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ВИСНОВОК
на проект Закону України «Про внесення змін до Закону України
«Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо
спрямування коштів на ремонтно-реставраційні
роботи пам’яток культурної спадщини»
У проекті шляхом внесення змін до ст. 14 Закону України
«Про Державний бюджет України на 2021 рік» (далі – Закон), додатків № 3
«Розподіл видатків Державного бюджету України на 2021 рік» та № 6
«Міжбюджетні трансферти (інші дотації та субвенції) з Державного бюджету
України місцевим бюджетам на 2021 рік» до Закону пропонується збільшити на
1 000 000 тис. грн. видатки Міністерству культури та інформаційної політики
України (загальнодержавні видатки та кредитування) на фінансування нової
бюджетної програми «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
на реалізацію проектів ремонтно-реставраційних та консерваційних робіт
пам'яток культурної спадщини, що перебувають у комунальній власності» за
рахунок зменшення на таку ж суму видатків Міністерству культури та
інформаційної політики України на фінансування бюджетної програми «Фонд
розвитку закладів загальнодержавного значення» (код 3801340).
Проект за змістом пояснювальної записки до нього розроблено з метою
передбачення у Законі «видатків місцевим бюджетам для проведення
реставрації, консервації, ремонту пам’яток культурної спадщини» (п. 2).
Проект на момент його внесення до Верховної Ради України не включений
до Плану законопроектної роботи Верховної Ради України на
2021 рік, затвердженого постановою Верховної Ради України від 02.02.2021
№ 1165-ІХ.
Головне управління, розглянувши проект у стислий термін, вважає за
доцільне зазначити, що проект, поданий як альтернативний до проекту
реєстр. № 5551 від 24.05.2021, водночас, за своїм змістом фактично містить
аналогічні положення, які викладені, здебільшого, з урахуванням зауважень,
висловлених Головним управлінням у висновку до проекту реєстр. № 5551. Крім
того, звертаємо увагу на таке.
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1. Пропозиція щодо запровадження нової бюджетної програми не
відповідає вимогам ч. 2 ст. 8 Бюджетного кодексу України (далі – БК), згідно з
якими «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».
2. До проекту не надана порівняльна таблиця змін до додатку № 6 до
Закону.
3. У додатках та порівняльній таблиці до проекту відсутній код програмної
класифікації за новою бюджетною програмою.
4. Назва проекту не повною мірою відповідає його змісту, оскільки у назві
пропонованої субвенції йдеться про «реалізацію проектів ремонтнореставраційних та консерваційних робіт стосовно пам'яток культурної
спадщини, що перебувають у комунальній власності», а не про «ремонтнореставраційні роботи пам’яток культурної спадщини».
5. До проекту, всупереч вимогам ст. 27 БК та ст. 91 Регламенту Верховної
Ради України, не надані належне фінансово-економічне обґрунтування
(включаючи розрахунки) та інформація, зокрема, щодо:
поточного стану фінансування проектів ремонтно-реставраційних та
консерваційних робіт стосовно відповідних пам'яток культурної спадщини що
перебувають у комунальній власності, у тому числі, у регіональному та
об’єктовому розрізах;
пропонованого обсягу фінансування таких проектів з урахуванням реальної
потреби у коштах, у тому числі, у регіональному та об’єктовому розрізах;
можливості та наслідків зменшення фінансування за бюджетною
програмою «Фонд розвитку закладів загальнодержавного значення».
6. Враховуючи зазначене, а також те, що за змістом відповідних положень
п. 6 ст. 116 Конституції України та ст. 42 БК розробку та забезпечення виконання
затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету України
віднесено до повноважень Кабінету Міністрів України, до проекту необхідно
отримати експертний висновок Уряду.
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