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 законодавчих актів
України щодо захисту прав осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, які мають інвалідність» (реєстраційний № 3594
від 04.06.2020), внесений Кабінетом Міністрів України.
2. Завдання законопроекту
Проектом Закону шляхом внесення змін до частини третьої статті 256 3 та
частини третьої статті 2567 Сімейного кодексу України, Закону України «Про
забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування» встановлюється можливість
проживати і виховуватись у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного
типу дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, які мають
інвалідність, до досягнення ними 23-річного віку незалежно від того, чи
навчаються вони у закладі професійної (професійно-технічної), фахової
передвищої, вищої освіти, а також встановлюються зобов’язання батьківвихователів щодо відповідальності за таких дітей.
3. Оцінка впливу на показники бюджетів
За бюджетною програмою Міністерства соціальної політики України за
КПКВК 2501030 «Виплата деяких видів допомог, компенсацій, грошового
забезпечення та оплата послуг окремим категоріям населення» передбачено в
Державному бюджеті України на 2020 рік 61,3 млрд грн, з яких 1,6 млрд грн на
виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, та грошового забезпечення батькам-вихователям і
прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного
типу та прийомних сім’ях.
4. Вартісна величина впливу на показники бюджетів
Реалізація законопроекту не впливає на дохідну та видаткову частини
бюджетів.
5. Пропозиції щодо можливостей фінансового забезпечення
відповідному бюджетному періоді законопроекту у разі його прийняття

у

Реалізація положень проекту закону буде здійснюватися у межах
бюджетних призначень, передбачених Міністерству соціальної політики
України у державному бюджеті на відповідний рік за КПКВК 2501030 «Виплата
деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплата послуг
окремим категоріям населення».
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6. Пропозиції щодо відповідності законам, що регулюють бюджетні
відносини
Положення законопроекту не суперечить нормам законодавства, що
регулює бюджетні відносини.
7. Пропозиції щодо розгляду законопроекту
Поданий законопроект підтримується.
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