Експертний висновок
Міністерства фінансів України
до законопроекту згідно зі статтею 27
Бюджетного кодексу України
1. Назва законопроекту
Проект Закону «Про Загальнодержавну цільову програму передачі
гуртожитків у власність територіальних громад на 2021 рік», реєстр. № 4325 від
05.11.2020, внесений Кабінетом Міністрів України.
2. Завдання законопроекту
Проектом Закону України пропонується затвердити Загальнодержавну
цільову програму передачі гуртожитків у власність територіальних громад
(далі – Програма), яка врегулює питання передачі у власність територіальних
громад гуртожитків, у тому числі гуртожитків, що були включені до статутних
капіталів (фондів) господарських товариств та інших організацій, утворених у
процесі приватизації (корпоратизації).
3. Оцінка впливу на показники бюджетів
Реалізація законопроекту вплине на показники державного та місцевих
бюджетів у 2021 році.
Відповідно до норм статті 14 Закону України «Про забезпечення реалізації
житлових прав мешканців гуртожитків» видатки, пов’язані з наданням
суб’єктам господарювання, створеним у процесі приватизації (корпоратизації),
компенсації за передачу гуртожитків у власність територіальних громад,
фінансуються з державного бюджету.
Видатки, пов’язані з відновленням документації на гуртожитки та з
проведенням капітального ремонту, а також благоустрою прибудинкових
територій, фінансуються з місцевих бюджетів.
4. Вартісна величина впливу на показники бюджетів
Реалізація законопроекту потребуватиме фінансування в 2021 році з
державного бюджету в сумі 244 732,5 тис. грн, з місцевих бюджетів –
1 026 931,5 тис. гривень.
Проте проектом Закону України «Про Державний бюджет України
на 2021 рік», поданим Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України
(реєстр. № 4000 від 14.09.2020), з урахуванням Бюджетних висновків Верховної
Ради України (постанова Верховної Ради України від 05.11.2020 № 980-ІХ),
видатків на реалізацію заходів Програми не передбачено.
5. Пропозиції щодо можливостей фінансового забезпечення у
відповідному бюджетному періоді законопроекту у разі його прийняття
Реалізація проекту акта не потребує фінансового забезпечення в поточному
році.
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6. Пропозиції щодо відповідності законам, що регулюють бюджетні
відносини
Законопроект не відповідає статті 27 Бюджетного кодексу України, якою
передбачено, що Закони України або їх окремі положення, які впливають на
показники бюджету, зокрема 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
Законопроект потребує доопрацювання.
Слід зазначити, що планування видатків державного бюджету на
2021 рік здійснювалося з урахуванням реальних можливостей бюджету та
необхідності здійснення заходів з нейтралізації негативних наслідків
поширення коронавірусної інфекції COVID-19 та підтримки економічної
активності в країні.
Так, проектом Закону України «Про Державний бюджет України
на 2021 рік», поданим Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України
(реєстр. № 4000 від 14.09.2020), з урахуванням Бюджетних висновків Верховної
Ради України (постанова Верховної Ради України від 05.11.2020 № 980-ІХ),
видатків на реалізацію заходів Програми не передбачено.
Прикінцевими та перехідними положеннями Закону України від 05.04.2017
№ 1999-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» виконання
Програми було розраховано на п’ять років.
Законопроектом пропонується завершити дію Програми за один рік.
Разом з цим підтвердження та фінансово-економічні розрахунки щодо
виконання Програми за один рік, а також готовність місцевих бюджетів
передбачити відповідні обсяги в місцевих бюджетах на 2021 рік відсутні.
Крім того, відповідно до Закону України «Про державні цільові програми»
загальнодержавні програми економічного, науково-технічного, соціального,
національно-культурного розвитку, охорони довкілля повинні мати
довгостроковий період їх виконання за умови наявності реальної можливості
ресурсного забезпечення.
Тому пропонується переглянути строки виконання Програми та доповнити
нормою, що обсяг видатків державного бюджету уточнюється враховуючи
фінансові можливості держави.
Заступник Міністра фінансів України
з питань європейської інтеграції
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