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 77 Основ
законодавства України про охорону здоров’я (щодо пільг та підвищення оплати
праці професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі
охорони здоров’я)» (реєстр. № 4464 від 04.12.2020), внесений народними
депутатами України Янченко Г. І., Забуранною Л. В. та іншими.
2. Завдання законопроекту
Законопроектом запропоновано:
доповнити частину першу статті 77 Основ законодавства про охорону
здоров’я та поширити професійні права та пільги медичних і фармацевтичних
працівників на професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють у
закладах охорони здоров’я. Перелік посад професіоналів з вищою немедичною
освітою у закладах охорони здоров’я та кваліфікаційні характеристики таких
посад визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері охорони здоров’я;
надати доручення Кабінету Міністрів установити доплати до заробітної
плати професіоналам з вищою немедичною освітою, які працюють у закладах
охорони здоров’я та безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання
серед людей на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену
коронавірусом SARS-CoV-2, на період здійснення заходів, спрямованих на
запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів,
епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2, визначений у рішенні Кабінету Міністрів України
про встановлення карантину, до завершення здійснення зазначених заходів у
розмірі, встановленому для лікарів, які безпосередньо зайняті на роботах з
ліквідації захворювання серед людей на коронавірусну хворобу (COVID-19).
3. Оцінка впливу на показники бюджетів
Реалізація законопроекту вплине на показники державного бюджету.
4. Вартісна величина впливу на показники бюджетів
Вартісну величину впливу неможливо здійснити у звʼязку з відсутністю
вихідних параметрів даних та необхідних обґрунтувань розробника.
5. Пропозиції щодо можливостей фінансового забезпечення у
відповідному бюджетному періоді законопроекту у разі його прийняття
Реалізація положень законопроекту впливатиме на виконання закону про
Державний бюджет України у наступних бюджетних періодах.
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6. Пропозиції щодо відповідності законам, що регулюють бюджетні
відносини
1. Законопроект не відповідає положенням статті 27 Бюджетного кодексу
України, відповідно до яких:
- розробник має надати фінансово-економічне обґрунтування (включаючи
відповідні розрахунки) та пропозиції змін до законодавчих актів України щодо
скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету для
досягнення збалансованості бюджету;
- закони 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.
2. У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що запровадження
соціальних гарантій для професіоналів з вищою немедичною освітою є
збалансованим.
Однак залучення додаткових бюджетних коштів потребуватиме ряд
положень вказаного законопроекту, зокрема, щодо:
пільгових умов пенсійного забезпечення;
пільгового надання житла та забезпечення телефоном;
безоплатного одержання у власність земельної ділянки в межах земельної
частки (паю) члена сільськогосподарського підприємства, сільськогосподарської
установи та організації, розташованих на території відповідної ради, із земель
сільськогосподарського підприємства, сільськогосподарської установи та
організації, що приватизуються, або земель запасу чи резервного фонду, але не
більше норм безоплатної передачі земельних ділянок громадянам, встановлених
законом для ведення особистого селянського господарства;
безоплатного користування житлом з освітленням і опаленням у межах
норм, встановлених законодавством, тим, хто проживає і працює у сільській
місцевості і селищах міського типу, а також пенсіонерам, які раніше працювали
медичними та фармацевтичними працівниками і проживають у цих населених
пунктах, надання пільг щодо сплати земельного податку, кредитування,
обзаведення господарством і будівництва приватного житла, придбання
автомоторанспорту.
3. Пунктом 2 розділу ІІ законопроекту запропоновано надати доручення
Кабінету Міністрів установити доплати до заробітної плати професіоналам з
вищою немедичною освітою, які працюють у закладах охорони здоров’я та
безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання серед людей на
гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом
SARS-CoV-2, на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання
виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та
пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2, визначений у рішенні Кабінету Міністрів України про
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встановлення карантину, до завершення здійснення зазначених заходів у розмірі,
встановленому для лікарів, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації
захворювання серед людей на коронавірусну хворобу (COVID-19).
Водночас слід зазначити, що відповідно до абзацу третього пункту 5
розділу ІІ Прикінцевих та перехідних положень Закону України від 17.03.2020
№ 533-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів
України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів,
спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби
(COVID-19)» передбачено встановлення додаткових до визначених
законодавством доплат до заробітної плати медичним та іншим працівникам, які
безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання серед людей на
коронавірусну хворобу (COVID-19), у розмірі до 300 відсотків заробітної плати
на період виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і
поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій
коронавірусної хвороби (COVID-19), визначені у рішенні Кабінету Міністрів
України про встановлення карантину, до завершення виконання цих заходів.
Так, постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2020 № 246 «Деякі
питання оплати праці медичних та інших працівників, які безпосередньо зайняті
на роботах з ліквідації гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2» встановлено розмір доплати медичним та іншим
працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з надання медичної допомоги
хворим на коронавірусну хворобу COVID-19, до 300 відсотків заробітної плати
(посадового окладу (з підвищеннями) з урахуванням передбачених
законодавством обов’язкових доплат та надбавок).
Таким чином, питання доплат до заробітної плати медичним та іншим
працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з надання медичної допомоги
хворим на коронавірусну хворобу COVID-19, на законодавчому рівні
врегульовано.
7. Пропозиції щодо розгляду законопроекту
Поданий законопроект не підтримується.
Заступник Міністра
фінансів України
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