Експертний висновок
до законопроекту згідно зі статтею 27
Бюджетного кодексу України
1. Назва законопроекту.
Проект Закону України «Про внесення змін до деяких Законів України щодо
сприяння розвитку фізичної культури і спорту», реєстр. № 3550 від 27.05.2020,
суб'єкт законодавчої ініціативи - народні депутати України Саладуха О. В.,
Кожем`якін А. А. та інші.
2. Завдання законопроекту.
Законопроектом передбачається внести зміни до Законів України «Про
фізичну культуру і спорт» та «Про оренду державного та комунального майна» в
частині:
приведення типів закладів освіти у відповідність до чинного законодавства
України про освіту;
надання базам олімпійської та паралімпійської підготовки, державним та
комунальним спортивним клубам, дитячо-юнацьким спортивним школам,
спеціалізованим закладам освіти спортивного профілю тощо права на отримання
в оренду державного та комунального майна без проведення аукціону.
3. Оцінка впливу на показники бюджетів.
Реалізація законопроекту призведе до зменшення доходів державного та
місцевих бюджетів.
4. Вартісна величина впливу на показники бюджетів.
Визначити вартісну величину впливу вказаного законопроекту на
показники доходів державного та місцевих бюджетів не вбачається можливим у
зв’язку з відсутністю вихідних даних про кількість закладів, що отримають
пільгові умови оренди державного та комунального майна, та розміри таких пільг.
Суб’єктом законодавчої ініціативи в порушення вимог статті 27
Бюджетного кодексу України не подано фінансово-економічного обґрунтування з
відповідними розрахунками та пропозицій змін до законодавчих актів України
щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету
для досягнення збалансованості бюджету.
5. Пропозиції щодо можливостей фінансового забезпечення у
відповідному бюджетному періоді законопроекту у разі його прийняття.
Реалізація законопроекту потребуватиме вишукання додаткових джерел
доходів державного та місцевих бюджетів у поточному бюджетному періоді,
оскільки законопроект набиратиме чинності через місяць з дня його
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відносини.

Відповідно до пункту 34 частини другої статті 29 Бюджетного кодексу
України надходження від плати за оренду державного майна зараховуються до
доходів загального фонду державного бюджету, які є джерелом виконання
соціальних програм, забезпечення важливих соціальних гарантій для населення та
спрямовуються насамперед на фінансування захищених статей видатків
державного бюджету.
При цьому Господарським кодексом України встановлено, що органам
державної влади заборонено приймати акти або вчиняти дії, що визначають
привілейоване становище суб’єктів господарювання тієї чи іншої форми
власності, або ставлять у нерівне становище окремі категорії суб’єктів
господарювання чи іншим способом порушують правила конкуренції (стаття 25).
Таким чином, надання пільгових умов оренди для окремих суб’єктів
господарювання призведе до недонадходження коштів до державного бюджету
України та потребуватиме визначення додаткових джерел надходжень
державного бюджету для досягнення його збалансованості відповідно до вимог
статей 7 та 27 Бюджетного кодексу України та не відповідає вимогам
законодавства в частині рівного захисту державою усіх суб’єктів господарювання.
У зв’язку із зазначеним, норми законопроекту, які регулюють питання
оренди державного та комунального майна, необхідно виключити.
7. Пропозиції щодо розгляду законопроекту.
Проект Закону України «Про внесення змін до деяких Законів України щодо
сприяння розвитку фізичної культури і спорту» у запропонований редакції не
підтримується.
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