ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК
Міністерства фінансів України до законопроекту
згідно зі статтею 27 Бюджетного кодексу України
1. Назва законопроекту
Проект Закону України «Про внесення змін до статті 34 Закону України
«Про статус народного депутата України» (реєстраційний № 3644
від 12.06.2020), внесений народними депутатами України Кальченком С. В.,
Культенком А. В. та іншими.
2. Завдання законопроекту
Проектом Закону передбачається внесення змін до статті 34 Закону
України «Про статус народного депутата України» в частині:
виключення вимоги до освіти помічника-консультанта народного депутата
України;
зміни порядку розподілу загального фонду, встановленого на оплату праці
помічників-консультантів народного депутата України;
унормування можливості виплати помічникам-консультантам народного
депутата України матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових
питань, матеріальної допомоги для оздоровлення під час надання щорічної
основної відпустки (як це передбачено для працівників патронатних служб);
визначення народним депутатом України частини коштів загального
фонду, встановленого на оплату праці помічників-консультантів, для грошової
компенсації за всі не використані ними дні щорічної основної відпустки у разі
ненадання йому такої відпустки за минулий рік.
3. Оцінка впливу на показники бюджетів
Реалізація зазначеного законопроекту потребуватиме додаткових видатків
з державного бюджету на оплату праці помічників-консультантів народного
депутата України.
Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту його реалізація
потребуватиме збільшення річного фонду оплати праці помічниківконсультантів народного депутата України на 2 місячних фонди.
4. Вартісна величина впливу на показники бюджетів
Суб’єктом законодавчої ініціативи у порушення вимог частини першої
статті 27 Бюджетного кодексу України не подано до проекту Закону фінансовоекономічних обґрунтувань з відповідними розрахунками та пропозицій змін до
законодавчих актів України щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел
додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету.
За розрахунками Мінфіну, реалізація законопроекту в діючих умовах
потребуватиме додаткових видатків з Державного бюджету України на оплату
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5. Пропозиції щодо можливостей фінансового забезпечення у
відповідному бюджетному періоді законопроекту у разі його прийняття
Прийняття законопроекту впливатиме на виконання закону про Державний
бюджет України починаючи з 2021 року.
6. Пропозиції щодо відповідності законам, що регулюють бюджетні
відносини
Не відповідає вимогам частини першої статті 27 Бюджетного кодексу
України щодо подання суб’єктом права законодавчої ініціативи фінансовоекономічного обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки) та пропозицій
щодо змін до законодавчих актів України стосовно скорочення витрат бюджету
та/або джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення
збалансованості бюджету.
7. Пропозиції щодо розгляду законопроекту
У межах компетенції Мінфіну законопроект не підтримується.
Заступник Міністра фінансів України
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