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Комітет з питань організації
державної влади, місцевого
самоврядування, регіонального
розвитку та містобудування
До законопроекту
за реєстр. №5829
Комітет Верховної Ради України з питань бюджету на своєму засіданні
22 вересня 2021 року (протокол №101) відповідно до статей 27 і 109 Бюджетного
кодексу України та статті 93 Регламенту Верховної Ради України розглянув проект
Закону про внесення змін до Закону України "Про державні нагороди України"
щодо удосконалення системи державних нагород України (реєстр. №5829 від
26.07.2021), поданий народними депутатами України Тарасенком Т.П. та
Остапенком А.Д., і повідомляє наступне.
Законопроектом пропонується викласти у новій редакції Закон України
"Про державні нагороди України", доповнивши серед іншого перелік державних
нагород і встановивши нові почесні звання України, та створити відкритий
Державний реєстр нагороджених.
Реалізація положень законопроекту потребуватиме додаткових видатків з
державного бюджету на виготовлення нагрудних знаків, відповідних посвідчень,
виплату надбавок до посадового окладу працівникам бюджетних установ, пенсійне
забезпечення відповідно до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед
Україною», а також на створення та супроводження програмного забезпечення
відкритого Державного реєстру нагороджених.
Міністерство фінансів України також зазначає про такий вплив
законопроекту на показники державного бюджету, відмічаючи, що відсутність
необхідних фінансово-економічних обгрунтувань унеможливила визначення
вартісної величини його впливу на показники бюджету.
Зважаючи на зазначене, всупереч вимогам частини першої статті 27
Бюджетного кодексу України та частини третьої статті 91 Регламенту Верховної
Ради України суб’єктом права законодавчої ініціативи до законопроекту не надано
належне фінансово-економічне обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки)
та пропозиції змін до законодавчих актів України щодо скорочення витрат
бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення
збалансованості бюджету.
Термін набрання чинності законом, визначений у законопроекті не
відповідає положенням частини третьої статті 27 Бюджетного кодексу України, що
встановлює вимоги до введення в дію законів України або їх окремих положень,

які впливають на показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або
збільшують витрати бюджету).
За наслідками розгляду Комітет ухвалив рішення, що проект Закону про
внесення змін до Закону України "Про державні нагороди України" щодо
удосконалення системи державних нагород України (реєстр. №5829 від
26.07.2021), має вплив на показники державного бюджету (призведе до збільшення
видатків). У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2022 року він має
вводитись в дію не раніше 1 січня 2023 року, а після 15 липня 2022 року - не раніше
1 січня 2024 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу прийняття
закону).
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