Експертний висновок
Міністерства фінансів України до законопроекту
згідно зі статтею 27 Бюджетного кодексу України
1. Назва законопроекту
Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо
меценатської діяльності у сфері спорту» (реєстраційний № 3498-1 від 26.05.2020),
внесений народними депутатами України Мазурашем Г. Г., Павлюком М. В., Божиком
В. І., Прощуком Е. П., Холодовим А. І. та іншими.
Завдання законопроекту
З метою залучення позабюджетних фінансових та інших ресурсів до сфери фізичної
культури і спорту законопроектом вносяться зміни до Закону України «Про фізичну
культуру і спорт», якими визначаються загальні засади меценатства в спорті, його види
та напрямки, особливості меценатської допомоги та взаємовідносини між отримувачами
такої допомоги, а також повноваження центрального органу виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту,
доповнюються завданнями щодо взаємодії з суб’єктами меценатської діяльності у сфері
спорту.
Крім того, у Закони України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»
та «Про рекламу» вносяться відповідні зміни щодо меценатської діяльності у сфері
спорту та не розповсюдження обмежень при здійсненні соціальної реклами меценатів
спорту стосовно посилань на конкретний товар та/або його виробника, на рекламодавця
відповідно.
2. Оцінка впливу на показники бюджетів
Реалізація положень законопроекту не потребуватиме виділення коштів з
державного бюджету.
3. Вартісна величина впливу на показники бюджетів
Реалізація законопроекту не впливає на дохідну та видаткову частини бюджетів.
4. Пропозиції щодо можливостей фінансового забезпечення у відповідному
бюджетному періоді законопроекту у разі його прийняття
Реалізація законопроекту у разі його прийняття не потребуватиме додаткових
витрат з Державного бюджету України.
5. Пропозиції щодо відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини
Положення законопроекту не суперечать нормам законодавства, що регулює
бюджетні відносини.
6. Пропозиції щодо розгляду законопроекту
Міністерство фінансів України не заперечує щодо розгляду вказаного
законопроекту.
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