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ВИСНОВОК
на проект Закону України «Про внесення змін до Закону України
«Про державну допомогу сім’ям з дітьми» (щодо стимулювання
збільшення народжуваності)»
Законопроект подано як альтернативний до проекту Закону України
«Про внесення змін до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»
щодо збільшення розміру допомоги при народженні дитини» (реєстр. № 5585 від
28.05.2021; далі – законопроект реєстр. № 5585).
Законопроект на момент підготовки висновку не включений до Плану
законопроектної роботи Верховної Ради України на 2021 рік, затвердженого
постановою Верховної Ради України від 02.02.2021 № 1165-ІХ.
Розглянувши законопроект, Головне управління зазначає, що його
відмінності від законопроекту реєстр. № 5585 полягають у тому, що у ньому
передбачено, що: допомога при народженні дитини (далі – допомога)
призначається в таких розмірах: при народженні першої дитини – 50000 гривень,
другої дитини – 100000 гривень, третьої і кожної наступної дитини –
150000 гривень (в той час як за законопроектом реєстр. № 5585 – допомога при
народженні першої та кожної наступної дитини призначається у розмірі
50000 гривень); дещо інший порядок виплати допомоги. Крім цього, у
законопроекті реєстр. № 5585-1 від 01.06.2021 (далі – законопроект
реєстр. № 5585-1) відсутня пропозиція щодо щорічного збільшення допомоги на
прогнозний показник зростання індексу споживчих цін, що передбачено у
законопроекті реєстр. № 5585.
У зв’язку з цим зазначимо, що зауваження та пропозиції, викладені
Головним управлінням у висновку від 14.09.2021 на законопроект
реєстр. № 5585, залишаються актуальними й щодо відповідних положень
законопроекту реєстр. № 5585-1. Зокрема, йдеться про: доречність визначення
розміру допомоги не у конкретній сумі, а у відношенні до прожиткового
мінімуму для дітей віком до 6 років; необхідність дотримання вимог
ст. 91 Регламенту Верховної Ради України та ст. 27 Бюджетного кодексу
України, згідно з якими у разі, якщо внесення законопроекту призведе до зміни
показників бюджету, які передбачають збільшення витрат бюджету,
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до законопроекту мають подаватися пропозиції змін до законодавчих актів щодо
скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету для
досягнення його збалансованості; про необхідність уточнення дати набрання
чинності вказаним Законом у разі його прийняття з урахуванням вимог ч. 3
ст. 27 Бюджетного кодексу України, згідно з якою «закони України або їх окремі
положення, які впливають на показники бюджету (зменшують надходження
бюджету та/або збільшують витрати бюджету) і приймаються після 15 липня
року, що передує плановому, вводяться в дію не раніше початку бюджетного
періоду, що настає за плановим»; доцільність уточнення назви законопроекту.
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