Експертний висновок
Міністерства фінансів України до законопроекту
згідно зі статтею 27 Бюджетного кодексу України
1. Назва законопроекту
Проект Закону «Про внесення зміни до статті 18 "Прикінцеві положення"
Закону України "Про управління об'єктами державної власності" щодо
забезпечення додаткових економічних гарантій у зв’язку з поширенням гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та
встановленням карантину», реєстр. № 3820 від 09.07.2020, внесений Кабінетом
Міністрів України.
2. Завдання законопроекту
Метою законопроекту є запровадження економічної підтримки для
АТ «Укрзалізниця» в умовах стрімкого зниження ділової та економічної
активності, зниження обсягів виробництва, що пов’язане з поширенням гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та
запровадженням карантину.
Законопроектом пропонується внести зміни до статті 18 «Прикінцеві
положення» Закону України «Про управління об’єктами державної власності»
(далі – Закону), якими встановлюється, що АТ «Українська залізниця»
додатково спрямовує 60 відсотків чистого прибутку за результатами фінансовогосподарської діяльності у 2018 році на виплату дивідендів у сумі 206,2 млн грн
не пізніше 31 грудня 2020 року. На суму таких коштів не нараховується пеня у
порядку, визначеному абзацом сьомим частини п’ятої статті 11 Закону.
3. Оцінка впливу на показники бюджетів
Законопроект впливає на надходження до загального фонду державного
бюджету.
Норми законопроекту не мають впливу на видаткову частину бюджетів.
4. Вартісна величина впливу на показники бюджетів
Прийняття законопроекту забезпечить додаткові надходження до
загального фонду державного бюджету дивідендів у 2020 році у сумі
206,2 млн гривень.
5. Пропозиції щодо можливостей фінансового забезпечення
відповідному бюджетному періоді законопроекту у разі його прийняття
Реалізація законопроекту не потребує додаткових бюджетних коштів.
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6. Пропозиції щодо відповідності законам, що регулюють бюджетні
відносини
Норми законопроекту не суперечать законам, що регулюють бюджетні
відносини.
7. Пропозиції щодо розгляду законопроекту
Законопроект може бути розглянутий на пленарному засіданні Верховної
Ради України.
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