Експертний висновок
Міністерства фінансів України до законопроекту
згідно зі статтею 27 Бюджетного кодексу України
1. Назва законопроекту
Проект Закону України «Про заходи щодо упорядкування системи
розрахунків розмірів прожиткового мінімуму, соціальних виплат, грошових
платежів і стягнень та плати за надання адміністративних послуг
(адміністративного збору)» (реєстр. № 5045 від 08.02.2021), внесений Кабінетом
Міністрів України.
2. Завдання законопроекту
Законопроектом створюються законодавчі передумови для підвищення
державних соціальних стандартів та гарантій шляхом удосконалення механізму
визначення та застосування прожиткового мінімуму.
Прожитковий мінімум визначатиметься нормативно-структурним методом.
Питома вага продовольчої складової у структурі прожиткового мінімуму
залежно від соціальної та демографічної групи становитиме від 40 до
60 відсотків.
З 1 січня 2022 року запроваджуються нові показники:
 «розмір базової величини для соціальних виплат населенню» для
розрахунку надбавок, підвищень, додаткової пенсії, щомісячних допомог, що
встановлюються до пенсії або державної соціальної допомоги, що виплачується
замість пенсії, стипендій, компенсаційних виплат, одноразових грошових виплат
(прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, станом на 1 грудня
2021 року, який збільшується не менше ніж показник зростання споживчих цін);
 «розмір базової величини для соціальних виплат на дітей» (прожитковий
мінімум для дітей відповідної вікової категорії станом на 1 грудня 2021 року);
 «розмір базової величини для грошових платежів і стягнень»
(прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 1 грудня 2021 року);
 «розмір базової величини для адміністративних зборів» (прожитковий
мінімум для працездатних осіб станом на 1 грудня 2021 року).
Розміри мінімальної заробітної плати, мінімальної пенсії за віком,
державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та інші види соціальної
допомоги, які є основним джерелом існування, визначатимуться від розмірів
прожиткового мінімуму.
Також удосконалюється порядок визначення різних видів соціальної
допомоги і соціальних послуг.
3. Оцінка впливу на показники бюджетів
Реалізація положень законопроекту впливатиме на видаткову частину
державного бюджету.
4. Вартісна величина впливу на показники бюджетів
Реалізація законопроекту потребуватиме вишукання додаткових видатків.
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Фінансово-економічних розрахунків додаткових видатків з державного
бюджету розробником до законопроекту не надано.
5. Пропозиції щодо можливостей фінансового забезпечення у
відповідному бюджетному періоді законопроекту у разі його прийняття
Реалізація законопроекту не буде фінансово забезпечена на
середньостроковий період.
6. Пропозиції щодо відповідності законам, що регулюють бюджетні
відносини
Підпунктом 1 пункту 3 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення»
законопроекту передбачено надати доручення Кабінету Міністрів України
підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо
поступового підвищення прожиткового мінімуму для основних соціальних і
демографічних груп населення.
Розміри прожиткового мінімуму щорічно у проекті Закону України про
Державний бюджет України на відповідний рік визначаються відповідно до
вимог чинного бюджетного законодавства з урахуванням реальних фінансових
можливостей бюджетів усіх рівнів, бюджету Пенсійного фонду та інших фондів
загальнообов’язкового державного соціального страхування стосовно
забезпечення своєчасного й у повному обсязі фінансування прийнятих рішень
щодо соціального захисту населення
Пропозиції щодо поступового підвищення прожиткового мінімуму для
основних соціальних і демографічних груп населення потребуватиме вишукання
додаткових бюджетних коштів.
Водночас у порушення частини першої статті 27 Бюджетного кодексу
України до законопроекту не подано фінансово-економічного обґрунтування
(включаючи відповідні розрахунки) та реальних пропозицій про зміни до
законодавчих актів України щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел
додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету.
7. Пропозиції щодо розгляду законопроекту
Законопроект можливо розглянути після здійснення фінансовоекономічних розрахунків та визначення джерел фінансування додаткових
видатків.
Заступник Міністра
фінансів України
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