ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК
Міністерства фінансів України до законопроєкту
згідно зі статтею 27 Бюджетного кодексу України
1. Назва законопроєкту
Проєкт Закону України «Про внесення зміни до Закону України «Про
Державний бюджет України на 2020 рік» щодо безперервного забезпечення
харчування військовослужбовців», внесений Кабінетом Міністрів України
(реєстраційний № 3254 від 23.03.2020).
2. Завдання законопроєкту
Законопроєктом передбачено внести зміни до Закону України «Про
Державний бюджет України на 2020 рік» та дозволити Міністерству оборони
України і Міністерству внутрішніх справ України у 2020 році для
забезпечення безперебійності процесу харчування особового складу
Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України
військових формувань та правоохоронних органів продовжити до 31 грудня
2020 року у межах відповідних бюджетних асигнувань Міноборони та МВС
строк дії договорів про закупівлю послуг з харчування, які діяли у 2019 році.
Разом з тим, законопроєкт потребує додаткового обґрунтування у
частині необхідності продовження строку дії минулорічних договорів
Міністерства внутрішніх справ України про закупівлю послуг харчування.
Зокрема, до проєкта акта не додано інформації про:
- перелік договорів Міністерства внутрішніх справ про закупівлю
послуг з харчування, які діяли у 2019 році (із зазначенням надавачів послуг,
обсягів видатків, чисельності особового складу, що забезпечувалася/буде
забезпечуватися харчуванням за цими договорами, добової вартості послуг у
розрахунку на 1 особу);
- потребу в коштах на закупівлю послуг з харчування на 2020 рік за
договорами, дію яких пропонується продовжити до кінця поточного року, в
розрізі надавачів послуг та договорів;
- стан укладених у 2020 році договорів разом з поясненнями щодо
необхідності продовження строку дії минулорічних договорів (у тому числі
щодо тривалості терміну їх продовження).
Так, згідно з пунктом 5 статті 36 Закону України «Про публічні
закупівлі» дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк,
достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в
обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в договорі, укладеному
в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому
порядку.
3. Оцінка впливу показники бюджетів
Міністерство фінансів України
Реалізація законопроєкту не вплине на показники державного бюджету.
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4. Вартісна величина впливу на показники бюджетів
Реалізація положень законопроєкту не потребує додаткових видатків з
державного бюджету.
За розрахунками Міноборони потреба у коштах на 2020 рік на
харчування
35,5 тисяч військовослужбовців Збройних Сил України за 7
минулорічними договорами про закупівлю послуг з харчування, дію яких
пропонується продовжити до кінця поточного року, становить 866,8 млн грн
(у розрахунку на 9 місяців).
Разом з тим, обґрунтувань щодо необхідності продовження для МВС дії
аналогічних договорів та необхідних фінансово-економічних розрахунків на
реалізацію проєкта акта для системи органів Міністерства внутрішніх справ
до законопроєкту не додано.
5. Пропозиції щодо можливостей фінансового забезпечення у
відповідному бюджетному періоді законопроєкту у разі його прийняття
Реалізація положень законопроєкту не вплине на виконання закону про
Державний бюджет України у поточному бюджетному періоді.
У Державному бюджеті України на 2020 рік видатки на харчування
особового складу передбачені для Міноборони у сумі 3 777,2 млн грн, для
МВС – 1143,2 млн гривень.
6. Пропозиції щодо відповідності законам, що регулюють бюджетні
відносини
Положення проєкту Закону України не узгоджується із статтею 27
Бюджетного кодексу України у частині надання до законопроєкту фінансовоекономічних обґрунтувань.
7. Пропозиції щодо розгляду законопроєкту
Проєкт Закону України потребує додаткового обґрунтування у частині
необхідності продовження строку дії минулорічних договорів Міністерства
внутрішніх справ України про закупівлю послуг з харчування для особового
складу системи органів МВС.
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