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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України 
«Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету»

Резюме
Прийняття розпорядження Кабінету Міністрів України «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету» дозволить уникнути наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру шляхом закінчення капітального ремонту та технічного переоснащення інженерного обладнання підземних споруд Національного академічного театру опери та балету України ім. Т.Г.Шевченка по вул. Володимирська, 50 в Шевченківському районі м. Києва.

Проблема, яка потребує розв’язання
Будівля Національного академічного театру опери та балету України імені Т.Г.Шевченка побудована у 1897 – 1901 роках, пам’ятка архітектури місцевого значення. У 1986 -1987 роках була капітально реставрована.
Починаючи з 2009 року, за участю представників Постійної комісії з питань техногенно – екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської міської державної адміністрації, фіксуються обставини щодо визнання технічного стану та умови подальшої експлуатації Театральної площі та підземних споруд Національного академічного театру опери та балету України імені Т.Г.Шевченка (далі – Національна опера) 
За підсумками обстеження технічного стану Національної опери встановлено:
- технічний стан гідроізоляції покриття між стінами і фундаментом машинного залу кондиціонерів, гідроізоляція покриття та стін інших підземних споруд, гідроізоляції стиків між конструкціями – аварійний;
- технічний стан несучих конструкцій підземних споруд непридатний до експлуатації;
- технічний стан конструкцій вимощення сходів – аварійний;
- технічний стан конструкцій гранітного мостіння Театральної площі знаходиться в аварійному стані.
Основною причиною пошкоджень є постійні замокання протягом довготривалого строку експлуатації конструкцій, що не розраховані для експлуатації в таких умовах. Замокання відбувається за рахунок просочування води атмосферних опадів крізь покриття (площі) внаслідок відсутності гідро ізолюючих властивостей і пошкодження (руйнування) покриття, а також крізь нещільності в стиках повітрозабірних шахт.
Враховуючи вищевикладене, Національною оперою отримано висновок, у якому визнано, що при наявності несприятливих погодних умов, існує потенційна загроза виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру за кодом 10630 «Надзвичайна ситуація у наслідок руйнування будівлі чи споруди нежитлової призначеності».
 Впродовж 2018 – 2020 років витрачено на зазначені цілі  45 148,4 тис.грн., з яких 38 292,154 тис.грн. на придбання інженерно – технічного обладнання, яке зараз знаходиться на відповідальному зберіганні.

Суть проекту акта 
Проектом розпорядження Кабінету Міністрів України «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету» пропонується виділити Міністерству культури та інформаційної політики України кошти в сумі 85 609,348 тис.грн.  для  завершальння розпочатих у 2018 році робіт з капітального ремонту та технічного переоснащення інженерного обладнання підземних споруд Національного академічного театру опери та балету України ім. Т.Г.Шевченка по вул. Володимирська, 50 в Шевченківському районі м. Києва.

Вплив на бюджет
Реалізація проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету» потребує коштів в сумі 85 609,348 тис.грн.

5. Позиція заінтересованих сторін
Розробником проекту розпорядження не проводилися консультації із  заінтересованими сторонами.
Реалізація акта не матиме впливу на інтереси окремих верств (груп) населення, об’єднаних спільними інтересами, суб’єктів господарювання, тощо.
Проект акта не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та територіального розвитку.
Проект розпорядження не стосується соціально-трудової сфери.
Проект розпорядження не стосується сфери наукової та науково – технічної діяльності у зв’язку з чим не потребує погодження Наукового комітету  Національної ради України з питань розвитку науки і технологій.

Прогноз впливу
Реалізація розпорядження не впливає:
на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави;
на розвиток регіонів, в тому числі підвищення чи зниження спроможності територіальних громад, врахування потреб регіонів, наявність специфічного чи непропорційного впливу на окремі регіони тощо;
на ринок праці;
на громадське здоров’я;
на екологію та навколишнє природне середовище;
інші сфери суспільних відносин.

Позиція заінтересованих органів
Проект розпорядження потребує погодження з Міністерством фінансів України та Міністерством розвитку економіки, сільського господарства та торгівлі України. 
Проект розпорядження потребує проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

8. Ризики та обмеження
У проекті розпорядження відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних  прав та можливості жінок і чоловіків.
У проекті розпорядження відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.
У проекті розпорядження правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень відсутні. Громадської антикорупційної експертизи не проводилося.

Підстава розроблення проекту акта
Проект акта розроблений відповідно Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 №415 «Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету» та Проколів постійної Комісії з питань техногенно – екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської міської державної адміністрації від 05.08.2009 №75; від 12.06.2013 №48; від 20.07.2017 №27.
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