліквідації
наслідків надзвичайного стану техногенного та природного характеру порушує
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принцип бюджетної системи України щодо цільового використання бюджетних
коштів, відповідно до якого бюджетні кошти використовуються тільки на цілі,
визначені бюджетними призначеннями та бюджетними асигнуваннями
(стаття 7 Кодексу).
Відповідно до статей 20, 22 Кодексу бюджетні програми формуються
головними розпорядниками бюджетних коштів під час підготовки пропозицій
до Бюджетної декларації та складання бюджетного запиту з урахуванням
планів діяльності на середньостроковий період, прогнозних та програмних
документів економічного і соціального розвитку. При цьому головний
розпорядник бюджетних коштів здійснює управління бюджетними коштами у
межах встановлених йому бюджетних повноважень, забезпечуючи ефективне,
результативне і цільове використання бюджетних коштів.
Статтею 23 Кодексу встановлено, що будь-які бюджетні зобов'язання та
платежі з бюджету здійснюються лише за наявності відповідного бюджетного
призначення, якщо інше не передбачено законом про Державний бюджет
України. Бюджетні призначення встановлюються законом про Державний
бюджет України (рішенням про місцевий бюджет) у порядку, визначеному
Кодексом.
7. Пропозиції щодо розгляду законопроекту
У межах компетенції Мінфіну законопроект не підтримується як такий,
що не відповідає нормам Бюджетного кодексу України та принципам
бюджетної системи.
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