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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України про внесення змін до додатків №3 та №7 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" щодо уточнення назви субвенції

 Обґрунтування необхідності прийняття акту
	
 Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» у складі витрат Міністерства соціальної політики затверджено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам за кодом програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2511120 на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, визначених абзацами 11-14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов, з видатками у сумі 329 812,8 тис. гривень. 
Проте, частиною другою статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" передбачені і пункти,  і абзаци. 
У зв’язку з цим виникла необхідність внесення зміни до назви бюджетної програми КПКВК 2511120 з метою уточнення переліку осіб, які мають право на одержання грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення.

2. Цілі та завдання законопроекту

Метою законопроекту є забезпечення виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» в частині надання субвенції із загального фонду державного бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для осіб, які потребують поліпшення житлових умов з числа: а) осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції; б) осіб, які стали інвалідами І-ІІ групи внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення; в) членів сімей загиблих учасників  антитерористичної операції. 

3. Загальна характеристика і основні  положення проекту акта
Законопроектом передбачено внести зміни до додатків  № 3 та № 7 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», якими в назві бюджетної програми КПКВК 2511120 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, визначених абзацами 11-14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов» слова та цифри «визначених абзацами 11-14» замінити словами та цифрами «визначених пунктами 11-14».

4. Стан нормативно-правової бази у вказаній сфері правового регулювання 
Питання, що відносяться до предмету правового регулювання  законопроекту, регламентуються Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік».
Реалізація положень поданого законопроекту після його прийняття не потребує внесення змін до інших законів. 

5. Фінансово-економічне обґрунтування
	Законопроект не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта
Прийняття законопроекту дасть змогу забезпечити реалізацію учасниками антитерористичної   операції та членами сімей загиблих таких осіб наданого їм Державою права на отримання жилих приміщень.
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