ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України
«Про внесення зміни до Бюджетного Кодексу України щодо державної
підтримки сфери культури у зв’язку з дією обмежувальних заходів,
пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)»
1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту
Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року №211
запроваджено карантині заходи з метою протидії поширенню коронавірусу
COVID-19. Також запроваджені обмежувальні заходи щодо протидії
поширенню коронавірусу COVID-19 і на рівні територіальних одиниць, у тому
числі встановлений режим надзвичайної ситуації у кількох областях України.
Запровадження таких заходів безпосередньо впливає на виконання
державою своєї соціальної, економічної, правозахисної функцій, вводяться
певні обмеження прав та свобод людини і громадянина.
Враховуючи те, що поширення коронавірусу COVID-19 відбувається у
багатьох країнах світу, як наслідок стрімко знижується ділова та економічна
активність, знижуються обсяги виробництва, надходження до державного та
місцевих бюджетів, збільшується безробіття, зростає попит на соціально
значущі товари та товари протиепідемічного призначення у тому числі і в
Україні.
Отже необхідним є внесення змін до законодавства України, з метою
зменшення негативного впливу поширення коронавірусу COVID-19,
забезпечення виконання функцій держави.
2. Мета і шляхи її досягнення
Законопроект розроблений з метою актуалізації, вдосконалення правових
відносин у багатьох сферах життєдіяльності, які зазнали змін у зв’язку із
поширенням коронавірусу COVID-19.
3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту
До основних положень законопроекту можна віднести розширення
захищених статей Державного бюджету України.
Законопроектом пропонується внесення змін до статті 2 та статті 55
Бюджетного кодексу України, доповнивши термінологію визначенням
«гранту», а також заходами з охорони культурної спадщини (облік, запобігання
руйнуванню або заподіянню шкоди, забезпечення захисту, збереження,
утримання, відповідного використання, консервації, реставрації, ремонту,
реабілітації, пристосування та музеєфікації об'єктів культурної спадщини;
оплатою праці працівників закладів культури, що отримують фінансову
підтримку з державного бюджету.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового
регулювання
У зазначеній сфері правового регулювання діє Бюджетний кодекс
України, Закон України «Про культуру», Закон України «Про Український
культурний фонд», Закон України «Про театри і театральну справу».
5. Фінансово-економічне обґрунтування
Прийняття цього законопроекту не потребуватиме додаткових витрат з
Державного бюджету України.
6. Прогнозовані соціально-економічні та інші наслідки прийняття
законопроекту
Прийняття цього законопроекту дозволить забезпечити вжиття
необхідних заходів для підтримки сфер життєдіяльності людини і громадянина
та забезпечення належного виконання функцій держави, нейтралізації
негативних наслідків зниження ділової та економічної активності в Україні та
світі, які пов’язані із поширенням коронавірусної інфекції COVID-19.
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