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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

Комітет з питань бюджету 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ N2_l 

"26" грудня z~Ql~. 

14°0 година м. Киів, вул. Банкова, 6-8 

Головує: Голова Комітету Гєллєр Є.Б. 

Присутні: 

Члени Комітету: Атрошенко В.А., Буряк С.В., Волков О.М. , 

Деркач А.Л. , Дубіль В.О., Дубневич Я.В., Жеребнюк В.М., Іллєнко А.Ю., 

Канівець О.Л., Мартоницький А.В . , Медуниця О.В., Михальчишин Ю.А., 

Молоток І.Ф., Павлов К.Ю., Пресман О.С., Путілов А.С., Різаненко П.О., 

Скосар І.Є., Фельдман О.Б., Фищук О.Г., Чорноволенко О.В., Шкварилюк В.В., 

Всього присутніх- 23 народні депутати. 

Відсутні: 

Члени Комітету: Байдюк Л.М., Васильєв О.А., Заболотний Г.І\1., 

Зубик В.В., Калетник О.М., Куравський І.І., Ландик В.І., Слюз Т.Я., Струк В.О., 

Табалов О.М., Хмельницький В.І., Щербань А.В . , Шуфрич Н.І. 

Присутні: 

Від секретаріату Комітету: Ватульов А.В., Джинджириста Л .Я. , 

Книшенко І. Ф., Фещук С.Л., Андросюк Н.В., Боброва Т.С., Больбат 0 .0., 
Кодацька С.І., Криволап М.К. , Москаленко І.Г., Пінчукона А.В., Пунда О.Б., 

Расчислова Л.В., Сєрова О.В., Сікорський С.В . , Якуш Л.І., Корольковська Г.М., 

Кочубей О.П., Переста Я.І., Царук О.В . , Щербаченко С.В., Зайченко А.С., 

Козловська Г.М., Товстенко В.М. 

Список запрошених додається. 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про погодження передачі бюджетних призначень та перерозподілу 
видатків державного бюджету, передбачених головним розпорядникам коштів 
державного бюджету, перерозподілу обсягів міжбюджетних трансфертів, а 
також зміни обсягів джерел фінансування державного бюджету: 

1) перерозподіл видатків, передбачених Міністерству аграрної політики 
та продовольства /розпорядження КМУ від 14.12.2012 N2 1016-р/ (лист 
Мінаграполітики від 18.12.2012 N2 37-21-2-4/24111); 

2) перерозподіл видатків, передбачених Міністерству фінансів 

/розпорядження КМУ від 19.12.2012 N2 1037-р/ (лист Мінфіну від 21.12.2012 
N2 31-0711 0-2-4/8456); 

З) перерозподіл видатків, передбачених Міністерству охорони здоров' я 
/розпорядження КМУ від 19.12.2012 N2 1040-р/ (лист МОЗ від 20.12.2012 
N2 10.01.07/3612/2223 7); 

4) перерозподіл видатків, передбачених Міністерству соціальної політики 
/розпорядження КМУ від 19.12.2012 N2 1051-р/ (лист Мінсоцполітики 
від 21 .12.2012 N2 4616/0110-12/04); 

5) перерозподіл видатків, передбачених Міністерству економічного 

розвитку і торгівлі /постанова КМУ від 14.12.2012 N21180/ (лист 

Мінекономрозвитку від 21.12.2012 N2 4001-01148111-03 ); 
6) передача бюджетних призначень Міністерству освіти і науки, молоді та 

спорту /розпорядження КМУ від 05.12.2012 N2 1005-р/ (лист Міносвіти 

від 10.12.2012 N2 1/10-3845); 
7) перерозподіл видатків, передбачених Міністерству освіти і науки, 

молоді та спорту /розпорядження КМУ від 05.12.2012 N2 1006-р/ (лист 

Міносвіти від 10.12.2012 N2 1110-3846); 
8) перерозподіл видатків, передбачених Міністерству освіти і науки, 

молоді та спорту /розпорядження КМУ від 17.12.2012 N2 1025-р/ (лист 

Міносвіти від 18.12.2012 N2 1110-3960); 
9) перерозподіл видатків, передбачених Державній судовій адміністрації 

/розпорядження КМУ від 24.12.2012 N2 1056-р/ (лист ДСА від 25.12.2012 
N2 11-7328/12); 

1 О) перерозподіл видатків, передбачених Міністерству фінансів 

/постанова КМУ від 19.12.2012 N2 1185/ (лист Мінфіну від 25.12.2012 
N2 31-05050-2-4/8476); 

11) перерозподіл обсягу деяких міжбюджетних трансфертів з державного 
бюджету місцевим бюджетам /розпорядження КМУ від 19.12.2012 N2 1047-р/ 

(лист Мінфіну від 21.12.2012 N2 31-05020-2-4/8447); 
12) перерозподіл видатків та передача бюджетних призначень, 

передбачених у державному бюджеті на 2012 рік для будівництва сучасного 
лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої 

лікарні «Охматдит» /постанова Кабінету Міністрів України від 14. 11 .2012 
N2 1110/ (лист Національного агентства з питань підготовки та проведення в 
У країні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації 

інфраструктурних проектів від 04.12.2012 N2 3747112-12); 
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13) зміна обсягів джерел фінансування державного бюджету у 2012 році 
/розпорядження КМУ від 17.12.2012 .N2 1050-р/ (лист Мінфіну від 24.12.2012 
.N2 31-12130-2-4/84 72); 

- 14) перерозподіл субвенції між місцевими бюджетами з державного 

бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах . . 
на теплову енерпю, послуги з центрашзованого водопостачання та 

водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, 

яка виникла у зв' язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та 

послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що 

затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого 

самоврядування (лист Мінрегіону від 26.12.2012 .N2 7/20-20765). (Включено до 
порядку денного додатково) 

2. Організаційні питання. 
2.1. Про перелік підкомітетів Комітету з питань бюджету Верховної Ради 

України сьомого скликання. 

2.2. Інформація щодо застосування рішень, прийнятих на засіданні 

Комітету з питань бюджету 26 грудня 2012 року. 

1. Про погодження передачі бюджетних призначень та перерозподілу видатків 
державного бюджету, передбачених головним розпорядникам коштів 

державного бюджету, перерозподілу обсягів міжбюджетних трансфертів, 

а також зміни обсягів джерел фінансування державного бюджету: 

1.1. СЛУХАЛИ: 
Інформацію заступника Міністра аграрної політики та продовольства 

України Сеня О.В. про погодження перерозподілу видатків державного 

бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених 

у 2012 році Міністерству аграрної політики та продовольства. 

Відмітили: 
До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету надійшло 

звернення Міністерства аграрної політики та продовольства У країни 

від 18.12.2012 .N2 37-21-2-4/24111 щодо погодження перерозподілу видатків 

державного бюджету згідно з пунктом 1 розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 14.12.2012 .N2 1016-р «Про перерозподіл видатків державного 

бюджету, передбачених Міністерству аграрної політики та продовольства 

на 2012 рію>. 
Комітетом погодження перерозподілу видатків державного бюджету за 

бюджетними програмами в межах загального обсягу бюджетних призначень 

головного розпорядника коштів державного бюджету здійснюється відповідно 

до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України. Згідно із 

зазначеною вимогою Бюджетного кодексу України перерозподіл видатків 

державного бюджету здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів У країни, 
погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. Такий 
порядок затверджено постановою Кабінету Міністрів У країни від 12. О 1. 2011 
.N2 18 (зі змінами). 
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Пунктом 1 розпорядження Уряду від 14.12.2012 .N2 1016-р встановлено 

здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених 

Міністерству аграрної політики та продовольства на 2012 рік у загальному 
фонді державного бюджету, перерозподіл видатків споживання 

у сумі 5218,4 тис. гривень шляхом зменшення обсягу таких видатків за 

бюджетною програмою 280201 О «Керівництво та управління у сфері 

ветеринарної медицини та фітосанітарної служби України» та збільшення їх 

обсягу за бюджетною програмою 2802020 «Протиепізоотичні заходи та участь 
у Міжнародному епізоотичному бюро». 

В обrрунтуванні щодо запропонованого перерозподілу видатків бюджету, 

наведеному у матеріалах Міністерства аграрної політики та продовольства, 

зокрема зазначено про необхідність проведення обов 'язкових профілактичних 

щеплень проти сказу у зв' язку із погіршенням епізоотичної ситуації щодо сказу 

тварин. 

УХВАЛИЛИ: 

За наслідками розгляду, керуючись вимогами частини восьмої статті 23 
Бюджетного кодексу України: 

Погодити здійснення в межах загального обсягу бюджетних призначень, 
передбачених у 2012 році Міністерству аграрної політики та продовольства в 
загальному фонді державного бюджету, перерозподілу видатків споживання у 

сумі 5218,4 тис. гривень шляхом зменшення обсягу таких видатків за 

бюджетною програмою 280201 О «Керівництво та управління у сфері 
ветеринарної медицини та фітQсанітарної служби України» та збільшення їх 

обсягу за бюджетною програмою 2802020 «Протиепізоотичні заходи та участь 
у Міжнародному епізоотичному бюро», як це визначено пунктом 1 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2012 .N2 1016-р. 

Голосували: «За>> - 21, «проти» - О, «утрималось» - 2. 

1.2. СЛУХАЛИ: 
Інформацію директора департаменту фінансів соціальної сфери 

Міністерства фінансів України Шнипка О.С. про погодження перерозподілу 
деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству фінансів 
на 2012 рік. 

Відмітили: 

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету надшшло 
звернення Міністерства фінансів України від 21.12.2012 .N2 31-07110-2-4/8456 
щодо погодження перерозподілу видатків державного бюджету відповідно до 

пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.12.2012 .N2 1037-р 
«Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених 

Міністерству фінансів на 2012 рію>. 
Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України у 

межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника 

бюджетних коштів перерозподіл видатків державного бюджету за бюджетними 
програмами здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів У країни, 
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погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. 

Відповідний порядок передачі бюджетних призначень та перерозподілу 

видатків бюджету затверджено постановою Кабінету Міністрів У країни 

від 12.01 .2011.М~ 18 (із змінами від 21 .03.2012 N2 217). 
Пунктом 1 розпорядження Уряду від 19.12.2012 N2 1037-р встановлено 

здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених 

Міністерству фінансів на 2012 рік у загальному фонді державного бюджету, . . 
перерозподІЛ видатюв споживання шляхом: 

1) зменшення їх обсягу за програмою 3507040 «Підготовка кадрів та 
підвищення кваліфікації Національним університетом державної податкової 

служби» на 1.664,85 тис. гривень; 
2) збільшення їх обсягу за програмами: 

3507030 «Підготовка кадрів для податкової служби вищими навчальними 
закладами І іІІ рівнів акредитації» на 1.364,85 тис. гривень; 

3507050 «Підвищення кваліфікації керівних кадрів та працівників органів 
державної податкової служби» на 300 тис. гривень. 

Міністерство фінансів України у своєму листі зазначає, що збільшення 

обсягу видатків споживання за бюджетною програмою 3507030 передбачається 
спрямувати для виплати стипендій студентам, в тому числі студентам з числа 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а за бюджетною 

програмою 3507050 - на здійснення заходів з підвищення кваліфікації 

працівників органів державної податкової служби. 

В обговоренні питання взяли участь народний депутат У країни 

Фищук О.Г. та директор департаменту фінансів соціальної сфери Міністерства 
фінансів України Шнипко О.С. 

УХВАЛИЛИ: 

Керуючись вимогами частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу 
України, погодити здійснення у межах загального обсягу бюджетних 

призначень, передбачених Міністерству фінансів на 2012 рік у загальному 
фонді державного бюджету, перерозподілу видатків , що визначено пунктом 1 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.12.2012 N2 1037-р , а саме : 

1) зменшення їх обсягу за програмою 3507040 «Підготовка кадрів та 
підвищення кваліфікації Національним університетом державної податкової 

служби» на 1.664,85 тис. гривень; 

2) збільшення їх обсягу за програмами: 
3507030 «Підготовка кадрів для податкової служби вищими навчальними 

закладами І іІІ рівнів акредитації» на 1.364,85 тис. гривень; 

3507050 «Підвищення кваліфікації керівних кадрів та працівників органів 

державної податкової служби» на 300 тис. гривень. 

Голосували: «За>>- 19, «проти»- О, «утрималось» - 4. 

1.3. СЛУХАЛИ: 
Інформацію заступника Міністра охорони здоров 'я України 

Богачева Р .М. про погодження перерозподілу деяких видатків державного 
бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров'я на 2012 рік. 
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Відмітили: 

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету надійшло 
звернення Міністерства охорони здоров'я України від 20. 12.201 2 
NQ 10.01.07/3612/22237 щодо погодження перерозподілу видатків державного 
бюджету відповідно до пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 19.12.2012 NQ 1040-р «Про перерозподіл деяких видатків державного 

бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров 'я на 2012 рік» . 

Відповідно до частини восьмої етапі 23 Бюджетного кодексу У країни у 
межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника 

бюджетних коштів перерозподіл видатків державного бюджету за бюджетними 

програмами здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України , 

погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. 

Відповідний порядок передачі бюджетних призначень та перерозподілу 

видатків бюджету затверджено постановою Кабінету Міністрів У країни 

від 12.01.2011 N'2 18 (із змінами від 21 .03.2012 NQ 217). 
Пунктом 1 розпорядження Уряду від 19.12.2012 N2 1040-р встановлено 

здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених 

Міністерству охорони здоров' я на 2012 рік у загальному фонді державного 
бюджету, перерозподіл видатків споживання у сумі 45.771,3 тис. гривень 

(у тому числі оплата праці 33.326,7 тис . гривень, оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв - 344,6 тис. гривень) шляхом зменшення їх обсягу за програмою 

2304010 «Керівництво та управління у сфері санітарно-епідеміологічної 

служби» та збільшення їх обсягу за програмою 2301250 «Державний санітарно

епідеміологічний нагляд, дезінфекційні заходи та заходи по боротьбі з 

еПІДеМІЯМИ». 

В обrрунтуванні щодо такого перерозподілу видатків державного 

бюджету, наведеному у. матеріалах Міністерства охорони здоров'я України, 

а саме зазначається про необхідність проведення видатків закладами державної 

санітарно-епідеміологічної служби, зокрема з оплати праці, комунальних 
послуг та енергоноснв. 

В обговоренні питання взяли участь Голова Комітету з питань бюджету 

Гєллєр Є.Б. та заступник Міністра охорони здоров'я України Богачев Р.М . 

УХВАЛИЛИ: 

Керуючись вимогами частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу 
У країни, погодити здійснення у межах загального обсягу бюджетних 

призначень, передбачених Міністерству охорони здоров' я на 20 12 рік 

у загальному фонді державного бюджету, перерозподілу видатків споживання 

у сумі 45.771,3 тис . гривень (у тому числі оплата праці - 33.326,7 тис. гривень , 

оплата комунальних послуг та енергоносіїв - . 344,6 тис . гривень) шляхом 

зменшення їх обсягу за програмою 2304010 «Керівництво та управління у сфері 

санітарно-епідеміологічної служби» та збільшення їх обсягу за програмою 

2301250 «Державний санітарно-епідеміологічний нагляд, дезінфекційні заходи 
та заходи по боротьбі з епідеміями», що визначено пунктом 1 розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 19.12.2012 N2 1040-р. 

Голосували: «За>>- 20, «проти»- О, «утрималось» - З. 
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1.4. СЛУХАЛИ: 
Інформацію директора фінансового департаменту Міністерства 

соціальної політики України Клименка А.А. про погодження перерозподілу 

деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству соціальної 

політики на 2012 рік. 

Відмітили: 

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету надійшло 

звернення Міністерства соціальної політики У країни від 21.12.2012 
N2 4616/0/1 0-12/04 щодо погодження перерозподілу видатків державного 

бюджету відповідно до пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів У країни 
від 19.12.2012 N2 1 051-р «Про перерозподіл деяких видатків державного 

бюджету, передбачених Міністерству соціальної політики на 2012 рік». 

Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу У країни у 
межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника 

бюджетних коштів перерозподіл видатків державного бюджету за бюджетними 

програмами здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів У країни, 

погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. 

Відповідний порядок перерозподілу видатків бюджету затверджено 

постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 N2 18 (із змінами 

від 21.03 .2012 N2 217). 
Пунктом 1 розпорядження Уряду від 19.12.2012 N2 1051-р встановлено 

здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених 

Міністерству соціальної політики на 2012 рік у загальному фонді державного 
бюджету, перерозподіл видатків шляхом: 

1) зменшення обсягу видатків споживання за програмами: 

2501090 «Створення і програмно-технічне забезпечення системи 

інформаційно-аналітичної підтримки, інформаційно-методичне забезпечення та 

виготовлення бланків посвідчень і нагрудних знаків для системи соціального 

захисту» у сумі 261,1 тис. гривень; 

2501150 «Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни та жертвам 

нацистських переслідувань» у сумі 174,5 тис. гривень; 
2501160 «Довічні державні стипендії» у сумі 713,8 тис. гривень; 
2501440 «Реалізація державної політики з питань сім'ї та дітей» у сум1 

320 тис. гривень; 
2501450 «Оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої 

уваги та підтримки, в дитячих оздоровчих таборах МДЦ «Артек» і ДЦ «Молода 

Гвардія» у сумі 720 тис. гривень; 
2501630 «Вдосконалення системи соціальної допомоги» у сум1 

112,6 тис. гривень; 

2505030 «Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів та 
• • • • '-J • .. ..., ' • 

ветеранІВ, заходи з вщюдування юиськових поховань 1 вшськових пам ятниюв 

та з увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років» у сумі 
260 тис. гривень; 

2) збільшення обсягу видатків споживання за програмами: 

7 



('~:· 
2501200 «Соціальний захист громадян, які постраждали внасшдок 

Чорнобильської катастрофи» у сумі 1818,5 тис. гривень; 
2501080 «Санаторно-курортне лікування ветеранів війни, осіб , на яких 

поширюється чинність законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань» та інвалідів» у 

сумі 603,5 тис . гривень; 

2501070 «Спеціалізована протезно-ортопедична та медично-

реабілітаційна допомога інвалідам у клініці Науково-дослідного інституту 

протезування, протезобудування та відновлення працездатності» у сумі 

140 тис. гривень. 
В обrрунтуванні щодо такого перерозподілу видатків державного 

бюджету, наведеному у матеріалах Міністерства соціальної політики України, 

зокрема зазначається про необхідність погашення кредиторської заборгованості 

з виплати компенсації за харчування сім' ям з діть.ми, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, та з розрахунків за комунальні послуги у 

санаторіях сфери управління Міністерства соціальної політики, клініці 

Науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення 

працездатності, а також про наявність економії бюджетних коштів за іншими 

окремими бюджетними програмами Міністерства. 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати України - члени 

Комітету з питань бюджету Деркач А.Л. , Медуниця О.В., а також директор 

фінансового департаменту Міністерства соціальної політики У країни 

Клименко А.А. 

УХВАЛИЛИ: 

Керуючись вимогами частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу 
У країни погодити здійснення у межах загального обсягу бюджетних 
призначень, передбачених Міністерству соціальної політики України на 

2012 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподілу видатків 
споживання, що визначено пунктом 1 розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 19.12.2012 N2 1051-р, а саме: 
1) зменшення їх обсягу за програмами: 
2501090 «Створення і програмно-технічне забезпечення системи 

інформаційно-аналітичної підтримки, інформаційно-методичне забезпечення та 

виготовлення бланків посвідчень і нагрудних знаків для системи соціального 

захисту» у сумі 261, 1 тис. гривень; 
2501150 «Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни та жертвам 

нацистських переслідувань» у сумі 174,5 тис. гривень; 
2501160 «Довічні державні стипендії» у сумі 713,8 тис. гривень; 
2501440 «Реалізація державної політики з питань сім'ї та дітей» у сумІ 

320 тис . гривень; 

2501450 «Оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої 
уваги та підтримки, в дитячих оздоровчих таборах МДЦ «Артек» і ДЦ «Молода 

Гвардія» у сумі 720 тис . гривень; 

2501630 «Вдосконалення системи соціальної допомоги» у сумІ 

112,6 тис . гривень; 
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2505030 «Фінансова підтримка громадських організацій інвалщш та 

ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових пам'ятників 

та з увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років» у сумі 

260 тис. гривень; 
2) збільшення їх обсягу за програмами: 
2501200 «Соціальний захист громадян, які постраждали внасшдок 

Чорнобильської катастрофи» у сумі 1818,5 тис. гривень; 

2501080 «Санаторно-курортне лікування ветеранів війни, осіб , на яких 

поширюється чинність законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань» та інвалідів» 

у сумі 603,5 тис. гривень; 
2501070 «Спеціалізована протезно-ортопедична та медично-

реабілітаційна допомога інвалідам у клініці Науково-дослідного інституту 
протезування, протезобудування та відновлення працездатності» у сум і 
140 тис. гривень . 

Голосували: «За>>- 21, «проти»- О, «утрималось» - 2. 

1.5. СЛУХАЛИ: 
Інформацію заступника Міністра економічного розвитку і торпвш 

України Павленка В .П. про погодження перерозподілу деяких видатків 

державного бюджету, передбачених Міністерству економічного розвитку 

і торгівлі у 2012 році. 

Відмітили: 

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету надшшло 

звернення Міністерства економічного розвитку і торгівлі від 21 .12.20 12 
N~ 4001-01 /48111-03 щодо погодження перерозподілу деяких видатків 

державного бюджету, передбачених Міністерству економічного розвитку і 

торгівлі, відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів У країни 

від 14.12.2012 N~ 1180 «Деякі питання використання у 2012 році коштів, 

передбачених у державному бюджеті Міністерству економічного розвитку і 

ТОрГІВЛІ». 

Комітетом погодження перерозподілу видатків державного бюджету за 
бюджетними програмами в межах загального обсягу бюджетних призначень 

головного розпорядника коштів державного бюджету здійснюється відповідно 

до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України. Згідно із 

зазначеною вимогою Бюджетного кодексу України перерозподіл видатків 

здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів У країни, погодженим з 

Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. Такий порядок 

затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12.01 .2011 N2 18 
(зі змінами від 21 .03.2012 N~ 217). 

Пунктом 1 зазначеного вище розпорядження Уряду встановлено 

здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених 

Міністерству економічного розвитку і торгівлі на 2012 рік у загальному фонді 
державного бюджету, перерозподіл видатків споживання у сумі 
1 О 10,2 тис. гривень шляхом зменшення їх обсягу за програмою 1201020 
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«Внески України до бюджету ГАТТ/СОТ та Єдиного бюджету органів СНД» . 

та збільшення їх обсягу за програмою 1201030 «Забезпечення двостороннього 
співробітництва У країни з іноземними державами та міжнародними 

організаціями, інформаційне та організаційне забезпечення участі У країни 
у міжнародних форумах, конференціях, виставках». 

Водночас, пунктом 2 вищезазначеної постанови пропонується внести 

зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті 

для забезпечення двостороннього співробітництва У країни з іноземними 

державами та міжнародними організаціями, інформаційного та організаційного 

забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях , виставках, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 

2012 року N2 242. Зокрема, ці зміни передбачають використання коштів за 

бюджетною програмою 1201030 на здійснення заходів (включаючи оплату 
щорічних членських внесків), пов'язаних з співробітництвом з Комітетом з і 

сталі Організації економічного співробітництва та розвитку, Комітетом з 

конкуренції Організації економічного співробітництва та розвитку, 

Європейським комітетом із стандартизації, Європейським комітетом із 

стандартизації в електротехніці, Міжнародною організацією законодавчої 

метрології, членом (спостерігачем) яких є Україна. 

Міністерству фінансів України доручено після погодження зазначеного 

перерозподілу видатків забезпечити внесення відповідних змін до розпису 

державного бюджету. 

В обrрунтуванні щодо зазначеного перерозподілу видатків, наведеному у 

зазначеному вище листі Міністерства економічного розвитку і торгівлі, зокрема 

відмічено про необхідність сплати щорічних членських внесків до 
європейських та міжнародних організацій у сфері економіки, стандартизації та 

метрології. 

УХВАЛИЛИ: 
За наслідками розгляду та керуючись вимогами частини восьмої статті 23 

Бюджетного кодексу України: 

Погодити здійснення в межах загального обсягу бюджетних призначень, 

передбачених Міністерству економічного розвитку і. торгівлі на 201 2 рік 

у загальному фонді державного бюджету, перерозподілу видатків споживання у 

сумі 1 О 10,2 тис . гривень шляхом зменшення їх обсягу за бюджетною 

програмою 1201020 «Внески України до бюджету ГАТТ/СОТ та Єдиного 
бюджету органів СНД» та збільшення їх обсягу за бюджетною програмою 

1201030 «Забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними 
державами та міжнародними організаціями, інформаційне та організаційне 
забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, 
виставках», що визначено пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України 
від 14.12.2012 N2 1180. 

Голосували: «За>> - 21, «проти» - О, «утрималось» - 2. 
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1.6. СЛУХАЛИ: 
Інформацію заступника Міністра освіти . і науки, молоді та спорту 

України - керівника апарату Кулікава П.М. про погодження передачі у 

2012 році деяких бюджетних призначень Міністерству освіти і науки, молоді та 
спорту. 

Відмітили: 

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету надійшло 

звернення Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 1 О .1 2 .201 2 
N2 1/10-3845 щодо погодження передачі у 2012 році деяких бюджетних 
призначень Міністерству освіти і науки, молоді та спорту, відповідно до 

пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.12.2012 N2 1 005-р 

«Про передачу у 2012 році деяких бюджетних призначень Міністерству освіти і 
науки, молодІ та спорту». 

Комітетом погодження передачі бюджетних призначень здійснюється 
відповідно до частини шостої етапі 23 Бюджетного кодексу У країни. Згідно із 
зазначеною вимогою Бюджетного кодексу України передача бюджетних 

призначень здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України , погодженим 

з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. Такий порядок 

затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 N2 18 
(зі змінами від 21.03.2012 N2 217). 

Пунктом 1 зазначеного вище розпорядження Уряду встановлено передати 
бюджетні призначенні, передбачені в 2012 році Міністерству регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства у загальному 

фонді державного бюджету за програмою 2751120 «Підготовка фахівців для 

органів місцевого самоврядування», у сумі 3088,8 тис. гривень (видатки 

споживання) Міністерству освіти і науки, молоді та спорту за 

програмою 2201160 «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і 

IV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики» (видатки 

споживання). 

Міністерству фінансів України доручено після погодження зазначеної 

передачі бюджетних призначень забезпечити внесення відповідних змін до 

розпису державного бюджету. 

В обrрунтуванні щодо здійснення передачі бюджетних призначень, 

наведеному у зазначеному вище листі Міністерства освіти і науки , молоді та 

спорту, зокрема відмічено, що така передача бюджетних призначень 

здійснюється відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів У країни 

від 15.06.2011 N2 535-р «Про передачу Державної академії житлово

комунального господарства та Академії муніципального управління до сфери 

управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту». 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати У країни - члени 

Комітету з питань бюджету Медуниця О.В., Павлов К.Ю., а також заступник 

Міністра освіти і науки, молоді та спорту України - керівник апарату 

Куліков П.М. 
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УХВАЛИЛИ: 

За наслідками розгляду та керуючись вимогами частини шостої статгі 23 
· Бюджетного кодексу України: 

Погодити передачу бюджетних призначень в межах видатків споживання, 

передбачених у 2012 році Міністерству регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства у загальному фонді державного бюджету 

за бюджетною програмою 2751120 «Підготовка фахівців для органів місцевого 
самоврядування», у сумі 3088,8 тис. гривень Міністерству освіти і науки, 

молоді та спорту за бюджетною програмою 2201160 «Підготовка кадрів 

вищими навчальними закладами ІІІ і IV рівнів акредитації та забезпечення 
діяльності їх баз практики», що визначено пунктом 1 розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 05.12.2012 N2 1005-р. 

Голосували: «За>>- 20, «проти» -О, «утрималось» -З. 

1.7. СЛУХАЛИ: 
Інформацію заступника Міністра освіти і науки, молодІ та спорту 

України- керівника апарату Кулікава П.М. про погодження перерозподілу 

деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і 

науки, молоді та спорту на 20 12 рік. 

Відмітили: 

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету надшшло 

звернення Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 1 О .12 .2012 
N2 1/10-3846 щодо погодження перерозподілу деяких видатків державного 

бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки, молоді та спорту, 

відповідно до пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів У країни 

від 05.12.2012 N2 1006-р «Про перерозподіл деяких видатків державного 

бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки, молоді та спорту 

на 2012 рік». 
Комітетом погодження перерозподілу видатків державного бюджету за 

бюджетними програмами в межах загального обсягу бюджетних призначень 

головного розпорядника коштів державного бюджету здійснюється відповідно 

до частини восьмої статгі 23 Бюджетного кодексу України. Згідно із 

зазначеною вимогою Бюджетного кодексу У країни перерозподіл видатків 

здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України, погодженим з 

Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. Такий порядок 

затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 N2 18 
(зі змінами від 21.03.2012 N2 217). 

Пунктом 1 зазначеного вище розпорядження Уряду встановлено 

здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених 

Міністерству освіти і науки, молоді та спорту на 2012 рік у загальному фонді 
державного бюджету, перерозподіл видатків споживання у сумі 

4356,467 тис. гривень шляхом: 
- зменшення їх обсягу за програмою 2201250 «Навчання, стажування, 

підвищення кваліфікації студентів, аспірантів, науково-педагогічних та 
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педагогічних працівників за кордоном, підвищення кваліфікації керІВних 

працівників і спеціалістів харчової та переробної промисловості»; 

- збільшення їх обсягу за програмою 2201160 «Підготовка кадрів вищими 
навчальними закладами ІІІ і IV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх 

баз практики». 

Міністерству фінансів У країни доручено 

перерозподілу видатків забезпечити внесення 

державного бюджету. 

ПІСЛЯ погодження зазначеного 
. . . 

ВІДПОВІДНИХ ЗМІН ДО розпису 

В обrрунтуванні щодо зазначеного перерозподілу видатків, наведеному 

у зазначеному вище листі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, 

зокрема відмічено про необхідність здійснення виплат одноразової грошової . . . 
допомоги деяким категорІям випускниКІв вищих навчальних закладІВ у 

2012 році та про наявність економії коштів за бюджетною програмою 2201250 
«Навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів , аспірантів, . . . . . 
науково-педагоГІчних та педагоГІчних працІВниКІв за кордоном, ПІдвищення 

кваліфікації керівних працівників і спеціалістів харчової та переробної 

промисловостш. 

УХВАЛИJШ: 

За наслідками розгляду та керуючись вимогами частини восьмої статті 23 
Бюджетного кодексу України: 

Погодити в межах загального обсягу бюджетних призначень, 

передбачених Міністерству освіти і науки, молоді та спорту на 2012 рік 
у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків споживання 

у сумі 4356,467 тис . гривень шляхом зменшення їх обсягу за бюджетною 

програмою 2201250 «Навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів, 
• • • • о о 

асПІранпв, науково-педагоГІчних та педагоГІчних працІВНИКІВ за кордоном, 

підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів харчової та 

переробної промисловості» та відповідного збільшення їх обсягу за бюджетною 

програмою 2201160 «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами 

ІІІ і IV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики», 

що визначено пунктом 1 розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 05.12.2012 .N2 1 006-р. 

Голосували: «За>> - 20, «проти»- О, «утрималось»- З . 

1.8. СЛУХАЛИ: 
Інформацію заступника Міністра освіти і науки, молодІ та спорту 

України- керівника апарату Кулікава П.М. про погодження перерозподілу 

деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і 

науки, молоді та спорту на 2012 рік. 

Відмітили: 

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету надшшло 

звернення Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 18.12.2012 
.N2 1/10-3960 щодо погодження перерозподілу деяких видатків державного 
бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки, молоді та спорту, 
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відповідно до пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 1 7.12.2012 N2 1025 -р «Про перерозподіл деяких видатків державного 
бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки, молоді та спорту на 
2012 рік». 

Комітетом погодження перерозподілу видатків державного бюджету за 
бюджетними програмами в межах загального обсягу бюджетних призначень 
головного розпорядника коштів державного бюджету здійснюється відповідно 

до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України. Згідно із 

зазначеними вимогами Бюджетного кодексу У країни перерозподіл видатків 

здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів У країни, погодженим з 

Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. Такий порядок 
затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 N2 18 
(зі змінами від 21 .03.2012 N2 217). 

Пунктом 1 зазначеного вище розпорядження Уряду встановлено 

здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених 
Міністерству освіти і науки, молоді та спорту на 2012 рік у загальному фонді 

державного бюджету, перерозподіл видатків шляхом: 

- зменшення обсягу видатків розвитку за програмою 2201170 «Здійснення 

методичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності навчальних 

закладів» на 31 ООО тис. гривень (придбання шкільних автобусів для 

перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості); 

- збільшення обсягу видатків споживання за програмою 220 1130 
«Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах, 

професійно-технічних навчальних закладах соціальної реабілітації та адаптації, 

інших навчальних закладах та їх методичне забезпечення» на 

10000 тис. гривень (комунальні послуги та енергоносії); 
- збільшення обсягу видатків розвитку за програмою 2201160 «Підготовка 

кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і IV рівнів акредитації та 

забезпечення діяльності їх баз практики» на 21 ООО тис. гривень. 

Міністерству фінансів України доручено після погодження зазначеного 

перерозподілу видатків забезпечити внесення відповідних змін до розпису 

державного бюджету. 

В обrрунтуванні щодо зазначеного перерозподілу видатків , наведеному у 

зазначеному вище листі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, зокрема 

відмічено про необхідність погашення кредиторської заборгованості за 

спожити комунальні послуги та енергоносії професійно-технічними 

навчальними закладами і за виконані у поточному році ремонтно-будівельні 

роботи Національного університету «Одеська юридична академія», а також про 

наявність економії коштів за бюджетною програмою 2201170 «Здійснення 

методичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності навчальних 

закладІВ». 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати України - члени 

Комітету з питань бюджету Медуниця О.В., Павлов К.Ю. , Атрошенко В .А., 
Канівець О.Л. , Шкварилюк В.В., Гєллєр Є.Б. , Чорноволенко О.В. , 

Дубневич Я.В., Іллєнко А.Ю., а також заступник Міністра освіти і науки, 
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молоді та спорту України- керівник апарату Куліков П.М., Перший заступник 

Міністра фінансів України Мярковський А.І. 

У ході обговорення цього питання народними депутатами - членами 
Комітету з питань бюджету порушено питання щодо стану реалізації у 

2012 році заходів з придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, що 
проживають у сільській місцевості, у зв 'язку з чим Міністерству освіти і науки, 

молоді та спорту доручено надати відповідну інформацію. 

УХВАJШЛИ: 

За наслідками розгляду та керуючись вимогами частини восьмої статті 23 
Бюджетного кодексу України: 

Погодити перерозподіл видатків державного бюджету у межах загального 

обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству освіти і науки , 

молоді та спорту на 2012 рік у загальному фонді державного бюджету, що 
визначено пунктом 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.12.2012 
N2 1 025-р, а саме: 

- зменшення обсягу видатків розвитку за бюджетною програмою 2201170 
«Здійснення методичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності 
навчальних закладів» на 31 ООО тис. гривень (придбання шкільних автобусів для 
перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості); 

- збільшення обсягу видатків споживання за бюджетною програмою 

2201130 «Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних 
закладах, професійно-технічних навчальних закладах соціальної реабілітації та 

адаптації, інших навчальних закладах та їх методичне забезпечення» на 

10000 тис. гривень (комунальні послути та енергоносії); 
- збільшення обсягу видатків розвитку за бюджетною програмою 2201160 

«Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і lV рівнів акредитації 
та забезпечення діяльності їх баз практики» на 21 ООО тис. гривень. 

Голосували: «За>>- 12, «проти»- 11, «утрималось»- О. 

1.9. СЛУХАЛИ: 
Інформацію Голови Державної судової адміністрації України 

Кирилюка Р .І. про погодження перерозподілу деяких видатків державного 

бюджету, передбачених Державній судовій адміністрації України на 2012 рік. 

Відмітили: 

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету надійшло 

звернення Державної судової адміністрації України від 25. 12.2012 
N2 11-7328112 щодо погодження перерозподілу видатків державного бюджету 
згідно із розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.12.2012 N2 1056-р 
«Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених 

Державній судовій адміністрації на 2012 рік». 
Комітетом погодження перерозподілу видатків державного бюджету за 

бюджетними програмами в межах загального обсягу бюджетних призначень 

головного розпорядника коштів державного бюджету здійснюється відповідно 

до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу У країни. Згідно із 
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зазначеною вимогою Бюджетного кодексу У країни перерозподіл видатюв 

державного бюджету здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України, 

погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. Такий 

порядок затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12.01 .20 11 
N2 18 (із змінами від 21.03.2012 N2 217). 

Пунктом 1 розпорядження Уряду від 24.12.2012 N2 1056-р встановлено 
здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених 

Державній судовій адміністрації на 2012 рік у загальному фонді державного 

бюджету, перерозподіл видатків розвитку в сумі 850 тис. гривень шляхом : 
- зменшення їх обсягу за програмою 05011 70 «Здійснення правосуддя 

місцевими адміністративними судами»; 

- збільшення їх обсягу за програмою 0501020 «Здійснення правосуддя 
мІсцевими господарськими судами». 

В обrрунтуванні щодо такого перерозподілу видатків державного 

бюджету, наведеному у матеріалах Державної судової адміністрації України, 

зокрема зазначено про необхідність здійснення комплексу ремонтно

будівельних робіт в приміщенні господарського суду Рівненської області для 

приведення його в належний робочій стан. 

УХВАЛИЛИ: 

За наслідками розгляду та керуючись вимогами частини восьмої статті 23 
Бюджетного кодексу У країни: 

Погодити здійснення у межах загального обсягу бюджетних призначень, 

передбачених Державній судовій адміністрації на 2012 рік у загальному фонді 
державного бюджету, перерозподілу видатків розвитку в сумі 850 тис. гривень, 

що встановлено пунктом 1 розпорядження Кабінету Міністрів У країни 

від 24.12.2012 N2 1056-р, а саме: 
- зменшення їх обсягу за програмою 05011 70 «Здійснення правосуддя . . . 

мІсцевими адмІНІстративними судами» ; 

- збільшення їх обсягу за програмою 0501020 «Здійснення правосуддя 
мІсцевими господарськими судами». 

Голосували: «За» - 21, «проти» -О, «утрималось» - 2. 

1.10. СЛУХАЛИ: 
Інформацію Першого заступника Міністра фінансів У країни 

Мярковського А.І. про погодження перерозподілу деяких видатків, передбачених 

Міністерству фінансів на 2012 рік. 

Відмітили: 

Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу У країни 
у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника 

бюджетних коштів здійснюється перерозподіл видатків державного бюджету за 

бюджетними програмами, включаючи додаткові дотації та субвенції 

(з урахуванням частини шостої статті 102 та частини шостої статті 108 цього 
Кодексу), за рішенням Кабінету Міністрів України, погодженим з Комітетом 

Верховної Ради України з питань бюджету. Порядок передачі бюджетних 
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призначень, перерозподілу видатків і надання кредитів з бюджету затверджено 

постановою Уряду від 12.01.2011 N2 18 (із змінами). 
До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету надійшло 

звернення Міністерства фінансів України від 25.12.2012 N2 31-05020-2-4/8476 
щодо погодження перерозподілу деяких видатків, передбачених Міністерству 

фінансів на 2012 рік, визначеного пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів 

України від 19.12.2012 N2 1185 «Про перерозподіл деяких видатків державного 
бюджету, передбачених Міністерству фінансів на 2012 рік». 

Пунктом 1 зазначеної постанови встановлено здійснити у межах 

загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству фінансів 

на 2012 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків 

шляхом зменшення обсягу видатків розвитку за програмою 3501 230 
«Здійснення м. Києвом функцій столиці, у тому числі будівництво 

метрополітену до житлових масивів Троєщина, Теремки» на суму 

220000 тис. гривень та відповідного збільшення обсягу видатків споживання за 
програмою З 511060 «Додаткові дотації з державного бюджету місцевим 

бюджетам» у частині додаткової дотації з державного бюджету на 

вирівнювання фінансової забезпеченості міського бюджету міста Києва. 

Водночас, постанова Кабінету Міністрів України від 19.12.2012 N2 1185 
не містить посилання на норми Бюджетного кодексу України щодо погодження 

перерозподілу видатків державного бюджету з Комітетом з питань бюджету. 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати України - члени 

Комітету з питань бюджету Чорноволенко О.В., Гєллєр Є .Б. , Волков О.М. , 

Медуниця О.В., а також Перший заступник Міністра фінансів України 

Мярковський А.І., заступник Голови Київської міської державної адміністрації 

Крамаренко Р .М. 

УХВАЛИЛИ: 

За наслідками розгляду та керуючись вимогами частини восьмої статті 23 
Бюджетного кодексу України: 

Погодити перерозподіл видатків у межах загального обсягу бюджетних 
призначень, передбачених Міністерству фінансів на 2012 рік у загальному 

фонді державного бюджету, шляхом зменшення обсягу видатків розвитку за 
програмою 3501230 «Здійснення м. Києвом функцій столиці, у тому числі 
будівництво метрополітену до житлових масивів Троєщина, Теремки» на суму 

220000 тис. гривень та відповідного збільшення обсягу видатків споживання за 
програмою 3511060 «Додаткові дотації з державного бюджету місцевим 
бюджетам» у частині додаткової дотації з державного бюджету на 
вирівнювання фінансової забезпеченості міського бюджету міста Києва, що 

передбачено пунктом 1 постанови Кабінету Мі~істрів України від 19.12.201 2 
N2 1185 «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених 
Міністерству фінансів на 2012 рік». 

Голосували: «За>> - 15, «проти» - З, «утрималось» - 5. 
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1.11. СЛУХАЛИ: 
Інформацію Першого заступника Міністра фінансів У країни 

Мярковського А.І. про погодження перерозподілу деяких видатків, 

передбачених Міністерству фінансів на 2012 рік. 

Відмітили: 

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету надшшло 

звернення Міністерства фінансів України від 21.12.2012 N2 31-05020-2-4/8447 
щодо погодження розпорядження Кабінету Міністрів У країни 

від 19.12.2012 року N2 1047-р «Про перерозподіл обсягу деяких міжбюджетних 

трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам у 2012 році». 
Згідно із додатком до зазначеного вище розпорядження у межах 

загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству фінансів 

У країни у загальному фонді державного бюджету на 2012 рік, здійснено 

перерозподіл обсягу міжбюджетних трансфертів з державного бюджету 

місцевим бюджетам, а саме: 

зменшено обсяг 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та 

житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, 

послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання 

будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та 

рідких нечистот на 234800 тис. гривень , у тому числі обласним бюджетам 

Дніпропетровської (40000 тис. гривень), Донецької (27600 тис. гривень), 

Запорізької (25000 тис. гривень), Одеської (57200 тис. гривень), Полтавської 

(25000 тис. гривень), Харківської ( 60000 тис. гривень) областей та 

збільшено обсяг 

такої субвенції на 97600 тис . гривень, у тому числі обласним бюджетам 

Закарпатської (7800 тис. гривень), Івано-Франківської (32100 тис. гривень), 
Сумської (21000 тис. гривень), Чернівецької (8500 тис. гривень) областей 

і міському бюджету м. Києва (28200 тис. гривень); 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з 

послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на 

одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і 
скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового 

палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати 

(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення 

побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів 

у зв' язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших 

самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного 

податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій 

громадян на 12200 тис. гривень обласному бюджету Одеської області; 
додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової 

забезпеченості місцевих бюджетів на 125000 тис. гривень, у тому числі 
обласним бюджетам Івано-Франківської (20000 тис. гривень), Одеської 

( 45000 тис. гривень), Харківської ( 60000 тис. гривень) областей. 
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Правові підстави для проведення перерозподілів видатків бюджету та їх 

погодження з Комітетом з питань бюджету визначені, зокрема, такими 

положеннями Бюджетного кодексу У країни: 

- відповідно до частини восьмої статті 23 у межах загального обсягу 
бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів 

здійснюється перерозподіл видатків державного бюджету за бюджетними 
програмами, включаючи додаткові дотації та субвенції (з урахуванням частини 

шостої статті 102 та частини шостої статті 108 цього Кодексу), за рішенням 
Кабінету Міністрів України, погодженим з Комітетом Верховної Ради України 

з питань бюджету; 

- відповідно до частини шостої статті 102 перерозподіл обсягів субвенцій 
з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення державних програм 

соціального захисту між їх видами та між місцевими бюджетами, виходячи з 

фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій і допомоги 

населенню, в межах загального обсягу цих субвенцій, може здійснювати 

Кабінет Міністрів України; 

- згідно із частиною шостою статті 108 Кабінет Міністрів У країни за 
погодженням з Комітетом Верховної Ради У країни з питань бюджету може 

здійснювати розподіл та перерозподіл обсягів субвенцій та додаткових дотацій 

з державного бюджету місцевим бюджетам (крім додаткової дотації на 

вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів) між місцевими 

бюджетами у межах загального обсягу відповідних субвенцій та додаткових 

дотацій. 

Водночас, розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.12.2012 року 
N2 1047-р не містить посилання на норми Бюджетного кодексу України, які 

надають право такого перерозподілу, його погодження з Комітетом з питань 

бюджету та не зазначені коди і назви бюджетних програм Міністерства 

фінансів України, щодо яких здійснюється перерозподіл бюджетних 
призначень, що обов' язково вимагається у пункті 2 частини п'ятої Порядку 
передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків і надання кредитів з 
бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.01 .2011 
N2 18 (із змінами). 

Крім того, слід зауважити, що додаткова дотація з державного бюджету 

на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів є лише 

складовою бюджетної програми «Додаткові дотації з державного бюджету 

місцевим бюджетам», передбаченої у загальнодержавних видатках 

Міністерства фінансів України (КПКВ 3511 060). 

УХВАЛИЛИ: 

1. Керуючись вимогами частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу 
України, погодити у межах загального обсягу бюджетних призначень, 

передбачених Міністерству фінансів України на 2012 рік у загальному фонді 
державного бюджету, перерозподіл обсягу міжбюджетних трансфертів з 
державного бюджету місцевим бюджетам, як визначено розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 19.12.2012 року N2 1047-р. 
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2. Звернути увагу Кабінету Міністрів України на необхідність дотримання 
вимог частини восьмої статті 23, частини шостої статті 102, частини шостої 
статті 108 Бюджетного кодексу України при підготовці та прийнятті рішень про 
перерозподіл обсягів міжбюджетних трансфертів. 

Голосували: «За>> - 21, «проти» - О, «утрималось» - 2. 

1.12. СЛУХАЛИ: 
Інформацію заступника Голови Національного агентства з питань 

підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 

2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів Жалдака В.О. 
про погодження перерозподілу деяких видатків та передачу бюджетних 

призначень для будівництва сучасного лікувально-діагностичного комплексу 

Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит». 

Відмітили: 

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету надшшло 

звернення Національного агентства з питань підготовки та проведення в 

Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації 
інфраструктурних проектів від 04.12.2012 N2 3747/12-12 щодо погодження 
передачі бюджетних призначень відповідно до пункту 2 постанови Кабінету 
Міністрів У країни від 14.11.2012 N2 111 О «Про перерозподіл деяких видатків та 
передачу бюджетних призначень, передбачених у державному бюджеті на 

2012 рік для будівництва сучасного лікувально-діагностичного комплексу 

Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит». 

Для забезпечення будівництва сучасного лікувально-діагностичного 

комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» 

вищезазначеною постановою Кабінету Міністрів України встановлено: 

- здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, 

передбачених Міністерству охорони здоров'я на 2012 рік у загальному фонді 

державного бюджету, перерозподіл видатків розвитку в сумі 

180000 тис. гривень шляхом зменшення їх обсягу за програмою 2301 850 
«Реконструкція і розширення Національного інституту раку» та збільшення їх 

обсягу за програмою 2301820 «Будівництво сучасного лікувально
діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні 

«Охматдит» (пункт 1 зазначеної постанови) ; 

- передати бюджетні призначення, передбачені у 2012 році Міністерству 
охорони здоров' я у загальному фонді державного бюджету за 

програмою 2301820 «Будівництво сучасного лікувально-діагностичного 

комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит», 

у сумі 180000 тис. гривень, Національному агентству з питань підготовки та 
проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року 

з футболу та реалізації інфраструктурних проектів за програмою 665 1250 
«Виконання Державної цільової програми з питань підготовки та проведення в 

Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу». 
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Зазначеною постановою Кабінету Міністрів України визначено, що таку 

передачу бюджетних призначень належить здійснити в межах видатків 

розвитку державного бюджету. 

Водночас, пунктом З вищезазначеної постанови пропонується внести 

зміни до додатків 1 і 2 Державної цільової програми підготовки та проведення в 
Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.2010 N2 357, 
а саме збільшити на 180 млн грн обсяг коштів державного бюджету на 

будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної 

дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» (з урахуванням таких змін загалом 

на зазначений захід за цією Програмою передбачено спрямувати 5 79 млн грн, 
включаючи передачу відповідних бюджетних призначень від МОЗу до 

Укрєвроінфрапроекту у сумі 200 млн грн згідно постанови Кабінету Міністрів 
України від 21.05.2012 N2 443). 

Комітетом погодження перерозподілу видатків державного бюджету за 

бюджетними програмами в межах загального обсягу бюджетних призначень 

головного розпорядника коштів державного бюджету та передачі бюджетних 

призначень здійснюється відповідно до частин шостої (передача бюджетних 

призначень) та восьмої (перерозподіл видатків державного бюджету) статті 23 
Бюджетного кодексу У країни. Згідно із зазначеними вимогами Бюджетного 

кодексу України перерозподіл видатків державного бюджету та передача 

бюджетних призначень здійснюються за рішенням Кабінету Міністрів У країни, 

погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, за 

поданням головних розпорядників коштів державного бюджету, щодо видатків 

яких здійснюється такий перерозподіл (передача). Відповідний порядок 

затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 N2 18 
(зі змінами від 21.03.2012 N2 217). 

Проте, до Комітету з питань бюджету не надійшло відповідне звернення 

від Міністерства охорони здоров' я щодо погодження перерозподілу видатків 

державного бюджету, передбаченого пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів 
України від 14.11.2012 N2 1110, як це встановлено підпунктом 1 пункту 4 
зазначеної постанови. Відтак, Міністерство охорони здоров' я свою офіційну 

позицію щодо цього перерозподілу видатків державного бюджету не 

висловило. 

Міністерству фінансів України доручено після погодження зазначеного 

перерозподілу видатків державного бюджету та передачі бюджетних 
призначень внесення відповідних змін до розпису державного бюджету. 

Обrрунтування щодо передачі бюджетних призначень наведено у листі 

У крєвроінфрапроекту. 
За інформацією Укрєвроінфрапроекту станом на 1 грудня поточного року 

на будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної 

дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит», зокрема, на виконання будівельно

монтажних робіт, авансові платежі на закупівлю обладнання та інші видатки 
вже використано 157,559 млн грн. 

Поряд з тим, за звітними даними Державної 

Міністерством охорони здоров' я за бюджетною 
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«Реконструкція і розширення Національного інституту раку» із передбачених у 

державному бюджеті 200 млн грн станом на 1 грудня використано 19,4 млн грн, 
а за інформацією, наданою в робочому порядку, станом на 21.12.2012 касове 
виконання становить 25,4 млн грн. Відтак, зменшення обсягу бюджетних 

призначень на 180 млн грн матиме наслідком виникнення кредиторської 

заборгованості за зобов'язаннями Національного інституту раку. 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати У країни - члени 

Комітету з питань бюджету Дубневич Я.В., Чорноволенко О.В. , Деркач А.Л., 

Гєллєр Є.Б . , Дубіль В.О., а також заступник Голови Національного агентства з 

питань підготовки та проведення в У країні фінальної частини чемпіонату 

Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів 

Жалдак В.О., заступник МінісТра охорони здоров'я України Богачев Р.М. , 
Перший заступник Міністра фінансів України Мярковський А.І. 

У ході обговорення Головою Комітету з питань бюджету Гєллєром Є.Б. 

внесено пропозицію погодити в межах загального обсягу бюджетних 

призначень, передбачених Міністерству охорони здоров' я на 2012 рік 

у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків розвитку в 

сумі 180000 тис. гривень шляхом зменшення їх обсягу за програмою 2301850 
«Реконструкція і розширення Національного інституту раку» та збільшення їх 

обсягу за програмою 2301820 «Будівництво сучасного лікувально

діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні 

«Охматдит» з урахуванням необхідності здійснення заходів з погашення 

кредиторської заборгованості за зобов'язаннями з реконструкції і розширення 

Національного інституту раку, зареєстрованими станом на кінець 2012 року в 
органах Державної казначейської служби У країни . Така пропозиція була 

підтримана більшістю присутніх членів Комітету з питань бюджету. 

Поряд з цим, народними депутатами - членами Комітету з питань 

бюджету звернуто увагу на неналежний стан використання коштів державного 

бюджету Міністерством охорони здоров' я та Національним агентством з 

питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату 

Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів, у зв' язку з 
чим запропоновано звернутися до Рахункової палати з приводу розгляду 

питання щодо проведення перевірки у 2013 році стану використання бюджетних 
коштів за бюджетними програмами Міністерства охорони здоров' я та 

Національного агентства з питань підготовки та проведення в У країні фінальної 

частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних 
проекпв. 

УХВАЛИЛИ: 
За наслідками розгляду та керуючись вимогами частин шостої та восьмої 

статті 23 Бюджетного кодексу України: 
- Погодити в межах загального обсягу бюджетних призначень, 

передбачених Міністерству охорони здоров'я на 2012 рік у загальному фонді 
державного бюджету, перерозподіл видатків розвитку в сумі 

180000 тис. гривень шляхом зменшення їх обсягу за програмою 2301850 
«Реконструкція і розширення Національного інституту раку» та збільшення їх 
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обсягу за програмою 2301820 «Будівництво сучасного ткувально

діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні 
«Охматдит» з урахуванням необхідності здійснення заходів з погашення 

кредиторської заборгованості за зобов'язаннями з реконструкції і розширення 

Національного інституту раку, зареєстрованими станом на кінець 2012 року в 
органах Державної казначейської служби України; 

- Погодити передачу бюджетних призначень, передбачених у 201 2 році 
Міністерству охорони .здоров'я у загальному фонді державного бюджету за 
програмою 2301820 «Будівництво сучасного лікувально-діагностичного 

комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит», у сумі 

180000 тис . гривень, Національному агентству з питань підготовки та 
проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з 

футболу та реалізації інфраструктурних проектів за програмою 6651250 
«Виконання Державної цільової програми з питань підготовки та проведення в 

Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу» для 
будівництва сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної 

дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит». 

Голосували: «За>>- 20, «проти» -О, «утрималось» - З. 

1.13. СЛУХАЛИ: 
Інформацію Першого заступника 

Мярковського А.І. про погодження зміни 

державного бюджету у 2012 році. 

Відмітили: 

Міністра фінансів У країни 

обсягів джерел фінансування 

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету надшшло 

звернення Міністерства фінансів України від 24.12.2012 N2 31-12130-2-4/8472 
щодо погодження зміни обсягів джерел фінансування державного бюджету у 

2012 році, що визначено пунктом 1 розпорядження Кабінету Міністрів У країни 
від 17.12.2012 N2 1050-р «Про збільшення у 2012 році обсягу джерел 

фінансування державного бюджету» . 

Згідно з частиною четвертою статті 15 Бюджетного кодексу У країни у 
разі зменшення обсягу джерел фінансування державного бюджету певного типу 

порівняно з обсягом, визначеним законом про Державний бюджет України , 

допускається за рішенням Кабінету Міністрів У країни, погодженим із 

Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, збільшення обсягу 

джерел фінансування державного бюджету іншого типу з дотриманням 

граничного обсягу річного дефіциту державного бюджету. 

Пунктом 1 зазначеного вище розпорядження Кабінету Міністрів України 
встановлено у 2012 році збільшити обсяг джерел фінансування державного 
бюджету, встановлений Законом України «Про Державний бюджет України 

на 2012 рік» за кодом 400000 «Фінансування за борговими операціями», 

на З ООО ООО тис. гривень у зв'язку із зменшенням обсягу джерел фінансування 

державного бюджету за кодом 500000 «Надходження від приватизації 
державного майна» з дотриманням граничного обсягу річного дефіциту 

державного бюджету. Міністерству фінансів доручено після погодження 
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зазначеної зміни обсягу джерел фінансування забезпечити внесення 

відповідних змін до розпису державного бюджету. 

Внаслідок реалізації цього розпорядження Уряду у зв' язку із збільшенням 

плану фінансування за борговими зобов'язаннями на відповідну суму 

збільшиться державний борг. При цьому, зазначене узгоджується з нормами 
Бюджетного кодексу України: відповідно до частини першої статті 16 Кодексу 
державні запозичення здійснюються в межах, визначених законом про 

Державний бюджет України (крім випадків, передбачених частиною четвертою 

статті 15 цього Кодексу та абзацом першим частини сьомої цієї статті), 

з дотриманням граничного обсягу державного боргу на кінець бюджетного 

періоду (крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 15 цього 

Кодексу). 

Слід зазначити, що у цьому розпорядженні Уряду не вказано про 

відповідну зміну обсягів джерел фінансування державного бюджету 

безпосередньо за загальним фондом та не конкретизовано джерела 

фінансування за борговими операціями. 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати України - члени 

Комітету з питань бюджету Мартоницький А.В., Чорноволенко О.В. , а також 

Перший заступник Міністра фінансів України Мярковський А.І. 

УХВАЛИЛИ: 
За наслідками розгляду та керуючись вимогами частини четвертої 

статті 15 Бюджетного кодексу України: 
погодити збільшення обсягу джерел фінансування державного бюджету, 

встановленого Законом України «Про Державний бюджет України на 201 2 рію> 
за кодом класифікації фінансування бюджету 400000 «Фінансування за 

борговими операціями», на З ООО ООО тис . гривень у зв' язку із зменшенням 

обсягу джерел фінансування державного бюджету за кодом 500000 
«Надходження від приватизації державного майна» з дотриманням граничного 

обсягу річного дефіциту державного бюджету, що визначено пунктом 1 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.12.2012 р N2 1050-р; 

рекомендувати Кабінету Міністрів України надалі у разі необхідності 

застосування положень частини четвертої статті 15 Бюджетного кодексу 

України у відповідному рішенні визначати фонд державного бюджету 

(загальний чи спеціальний) та конкретний тип джерел фінансування (за рівнем 

деталіЗації згідно з додатком N2 2 до закону про Державний бюджет України), 
за якими відбуватиметься зміна обсягів фінансування. 

Голосували: «За>>- 20, «проти»- О, «утрималось»- З. 

1.14. СЛУХАЛИ: 
Інформацію Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України про погодження перерозподілу 
між місцевими бюджетами обсягу субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, 
. . 

послуги з централІзованого водопостачання та водовщведення. 

24 



/;; 

Відмітили: 

Відповідно до частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу Кабінет 
Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України 

з питань бюджету може здійснювати розподіл та перерозподіл обсягів 

субвенцій та додаткових дотацій з державного бюджету місцевим бюджетам 

(крім додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих 

бюджетів) між місцевими бюджетами у межах загального обсягу відповідних 

субвенцій та додаткових дотацій. 

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету надійшло 

звернення Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово

комунального господарства України від 26.12.2012 N2 7/20-20765 щодо 

погодження перерозподілу між місцевими бюджетами обсягу субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з 

різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого 

водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та 

постачали ся населенню, яка виникла у зв' язку з невідповідністю фактичної 

вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та 

водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами 

державної влади чи місцевого самоврядування, згідно з додатком до листа. 

При цьому, критерії і обrрунтування вказаного перерозподілу коштів, 

а також інформацію щодо погодження з Мінфіном проекту відповідного 

рішення Кабінету Міністрів України із зазначеного питання (що обов'язково 

вимагається у частині шостій Порядку передачі бюджетних призначень, 

перерозподілу видатків і надання кредитів з бюджету, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 12.01 .2011 N2 18) не надано. 
Законом України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» 

субвенція передбачена у складі загального фонду державного бюджету у сумі 

7677,7 млн грн та спеціального фонду - у сумі 8236,4 млн грн. Розподіл їі 

обсягу між бюджетом Автономної Республіки Крим, обласними, міст Києва та 

Севастополя міськими бюджетами встановлено у додатку N2 1 до Порядку та 
. умов надання субвенції, затверджених постановою Кабінету Міністрів У країни 
від 11.06.2012 N2 517 (із змінами). 

За інформацією Міністра регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України на засіданні Уряду 26. 12.2012 
розглянуто перерозподіл обсягу субвенції між місцевими бюджетами (за 
загальним і спеціальним фондами) і додаток N2 1 до Порядку та умов надання 
субвенції, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.06.201 2 
N2 517, запропоновано у новій редакції. 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати України - члени 

Комітету з питань бюджету Павлов К.Ю., Дубневич Я.В ., Волков О.М. , 

Чорноволенко О.В . , Михальчишин Ю.А. , Молоток І.Ф., а також Міністр 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України Темник Г.П. , директор департаменту Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 

Старцева С.М. 
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УХВАЛИЛИ: 

За наслідками розгляду та керуючись вимогами частини шостої статті 108 
Бюджетного кодексу У країни, погодити перерозподіл між місцевими 

бюджетами обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію , послуги з 

централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, 

транспортувалися та постачалнея населенню, яка виникла у зв' язку з 

невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з 

централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що 

затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого 

самоврядування, згідно з листом Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.12.2012 
N2 7/20-20765, за умови унормування такого перерозподілу рішенням Кабінету 
Міністрів України. 

Голосували: «За>>- 19, «проти»- О, «утрималось» - 4. 

2. Організаційні питання. 

2.1. СЛУХАЛИ: 
Інформацію Голови Комітету з питань бюджету Гєллєра Є.Б. про перелік 

підкомітетів Комітету з питань бюджету Верховної Ради України сьомого 

скликання. 

Відмітили: 

Згідно із статтею 3 7 Закону У країни «Про комітети Верховної Ради 
України» для забезпечення основних напрямів своєї діяльності комітет створює 

із свого складу підкомітети. Підкомітет створюється у складі не менш як трьох . . 
члеюв компету. 

Частиною другою статті 109 Бюджетного кодексу України встановлено, 
що до повноважень Комітету Верховної Ради України з питань бюджету 

належать : 

1) підготовка питання щодо Основних напрямів бюджетної політики на 
наступний бюджетний період та попередній розгляд проекту закону про 

Державний бюджет України; 

2) надання до поданих на розгляд Верховної Ради України законопроектів 
висновків щодо їх впливу на показники бюджету та відповідності законам, що 

регулюють бюджетні відносини; 
3) попередній розгляд річного звіту про виконання закону про Державний 

бюджет України та підготовка проекту рішення щодо цього звіту для розгляду 

Верховною Радою України; 

4) попередНІй розгляд 

Міністерства фінансів України, 

інформації Кабінету Міністрів У країни, 

Державної казначейської служби У країни, 

інших центральних органів виконавчої влади про стан виконання закону про 

Державний бюджет У країни протягом відповідного бюджетного періоду; 
5) взаємодія з Рахунковою палатою (включаючи попередній розгляд 

висновків і пропозицій Рахункової палати). 

26 



Верховна Рада України 25 грудня 2012 року прийняла Постанову «Про 
комітети Верховної Ради України сьомого скликання», згідно з якою утворено 

Комітет з питань бюджету та до його предметів відання віднесено такі питання: 

- державна бюджетна політика та міжбюджетні відносини; 
- Державний бюджет України (включно з питаннями доходів, видатків 

бюджету, контролю за виконанням бюджету); 

- бюджетний процес; 
-державний внутрішній і зовнішній борг; 

. . 
- проведення експертизи щодо впливу законопроектІв, проектІв шших 

актів на показники бюджету та відповідності законам, що регулюють бюджетні 

вщносини; 

- діяльність державних фінансових органів; 
- діяльність Рахункової палати. 
Враховуючи наведене та беручи до уваги досвід роботи Комітету з питань 

бюджету Верховної Ради України шостого скликання, для забезпечення 

основних напрямів діяльності цього Комітету у Верховній Раді України . . . 
сьомого скликання пропонується утворити таю шдкомпети: . . . . 

пщкомпет з питань ощнки законопроектІВ щодо впливу на показники 

бюджету та відповідності бюджетному законодавству; 

підкомітет з питань доходів державного бюджету; 

підкомітет з питань державного боргу та фінансування державного 

бюджету; 

підкомітет з питань видатків державного бюджету; 

підкомітет з питань соціальних програм державного бюджету; 

підкомітет з питань інвестиційних програм державного бюджету; 

підкомітет з питань місцевих бюджетів; 

підкомітет з питань державного фінансового контролю та діяльності 

Рахункової палати. 

При цьому, питання про обрання керівництва підкомітетів та формування 

їх персонального складу пропонується розглянути на наступному засіданні 

Комітету з питань бюджету. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Створити у складі Комітету з питань бюджету Верховної Ради У країни 
сьомого скликання 8 підкомітетів: 

1) підкомітет з питань оцінки законопроектів щодо впливу на показники 
бюджету та відповідності бюджетному законодавству; 

2) підкомітет з питань доходів державного бюджету; 
З) підкомітет з питань державного боргу та фінансування державного 

бюджету; 

4) підкомітет з питань видатків державного бюджету; 
5) підкомітет з питань соціальних програм державного бюджету; 
6) підкомітет з питань інвестиційних програм державного бюджету; 
7) підкомітет з питань місцевих бюджетів; 
8) підкомітет з питань державного фінансового контролю та діяльності 

Рахункової палати; 
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2. Народним депутатам України - членам Комітету з питань бюджету 

не пізніше 4 січня 2013 року подати до секретаріату Комітету пропозиції щодо . . . 
входження до складу шдкомпетш. 

Голосували: «За>> - одноголосно. 

2.2. СЛУХАЛИ: 
Голова Комітету з питань бюджету Гєллєр Є .Б. звернув увагу народних 

депутатів - членів Комітету, що Постанова Верховної Ради України 

від 25 грудня 2012 року «Про комітети Верховної Ради України сьомого 

скликання» набирає чинності з дня набрання чинності Законом У країни 

від 25 грудня 2012 року «Про внесення зміни до статті 34 Закону України «Про 

комітети Верховної Ради України». Тому рішення Комітету з питань бюджету, 

прийняті на сьогоднішньому засіданні, маю.J.t> застосовуватися з набуттям 

чинносп щєю постановою. 

Голова Комітету Є.Б. Гєллєр 

Секретар Комітету В.В. Шкварклюк 
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