ПРОПОЗИЦІЇ
Міністерства фінансів України
до проекту Закону України
«Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення незалежності
Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення»
Ініціатори законопроекту ‒ народні депутати України Потураєв М. Р., Кравчук Є. М.
реєстраційний номер 4107 від 12.06.2020 р.
до другого читання
1. Міністерство фінансів не підтримує законопроект.
2. Проектом Закону, зокрема, передбачається встановити посадовий оклад Голови ради
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 (73 570 грн), члена Національної ради – 33 прожиткових
мінімумів (69 366 гривень).
Проектом також передбачається встановити розмір посадових окладів працівників
Апарату Ради у розмірі 3 розмірів посадового окладу, встановленого Кабінетом Міністрів
України, для відповідних працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України (наприклад,
посадовий оклад головного спеціаліста Національної ради зміниться з 11 000 грн на
33 000 гривень).
Норми законопроекту, якими визначені розміри посадових окладів членів і працівників
Ради, не узгоджуються з нормами законів України «Про оплату праці» та «Про Кабінет
Міністрів України», якими визначено, що умови оплати праці працівників установ та
організацій, що фінансуються з бюджету, визначаються Кабінетом Міністрів України.
Однак слід зазначити, що оскільки працівники Ради є державними службовцями, то
принципи та засади оплати праці державних службовців уже врегульовано Законом України
«Про державну службу».
Водночас для встановлення розміру посадових окладів працівникам апарату Ради на
рівні трьох розмірів посадового окладу, визначеного для працівників, які займають
відповідні посади в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, підстав не вбачаємо.
Реалізація законопроекту потребуватиме додаткових видатків з бюджету. Так, лише на
підвищення посадових окладів членів та працівників Ради додаткові видатки становитимуть
у сумі понад 34 млн грн на рік.
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.
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