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До реєстр. № 4672 від 29.01.2021
Народні депутати України
А.Герус та інші

ВИСНОВОК
на проект Закону України «Про внесення змін до додатка № 3 до
Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо
компенсації у зв’язку з підвищенням тарифів на електричну енергію»
У проекті шляхом внесення змін до додатка № 3 до Закону України
«Про Державний бюджет України на 2021 рік» (далі – Закон) пропонується
запровадити нову бюджетну програму «Компенсація у зв'язку з підвищенням
тарифів на електричну енергію на оплату електричної енергії населенням, яке
проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках
готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних у встановленому
порядку електроопалювальними установками (у тому числі в сільській
місцевості), населенням, яке проживає в багатоквартирних будинках, не
газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують
системи централізованого теплопостачання (у тому числі в сільській
місцевості), а також багатодітними, прийомними сім'ями та дитячими
будинками сімейного типу» (код 2501410), спрямувавши на її фінансування
1400000 тис. грн. за рахунок зменшення на цю ж суму видатків за бюджетною
програмою «Виплата пільг і житлових субсидій громадянам на оплату
житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі» (код 2501230).
Необхідність прийняття проекту, як зазначено у пояснювальній записці
до нього, зумовлено тим, що «з 01.01.2021 встановлено єдиний тариф на
електроенергію i скасовано пільгові тарифи, що діяли для окремих категорій
споживачів. Отже, для споживачів, які використовують електроенергію для
опалення, а також дитячих будинків ciмейного типу, багатодітних та
прийомних сімей значно зростуть платежі за електроенергію».

2
Головне управління, у цілому допускаючи можливість застосування
пропонованого інструменту у поточному бюджетному періоді, у тому числі,
враховуючи встановлення окремого джерела його фінансово забезпечення,
водночас за результатами аналізу проекту, проведеного у стислий термін,
вважає за доцільне висловити щодо нього наступні зауваження.
1. У проекті пропонується забезпечити фінансування нової бюджетної
програми за рахунок зменшення на 1400000 тис. грн. видатків за бюджетною
програмою «Виплата пільг і житлових субсидій громадянам на оплату
житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі» (код 2501230).
При цьому, до проекту, всупереч вимогам ст. 27 Бюджетного кодексу
України та ст. 91 Регламенту Верховної Ради України, не надано
фінансово-економічного обґрунтування (з відповідними розрахунками),
зокрема, у частині:
наслідків зменшення видатків на виплату пільг і житлових субсидій
громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та
рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі,
виходячи з потреби у коштах на поточний рік з урахуванням прогнозних змін
вартості відповідних послуг, палива та газу;
достатності коштів для фінансування нової бюджетної програми,
оскільки з пропонованого у проекті положення, а також супровідних до
проекту документів незрозумілими є контингент отримувачів компенсації,
розмір, умови та механізм її надання (зокрема, неясно, чи така компенсація
буде разовою чи на постійній основі, повною чи частковою, чи буде
враховуватися сукупний дохід та/або норми житлової площі та/або обсяг
споживання електроенергії при наданні компенсації тощо);
співвідношення пропонованого інструменту у вигляді компенсації з
існуючим на сьогодні інструментом надання пільг і субсидій.
Невизначеність механізму надання компенсації громадянам, які
користуються електроопаленням, проблема якої, до речі, вочевидь, не
обмежується лише поточним роком, не дає можливості належним чином
оцінити його з точки зору ризиків «непрозорого», фактично у «ручному
режимі», та неефективного розподілу бюджетних коштів.
2. З приводу пропозиції щодо запровадження нової бюджетної
програми, зауважимо, що відповідно до ч. 2 ст. 8 Бюджетного кодексу України
«центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізацію державної фінансової і бюджетної політики (далі – Міністерство
фінансів України), затверджує бюджетну класифікацію, зміни до неї та
інформує про це Верховну Раду України».
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3. Потребує уточнення формулювання «а також багатодітними,
прийомними сім’ями та дитячими будинками сімейного типу», оскільки за
його змістом, виходячи з контексту попередніх приписів, виглядає не зовсім
зрозумілим, чи у даному випадку йдеться про компенсацію тарифів вказаним
суб’єктам виключно за електроопалення, чи ж у цілому за споживання
електроенергії, питання компенсації оплати за яку має вирішуватися, на наш
погляд, через механізм надання субсидій.
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