ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ
до проекту 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"
Зміни, які запропоновані законопроектом, не призведуть до зміни
загальних показників державного бюджету (сум надходжень бюджету або
витрат бюджету). Законопроект передбачає виключно перерозподіл коштів між
різними бюджетними програмами.
На території України було оголошено карантин в зв’язку з поширення
територією України гострої респіраторної хвороби COVID-19, який призвів до
зупинення економічної активності, спричинив різке падіння надходжень до
обласних та місцевих бюджетів. А це означає, що повноцінне виконання планів
оздоровлення та відпочинку дітей навіть на рівні 2019 року, виконати не
можливо, притому, що показник захворюваності дітей підвищується та потреба
в оздоровленні для забезпечення стійкого імунітету дітей зростає.
Загальна кількість дітей пільгових категорій В Україні станом
на 1 червня 2020 року становить 2 441 591 дітей.
Мережа закладів оздоровлення, яка працювали в 2019 році становила 414
закладів. В 2020 році відповідно до плану мали працювати 367 закладів.
Мережа закладів оздоровлення у західному регіоні України (Волинська,
Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська області) у 2019 році становила 44
заклади, у 2020 році 51 заклад.
Мережа закладів оздоровлення у південному регіоні України
(Миколаївська, Одеська, Херсонська області) у 2019 році становила 98 закладів,
у 2020 році 87 закладів.
В 2019 році середня вартість ліжко-дня у закладах оздоровлення в
західному та південному регіонах (без врахування категорії закладу) становила
близько 450 грн.
Базова вартість ліжко-дня, яка розрахована відповідно до наказу
Міністерства соціальної політики "Про затвердження вартості одного ліжко-дня
путівки та вартості путівки до державного підприємства України
"Міжнародний дитячий центр "Артек" ( від 15.02.2019 №214), на 2019 в ДП
"Міжнародний дитячий центр "Артек" становить 500,20 грн.
Базова вартість ліжко-дня, яка розрахована відповідно до наказу
Міністерства соціальної політики "Про затвердження вартості одного ліжко-дня
путівки та вартості путівки до державного підприємства "Український дитячий
центр "Молода гвардія" ( від 20.02. 2019 р. №170/33141) на 2019 рік в ДП
"Український дитячий центр "Молода гвардія"становить 451,00 грн.
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Враховуючи вищевикладене, в західному та південному регіонах України
може бути додатково оздоровлено за кошти державного бюджету близько 1%
загальної кількості дітей пільгових категорій, тобто загальна кількість
оздоровлених дітей цих категорій, в порівнянні з показниками 2019 року
збільшиться приблизно в 2 рази.
Видатки, які передбачаються на фінансування цих заходів, пропонується
покрити за рахунок збільшення надходжень від сплати податку на додану
вартість. 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.
Народні депутати України
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