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 забезпечення незалежності Національної ради України з питань
телебачення і радіомовлення» (реєстраційний № 4107 від 17.09.2020), внесений
народними депутатами України Потураєвим М. Р. та Кравчук Є. М.
2. Завдання законопроекту
Проектом Закону України передбачається:
урегулювання порядку подання кандидатур на посаду члена
Національної ради;
унормування підстави дострокового припинення повноважень члена
Національної ради;
врегулювання деяких питань діяльності Національної ради під час дії
карантину та інших обмежувальних заходів;
удосконалення оплати праці членів Національної ради та працівників
Апарату, яка забезпечуватиме достатні матеріальні умови для належного
виконання ними службових обов’язків, стимулюватиме досягнення високих
результатів у службовій діяльності, забезпечуватиме добір до Національної
ради висококваліфікованих кадрів та гарантуватиме принцип незалежності
Національної ради у своїй діяльності.
Проектом Закону, зокрема, пропонується встановити посадовий оклад
Голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення у розмірі
40 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановленого на 1 січня
календарного року (84 080 грн), першого заступника Голови – 37 прожиткових
мінімумів (77 774 грн), заступника Голови – 35 прожиткових мінімумів
(73 570 грн), члена Національної ради – 33 прожиткових мінімумів
(69 366 гривень).
Законопроектом також пропонується:
встановити розмір посадових окладів працівників Апарату Національної
ради як трикратний розмір посадового окладу, встановленого Кабінетом
Міністрів України для працівників, які займають відповідні посади
Секретаріату Кабінету Міністрів України (наприклад, посадовий оклад
головного спеціаліста Національної ради зміниться з 11000 грн на 33000 грн);
значно підвищити розміри посадових окладів помічників-консультантів
членів Національної ради, помічників та референтів Голови Національної ради,
встановивши їх у розмірі 1/3 від розміру посадового окладу голови
Національної ради (28 027 грн);
виключити норму щодо тимчасового, на період здійснення заходів,
спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної
хвороби СОVID-19, зупинення конкурсів на посади державної служби.
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3. Оцінка впливу на показники бюджетів
Реалізація проекту Закону України потребуватиме додаткових видатків
державного бюджету на встановлення підвищених розмірів посадових окладів
членів та працівників Національної ради України з питань телебачення і
радіомовлення; відновлення проведення конкурсів на посади державної служби
(в частині забезпечення місць масового скупчення людей інформаційними
матеріалами щодо індивідуальних заходів безпеки, проведення температурного
скринінгу, забезпечення спиртовмісними антисептиками для обробки рук,
дезінфекції поверхонь, із якими контактують кандидати на посаду, нанесення
тимчасового маркування для забезпечення дистанції не менше 1,5 метра тощо).
Відповідно до пояснювальної записки до проекту Закону України його
реалізація потребує додаткових бюджетних витрат.
Водночас суб’єктом права законодавчої ініціативи до проекту Закону не
надано фінансово-економічного обґрунтування (включаючи відповідні
розрахунки).
4. Вартісна величина впливу на показники бюджетів
Реалізація проекту Закону України потребуватиме додаткових видатків з
державного бюджету лише на підвищення посадових окладів членів та
працівників Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у
сумі понад 34 млн грн на рік.
Визначити вартісну величину впливу заходів безпеки для запобігання
коронавірусній хворобі на показники бюджету на сьогодні неможливо у зв’язку
з відсутністю даних.
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 у поточному бюджетному періоді у разі набрання
чинності з дня його опублікування.
6. Пропозиції щодо відповідності законам, що регулюють бюджетні
відносини
Законопроект не відповідає вимогам частини першої статті 27
Бюджетного кодексу України щодо подання суб’єктом права законодавчої
ініціативи фінансово-економічного 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.
Законопроект не відповідає вимогам частини третьої статті 27
Бюджетного кодексу України закони України або їх окремі положення, які
впливають на показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або
збільшують витрати бюджету) і приймаються після 15 липня року, що передує
плановому, вводяться в дію не раніше початку бюджетного періоду, що настає

за плановим.
7. Пропозиції щодо розгляду законопроекту
Норми законопроекту, якими визначено розміри посадових окладів членів
і працівників Ради, не узгоджуються зі статтею 8 Закону України «Про оплату
праці» та статтею 20 Закону України «Про Кабінет Міністрів України», якими
визначено, що умови оплати праці працівників бюджетних установ та
організацій, що фінансуються з бюджету, визначаються Кабінетом Міністрів
України.
Крім того, слід зазначити, оскільки працівники Національної Ради є
державними службовцями, принципи та засади оплати праці державних
службовців врегульовано Законом України «Про державну службу».
Водночас для встановлення розміру посадових окладів працівникам
апарату Національної ради на рівні трьох розмірів посадового окладу,
визначеного для працівників, які займають відповідні посади в Секретаріаті
Кабінету Міністрів України, підстав немає.
Ураховуючи зазначене, в межах компетенції Мінфіну проект Закону
України «Про внесення змін до деяких законів України з питань телебачення і
радіомовлення» не підтримується.
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