Порівняльна таблиця 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)»
Чинна редакція

Редакція з урахуванням запропонованих змін

Бюджетний кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50 – 51, ст. 572)
Стаття 2. Визначення основних термінів

Стаття 2. Визначення основних термінів

1. У цьому Кодексі наведені нижче терміни вживаються
1. У цьому Кодексі наведені
в такому значенні:
вживаються в такому значенні:
……….
Відсутня

Стаття 55. Захищені видатки бюджету

нижче

терміни

……….
181) грант – фінансові ресурси, що надаються на
безоплатній і безповоротній основі юридичним особам
у сфері культури незалежно від форми власності,
фізичним особам, фізичним особам-підприємцям та
фізичним особам, які провадять незалежну професійну
діяльність у сфері культури для реалізації проекту.
Стаття 55. Захищені видатки бюджету

1. Захищеними видатками бюджету визнаються
1. Захищеними видатками бюджету визнаються
видатки загального фонду бюджету, обсяг яких не може видатки загального фонду бюджету, обсяг яких не може
змінюватися при здійсненні скорочення затверджених змінюватися при здійсненні скорочення затверджених
бюджетних призначень.
бюджетних призначень.
2. Захищеними видатками бюджету визначаються
2. Захищеними видатками бюджету визначаються
видатки загального фонду на:
видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;
придбання
матеріалів;

медикаментів

оплату праці працівників бюджетних установ та
закладів культури, що отримують фінансову підтримку
з державного бюджету;
нарахування на заробітну плату;

та

перев'язувальних

придбання
матеріалів;

медикаментів

та

перев'язувальних

забезпечення продуктами харчування;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

обслуговування державного (місцевого) боргу;

обслуговування державного (місцевого) боргу;

соціальне забезпечення;

соціальне забезпечення;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

підготовку кадрів закладами фахової передвищої та
підготовку кадрів закладами фахової передвищої та
вищої освіти;
вищої освіти;
забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими
забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими
засобами реабілітації, виробами медичного призначення засобами реабілітації, виробами медичного призначення
для індивідуального користування;
для індивідуального користування;
наукову і науково-технічну діяльність;
роботи
та
заходи,
що
здійснюються
на
виконання Загальнодержавної
програми
зняття
з
експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта
"Укриття" на екологічно безпечну систему, та роботи з
посилення бар'єрних функцій зони відчуження;

наукову і науково-технічну діяльність;
роботи та заходи, що здійснюються на виконання
Загальнодержавної програми зняття з експлуатації
Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на
екологічно безпечну систему, та роботи з посилення
бар'єрних функцій зони відчуження;

компенсацію процентів, сплачуваних банкам та/або
компенсацію процентів, сплачуваних банкам та/або
іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими
громадянами на будівництво (реконструкцію) чи громадянами на будівництво (реконструкцію) чи
придбання житла;
придбання житла;
заходи, пов’язані з обороноздатністю держави, що
заходи, пов’язані з обороноздатністю держави, що
здійснюються за рахунок коштів резервного фонду здійснюються за рахунок коштів резервного фонду
державного бюджету;
державного бюджету;
здійснення розвідувальної діяльності;

здійснення розвідувальної діяльності;

оплату послуг з охорони державних (комунальних)
оплату послуг з охорони державних (комунальних)
закладів культури;
закладів культури;
оплату енергосервісу;

оплату енергосервісу;

виплати за державними деривативами;

виплати за державними деривативами;

програму
державних
обслуговування населення.

гарантій

Відсутня

медичного

програму
державних
обслуговування населення;

гарантій

медичного

заходи 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).
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