ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України 
Про внесення зміни до підпункту 4 пункту 24 розділу VI 
"Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України 

Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту
Проект Закону України "Про внесення зміни до пункту 24 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України" підготовлено з метою можливості залучення коштів з рахунків відповідних місцевих бюджетів (у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження), для спрямування на відшкодування збитків фізичним особам за зруйновані (знищені) або пошкоджені індивідуальні житлові будинки, квартири, жилі приміщення в гуртожитках (далі – об’єкти) під час проведення антитерористичної операції у Донецькій та Луганській областях (АТО) у встановленому законом порядку.
Законами України від 6.10.2015 №714 та 02.06.2016 №1406 були внесені відповідні зміни до Бюджетного кодексу України щодо можливості до повернення територій під контроль державної влади залучення  коштів відповідних місцевих бюджетів (у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження), що обліковуються на рахунках в Казначействі України, для  вирішення проблемних питань Донецької та Луганської областей, але не було вирішення питання відносно джерела фінансування надання матеріальної допомоги особам для часткового відшкодування втрат від пошкодження (руйнування) об’єктів приватного житлового фонду та господарських споруд під час проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей.                    
Необхідність прийняття законопроекту зумовлена потребою удосконалення бюджетного законодавства в рамках проведення на території Донецької та Луганської областей антитерористичної операції.

Мета,  цілі та завдання прийняття законопроекту
Проектом Закону пропонується врегулювати бюджетні правовідносини, пов’язані з функціонуванням бюджетної системи України в особливий період.
Цілі та завдання законопроекту: 
забезпечення надання матеріальної допомоги особам для часткового відшкодування втрат від пошкодження (руйнування) об’єктів приватного житлового фонду та господарських споруд під час проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей.                      
 
Законопроектом передбачено підпункт 4 пункту 24 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України викласти у наступній редакції, згідно з якою тимчасово, до повернення населених пунктів під контроль державної влади, залишки коштів місцевих бюджетів таких населених пунктів, що обліковуються станом на 1 січня 2016 року на рахунках в органах Казначейства України, зараховуються до спеціального фонду відповідних обласних бюджетів Донецької та Луганської областей. Залишки коштів перераховуються органами Казначейства України і відображаються ними у бухгалтерському обліку та звітності про виконання місцевих бюджетів за класифікацією фінансування бюджету. Зараховані до обласних бюджетів залишки коштів спрямовуються на:
відновлення об’єктів соціальної і транспортної інфраструктури, житлового фонду, наукових установ, систем забезпечення життєдіяльності, включаючи їх утримання, соціально-економічний розвиток Донецької та Луганської областей, а також відшкодування збитків, фізичним особам за зруйновані (знищені) або пошкоджені індивідуальні житлові будинки, квартири, жилі приміщення в гуртожитках (далі – об’єкти) під час проведення антитерористичної операції у Донецькій та Луганській областях (АТО) у встановленому законом порядку.
погашення з обласного бюджету Донецької області місцевого боргу Донецької міської ради, що виник за кредитом, отриманим у публічному акціонерному товаристві "Державний експортно-імпортний банк України" (кредитний договір № 151110К26 від 5 листопада 2010 року). Уповноважити Донецьку обласну державну адміністрацію, Донецьку обласну військово-цивільну адміністрацію забезпечити погашення заборгованості Донецької міської ради за таким кредитом.
Переліки об’єктів і заходів, що будуть здійснюватися за рахунок зазначених залишків коштів, затверджуються відповідними обласними державними адміністраціями, обласними військово-цивільними адміністраціями за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. При цьому до таких переліків не можуть бути включені об’єкти і заходи на територіях окремих районів, міст, селищ і сіл, де органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, та у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення.

Правові аспекти
Конституція України, Бюджетний кодекс України.

Фінансово-економічне обґрунтування 
Реалізація запропонованого проекту Закону України не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України, оскільки відбувається перерозподіл дохідних джерел та видаткових повноважень між місцевими бюджетами підконтрольних та тимчасово непідконтрольних українській владі територій. 

5.   Прогноз результатів
Прийняття проекту Закону дасть можливість до повернення територій під контроль державної влади залучати кошти відповідних місцевих бюджетів (у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження), шляхом зарахування таких коштів, що обліковуються на рахунках в Казначействі України, до загального фонду обласних бюджетів відповідно Донецької та Луганської областей із спрямуванням на відшкодування збитків фізичним особам за зруйновані (знищені) або пошкоджені індивідуальні житлові будинки, квартири, жилі приміщення в гуртожитках (далі – об’єкти) під час проведення антитерористичної операції у Донецькій та Луганській областях (АТО) у встановленому законом порядку.

6.   Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.
Проект Закону не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.


7.   Запобігання корупції
У проекті Закону немає правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. 
Проект Закону не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8.   Громадське обговорення

Проект Закону не потребує проведення консультацій із громадськістю.

9. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття даного законопроекту забезпечить надання матеріальної допомоги особам для часткового відшкодування втрат від пошкодження (руйнування) об’єктів приватного житлового фонду та господарських споруд під час проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей.
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