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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

Комітет з питань бюджету 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ N2____2 

.. ___o.s_.. лютого 20Ь01~ 

15°0 година м. Киів, вул. Банкова, 6-8 

Головує: Голова Комітету Гєллєр Є.Б. 

Присутні: 

Члени Комітету: Атрошенко В.А., Байдюк Л.М., Буряк С.В., 

Васильєв О.А., Волков О.М., Дубіль В.О., Дубневич Я.В., Зубик В.В., 
Іллєнко А.Ю., Калетник О.М., Канівець О.Л., Ландик В.І., Мартоницький А.В., 

Медуниця О.В., Михальчишин Ю.А., Молоток І.Ф., Павлов К.Ю., 

Пресман О.С., Різаненко П.О., Слюз Т.Я., Струк В.О., Табалов О.М., 

Фищук О.Г., Хмельницький В.І., Чорноволенко О.В., Шкварилюк В.В ., 

Шуфрич Н.І., Щербань А.В. 

Всього присутніх- 29 народних депутатів. 

Відсутні: 

Члени Комітету: Деркач А.Л., Жеребнюк В.М., Заболотний Г.М., 

Куравський І.І . , Путілов А.С., Скосар І.Є., Фельдман О.Б. 

Присутні: 

Від секретаріату Комітету: Ватульон 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., Острогляд Н.В., Пінчукона А.В., Пунда О.Б., 

Расчислова Л.В., Сікорський С.В., Якуш Л.І., Корольканська Г.М., 

Кочубей О.П., Переста Я.І., Щербаченко С.В., Яковенко С.П., Зайченко А.С., 
Козловська Г.М., Товстенко В.М. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про доповнення переліку підкомітетів Комітету з питань бюджету 

Верховної Ради України сьомого скликання, розподіл обов'язків між першими 

заступниками і заступниками Голови Комітету з питань бюджету, предмети 
відання і персональний склад підкомітетів Комітету з питань бюджету. 

2. Про проект плану роботи Комітету з питань бюджету на другу сесію 
Верховної Ради України сьомого скликання (лютий - липень 201 З року). 



3. Про застосування на період роботи Верховної Ради України сьомого 
скликання Порядку прийняття рішень з окремих питань у Комітеті Верховної 

Ради України з питань бюджету шляхом оформлення листа-погодження. 

(Розгляд питання перенесено) 

4. Про затвердження Порядку розгляду у Комітету з питань бюджету 
законопроектів щодо їх впливу на показники бюджету та відповідності 
законом, що регулюють бюджетні відносини. 

5. Різне. 
5.1. Щодо проведення б лютого о 15-00 наступного засідання Комітету 

з питань бюджету. 

5.2. Про загальну характеристику показників та положень Закону України 
«Про Державний бюджет України на 2013 рік» в контексті подальшого 

контролю за його виконанням. 

Голова Комітету поінформував народних депутатів - членів Комітету, що 

сьогодні 5 лютого 2013 року заплановано організаційне засідання Комітету, яке 
є необхідним для забезпечення належної роботи Комітету протягом сьомого 

скликання Верховної Ради. 

У зв' язку з тим, що 5 лютого 2013 року не відбулося відкриття другої 
сесії Верховної Ради, необхідно прийняти процедурне рішення щодо 

проведення сьогодні і завтра засідань Комітету. Відповідно до частини 

четвертої статті 1 О Регламенту Верховної Ради комітет за власною ініціативою 
може продовжити роботу після закінчення чергової сесії, якщо за це 

проголосувало більше половини членів комітету. Про прийняте рішення 

належить поінформувати Голову Верховної Ради. 

Голова Комітету вніс пропозицію підтримати це рішення. 

Голосували: «За>> - 24, «проти»- 5, «утрималось»- О. 

Прийнято рішення розпочати засідання Комітету. 

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

доповнення переліку підкомітетів Комітету з питань бюджету Верховної Ради 

України сьомого скликання, розподіл обов'язків між першими заступниками і 

заступниками Голови Комітету з питань бюджету, предмети відання і 

персональний склад підкомітетів Комітету з питань бюджету. 

Відмітили: 

На засіданні Комітету з питань бюджету Верховної Ради України сьомого 

скликання 26 грудня 2012 року ухвалено рішення створити у складі цього 

Комітету 8 підкомітетів. 
Разом з тим, враховуючи важливість комплексного опрацювання 

законопроектів про внесення змін до Бюджетного кодексу У країни, який є 

основоположним законом у системі бюджетного законодавства, доцільно 

додатково створити підкомітет з питань удосконалення положень Бюджетного 

кодексу України. 
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Голова Комітету з питань бюджету організовує роботу цього Комітету 

відповідно до повноважень, визначених статтею 34 Закону України «Про 
комітети Верховної Ради України». При цьому, зважаючи на предмети відання 

Комітету з питань бюджету, Голова Комітету здійснює координацію підготовки 

до розгляду бюджетних питань з метою забезпечення їх цілісності і системності 

та збалансованості бюджетних показників. 

Згідно з частиною першою статті 35 Закону України «Про комітети 

Верховної Ради України» розподіл обов'язків між першим заступником і 

заступником (заступниками) голови комітету затверджується на засіданні 

комітету за пропозицією голови комітету з прийняттям відповідного рішення. 

Пропонується, щоб перші заступники і заступники Голови Комітету з 

питань бюджету забезпечували опрацювання питань, віднесених до предметів 

відання Комітету з питань бюджету, шляхом координації діяльності 

відповідних підкомітетів. Відповідно підготовлено проект розподілу обов' язків 
між першими заступниками і заступниками Голови Комітету з питань бюджету 

(додаток М 1 до матеріалів засідання). 
Згідно із статтею 37 Закону України «Про комітети Верховної Ради 

України» предмети відання підкомітетів, їх перелік та кількісний склад 

визначаються компетом. 

Враховуючи наведене, а також зважаючи на визначені Бюджетним 

кодексом У країни повноваження Комітету з питань бюджету та його предмети 
відання, затверджені Постановою Верховної Ради України від 25.12.2012 р. 
NQ 11-VII «Про комітети Верховної Ради України сьомого скликання», 

підготовлено проект предметів відання підкомітетів Комітету з питань бюджету 

(додаток М 2 до матеріалів засідання). 
Народні депутати України - члени Комітету з питань бюджету мали 

подати свої пропозиції щодо входження до складу підкомітетів не пізніше 

4 січня 2013 року. 
З урахуванням зазначених пропозицій підготовлено проект 

персонального складу підкомітетів Комітету з питань бюджету Верховної Ради 

України сьомого скликання (додаток МЗ до матеріалів засідання). 

Крім того, Голова Комітету повідомив, що сьо1·одні додатково надійшла . . . . 
пропозищя щодо утворення ще двох шдкомпетш : 

з питань бюджетної підтримки регіонального розвитку, до предметів 

відання якого пропонується віднести питання державного фонду регіонал.ьного 
розвитку, з обранням головою цього підкомітету Канівця Олега Леонідовича та 

покладенням координації діяльності такого підкомітету на заступника Голови 

Комітету Волкова Олександра Михайловича; 

з питань бюджетної політики, до предметів відання якого пропонується 

віднести комплексне опрацювання Основних напрямів бюджетної політики, 

з обранням головою цього підкомітету Чорноволенка Олександра Віленовича 

та покладенням координації діяльності такого підкомітету на Першого 

заступника Голови Комітету Буряка Сергія Васильовича. 

Зважаючи на це, Голова Комітету запропонував підтримати проект 
рішення з оголошеним ним доповненням та необхідністю повного 
укомплектування складу підкомітетів (у тому числі новоутворених) відповідно 
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до пропозицій народних депутатів України - членів Комітету, яю належить 

термшово надати. 

В обговоренні питання взяв участь народний депутат - член Комітету 

Шуфрич Н.І. Зокрема, запропоновано врахувати додаткові пропозиції народних 
депутатів - членів Комітету про входження до складу відповідних підкомітетів. 

Зазначене належить відобразити в протоколі цього засідання і рішенні 

Комітету з цього питання. 

Пропозиція підтримана. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Створити у складі Комітету з питань бюджету Верховної Ради України 
сьомого скликання додатково до створених 8 підкомітетів такі підкомітети: 

підкомітет з питань удосконалення положень Бюджетного кодексу 
України; 

підкомітет з питань бюджетної підтримки регіонального розвитку; 

підкомітет з питань бюджетної політики. 

П. Затвердити розподіл обов' язків між першими заступниками і 

заступниками Голови Комітету з питань бюджету Верховної Ради України 

сьомого скликання: 

Розподіл обов'язків між першими заступниками 

і заступниками Голови Комітету з питань бюджету 

Верховвої Ради України сьомого скликання 

1. Перші заступники і заступники Голови Комітету з питань бюджету 

забезпечують опрацювання питань, віднесених до предметів відання Комітету з 

питань бюджету, шляхом координації діяльності таких підкомітетів: 

1) Перший заступник Голови Комітету Буряк Сергій Васильович: 
- підкомітет з питань видатків державного бюджету; 
- підкомітет з питань соціальних програм державного бюджету; 
- підкомітет з питань удосконалення положень Бюджетного кодексу 

України; 

- підкомітет з питань бюджетної політики; 

2) Перший заступник Голови Комітету Калетник Оксана Миколаївна: . . . . 
- шдкомпет з питань оцшки законопроекТІв щодо впливу на показники 

бюджету та в\цповідності бюджетному законодавству; 

- підкомітет з питань державного боргу та фінансування державного 

бюджету; 

З) Заступник Голови Комітету Волков Олександр Михайлович : 

- підкомітет з питань місцевих бюджетів; 

- підкомітет з питань бюджетної підтримки регіонального розвитку; 

4) Заступник Голови Комітету Дубіль Валерій Олександрович: 
- підкомітет з питань інвестиційних програм державного бюджету; 

5) Заступник Голови Комітету Дубневич Ярослав Васильович: 
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- підкомітет з питань доходів державного бюджету; 
- підкомітет з питань державного фінансового контролю та діяльності 

Рахункової палати. 

2. У разі відсутності Голови Комітету з питань бюджету його обов' язки 
виконує Перший заступник Голови Комітету, якому доручено їх виконувати 

Головою Комітету. 

Ш. Затвердити предмети відання підкомітетів Комітету з питань бюджету 

Верховної Ради України сьомого скликання: 

Предмети відання підкомітетів Комітету з питань бюджету 

Верховної Ради України сьомого скликання 

Підкомітети Комітету з питань бюджету попередньо розглядають 

питання, віднесені до предметів відання Комітету з питань бюджету, та готують 

їх для подальшого розгляду на засіданнях Комітету з питань бюджету за такими 

напрямами: 

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

опрацювання всіх зареєстрованих у Верховній Раді У країни 

законопроектів (крім тих, за якими Комітет з питань бюджету визначено 

головним) щодо їх впливу на показники бюджету та відповідності законам, що 

регулюють бюджетні відносини, а також інших питань за дорученням 

керівництва Комітету з питань бюджету; 

2) підкомітет з питань доходів державного бюджету: 
опрацювання питань доходів державного бюджету в процесі розгляду 

основних напрямів бюджетної політики, проекту закону про Державний 

бюджет України, законопроектів про внесення змін до закону про Державний 

бюджет України, звітів про виконання бюджету, законопроектів про внесення 

змін до Бюджетного кодексу України, висновків Рахункової палати за 
. . 

результатами проведених контрольних заходш, а також шших питань за 

дорученням керівництва Комітету з питань бюджету; 

З) підкомітет з питань державного боргу та фінансування державного 

бюджету: 

опрацювання питань фінансування державного бюджету і державного 

боргу в процесі розгляду основних напрямів бюджетної політики, проекту 

закону про Державний бюджет У країни, законопроектів про внесення змін до 
закону про Державний бюджет України, звітів про виконання бюджету, 
законопроектів про внесення змін до Бюджетного кодексу України, висновків 
Рахункової палати за результатами проведених контрольних заходів, а також 

інших питань за дорученням керівництва Комітету з питань бюджету; 

попередній розгляд питань про погодження рішень Кабінету Міністрів 

У країни щодо зміни обсягів джерел фінансування державного бюджету 

/відповідно до частини четвертої статті 15 Бюджетного кодексу У країни/; 

4) підкомітет з питань видатків державного бюджету: 
опрацювання питань видатків і кредитування державного бюджету в 

процесі розгляду основних напрямів бюджетної політики, проекту закону про 
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Державний бюджет України, законопроектів про внесення змін до закону про 
Державний бюджет України, звітів про виконання бюджету, законопроектів про 

внесення змін до Бюджетного кодексу У країни, висновків Рахункової палати за 

результатами проведених контрольних заходів, а також інших питань за 

дорученням керівництва Комітету з питань бюджету; 

попередній розгляд питань про погодження рішень Кабінету Міністрів 
У країни щодо перерозподілу видатків державного бюджету і надання кредитів з 

державного бюджету та передачі бюджетних призначень /відповідно до частин 

шостої, восьмої і дев'ятої статті 23 Бюджетного кодексу України/; 
5) підкомітет з питань соціальних програм державного бюджету: 
опрацювання питань видатків державного бюджету на соціальний захист 

та соціальне забезпечення в процесі розгляду основних напрямів бюджетної 

політики, проекту закону про Державний бюджет України, законопроектів про 

внесення змін до закону про Державний бюджет України, звітів про виконання 

бюджету, законопроектів про внесення змін до Бюджетного кодексу України, 

висновків Рахункової палати за результатами проведених контрольних заходів, 

а також інших питань за дорученням керівництва Комітету з питань бюджету; 

попередній розгляд питань про погодження рішень Кабінету Міністрів 

України щодо перерозподілу видатків державного бюджету і надання кредитів з 

державного бюджету та передачі бюджетних призначень на соціальний захист 

та соціальне забезпечення /відповідно до частин шостої і восьмої статті 23 
Бюджетного кодексу України/; 

опрацювання проектів бюджетів та кошторисів фондів 

загальнообов'язково го державного соціального і пенсійного страхування, звітів 

про виконання таких бюджетів та кошторисів у частині взаємовідносин цих 

фондів з державним бюджетом; 

6) підкомітет з питань інвестиційних програм державного бюджету: 
опрацювання питань видатків державного бюджету на розвиток базових 

галузей економіки в процесі розгляду основних напрямів бюджетної політики, 

проекту закону про Державний бюджет У країни, законопроектів про внесення 

змін до закону про Державний бюджет У країни, звітів про виконання бюджету, 

законопроектів про внесення змін до Бюджетного кодексу України, висновків 

Рахункової палати за результатами проведених контрольних заходів, а також 

інших питань за дорученням керівництва Комітету з питань бюджету; 

попередній розгляд питань про погодження рішень Кабінету Міністрів 

У країни щодо перерозподілу видатків державного бюджету і надання кредитів з 

державного бюджету та передачі бюджетних призначень на розвиток базових 

галузей економіки /відповідно до частин шостої і восьмої статті 23 Бюджетного 
кодексу України/; 

7) підкомітет з питань місцевих бюджетів: 
опрацювання питань місцевих бюджетів та їх взаємовідносин з 

державним бюджетом у процесі розгляду основних напрямів бюджетної 

політики, проекту закону про Державний бюджет У країни, законопроектів про 

внесення змін до закону про Державний бюджет України, звітів про виконання 

бюджету, законопроектів про внесення змін до Бюджетного кодексу України, 
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висновків Рахункової палати за результатами проведених контрольних заходів, 

а також інших питань за дорученням керівництва Комітету з питань бюджету; 

попередній розгляд питань про погодження рішень Кабінету Міністрів 

України щодо розподілу та перерозподілу обсягів субвенцій і додаткових 

дотацій з державного бюджету місцевим бюджетам між місцевими бюджетами 

у межах загального обсягу відповідних субвенцій та додаткових дотацій 

/відповідно до частини восьмої статті 23 та частини шостої статті 108 
Бюджетного кодексу України/; 

8) підкомітет з питань державного фінансового контролю та діяльності 
Рахункової палати: 

опрацювання питань державного фінансового контролю у процесі 

розгляду законопроектів про внесення змін до Бюджетного кодексу У країни, 

законів України «Про Рахункову палату» і «Про основні засади здійснення 

державного фінансового контролю в Україні», а також інших питань за 

дорученням керівництва Комітету з питань бюджету; 

опрацювання питань щодо призначень на посади 1 звшьнень з посад 

Голови і членів Рахункової палати та попередній розгляд щорічного звіту 

Рахункової палати про результати П діяльності; 

попередній узагальнений розгляд звітів про виконання бюджету і 

висновків Рахункової палати за результатами проведених контрольних заходів; 

9) підкомітет з питань удосконалення положень Бюджетного кодексу 

України 

комплексне опрацювання всіх законопроектів про внесення змін до 

Бюджетного кодексу України, Регламенту Верховної Ради України (в частині 

спеціальних процедур щодо державного бюджету) та пропозицій з 

удосконалення бюджетного процесу, а також інших питань за дорученням 

керівництва Комітету з питань бюджету; 

1 О) підкомітет з питань бюджетної підтримки регіонального розвитку 
опрацювання питань державного фонду регіонального розвитку у процесі 

розгляду основних напрямів бюджетної політики, проекту закону про 

Державний бюджет У країни, законопроектів про внесення змін до закону про 

Державний бюджет України, звітів про виконання бюджету, законопроектів про 

внесення змін до Бюджетного кодексу України, висновків Рахункової палати за 
. . 

результатами проведених контрольних заходІВ, а також шших питань за 

дорученням керівництва Комітету з питань бюджету; 

11) підкомітет з питань бюджетної політики 
комплексне опрацювання проекту Основних напрямів бюджетної 

політики та пропозицій з визначення бюджетної політики, а також інших 

питань за дорученням керівництва Комітету з питань бюджету. 

lV. Затвердити персональний склад підкомітетів Комітету з питань 

бюджету Верховної Ради У країни сьомого скликання (з урахування додатково 

поданих пропозицій народних депутатів- членів Комітету), обравши головами 

підкомітетів таких народних депутатів України: 

головою підкомітету з питань оцінки законопроектів щодо впливу на 

показники бюджету та відповідності бюджетному законодавству 

Михальчишина Юрія Адріяновича; 
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головою підкомітету з питань доходів державного бюджету - Жеребиюка 

Віктора Миколайовича; 

головою підкомітету з питань державного боргу та фінансування 
державного бюджету- Путілава Андрія Станіславовича; 

головою підкомітету з питань видатків державного бюджету - Пресмана 

Олександра Семеновича; 

головою підкомітету з питань соціальних програм державного бюджету -
Фельдмана Олександра Борисовича; 

головою підкомітету з питань інвестиційних програм державного 

бюджету - Молотка Ігоря Федоровича; 

головою підкомітету з питань місцевих бюджетів - Павлова Костянтина 

Юрійовича; 

головою підкомітету з питань державного фінансового контролю та 

діяльності Рахункової палати - Васильєва Олександра Андрійовича; 

головою підкомітету з питань удосконалення положень Бюджетного 

кодексу України- Атрошенка Владислава Анатолійовича; 

головою підкомітету з питань бюджетної підтримки регіонального 

розвитку - Канівця Олега Леонідовича; 

головою підкомітету з питань бюджетної поштики 

Олександра Віленовича. 

Чорноволенка 

Персональний склад підкомітетів Комітету з питань бюджету 

Верховної Ради України сьомого скликання 

Підкомітет з питань оцінки законопроектів щодо впливу на 

показники бюджету та відповідності бюджетному законодавству 

1. Михальчишин Юрій Адріянович -Голова підкомітету 

Члени підкомітету: 

2. Струк Володимир Олексійович 

З. Фельдман Олександр Борисович 

4. Шкварилюк Володимир Васильович 

Підкомітет з питань доходів державного бюджету 

1. Жеребнюк Віктор Миколайович - Голова підкомітету 

Члени підкомітету: 

2. Заболотний Григорій Михайлович 

З. Путілов Андрій Станіславович 

4. Слюз Тетяна Ярославівна 

5. Фищук Олександр Георгійович 

6. Шуфрич Нестор Іванович 
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Підкомітет з питань державного боргу та фінансування державного бюджету 

1. Путілов Андрій Станіславович- Голова підкомітету 

Члени підкомітету: 

2. Жеребнюк Віктор Миколайович 

З. Канівець Олег Леонідович 

4. Різаненко Павло Олександрович 

5. Слюз Тетяна Ярославівна 

Підкомітет з питань видатків державного бюджету 

1. Пресман Олександр Семенович - Голова підкомітету 

Члени підкомітету: 

2. Атрошенко Владислав Анатолійович 

З . Байдюк Лариса Макарівна 

4. Васильєв Олександр Андрійович 

5. Дубневич Ярослав Васильович 

6. Жеребнюк Віктор Миколайович 

7. Куравський Іван Іванович 

8. Ландик Валентин Іванович 

9. Мартоницький Артур Володимирович 

10. Молоток Ігор Федорович 

11. Путілов Андрій Станіславович 

12. Слюз Тетяна Ярославівна 

1З. Фельдман Олександр Борисович 

14. Фищук Олександр Георгійович 

15. Шуфрич Нестор Іванович 

Підкомітет з питань соціальних програм державного бюджету 

1. Фельдман Олександр Борисович - Голова підкомітету 

Члени підкомітету: 

2. Атрошенко Владислав Анатолійович 

З. Куравський Іван Іванович 

4. Михальчишин Юрій Адріянович 

5. Молоток Ігор Федорович 

6. Пресман Олександр Семенович 

Підкомітет з питань інвестиційних програм державного бюджету 

1. Молоток Ігор Федорович - Голова підкомітету 

Члени підкомітету: 

2. Атрошенко Владислав Анатолійович 

З. Жеребнюк Віктор Миколайович 
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4. Заболотний Григорій Михайлович 

5. Канівець Олег Леонідович 

6. Фельдман Олександр Борисович 

7. Хмельницький Василь Іванович 

Підкомітет з питань місцевих бюджетів 

1. Павлов Костянтин Юрійович - Голова підкомітету 

Члени підкомітету: 

2. Атрошенко Владислав Анатолійович 

З . Байдюк Лариса Макарівна 

4. Деркач Андрій Леонідович 

5. Дубневич Ярослав Васильович 

6. Жеребнюк Віктор Миколайович 

7. Заболотний Григорій Михайлович 

8. Зубик Володимир Володимирович 

9. Іллєнко Андрій Юрійович 

1 О. Канівець Олег Леонідович 

11. Куравський Іван Іванович 

12. Мартовицький Артур Володимирович 

1З. Молоток Ігор Федорович 
14. Путілов Андрій Станіславович 

15. Різаненко Павло Олександрович 

16. Скосар Ігор Євгенійович 

17. Стр ук Володимир Олексійович 

18. Табалов Олександр Миколайович 

19. Фищук Олександр Георгійович 

20. Чорноволенко Олександр Віленович 

21. Щербань Артем Володимирович 

Підкомітет з питань державного фінансового контролю 

та діяльності Рахункової палати 

1. Васильєв Олександр Андрійович - Голова підкомітету 

Члени підкомітету : 

2. Деркач Андрій Леонідович 

З. Канівець Олег Леонідович 

4. Медуниця Олег Вячеславович 

5. Молоток Ігор Федорович 

6. Путілов Андрій Станіславович 

7. Шуфрич Нестор Іванович 
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Підкомітет з питань удосконалення положень Бюджетного кодексу України 

І. Атрошенко Владислав Анатолійович- Голова підкомітету 

Члени підкомітету: 

2. Заболотний Григорій Михайлович 

З. Молоток Ігор Федорович 

4. Пресман Олександр Семенович 

Підкомітет з питань бюджетної підтримки регіонального розвитку 

І. Канівець Олег Леонідович- Голова підкомітету 

Члени підкомітету: 

2. Байдюк Лариса Макарівна 

З. Дубневич Ярослав Васильович 

4. Зубик Володимир Володимирович 

5. Павлов Костянтин Юрійович 

6. Путілов Андрій Станіславович 

7. Стр ук Володимир Олексійович 

8. Фищук Олександр Георгійович 

Підкомітет з питань бюджетної політики 

І. Чорноволенко Олександр Віленович - Голова підкомітету 

Члени підкомітету: 

2. Павлов Костянтин Юрійович 

З. Шуфрич Нестор Іванович 

Враховувати подальші пропозиції народних депутатів - членів Комітету 
про входження до складу (або вихід зі складу) підкомітетів з наступним 

інформуванням народних депутатів - членів Комітету. 

Голосували: «За>> - 28, «проти»- І, «утрималось» -О. 

2.СЛУХАЛИ: 

Інформацію секретаря Комітету з питань бюджету Шкварилюка В.В. про 

проект плану роботи Комітету з питань бюджету на другу сесію Верховної Ради 

України сьомого скликання (лютий- липень 2013 року). 

Відмітили: 

Проект плану роботи передбачає основні напрями діяльності Комітету, 

насамперед, законопроектну. Основою законотворчої роботи Комітету на 
другій сесії (розділ І проекту плану роботи) має стати підготовка пропозицій та 

розгляд Основних напрямів бюджетної політики на 20 І4 рік , а також звіту про 
виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 20І2 рію> 
шляхом подання відповідних проектів постанов на розгляд Верховної Ради 

України. 
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Поряд з тим, важливе місце належить опрацюванню проектів законів про 
внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 

2013 рік» та до Бюджетного кодексу України. 
У розділі ІІ проекту плану роботи передбачено розгляд законопроектів, до 

яких Комітетом з питань бюджету мають бути надані висновки щодо їх впливу 

на показники бюджету та відповідності бюджетному законодавству. Відповідно 

до Регламенту Верховної Ради України такі висновки Комітет з питань 

бюджету надає до всіх зареєстрованих у Верховній Раді законопроектів. 

У розділі IV проекту плану роботи запропоновано, зокрема, перелік 

заходів з питань виконання державного бюджету у 2013 році та проведення 
підготовки до розгляду у Верховній Раді звіту про виконання закону про 

державний бюджет на 2012 рік. 
Поряд з тим, законопроекти, за якими Комітет з питань бюджету 

визначено головним, пропонуються для включення їх до порядку денного 

другої сесії Верховної Ради сьомого скликання. 

Водночас, на виконання вимог Регламенту у Верховній Раді 

зареєстровано три законопроекти (реєстр. N!! 0860, 0861 , 0862), за якими у 

минулому скликанні Комітет було визначено головним, однак розгляд яких 

Верховною Радою шостого скликання було не завершено. Зазначені 

законопроекти пропонується не вкл10чати до порядку денного роботи другої 

сесії Верховної Ради сьомого скликання як такі, що втратили актуальність, з 

таких причин: 

проект Закону про внесення змін до статті 85 Бюджетного кодексу 

України (щодо фінансування вищих медичних навчальних закладів, закладів 

післядипломної освіти) за реєстр. N!! 0860 - у зв'язку з врегулюванням 

порушеного питання нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів 

України та зважаючи на відповідні повноваження Кабінету Міністрів України, 

встановлені частиною другою статті 85 Бюджетного кодексу України (з 

урахуванням змін, внесених Законом України від 16.10.2012 N!! 5428-VI «Про 
внесення змін до Бюджетного кодексу України»); 

проект Закону про фонд майбутніх поколінь за реєстр. NQ 0861 - у зв' язку 

із наявністю фінансово-економічних ризиків практичного застосування 

положень законопроекту, виходячи із поточного стану соціально-економічного 

розвитку країни, реальних фінансових можливостей держави та тенденцій 

розвитку національної і світової економік; 

проект Закону про внесення зміни до статті 51 Бюджетного кодексу 
України (щодо спрямування видатків на утримання працівників торговельно

економічних місій) за реєстр . N!! 0862 - у зв' язку з відсутністю нормативно

правового регулювання діяльності торговельно-економічних місій, що не дає 
.. . . . . 

пщстав для змши порядку проведення ВІДПОВІДних видатюв 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити план роботи Комітету з питань бюджету на другу сесію 
Верховної Ради України сьомого скликання (лютий - липень 2013 року) з 

урахуванням пропозицій народних депутатів України - членів Комітету, що 

додається. 

Голосували : «За>>- одноголосно . 
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4. СЛУХАЛИ: 
Інформацію голови підкомітету з питань оцінки законопроектів щодо 

впливу на показники бюджету та відповідності бюджетному законодавству 

Михальчишина Ю.А. про затвердження Порядку розгляду у Комітету з питань 

бюджету законопроектів щодо їх впливу на показники бюджету та 

відповідності законом, що регулюють бюджетні відносини. 

Відмітили: 

Відповідно до статті 93 Регламенту Верховної Ради України кожен 

законопроект після його реєстрації не пізніш як у п'ятиденний строк 

направляється у Комітет з питань бюджету для проведення експертизи щодо · 
його впливу на показники бюджету та відповідності законом, що регулюють 

бюджетні відносини. 

Керуючись статтею 93 Регламенту Верховної Ради України та статтею 27 
Бюджетного кодексу України, Комітет з питань бюджету здійснює відповідне . . 
опрацювання усІх законопроекТІв. 

З метою забезпечення своєчасного розгляду Комітетом з питань бюджету 

таких законопроектів пропонується визначити процедуру їх розгляду згідно з 

запропонованим порядком до розгляду. 

УХВАJІИJІИ: 

Затвердити Порядок розгляду у Комітеті з питань бюджету 

законопроектів щодо їх впливу на показники бюджету та відповідності законам, 

що регулюють бюджетні відносини: 

ПОРЯДОК 

розгляду у Комітеті з питань бюджету 

законопроектів щодо їх впливу на 

показники бюджету та відповідності 

законам, що регулюють бюджетні відносини 

Відповідно до статті 93 Регламенту Верховної Ради України кожен 

законопроект після його реєстрації не пізніш як у п'ятиденний строк 

направляється у Комітет з питань бюджету (далі - Комітет) для проведення 

експертизи щодо його впливу на показники бюджету та відповідності законам, 

що регулюють бюджетні відносини. 
Керуючись статтею 93 Регламенту Верховної Ради У країни та статтею 2 7 

Бюджетного кодексу України, Комітет здійснює опрацювання та розгляд 

законопроектів у такій послідовності. 

1) Кожен законопроект1 після його реєстрації у Верховній Раді України 
передається до Комітету і не пізніш як у триденний строк направляється ним до 

Кабінету Міністрів України для здійснення експертизи щодо впливу 

1 Усі зареєстровані у Верховній Раді України законопроекти та супровідні до них 
документи у встановленому Регламентом Верховної Ради України порядку вводяться 

до бази даних законопроектів електронної комп'ютерноїмережі веб-сайту Верховноі· 

Ради (n. 4 ст. 92) та у п'ятиденний строк надаються народним депутатам (n. 1 
ст. 98). 
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законопроекту на показники бюджету та відповідності його законам, що 

регулюють бюджетні відносини. 

Направлення законопроекту до Кабінету Міністрів У країни 

забезпечується працівниками секретаріату, відповідальними за такий напрямок 

роботи, шляхом підготовки відповідного листа з переліком законопроектів, що 

надійшли до Комітету2. 
2) Кабінет Міністрів України у двотижневий строк з дня отримання 

законопроекту передає до Комітету експертний висновок, підготовлений 

Міністерством фінансів У країни за участю інших заінтересованих центральних 
. .. 

оргаюв виконавчо1 влади. 

Експертний висновок до законопроекту має містити інформацію щодо 

повноти та достовірності даних, викладених у фінансово-економічному 

обrрунтуванні, впливу законопроекту на показники бюджету (з обов'язковим 

визначенням вартісної величини такого впливу), можливостей фінансового 

забезпечення у відповідному бюджетному періоді, відповідності законам, що 

регулюють бюджетні відносини, та пропозиції щодо його розгляду; 

З) експертний висновок до законопроекту, що надійшов до Комітету, 

реєструється працівниками секретаріату, відповідальними за такий напрямок 

роботи, і передається для опрацювання працівнику секретаріату, 

відповідальному за забезпечення попереднього розгляду відповідного 

законопроекту згідно з функціональними обов' яз ками; 

4) отримавши експертний висновок Кабінету Міністрів У країни до 

законопроекту та за необхідності висновок Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України (далі - ГНЕУ) до нього, 

працівники секретаріату аналізують законопроект. Законопроект, який не 

впливає на показники бюджету, заноситься до відповідного списку 

законопроектів, а щодо законопроекту, який впливає на показники бюджету, 

та/або законопроекту, положення якого не відповідають законам, що 

регулюють бюджетні відносини, готується проект рішення Комітету. 

Проект ухвали щодо законопроекту, який впливає на показники 

бюд:JІСету, має містити висновки щодо терміну набрання чинності законом: 

- якщо законопроект буде мати вплив на надход:JІсення бюджету, 

збільшуючи і:Х, або на витрати бюджету, зменшуючи іХ, то у разі його 

прийняття закон може набирати чинності у терміни, визначені автором 

законопроекту (або згідно із законодавством); 

- якщо законопроект буде мати вплив на надход;;ІСення бюд;;ІСету, 

зменшуючи і:Х, або на витрати бюд;;Ісету, збільшуючи і:Х, і не буде містити 

д:JІсерел покриття таких втрат, термін набрання чинності відповідним 

законом вказується, виходячи із вимог частини третьої статті 27 
Бюджетного кодексу України (тобто, у разі прийняття відповідного закону до 

15 липня поточного року, він має вводитися в дію не раніше 1 січня наступного 

2 Згідно з розпорядженням Голови Верховної Ради Украіни «Про порядок роботи з 
документами у Верховній Раді Украіни» копії законопроектів, що передаються до 

відповідних комітетів Верховної Ради Украі·ни, в обов 'язковому порядку 

надсwюються сектором реєстрації законопроектів до Кабінету Міністрів Украі"ни. 
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(планового) року, а якщо після 15 липня поточного року - не раніше 1 січня 
наступного за плановим року (або 1 січня наступного за цим року залежно від 
часу прийняття закону). 

У проекті рішення щодо законопроекту, поло:;Ісення якого не 

відповідають законам, що регулюють бюд:;1сетні відносини, зазначаються 

виявлені протиріччя, неузгодженості або невідповідність та вказується на 

необхідність приведення у відповідність до бюджетного законодавства 

поло:;ІСень законопроекту при наступному його доопрацюванні. 

5) за наслідками опрацювання працівниками секретаріату законопроектів 
відповідальним працівником секретаріату формуються: список законопроектів, 

що впливають на показники бюджету, і список законопроектів, що не 

впливають на показники бюджету (у кожному зі списків вказуються окремо 
. . 

законопроекти, положення яких не ВІДПОВІдають законам, що регулюють 

бюджетні відносини), і передаються на розгляд підкомітету з питань оцінки 

законопроектів щодо їх впливу на показники бюджету та відповідності 

бюджетному законодавству (далі- підкомітет). 

Разом з відповідними списками законопроектів підкомітету надаються: 

щодо законопроектів, які не впливають на показники бюджету, - їх копії 

та копії висновків Кабінету Міністрів України до них; 

щодо законопроектів, які впливають на показники бюджету, - їх копії, 

копії висновків Кабінету Міністрів України до них та проект рішення Комітету 

щодо кожного з них, . . . 
щодо законопроектІВ, положення яких не вІДповІДають законам, що 

регулюють бюджетні відносини (можуть бути складовою обох списків), - їх 

копії, копії висновків Кабінету Міністрів України до них та проект рішення 

Комітету щодо кожного з них; 

б) при опрацюванні системних законопроектів, що визначають державну 

політику та механізми державного регулювання у відповідних сферах 

економіки та суспільного життя, доцільно вивчити висновок ГНЕУ, що 

надходить до Комітету. 

У такому разі висновок ГНЕУ додається до матерІалІВ щодо 

законопроекту; 

7) Підкомітет розглядає матеріали щодо кожного законопроекту і 

визначається щодо винесення його на розгляд Комітету, а також щодо 

необхідності виступу від імені Комітету на пленарному засіданні при розгляді 

Верховною Радою У країни того чи іншого законопроекту. 

8) За наслідками розгляду підкомітетом законопроектів відповідальний 
працівник секретаріату не пізніше ніж за добу до засідання Комітету передає 

народним депутатам - членам Комітету для розгляду: 

-список законопроектів, які не впливають на показники бюджету, (якщо . . . 
у списку зазначеш законопроекти, положення яких не ВІДПОВІДають законам, 

що регулюють бюджетні відносини, то за кожним з таких законопроектів 
додається проект рішення Комітету та копія висновку Кабінету Міністрів 

України), 
- список законопроектів, які впливають на показники бюджету, . . 

включаючи п, положення яких не ВІДПОВІдають законам, що регулюють 
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бюджетні відносини, разом з проектом рішення Комітету та копією висновку 

Кабінету Міністрів У країни щодо кожного із законопроектів. 

9) На засідання Комітету надаються списки законопроектів, які не 

впливають/впливають на показники бюджету та/або не відповідають законам, 

що регулюють бюджетні відносини, кожному з членів Комітету та 

З примірники копій матеріалів до них (головуючому на засіданні Комітету, 

заступнику Голови Комітету, який координує діяльність підкомітету, та голові 

підкомітету- для використання у разі виникнення додаткових запитань). 

1 О) На засіданні Комітету законопроекти розглядаються і голосуються 

списком відповідно (окремо за тими, що впливають на показники бюджету, та 

за тими, що не впливають на показники бюджету). 

У разі виникнення питань щодо того чи іншого законопроекту, народні 

депутати - члени Комітету вносять пропозиції про виключення його зі списку 

при голосуванні з формулюванням "розглянути на черговому засіданні"; 

11) За результатами прийнятого Комітетом рішення працівники 

секретаріату готують за кожним із законопроектів лист до Комітету, що 

визначений головним з попереднього розгляду відповідного законопроекту. 

Відповідальний працівник секретаріату візує такі листи у голови підкомітету, 

заступника Голови Комітету, який координує діяльність підкомітету, передає на 

підпис Голові Комітету. 

rолосувалн: «За>> - ОДНОГОЛОСНО. 

5. Різне. 

5.1. Щодо підготовки засідання Комітету з питань бюджету 6 лютого 
поточного року. 

Голова Комітету оголосив про проведення 6 лютого п . р. о 15-00 
наступного засідання Комітету з питань бюджету та доручив головам 

відповідних підкомітетів забезпечити підготовку питань до розгляду на такому 
. . 

засщанш: 
. . . . . 

- голою шдкомпету з питань оцшки законопроекпв щодо впливу на 

наказники бюджету та відповідності бюджетному законодавству 

Михальчишину Ю.А. - про законопроекти щодо їх впливу на показники 

бюджету з урахуванням схваленого сьогодні Порядку; 

- голові підкомітету з питань удосконалення положень Бюджетного 

кодексу України Атрошенку В.А.- щодо законопроекту про внесення змін до 

Бюджетного кодексу У країни за реєстр. N2 2160 (зважаючи на те, що розгляд 
цього законопроекту за пропозицією Уряду передбачено у розкладі зас ідань 

Верховної Ради на четвер поточного пленарного тижня). 

5.2. Щодо загальної характеристики показників та положень Закону 

України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» в контексті подальшого 
контролю за його виконанням. 
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Голова Комітету поінформував, що з метою належного аналізу практики 

застосування Закону України від 6 грудня 2012 року N2 5515-VI «Про 

Державний бюджет України на 2013 рік» та у подальшому забезпечення 

контролю за його виконанням секретаріатом Комітету з питань бюджету 

підготовлено довідку щодо цього Закону з аналітичними табличними та іншими 

матеріалами (додаються) стосовно показників: 

- макропоказниюв, 
- доходів зведеного і державного бюджетів, 
- фінансування державного бюджету, 
- державного боргу, 
- видатків та кредитування зведеного і державного бюджету, 
- міжбюджетних трансфертів та місцевих бюджетів. 

Ця довідка надана членам Комітету 15 січня 2013 року. 

Голова Комітету рекомендував народним депутатам - членам Комітету 

взяти таку інформацію до відома та використання в роботі. 

rолова Комітету 

І ) 
~-

~ /r-

~.~-
~tш. / 

Є.Б. rєллєр 

Секретар Комітету В.В. Шкваролюк 
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