ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК
Міністерства фінансів України до законопроекту
згідно зі статтею 27 Бюджетного кодексу України
1. Назва законопроекту
Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про
державну службу» щодо зняття вікових обмежень для роботи на державній
службі» (реєстр. № 4096 від 14.09.2020), внесений народними депутатами
України Третьяковою Г. М., Шкрум А. І. та іншими.
2. Завдання законопроекту
Законопроектом передбачається шляхом внесення змін до Закону України
«Про державну службу» надати можливість особі, яка досягла 65-річного віку:
вступу на державну службу;
призначення ще на один рік із правом повторного призначення без
обов’язкового проведення конкурсу щорічно.
Також законопроектом пропонується надати можливість виплати
державному службовцю вихідної допомоги у розмірі середньомісячної
заробітної плати у разі його виходу на пенсію (на сьогодні при досягненні
65-річного віку).
3. Оцінка впливу на показники бюджетів
Реалізація зазначеного законопроекту потребуватиме додаткових видатків
із державного бюджету на виплату вихідної допомоги державним службовцям,
які виходять на пенсію до досягнення ними 65-річного віку.
4. Вартісна величина впливу на показники бюджетів
Суб’єкт законодавчої ініціативи у порушення вимог частини першої
статті 27 Бюджетного кодексу України не подав до проекту Закону фінансовоекономічних обґрунтувань із відповідними розрахунками та пропозицій змін до
законодавчих актів України щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел
додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету.
Здійснити обрахунок впливу законопроекту на показники бюджету
неможливо у зв’язку з відсутністю вихідних 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 в поточному та наступних періодах.
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
ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД
Сертифікат 58E2D9E7F900307B040000009E0E2F0014838300
Підписувач Драганчук Юрій Олегович
Дійсний з 24.04.2020 13:01:11 по 24.04.2022 13:01:11

Міністерство фінансів України
Н4В$4ВВaOnB>О
08040-05/2-3/33251 від 29.10.2020

2

щодо змін до законодавчих актів України стосовно скорочення витрат бюджету
та/або джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення
збалансованості бюджету.
Норми законопроекту потребують узгодження із положеннями частини
третьої статті 27 Бюджетного кодексу України, згідно з якою 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 звітним.
7. Пропозиції щодо розгляду законопроекту
У межах компетенції Мінфіну законопроект не підтримується.
Заступник Міністра фінансів України
з питань європейської інтеграції
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