
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

Комітет з питань бюджету 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ N2 5 

1500 година м. Київ, вул. Баюшва, 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., Деркач А.Л., Дубіль В.О., Дубневич Я.В., 
Жеребнюк В.М., Заболотний Г.М., Зубик В.В., Іллєнко А.Ю., Калетник 0.1\1.: 
Канівець О.Л., Куровський 1.1., Ландик В.1., Мартовицький А.В., 

Михальчишин Ю.А., Молоток І.Ф., Павлов К.Ю., Пресман О.С., Путілов А.С., 
Різаненко П.О., Скосар І.Є., Слюз Т.Я., Струк В.О., Табалов О.М., 
Фельдман О.Б., Фищук О.Г., Шкварилюк В.В., Щербань А.В., Шуфрич Н.1. 

BcLoro присутніх - 33 народні депутати. 

Відсутні: 

Члени Комітету: Медуниця О.В., Хмельницький В.1., Чорноволенко 0.3. 

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

Книшенко І.Ф., Фещук С.Л., Боброва т.с., Больбат 0.0., Кодацька С.1., 
Криволап М.К., ОСТРОГJІЯД Н.В., Пінчукова А.В., Пунда О.Б., Расчислова Л.В., 

Якуш Л.І., Корольковська Г.М., Переста Я.1., Щербаченко С.В., Яковенко С.П., 

Зайченко А.С., Козловська Г.М. 

Список запрошених додається. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про проект Закону України про внесення змін до додатків N2N2 3 та 7 
до Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» (щодо зміни 
назви субвенції) (реєстр. N2 2339 від 19.02.2012), поданий народним депутатом 
України Кілінкаровим С.П. 



2. Про прийняття рішення щодо законопроектів про внесення змін до 
Бюджетного кодексу України щодо зарахування податку на доходи фізичних 

осіб до доходу бюджету міста Києва 

2.1. - реєстр. N2 1090 від 13.12.2012, поданий народними депутатами 
України Андрієвським Д.Й., Павловським А.М., Бригинцем О.М. 

2.2. - реєстр. N2 1090-1 від 19.12.2012, поданий народними депута:гами 
України Кличком В.В., Новак Н.В., Карпунцовим В.В., Чумаком В.В., 

Іщенком В.О., Паламарчуком М.П. 

2.3. - реєстр. N2 1090-2 від 25.12.2012, поданий народними депутатами 
України Чорноволенком О.В., Одарченком Ю.В. 

(За повернення до розгляду пункту 2 порядку денного проголосувало 
17 членів Комітету) 

3. Про перегляд рішення щодо законопроекту про доповнення статті 6 
Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» (щодо 

будівництва метрополітену на житловий масив Троєщина) (реєстр. N2 1160 
від 24.12.2012), поданого народним депутатом України Яворівським В.О. 

4. Про проект Закону України про внесення змін до статті 6 Закону 
України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» (реєстр. N22476 
від 06.03.2013), поданий Кабінетом Міністрів України. 

5. Про розгляд законопроектів щодо їх впливу на показники бюджету та 
відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини, згідно з 

Регламентом Верховної Ради України і статтею 27 Бюджетного кодексу 

України. (За CnUCKOJH) 

6. Про проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про 
Державний бюджет України на 2013 рію> щодо надання субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на будівництво житла для військовослужбовців 

та працівників Міністерства оборони У країни в с.Дівички Переяслав

Хмельницького району Київської області (реєстр.N22027 від 16.01.2013), 
поданий народним депутатом України Міщенком С.Г. 

7. Про проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про 
Державний бюджет У країни на 2013 рік» щодо надання субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах 
на теплову енергію КПТМ «Бориспільтепломережа» (реєстр. N~ 2028 
від 16.01.2013), поданий народним депутатом України Міщенком С.Г. 

8. Різне. 
8.1. Про орієнтовний розклад засідань Комітету з питань бюджету на 

квітень 2013 року. 
8.2. Окремі питання організації засідань Комітету. 

І. СЛУХАЛИ: 

Інформацію заступника Міністра регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України Ісаєнка Д.М. про проект Закону 

України про внесення змін до додатків N!!N!!3 та 7 до Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2013 рік» (щодо зміни назви субвенції) 
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(реєстр. N!! 2339 від 18.02.2013, поданий народним депутатом України 

Кілінкаровим е.п. 

Відмітили: 

Проектом закону пропонується змінити у додатках N!! 3 та N!! 7 до Закону 
України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» назву бюджетної 

програми з метою розширення напрямів використання субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на капітальний ремонт систем централізованого 

водопостачання та водовідведення (доповнивши такими видами робіт як 

будівництво та реконструкція об'єктів таких систем). 

Зазначена субвенція затверджена у сумі 440 млн грн для обласних 
бюджетів Дніпропетровської (40 млн грн), Донецької (200 млн грн), Запорізької 
(50 млн грн.), Луганської (130 млн грн.), Миколаївської (10 млн грн.) та 

Херсонської (10 млн грн.) областей. Головним розпорядником коштів за 

бюджетною програмою визначено Мінрегіон України. 

Порядок та умови надання цієї субвенції затверджено постановою 

Кабінету Міністрів України від 11.02.2013 N!! 109. 
Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

у своєму експертному висновку до законопроекту (від 25.02.2013 
М 16/3-221/2339) висловлює окремі зауваження до нього, звертаючи увагу, 
зокрема, на необхідність більш докладного обrрунтування розширення 

напрямів використання субвенції з точки зору можливості їх практичної 

реалізації в межах обсягу субвенції, передбаченої Законом, і вважає, що для 

прийняття виваженого рішення щодо внесеного законопроекту слід отримати 

відповідний експертний висновок Кабінету Міністрів України. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку (.'1ист 

від 06.03.2013 за М 31-06330-02/6-2/7264) зазначає, що підтримує законопроект 
та відмічає відсутність його впливу на показники державного та місцевих 

бюджетів. 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово

комунального господарства України повідомляє, що питання, які пропонується 

врегулювати законопроектом, є надзвичайно актуальними для поліпшення . . . 
техНІЧНОГО стану систем централІзованого водопостачання та ВОДОВІДведення, . ... . 
ПІДвищення якосТІ ВІДПОВІДних послуг, а ВІДтак звертається з проханням 

ПІДтримати проект закону за реєстр. N!! 2339 (лист від 22.02.2013 
за М 7/9-2689). 

Разом з тим, законопроектом передбачається додатковий напрям 

субвенції «нове будівництво», хоча будівництво об'єктів за своєю суттю є 

новим будівництвом. Враховуючи зазначене, а також у зв'язку з відсутністю 

терміну «нове будівництво» в нормативно-правових актах, доцільно виключити 

з тексту проекту закону слово «нове». 

Крім того, законопроект не в повнlИ МІрІ відповідає 

нормотворчої техніки у частині оформлення законопроектів щодо 

змін до державного бюджету. 
Поряд з тим, пунктом 2 розділу ІІ законопроекту Кабінету 

України доручається здійснити нормативно-правове забезпечення 

вимогам 

внесення 

Міністрів 
. . .. 

реалІЗаЦl1 



відповідного закону. Однак за змістом положень пункту 6 статті 116 
Конституції України, статті 42 Бюджетного кодексу України та статті 29 Закону 
України «Про Кабінет Міністрів України», які є нормами прямої дії, 

забезпечення виконання затвердженого Верховною Радою України Державного 

бюджету України належить до повноважень Кабінету Міністрів України. 

Враховуючи, що законодавчо внесені зміни до закону про Державний бюджет 

України стають його невід'ємною складовою, немає необхідності додатково 

доручати Уряду виконувати відповідний закон. 

Враховуючи наведене, у разі ПlДтримки зазначеної законодавчО1 

ІНІЦІаТИВИ, необхідно внести техніко-юридичні ЗМІНи до положень 

законопроекту, що не вплине на його зміст, а саме: 

1) розділ І викласти в уточненій редакції, а саме: 
«І. Внести до Закону України «Про Державний бюджет України на 

2013 рік» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., NQ 5-6, ст.198) такі зміни: 
у додатку NQ 3 найменування бюджетної програми за кодом програмної 

класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2761530 викласти в 
такій редакції: «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт систем централізованого 

водопостачання та ВОДОВІДведення»; 

у додатку N!! 7 щодо субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
на капітальний ремонт систем централізованого водопостачання та 

водовідведення слова «капітальний ремонт» замінити словами «будівництво, 

реконструкцію та капітальний ремонт»; 

2) пункт 2 розділу 11 виключити. 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати України - члени 

Комітету з питань бюджету Шуфрич Н.І., Іллєнко Л.Ю., Слюз т.Я., 

Заболотний Г.М., Канівець О.Л., Гєллєр Є.Б., Деркач Л.Л., Павлов К.Ю., 

а також заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово

комунального господарства України Ісаєнко Д.М. 

Голова підкомітету з питань місцевих бюджетів Павлов к.ю. 

запропонував рекомендувати Верховній Раді України законопроект за 

реєстр. N!! 2339 за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу 
та в цілому як закон з урахуванням пропозицій щодо уточнення тексту 

законопроекту, викладених у проекТІ РІшення, який роздано. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 
внесення змін до додатків NQNQ 3 та 7 до Закону України «Про Державний 
бюджет України на 2013 рік» (ЩОДО зміни назви субвенції) (реєстр. NQ 2339), 
поданий народним депутатом України Кілінкаровим С.П., за наСЛ1дками 

розгляду у першому читанні прийняти за основу та в ЦІЛому як закон з 

урахуванням таких ЗМІН: 

1) розділ І викласти в такій редакції: 
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«І. Внести до Закону України «Про Державний бюджет України на 

2013 рік» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., И~ 5-6, ст. 198) такі 

ЗМІНИ: 

у додатку И~ 3 найменування бюджетної програми за кодом програмної 
класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2761530 викласти в 
такій редакції: «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт систем централізованого 

водопостачання та ВОДОВІДведення»; 

у додатку И~ 7 щодо субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
на капітальний ремонт систем централІзованого водопостачання та 

водовідведення слова «капітальний ремонт» замінити словами «будівництво, 

реконструкцію та капітальний ремонт»; 

2) пункт 2 розділу ІІ виключити. 
2. Комітету з питань бюджету разом з Головним юридичним управлінням 

Апарату Верховної Ради України при оформленні на підпис Голові Верховної 

Ради України законопроекту за реєстр. И~ 2339, у разі його прийняття, мають 
внести необхідні редакційні та техніко-юридичні уточнення, пов'язані з 

ухваленим Комітетом рішенням щодо цього законопроекту. 

Голосували: «зю> - 30, «проти» - о, «утрималось» - 2, «не голосувало» - 1. 

2.СЛУХАЛИ: 

Про прийняття рішення щодо законопроектів про внесення змін до 

Бюджетного кодексу України стосовно зарахування податку на доходи 

фізичних осіб до доходу бюджету міста Києва за реєстр. И~ 1090 від 13.12.2012, 
поданого народними депутатами України Андрієвським Д.Й., 
Павловським А.М., Бригинцем О.М., реєстр. X~ 1090-1 від 19.12.2012, поданого 
народними депутатами України Кличком В.В., Новак Н.В., 

Карпунцовим В.В. та іншими, реєстр. X~ 1090-2 від 25.12.2012, поданого 

народними депутатами України Чорноволенком О.В., Одарченком Ю.В. 

Відмітили: 

Комітет з питань бюджету на своєму засіданні 13 березня 2013 року 
розглянув законопроекти про внесення змін до Бюджетного кодексу У країни 

щодо зарахування у повному обсязі податку на доходи фізичних осіб, що 

сплачується (перераховується) на території міста Києва, до доходу бюджету 

міста (реєстр. И~ 1090, И~ 1090-1 і И~ 1090-2). 
В обговоренні питання взяли участь народні депутати України - члени 

Комітету з питань бюджету, автори зазначених законопроектів - народні 

депутати України Чорноволенко О.В. та Бригинець О.М., а також Перший 

заступник Міністра фінансів України Мярковський А.І., начальник 

департаменту фінансів Київської міської державної адміністрації Репік В.М. 

Зважаючи на попереднє опрацювання законопроектів з урахуванням 

експертних висновків Міністерства фінансів України (яке не підтримує 

прийняття законопроектів) та Головного науково-експертного управління 

Апарату Верховної Ради У країни (яким надано зауваження до законопроектів) 

у підкомітеті з питань удосконалення положень Бюджетного кодексу У країни, 

5 



головою підкомітету Атрошенком В.А. запропоновано Комітету прийняти таке 
рішення: рекомендувати Верховній Раді законопроекти за реєстр. N2 1090, 
N2 1090-1 і N2 1090-2 за наслідками розгляду у першому читанні відхилити. 

Однак, така пропозиція не отримала необхідної кількості голосів 

народних депутатів - членів Комітету з питань бюджету. Відтак, Комітет не 

ухвалив висновку щодо зазначених законопроекТІВ. 

Поряд з тим, надійшла окрема думка першого заступника Голови 

Комітету з питань бюджету - народного депутата У країни Калетник О .М. 

(додається на 1 арк.). 
Відповідно до частини першої статті 111 Регламенту Верховної Ради 

України за наслідками підготовки законопроекту до розгляду в першому 

читанні головний комітет ухвалює висновок, який має містити: 

1) пропозицію про прийняття Верховною Радою щодо відповідного 

законопроекту одного з РІшень, зокрема: 

- прийняття законопроекту за основу з дорученням головному КОМІТету 

підготувати його до другого читання; 

- ВІДхилення законопроекту; 
- повернення законопроекту суб'єкту права законодавчої ініціативи на 

доопрацювання або направлення його до головного комітету для підготовки на 

повторне перше читання, визначивши при цьому основНІ положення, принципи, 

критерії, яким повинен відповідати доопрацьований законопроект чи його 

структурНІ частини; 

2) пропозицію щодо перенесення розгляду законопроекту (в раЗІ 

необхідності). 

Таким чином, ЗГІдно ІЗ вимогами Регламенту Верховної Ради У країни 

Комітет з питань бюджету має ухвалити відповідний висновок щодо 
законопроектів за реєстр. N2 1090, N2 1090-1 і N2 1090-2 та подати його 

Верховній Раді України. 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати У країни - члени 

Комітету з питань бюджету Гєллєр Є.Б., Шуфрич Н.І., 

Народний депутат Шуфрич Н.І. запропонував спочатку проголосувати за 

підтримку законопроектів (кожен окремо) за реєстр. N2 1090, N2 1090-1 і 
N~ 1090-2, а у разі якщо ця пропозиція не набере необхідної кількості голосів, -. . 
за ВІДхилення цих законопроектІВ. 

За підтримку законопроекту за реєстр. N2 1090 проголосувало 7 народних 
депутатів, за відхилення - 20, утрималось - 2, не голосувало - 4. 

За підтримку законопроекту за реєстр. N2 1090-1 проголосувало 6 
народних депутатів, за відхилення - 17, утрималось - 2, не голосувало - 8. 

За підтримку законопроекту за реєстр. N2 1090-2 проголосувало 9 
народних депутатів, за відхилення -19, утрималось - 1, не голосувало - 4. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 
внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо зарахування податку на 
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доходи фізичних осіб до доходу бюджету міста Києва) (реєстр. NQ 1090), 
поданий народними депутатами України Андрієвським Д.Й., 
Павловським А.М., Бригинцем О.М., за наслідками розгляду у першому читанні 

ВІДхилити. 

2. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 
внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо доходів бюджету міста 
Києва) (реєстр. NQ 1090-1), поданий народними депутатами України 

Кличком В.В., Новак Н.В., Карпунцовим В.В., Чумаком В.В., Іщенком В.О., 

Паламарчуком М.П. та ін., за наслідками розгляду у першому читанні 

ВІДхилити. 

3. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 
внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо зарахування до доходів 

бюджету міста Києва податку на доходи фізичних осіб) (реєстр. NQ 1090-2), 
поданий народними депутатами України Чорноволенком О.В., 

Одарченком Ю.В., за наслідками розгляду у першому читанні відхилити. 

З.СЛУХАЛИ: 

Інформацію голови підкомітету з питань державного боргу та 

фінансування державного бюджету Путілова А.С. про перегляд рішення щодо 

законопроекту про доповнення статті 6 Закону України «Про Державний 

бюджет України на 2013 рію> (щодо будівництва метрополітену на житловий 
масив Троєщина) (реєстр. NQ 1160 від 24.l2.2012), внесеного народним 

депутатом України Яворівським В.О. 

Відмітили: 

Комітет з питань бюджету на своєму засіданні 13 березня 2013 року 
розглянув законопроект за реєстр. NQ 1160, яким пропонується передбачити 
новий можливий напрямок надання державних гарантій у 2013 році за 

запозиченнями для реалізації проекту будівництва дільниці Подільсько

Вигурівеького лінії метрополітену в м. Києві. 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати У країни - члени 

Комітету з питань бюджету, автор зазначеного законопроекту - народний 

депутат України Яворівський В.О. та Перший заступник Міністра фінансів 
України Мярковський А.І. 

При цьому, звернуто увагу, що абзацом п'ятим пункту 1 статті 6 Закону 
України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» визначено, що державні 
гарантії можуть надаватися для фінансування інвестиційних, інноваційних, 

інфраструктурних та інших проектів розвитку, які мають стратегічне значення 

та реалізація яких сприятиме розвитку економіки України, в тому чисЛІ 

експортоорієнтованих і енергозберігаючих проектів. 

Отже, запропонована законодавча ініціатива може бути реалізована 

відповідно до чинної норми статті 6 цього Закону, що було підтверджено 
Першим заступником Міністра фінансів України Мярковським А.І. Однак, 

зауважено, що для цього необхідно Київській міській державній адміністрації 

підготувати відповідний проект (включаючи проектно-кошторисну 
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документацію) і надати його Кабінету Міністрів України для розгляду і 
прийняття рішення щодо надання державних гарантій. 

Зважаючи на зазначене, народний депутат України Яворівський в.о. 

запропонував Комітету з питань бюджету зняти з розгляду законопроект і 
обіцяв його відкликати. Комітет підтримав таку пропозицію. 

Проте, 15 березня 2013 року народний депутат України Яворівський В. о. 
повідомив Комітет з питань бюджету, що не відкликатиме законопроект, 

і звернувся з проханням повторно його розглянути на найближчому засіданні 
Комітету. 

Відповідно до частини першої статті 111 Регламенту Верховної Ради 

України за наслідками підготовки законопроекту до розгляду в першому 

читанні головний комітет ухвалює висновок, який має містити: 
1) пропозицію про прийняття Верховною Радою щодо відповідного 

законопроекту одного з РІшень, зокрема: 

- прийняття законопроекту за основу з дорученням головному КОМІТету 

підготувати його до другого читання; 

- ВІДхилення законопроекту; 
- повернення законопроекту суб'єкту права законодавчої ініціативи на 

доопрацювання або направлення його до головного комітету для підготовки на 

повторне перше читання, визначивши при цьому основНІ положення, принципи, 

критерії, яким повинен відповідати доопрацьований законопроект чи його 

СТРУКТУРНІ частини; 

2) пропозицію щодо перенесення розгляду законопроекту (в раЗІ 

необхідності). 

Таким чином, ЗГІДно ІЗ вимогами Регламенту Верховної Ради України 

Комітет з питань бюджету має ухвалити відповідний висновок щодо 

законопроекту за реєстр. NQ 1160 та подати його Верховній Раді У країни. 
В обговоренні питання взяли участь народНІ депутати У країни 

Яворівський В.О., Волков О.М., Шуфрич Н.І.. Жеребнюк В.М., 

Мартовицький А.В., Калетник О.М., Павлов К.Ю., Путілов А.С., Деркач А.Л., 

Дубневич Я.В. 

Перший заступник Голови Комітету 

рішення, запропонований підкомітетом з 

фінансування державного бюджету, зокрема: 

Калетник О.М. зачитала проект 

питань державного боргу та 

1) рекомендувати зазначений законопроект (реєстр. NQ 1160) за 

наСЛІдками розгляду у першому читанНІ ВІДхилити; 

2) рекомендувати Київській міськдержадміністрації прискорити 

підготовку проекту будівництва дільниці Подільсько-Вигурівського лінії 

метрополітену в м. Києві і подання його Уряду з метою опрацювання питання 

надання державних гарантій за запозиченнями, що залучатимуться з метою 

реалізації такого проекту; 

3) рекомендувати Уряду розглянути можливість надання у 2013 році 
державних гарантій за запозиченнями, що залучатимуться з метою реалізації 

такого проекту відповідно до абзацу п'ятого пункту 1 статті 6 Закону У країни 
«Про Державний бюджет України на 2013 рік» у разі подання Київською . . 
МІськдержаДМІНІстраЦІЄЮ такого проекту. 
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При цьому народний депутат Калетник О.М. запропонувала виключити 

пункт 3 із проекту ухвали та заявила про необхідність долучення до протоколу 
цього засідання гі окремої думки щодо даного питання (додається на 2 арк.). 

Голова Комітету поставив на голосування проект ухвали, підготовлений 

підкомітетом з питань державного боргу та фінансування державного бюджсту. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 
доповнення статті 6 Закону України «Про Державний бюджет України на 

2013 рік» (щодо будівництва метрополітену на житловий масив Троєщина) 
(реєстр. N!! 1160), внесений народним депутатом України Яворівським В.О., за 
наСЛІдками розгляду у першому читанНІ В1Дхилити. 

2. Рекомендувати Київській міській державній адміністрації прискорити 
підготовку проекту будівництва дільниці Подільсько-Вигурівського лінії 

меТРОПОЛІТену в м. Києві (включаючи відповідну проектно-кошторисну 

документацію) 1 подання його Кабінету Міністрів України з метою 

опрацювання питання надання державних гарантій за запозиченнями, що 

залучатимуться з метою реалlзаЦll такого проекту. 

3. Рекомендувати Кабінету Міністрів України розглянути можливість 

надання у 2013 році державних гарантій за запозиченнями, що залучатимуться з 
метою реалізації проекту будівництва дільниці Подільсько-Вигурівського лінії 

метрополітену в м. Києві, відповідно до абзацу п'ятого пункту 1 статті 6 Закону 
України «Про Державний бюджет України на 2013 рію> у разі подання 

Київською міською державною адміністрацією такого проекту. 

Голосували: «зю> - 24, «проти» - 6, «утрималось» - О, «не голосувало» - 3. 

4.СЛУХАЛИ: 

Інформацію Першого заступника Міністра фінансів У країни 

Мярковського А.І. про проект Закону України «Про внесення змін до статті 6 
Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» (реєстр. N2 2476 
від 06.03.2013), поданий Кабінетом Міністрів України. 

Відмітили: 

Законопроект розроблено з метою персдбачення нового напряму падання 

у 2013 році державних гарантій за зобов'язаннями ПАТ« Український банк 

реконструкції та розвитку», а також звільнення Укравтодору та за рішенням 

Уряду головних розпорядників бюджетних коштів від зобов'язання надавати 

майнове або інше забезпечення виконання зобов'язань за державними 

гарантіями та вносити плату за надання державних гарантій. Тому 

законопроектом пропонується внести відповідні зміни до пунктів 1 і 3 статті 6 
Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік». 

Слід зазначити, щО ПАТ «Український банк реконструкції та розвитку» 

створено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 05.05.2003 
N!! 655 «Деякі питання розвитку інноваційної інфраструктури в Україні та 

напрями діяльності Української державної інноваційної компанії у 2003 році» 
та мажоритарним акціонером такого Банку є Державна інвестиційна компанія, 
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та мажоритарним акціонером такого Банку є Державна інвестиційна компанія, 

яка володіє 99,99 % його статутного капіталу. Державна інвестиційна компанія 
створена відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2010 
N!! 471 та гі засновником є держава в особі Кабінету Міністрів України. 
Ця Компанія належить до сфери управління Державного агентства з інвестицій 

та управління національними проектами України. 

Частиною п'ятою статті 17 Бюджетного кодексу України встановлено, що 
суб'єкти господарювання, щодо яких приймається рішення про надання 

державних гарантій, зобов'язані надати майнове або інше забезпечення 

виконання зобов'язань та сплатити до державного бюджету плату за їх 

отримання у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України, якщо інше 

не передбачено законом про Державний бюджет України. 

Законодавча пропозиція щодо звільнення Укравтодору та можливості 

звільнення головних розпорядників бюджетних коштів від зобов'язання 
надавати майнове або інше забезпечення виконання зобов'язань за державними 

гарантіями та вносити плату за надання державних гарантій пояснюється тим, 
що зазначені органи влади розпоряджаються виключно державним майном, 

а будь-які видатки здійснюються за наявності відповідного бюджетного 

призначення. 

При цьому, аналогічна норма щодо Укравтодору передбачалася у законах 

про державний бюджет на попередні роки. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

у своєму експертному висновку (від 13.03.2013 М 16/3-316/2476) зазначає, що 
законопроект потребує доопрацювання. Зокрема, ГНЕУ зауважує, що неясно, 

чому зазначений новий напрям надання державних гарантій не може бути 

реалізований в межах визначеного цією ж статтею 6 Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2013 рію> напряму (для фінансування 
інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проектів розвитку, які . . . . 
мають стратепчне значення та реалІЗащя яких сприятиме розвитку еКОНОМІКИ 

України, в тому числі експортоорієнтованих і енергозберігаючих проектів). 

Крім того, запровадження таких законодавчих пропозицій має певні фінансові 

ризики, оскільки державні гарантії, у разі невиконання суб'єктом 

господарювання своїх зобов'язань, можна розглядати як відстрочену форму 

фінансування ВИlрат державного бюджету. 

ГНЕУ також вважає, що прийняття позитивного рішення щодо внесеної 

пропозиції має супроводжуватися внесенням змін до Бюджетного кодексу 

України, в якому слід було б визначити чіткі та прозорі критерії надання 

державних гарантlИ на таких «пільгових» умовах для всіх суб' єктів 

господарювання, а не тільки для обраних за рішенням Кабінету Міністрів 

України. 

У зв'язку з наведеним належить звернути увагу, що з метою посилення 

фінансової і бюджетної дисципліни та оптимізації державного боргу 

пунктом 3.3 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження 

Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, 
конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом 

Президента України від 12.03.2013 N!! 128, доручено Уряду розробити та внести 
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внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо встановлення граничних 

обсягів надання кредитів під державні гарантії (відносна величина) та більш 

жорстких умов їх надання. 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати У країни - члени 

Комітету з питань бюджету Михальчишин Ю.А.. Іллєнко А.Ю., Слюз Т.Я., 

Різаненко П.О., Заболотний Г.М., Буряк С.В., Павлов К.Ю., Шуфрич Н.І., 

Путілов А.С., а також Перший заступник Міністра фінансів України 

Мярковський А.І. 

Голова підкомітету з питань державного боргу та фінансування 

державного бюджету Путілов А.С. поінформував, що підкомітет не визначився 

з даного питання, тому остаточне рішення має бути прийняте на засіданні 

Комітету. 

При цьому народний депутат України Калетник О .М. заявила про 

необхідність долучення до протоколу цього засідання ті окремої думки щодо 

даного питання (однак такий документ не було надано). 

За результатами обговорення народні депутати Павлов К.Ю. та 

Шуфрич Н.І. внесли пропозицію законопроект (реєстр. NQ 2476) за наслідками 
розгляду у першому читанні прийняти за основу та в цілому як закон. 

Голова Комітету поставив цю пропозицію на голосування. 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати Верховній Раді проект Закону України про внесення змін 

до статті 6 Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» 
(реєстр. NQ 2476), поданий Кабінетом Міністрів України, за наслідками 

розгляду у першому читанні прийняти за основу та в цілому як закон. 

Голосували: «зю> - 24, «проти» - 7, «утрималось» 2. 

5. СЛУХАЛИ: 
Інформацію голови підкомітету з питань оцінки законопроектів щодо 

впливу на показники бюджету та відповідності бюджетному законодавству 

Михальчишина Ю.А. про розгляд законопроектів щодо їх впливу на показники 

бюджету та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини, згідно з 

Регламентом Верховної Ради України і статтею 27 Бюджетного кодексу 

України. 

5.1. Законопроекти, які не мають впливу на показники бюджетів, 
у тому ЧИСЛІ: 

5.1.1. Проект Закону України про внесення змін до статті 26-1 Закону 

України «Про дорожній рух» щодо сезонної заборони обмеження і перекриття 

дорожнього руху в Криму при проїзді вищих посадових осіб (реєстр. NQ 2127-1 
від 15.02.2013, народний депутат України Миримський л.ю.). 

5.1.2. Проект Закону України про внесення змін до Основ законодавства 
України про охорону здоров'я (щодо строків укладання контрактів з 
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керівниками державних, комунальних закладів охорони здоров'я) 

(реєстр. NQ 2188 від 05.02.2013, народні депутати України Симоненко П.М., 

Спіріна І.Д., Цибенко П.С.). 

5.1.3. Проект Закону України про внесення зміни до статті 
законодавства У країни про охорону здоров' я (щодо акредитації 

закладів) (реєстр. NQ 2226 вІД 07.02.2013, народНІ депутати 

Шипко А.Ф., Бахтеєва Т.Д.). 

16 Основ 
аптечних 

України 

5.1.4. Проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про 
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (щодо 

реорганізації державних установ та спрощення припинення юридичних осіб) 

(реєстр. NQ 2121-1 від 11.02.2013, народний депутат України Ляпіна К.М.). 

5.1.5. Проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про 
Регламент Верховної Ради України» (щодо порядку реєстрації, розміщення та 

голосування народних депутатів) (реєстр. NQ 2060 від 21.0 1.20 13, народний 

депутат України Слюз т.я.). 

5.1.6. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо експертизи проектів нормативно-правових актів з метою 

забезпечення верховенства права та недопущення звуження змісту та обсягу 

існуючих прав і свобод людини і громадянина) (реєстр. NQ 2103 від 28.01.2013, 
народний депутат України Колесніченко В.В.). 

5.1.7. Проект Закону України про внесення зміни до статі 26.1 Закону 
України «Про видавничу справу» щодо формування державного замовлення 

(реєстр. NQ 2232 від 07.02.2013, Кабінет Міністрів України). 

5.1.8. Проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про 
угоди про розподіл продукції» (щодо державного регулювання укладення та 

виконання угод) (реєстр. NQ 2291 від 13.02.2013, народний депутат України 
Онищенко О.Р.). 

УХВAJШЛИ: 

1. Зазначені законопроекти є такими, що не мають впливу на показники 
бюджетів у поточному бюджетному періоді. 

2. Це рішення надіслати ІІрофільним комітетам, відповідальним за . . 
ПІДготовку законопроектІВ. 

Голосували: «За» - одноголосно. 

5.2. Законопроекти, які мають вплив на показники бюджетів, 
у тому ЧИСЛІ: 

а) безпосередній 

5.2.1. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до Гірничого 

закону України (щодо розширення кола осіб, які мають право на компенсацію 

замість безоплатного отримання вугілля на побутові потреби) (реєстр. NQ 2158 
від 01.02.2013), поданий народним депутатом України Іоффе ю.я. 
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Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки. 

Даним законопроектом передбачається внесення змін до Гірничого 

закону України (положення статей 43 та 48) в частині уточнення видів 
. ., . 

опалення, при користуванНІ якими праЦІВНИКИ ГІрничих П1дприємств та 

працівники гірничих підприємств, що ліквідуються або консервуються, 

пенсіонери, які пропрацювали на підприємствах з видобутку (переробки) 

вугілля, вуглебудівних підприємствах, інваліди та члени сімей працівників, які 

загинули (померли) на підприємствах з видобутку (переробки) вугілля, 

матимуть право на компенсацію за рахунок субвенцій з державного бюджету 

місцевим бюджетам вартості комунальних послуг замість безоплатного 

отримання вугілля на побутові потреби. Зокрема, таку компенсацію вказаним 

особам передбачається надавати у разі користування як центральним, так і . . .. 
автономним чи 1НДИВІДуальним опаленням, при якому ВУГІЛля В якосТІ палива 

не використовується. 

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, цей проект 

закону не потребуватиме додаткових видатків з державного та місцевих 

бюджетів, оскільки проектом лише уточнюється коло осіб, які мають право на 

компенсацію без зміни діючої норми щодо застосування положень статей, в які 

пропонується внести зм1НИ. 

Однак, розширення кола осіб, які матимуть право на отримання 

компенсації, замість безоплатного отримання вугілля на побутові потреби, за 

рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам потребуватиме 

додаткових коштів державного бюджету, про що також зазначають у своїх 

висновках Міністерство фінансів України та Головне науково-експертне 

управління Апарату Верховної Ради України. 

Так, зокрема, Міністерство фінансів зазначає, що за оперативними 

даними Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (станом 

на 15.02.13) додаткова кількість осіб пільгових категорій, які не перебувають на 
обліку, та у разі прийняття зазначеного законопроекту, матимуть право на 

отримання компенсації на побутові потреби, становитиме 106 611 чоловік 

(працівники гірничих підприємств - 85 381 чоловік (стаття 43 Гірничого закону 
України), працівники гірничих підприємств, що ліквідуються або 

консервуються - 21 230 чоловік (стаття 48 Гірничого закону України». 
Враховуючи зазначену кількість осіб та чинні норми користування 

житлово-комунальними послугами, зокрема, електричною енерГІЄЮ, газом та 

тепловою енергією, додаткові видатки державного бюджету на субвенцію 

місцевим бюджетам для проведення відповідних видатків становитимуть 

231,6 млн гривень щорічно. 
Натомість, в порушення вимог частини першої статті 27 Бюджетного 

кодексу України та частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради 

України до законопроекту не подано пропозицій про зміни до законодавчих 

актів України щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових 

надходжень до бюджету для досягнення його збалансованості. 
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З огляду на викладене, Міністерство фінансів України не підтримує даний 

законопроект. 

Також, СЛ1д зазначити, що термІН набрання чинносТІ закону, 

запропонований автором законопроекту не відповідає положенням частини 

третьої статті 27 Бюджетного кодексу України, згідно з якою закони України 
або їх окремі положення, які впливають на показники бюджету (зменшують 

надходження бюджету та/або збільшують витрати бюджету) і приймаються 

після 15 липня року, що передує плановому, вводяться в дію не раніше початку 
бюджетного періоду, що настає за плановим. 

Згідно з узагальнюючим висновком Головного науково-експертного 
управління Апарату Верховної Ради України за результатом розгляду у 

першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу з урахуванням 

висловлених зауважень. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Гірничого закону України 
(щодо розширення кола осіб, які мають право на компенсацію замість 

безоплатного отримання вугілля на побутові потреби) (реєстр. И~ 2158 
від 01.02.2013), поданий народним депутатом України Іоффе Ю.Я., має вплив 
на показники бюджету (збільшує витрати бюджету). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2013 року він має 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2014 року, а після 15 липня 2013 року - не 

раніше 1 січня 2015 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу 
прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки. 

5.2.2. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про введення мораторію на 

підвищення тарифів на електричну енергію, що відпускається населенню 
України (реєстр. И~ 2135 від 30.01.2013), внесений народними депутатами 

України Мирним О.Б. та Мірошниченком І.М. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки. 

Законопроектом передбачено встановлення мораторію на підвищення 

тарифів на електричну енергію, яка відпускається всім категоріям населення 

У країни, строком на 3 роки, передбачивши, що оплата за спожиту електричну 
енергію протягом терміну дії цього мораторію має здійснюватися за тарифами, 
встановленими станом на 1 січня 2013 року. 

Авторами законопроекту у пояснювальній записці до нього зазначається, 

що реалІзаЦІЯ положень даного законопроекту не впливатиме на видаткову 

частину державного чи місцевих бюджетів. 

Однак, слід зазначити, що за даними Міністерства фінансів України на 

сьогодні для населення та інших споживачів встановлені окремі (пільгові) 

тарифи на електроенергію, які прийняті на підставі законодавчих актів. 
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У зв'язку з цим, енергопостачальні компанії несуть збитки від ЗДlИснення 

постачання електроенергії вищезазначеним категоріям споживачів. Сума цих 

збитків компенсується енергопостачальним компаніям шляхом включення й до 

складу оптової ринкової ціни на електроенергію та має постійну динаміку до 

зростання: у 2008 році - 12,7 млрд гривень, 2012 році - 34,3 млрд гривень, а за 
прогнозом на 2013 рік - 37 млрд гривень, що складає понад 30 % в структурі 

.. .. . 
оптовО1 ринковО1 ЦІни. 

Станом на 1 січня 2013 року тарифи на електроенергію для побутових 
споживачів (населення) відшкодовували лише 25,0% економічно обrрунтованих 
витрат з виробництва, передачі та постачання електроенергії. Тобто, населення 

фактично оплачує в середньому четверту частину реальної вартості електричної 

енергії. Реальний економічно обrpунтований тариф на електричну енергію для 

населення на сьогодні складає 1,25 гривень за 1 кВт/год. (з ПДВ). 
Тобто, реалізація даної законодавчої пропозиції, без визначення джерел 

компенсації втрат енергетичної галузі, призведе до збільшення перехресного 

субсидування між галузями та зростання ризиків несплати за електроенергію 

іншими ті споживачами, а також підвищення тарифів на електричну енергію для 

підприємств інших галузей промисловості, організацій та установ, які 

фінансуються з державного та місцевого бюджетів. У свою чергу, зазначене 

спричинить негативні явища у їх роботі, а саме: збільшення собівартості 

продукції (послуг), зменшення прибутку тощо і, як наслідок, зменшення 

надходження податків та зборів до бюджетів. Крім того, підвищення тарифів на 

електроенергію для бюджетних установ призведе до необхідності вишукування 

додаткових коштів з державного та місцевих бюджетів. 

Поряд з цим, необхідно звернути увагу, що відповідно до статті 15 Закону 
України «Про ціни та ціноутворення» Кабінет Міністрів України, органи 
... . . 

виконавчО1 влади та органи МІсцевого самоврядування, яКІ встановили державНІ 

регульовані ціни на товари в розмірі, нижчому від економічно обrрунтованого 

розміру, зобов'язані відшкодувати суб'єктам господарювання різницю між 

такими розмірами за рахунок коштів відповідних бюджетів. При цьому, . . 
установлення державних регульованих цІН на товари в рОЗМІрІ, нижчому вІД 

економічно обrрунтованого розміру, без визначення джерел для відшкодування 

різниці між такими цінами за рахунок коштів відповідних бюджетів не 
допускається і може бути оскаржено в судовому порядку. Положення 

відповідного змісту МІСТЯТЬСЯ у статТІ 17 Закону У країни «Про 
електроенергетику» . 

Натомість, в порушення вимог частини першої статті 27 Бюджетного 
кодексу України та частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради 

України до законопроекту не подано пропозицій про зміни до законодавчих 

актів України щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових 
надходжень до бюджету для досягнення його збалансованості. 

Також, СЛІД зазначити, що термІН набрання чинності закону, 

запропонований авторами законопроекту не відповідає положенням частини 

третьої статті 27 Бюджетного кодексу України, згідно з якою закони України 
або їх окремі положення, які впливають на показники бюджету (зменшують 

надходження бюджету та/або збільшують витрати бюджету) і приймаються 
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після 15 липня року, що передує плановому, вводяться в дію не раніше початку 
бюджетного періоду, що настає за плановим. 

Міністерством фінансів України даний законопроект не підтримується. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

у своєму висновку до законопроекту висловлює ряд зауважень І застережень до 

нього та зазначає про ДОЦІЛЬНІсть отримання висновку Кабінету Міністрів 

України щодо цього законопроекту. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону У країни про введення мораторію на підвищення тарифів 
на електричну енергію, що відпускається населенню України (реєстр. N2 2135 
від 30.01.2013), внесений народними депутатами України Мирним О.Б. та 

Мірошниченком І.М., має вплив на показники бюджету (збільшує витрати 

бюджетів та зменшує надходження бюджетів). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2013 року він має 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2014 року, а після 15 липня 2013 року - не 

раніше 1 січня 2015 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу 
прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки. 

5.2.3. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону У країни про внесення змін до Закону 

України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування» (щодо вдосконалення оподаткування в Україні) 

(реєстр . .N22145 від 31.01.2013), поданий народними депутатами України 

Аваковим А.Б., Кужель О.В. 

Відмітили: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет з питань соціальної . . 
ПОЛІтики та праЦІ. 

Законопроектом пропонується збільшити розмір максимальної величини 

бази нарахування єдиного внеску - максимальної суми доходу застрахованої 

особи, з 17 до 50 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 

встановленого законом (з 19.499 гривень до 57.350 гривень - у розрахунку на 

діючий станом на 1 січня 2013 року РОЗМІР прожиткового МІНІМУМУ дЛЯ 
працездатних осіб). 

Відповідно до пояснювальної записки метою законопроекту є 

наповнення доходів фондів загальнообов 'язкового державного пенсійного і 

СОЦІального страхування. 

Проте, слід звернути увагу, що реалізація законопроекту може 

призвести до тінізації реальних доходів громадян та не отримання фондами 

загальнообов 'язкового державного пенсійного і соціального страхування 
. . 

ВІДПОВІДних надходжень. 

Зважаючи на те, що дефіцит бюджету Пенсійного фонду покривається 

за рахунок коштІВ державного бюджету, дестабілізація в будь-якій мірі 
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надходжень до бюджету цього Фонду вимагатиме додаткових коштів 

державного бюджету на покриття дефіциту Фонду, у разі його поглиблення. 

Щодо фондів загальнообов ' язкового державного соціального 

страхування, то негативні тенденції щодо наповнення їх бюджетів також 

можуть зумовити необхідність надання їм державної підтримки. 

За експертним висновком Міністерства фінансів У країни прийняття . . 
законопроекту є недоцІЛЬНИМ, зважаючи на те, що законодавча ПРОПОЗИЦІя не 

відповідає завданням Уряду щодо створення умов для детінізації заробітної 

плати, та вважає, що питання наповнення, зокрема, бюджету Пенсійного фонду 

України має вирішуватися комплексно, в тому числі шляхом легалізації 

заробітної плати та зайнятості працівників. 

Всупереч вимогам статті 91 Регламенту Верховної Ради У країни та 

статті 27 Бюджетного кодексу України суб'єктом законодавчої ініціативи не 
надано фінансово-економічних обrрунтувань до законопроекту (включаючи 

відповідні розрахунки) та пропозицій змін до законодавчих актів України щодо 

скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету 

для досягнення збалансованості бюджету. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України . . 
вважає, що за результатом розгляду в першому читанНІ законопроект ДОЦІЛьно 

ВІДхилити. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про збір 
та облік єдиного внеску на загальнообов ' язкове державне соціальне 

страхування» (щодо вдосконалення оподаткування в Україні) (реєстр. N2 2145 
від 31.01.2013), поданий народними депутатами України Аваковим А.Б., 

Кужель О.В., має вплив на показники бюджету, поглиблює тінізацію реальних 

доходів громадян внаслідок практичної реалізації положень законопроекту. 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

ІЗ законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

соціальної політики та праці. 

5.2.4. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення зміни до 

підпункту 197.l.27 пункту 197.! статті 197 Податкового кодексу України (щодо 
створення сприятливих умов для поліпшення забезпечення закладів охорони 

здоров'я та громадян доступними лікарськими засобами) (реєстр. N2 2227 
від 07.02.2013), поданий народними депутатами України Шипком А.Ф., 

Бахтеєвою т.д. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується звільнити від оподаткування податком на 

додану вартість операції з постачання лікарських засобів, що виготовляються 

аптечними закладами за рецептами ЛІкарІВ та замовленнями ЛІкувально-
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профілактичних закладів із дозволених до застосування діючих та допоміжних 

речовин. 

Слід відмітити, що норми законопроекту, в разі їх прийняпя матимуть 

вплив на зменшення надходжень податку на додану варпсть до державного 

бюджету. Однак, його авторами не надано пропозицій змін до законодавчих 

актів України щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових 

надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету. Це не 

відповідає вимогам частини першої статті 27 Бюджетного кодексу України та 
частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради України. 

Відсутність інформації щодо обсягу операцій з постачання лікарських 

засобів, що виготовляються аптечними закладами за рецептами лікувально

профілактичних закладів із дозволених до застосування діючих та допоміжних 

речовин, не дає можливості Міністерству фінансів України здійснити вартісну 

величину впливу на показники бюджету. 

Крім того, Мінфін зауважує, що положення законопроекту не 

передбачають внесення лікарських засобів, що виготовляються аптечними 

закладами за рецептами лікарів та замовленнями лікувально-профілактичних 

закладів, до Державного реєстру лікарських засобів. Як наслідок, це призведе 

до ускладнення адміністрування податку на додану вартість, звуження бази 

оподаткування, що матиме негативний вплив на доходну частину бюджету. 

Також належить зауважити, що законопроектом передбачається набрання 

чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Це суперечить вимогам 

частини третьої статті 27 Бюджетного кодексу України щодо терміну набрання 
чинності законів України, які мають вплив на показники бюджету, та 

підпункту 4.1.9 пункту 4.1 і пункту 4.5 стапі 4 Податкового кодексу України. 
Загалом Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку 

. . '.. . 
законопроект не ПІдтримує та зазначає, що внасЛ1ДОК Дll чинних ПІльг на 

операції з постачання лікарських засобів, недонадходження податку на додану 

вартість до державного бюджету у 2011 році становили 9,4 млрд грн, а за 

9 місяців 2012 року - 7,4 млрд гривень. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення зміни до підпункту 197.1.27 
пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу України (щодо створення 

сприятливих умов для поліпшення забезпечення закладів охорони здоров'я та 

громадян доступними лікарськими засобами) (реєстр. N22227 від 07.02.2013), 
поданий народними депутатами України Шипком А.Ф., Бахтеєвою Т.Д., матиме 

вплив на показники бюджету (призведе до зменшення надходжень податку на 

додану вартість до державного бюджету). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2013 року він має 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2014 року, а після 15 липня 2013 року - не 

раніше 1 січня 2015 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу 
прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 
оо ••• 

подаТКОВО1 та МИТНО1 поЛ1ТИКИ. 
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5.2.5. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення зміни до статті 5 

Закону України «Про судовий збір» щодо сплати судового збору 

(реєстр. N!! 2240 ВІД 07.02.2013), поданий народним депутатом України 

Нетецькою О.А. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової .. . 
та МИТНОІ ПОЛІтики. 

Законопроектом пропонується частину першу статті 5 Закону України 
«Про судовий збір» доповнити новими пунктами, а саме звільнити від сплати 

судового збору Верховну Раду Автономної Республіки Крим, її апарат, Раду 

міністрів Автономної Республіки Крим, її апарат, міністерства Автономної 

Республіки Крим, республіканські комітети Автономної Республіки Крим та 

інші органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим - у справах, 

пов' язаних з питаннями, що стосуються їх повноважень. 

Слід зазначити, що згідно з пунктом 5 частини третьої статті 29 
Бюджетного кодексу України судовий збір зараховується до спеціального 

фонду державного бюджету і відповідно до пункту 5 частини четвертої 

статті 30 цього Кодексу спрямовуються на забезпечення ЗДІИснення 

правосуддя, зміцнення матеріально-технічної бази судів, включаючи створення 

та забезпечення функціонування Єдиної судової інформаційної системи, веб

порталу судової влади, комп 'ютерних локальних мереж, сучасних систем 

фіксування судового процесу, придбання та обслуговування комп'ютерної і 

копіювально-розмножувальної техніки, впровадження електронного цифрового 

підпису. Отже, внаслідок прийняття відповідного законопроекту не зможуть 

бути проведені у запланованих обсягах відповідні видатки на функціонування 

органів судової влади. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку 

законопроект підтримує та зазначає, що його прийняття сприятиме більш 

ефективному розподілу та використанню бюджетних кошТІВ. Вартісна .. .. .. 
величина впливу залежатиме ВІд КІЛькосТІ позоВІВ зазначених оргаНІВ та ЦІНи 

таких позоВІВ. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради у своєму . . . 
висновку звертає увагу, що ВІДПОВІДна законодавча ПРОПОЗИЦІя не повною 

мірою узгоджується з пунктом 2 частини третьої статті 129 Конституції 

України, відповідно до якого основними засадами судочинства в Україні є .... . 
«РІВНІсть ВСІХ учасниКІВ судового процесу перед законом 1 судом». 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення зміни до статті 5 Закону України 
«Про судовий збір» щодо сплати судового збору (реєстр. N2 2240 
від 07.02.2013), поданий народним депутатом України Нетецькою О.А., матиме 
вплив на показники бюджету (призведе до зменшення надходжень судового 

збору до спеціального фонду державного бюджету, а відтак потребуватиме 
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додаткових видатків загального фонду державного бюджету на функціонування 

органів судової влади). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2013 року він має 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2014 року, а після 15 липня 2013 року - не 

раніше 1 січня 2015 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу 
прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 
.. ... 

податковО1 та митно} ПОЛІтики. 

5.2.6. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону У країни про внесення змІН до деяких 

законодавчих актів України щодо впорядкування повернення судового збору 

(реєстр. N"Q 2231 від 07.02.2013), поданий народним депутатом України 

Атрошенком В.А. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом шляхом внесення змін до Закону України «Про судовий 

збір» пропонується із підстав повернення судового збору виключити випадки 

зменшення РОЗМІРУ позовних вимог за заявою позивача, закриття провадження 

у справі внаслідок відмови заявника від позову (скарги, заяви), а також якщо 

сторони уклали мирову угоду (визнану судом). Разом з тим, пропонується 

виключити із частини третьої статті 80 Цивільного процесуального кодексу 
України положення, яке містить посилання на вже виключену статтю 83 цього 
Кодексу, та привести назву статті 49 Господарського процесуального кодексу 
України у відповідність із змістом цієї статті. 

Слід звернути увагу, що на розгляді Верховної Ради У країни знаходиться 

прийнятий у першому читанні проект Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України (щодо сплати судового збору) 

(реєстр. N"Q 0973), поданий Кабінетом Міністрів України, яким вносяться 

аналогічні зміни щодо повернення судового збору. 

Підтримуючи загалом проект закону за реєстр. N"Q 2231, Мінфін, з метою 
уникнення дублювання законодавчих норм та підготовки комплексного . . 
законопроекту, вважає за ДОЦІЛьне розглянути запропоноваНІ у цьому . .. 
законопроекТІ положення ПІД час ПlДГОТОВКИ до другого читання проекту закону 

за реєстр. NQ 0973. 
Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що внаслідок реалізації законопроекту видаткова частина державного бюджету 

буде зменшена за рахунок скорочення видатків на повернення судового збору із 

спеціального фонду державного бюджету. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо впорядкування повернення судового збору (реєстр. N"Q 2231 
від 07.02.2013), поданий народним депутатом України Атрошенком В.А., 
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матиме вплив на показники бюджету (призведе до зменшення видатКІВ 

державного бюджету на повернення судового збору). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

ІЗ законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

5.2.7. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про визнання таким, що втратив 

чинність Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

ліцензування імпорту лікарських засобів та визначення терміна «активний 

фармацевтичний інгредієнт»» (реєстр. N"Q 2196 від 05.02.2013), поданий 

народними депутатами України Оробець Л.Ю., Чумаком В.В. та іншими. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань 

підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики. 

Законом України від 04.07.2012р. N"Q 5038 «Про внесення змін до деяких 
законів України щодо ліцензування імпорту лікарських засобів та визначення 

терміна «активний фармацевтичний інгредієнт» з 1 березня 2013 року 

передбачається запровадити ліцензування імпорту лікарських засобів. Проте, як 

зазначають автори законопроекту, на даний час не затверджеНІ НІ 

уповноважений орган, відповідальний за ліцензування імпорту, ні відповідні 

ліцензійні умови, що провокує з одного боку поширення корупційних схем у 

системі обігу лікарських засобів, з іншого боку призведе до блокування 

ввезення ліків іноземного виробництва на територію України. 

Слід зауважити, що Україна з 2008 року є членом Світової організації 
торгівлі, а діяльність СОТ регламентується зокрема і Угодою про процедури 

ліцензування імпорту. Тому прийняття вище зазначеного Закону було 

зумовлено необхідністю вдосконалення законодавства, що регламентує Дll 

суб'єктів господарювання, які займаються ввезенням лікарських засобів на 

територію України. 

Поряд з цим, належить звернути увагу, що відповідно до статті 69 
Бюджетного кодексу України плата за ліцензії на певні види господарської 

діяльності належить до доходів місцевих бюджетів, що не враховуються при 

визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів. Отже, у разі прийняття 

відповідного законопроекту місцеві бюджети не отримають відповідний платіж. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про визнання таким, що втратив чинність 
Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

ліцензування імпорту лікарських засобів та визначення терміна «активний 

фармацевтичний інгредієнт»» (реєстр. N"Q 2196 від 05.02.2013), поданий 

народними депутатами України Оробець Л.Ю., Чумаком В.В. та ІНшими, 

матиме вплив на показники бюджету (призведе до зменшення надходжень 

плати за ліцензії до місцевих бюджетів). 
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У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2013 року він має 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2014 року, а після 15 липня 2013 року - не 

раніше 1 січня 2015 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу 
прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики. 

5.2.8. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до 

Податкового кодексу України (щодо податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки) (реєстр. И!! 2292 від 13.02.2013), поданий народними 

депутатами України Гордієнком С.В., Гончаровим С.В. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

У законопроекті, зокрема, пропонується: 

для фізичних осіб обчислювати податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, не окремо за кожним об'єктом житлової нерухомості, а 

виходячи з сумарної житлової площі таких об'єктів; 

звільнити від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, релігійні організації; 

здійснювати нарахування податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, починаючи з 2014 року і за місцем проживання (реєстрації) 
фізичної особи. 

Прийняття запропонованих у законопроекті норм призведе до зменшення 

надходжень податку на нерухоме майно (за експертною оцінкою Мінфіну лише 

норма, яка передбачає сплату податку починаючи з 2014 року призведе у 
2013 році до втрат доходів місцевих бюджетів у сумі близько 60 млн гривень), 
які відповідно до статті 69 Бюджетного кодексу України належать до доходів 
місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних 

трансфертів. 

Керуючись частиною третьою статті 142 Конституції України та 
відповідно до статті 103 Бюджетного кодексу У країни надання державою 
податкових ПІльг, яКІ зменшують доходи МІсцевих бюджетів, що не 

враховуються при визначенНІ міжбюджетних трансфертів, має 

супроводжуватися наданням додаткової дотації з державного бюджету 

місцевим бюджетам на компенсацію відповідних втрат доходІВ МІсцевих 

бюджетів. 

Проте, авторами законопроекту не надано фінансово-економічні 

розрахунки та пропозиції змін до законодавчих актів У країни щодо скорочення 

витрат бюджету та/або пропозиції джерел додаткових надходжень бюджету для 

досягнення збалансованості бюджету, що не відповідає вимогам Бюджетного 

кодексу України (частина перша статті 27) та Регламенту Верховної Ради 

України (частина третя статті 91). Пропозиція аВТОРІВ законопроекту щодо 
набрання чинносТІ законопроектом з дня, наступного за днем його 
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опублікування, не узгоджується з частиною третьою статті 27 Бюджетного 
кодексу України та пунктами 4.1.9 і 4.5 статті 4 Податкового кодексу України. 

Міністерство фінансів України згідно з експертним висновком вважає 

прийняття законопроекту недоцільним та висловлює ряд суттєвих зауважень до 

запропонованих у ньому норм. 

Згідно з експертним висновком Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України законопроект потребує техніко

юридичного та редакційного доопрацювання. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 
України (щодо податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) 

(реєстр . ..N~ 2292 від 13.02.2013), поданий народними депутатами України 

Гордієнком С.В., Гончаровим С.В., матиме вплив на показники бюджету 

(призведе до зменшення доходів місцевих бюджетів з податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2013 року він має 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2014 року, а після 15 липня 2013 року - не 

раніше 1 січня 2015 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу 
прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

5.2.9. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону У країни про внесення змІН до 

Податкового кодексу України (щодо особливостей оподаткування прибутку 

П1дприємств в населених пунктах, на території яких ліквідовані або 

ліквідуються вугледобувні та вуглепереробні підприємства) (реєстр . ..N2 2247 
від 08.02.2013), поданий народним депутатом України Іоффе Ю.Я. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

У законопроекті пропонується за певних умов надати право на період з 

1 січня 2014 року до 1 січня 2024 року суб'єктам господарювання, які 

здійснюють свою діяльність в населених пунктах, де ліквідовані або 

ліквідуються вугледобувні та вуглепереробні підприємства, кількість 

працівників на яких складала (складає) понад 25 % осіб працездатного віку 
даного населеного пункту, зменшувати суму річного податку на прибуток на 

суму вартості створених нових робочих місць. Також законопроектом 

передбачається, що таке право не поширюється на платників податку, які 

створюють нові робочі місця повністю або частково за рахунок коштів 

державного чи місцевого бюджету, використовують спеціальні режими 

оподаткування або користуються іншими пільгами зі сплати податку на 

прибуток. 

Прийняття запропонованих у законопроекті норм призведе до зменшення 

надходжень податку на прибуток підприємств до бюджетів. 
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Проте, авторами законопроекту не надано фінансово-економічні 

розрахунки та пропозиції змін до законодавчих актів України щодо скорочення 

витрат бюджету та/або пропозиції джерел додаткових надходжень бюджету для 

досягнення збалансованості бюджету, що не відповідає вимогам Бюджетного 

кодексу України (частина перша статті 27) та Регламенту Верховної Ради 

України (частина третя статті 91). 
Крім того, відсутність інформації про суб'єктів господарювання, які 

матимуть право на Пlльгове оподаткування, не дає можливості Мінфіну 

визначити варТІСНУ величину впливу цього законопроекту на показники 

бюджету. 

Загалом Міністерство фінансів України згідно з експертним висновком 

законопроект не підтримує та зауважує, що стимулювання окремих суб'єктів . . 
господарювання за рахунок надання податкових ПІльг порушує основНІ 

принципи побудови системи оподаткування в Україні, закріплені у Конституції 

України, Податковому кодексі України, Законі України «Про захист 

економічної конкуренції», зокрема, принцип рівності, недопущення будь-яких 

проявів податкової дискримінації. Поряд з цим, Мінфін зазначає, що на період 

до 2016 року для новостворених та діючих суб'єктів господарювання з 

щорічним обсягом доходів не більше 3 млн. грн. та кількістю працюючих до 
20 чоловік Кодексом запроваджено застосування нульової ставки податку на 
прибуток з урахуванням встановлених обмежень. 

Експертний висновок Головного науково-експертного управЛІННЯ 

Апарату Верховної Ради України не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 
України (щодо особливостей оподаткування прибутку підприємств в населених 

пунктах, на території яких ліквідовані або ліквідуються вугледобувні та 

вуглепереробні підприємства) (реєстр. N"!:! 2247 від 08.02.2013), поданий 

народним депутатом України Іоффе Ю.Я., матиме вплив на показники бюджету 

(призведе до зменшення доходів державного та місцевих бюджетів з податку 

на прибуток підприємств). 

У разі прийняття відповідного закону після 15 липня 2013 року він має 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року (або 1 січня наступного за цим 
року залежно від часу прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

5.2.10. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо удосконалення інституційної системи захисту 

персональних даних (реєстр. N!:! 2282 від 12.02.2013), поданий Кабінетом 

Міністрів України. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань прав . .... 
людини, нацюнальних меншин І МІжнацІОНальних ВІДносин. 
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Законопроектом передбачено визначення функцій І повноважень 

центральних органів виконавчої влади, які забезпечують формування та 

реалізацію державної політики у сфері державної реєстрації баз персональних 

даних, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у цій сфері та 

встановити аДМІНІстративну відповідальність за невиконання їх законних вимог 

шляхом внесення змін до Кодексу У країни про адміністративні 

правопорушення та Закону України «Про захист персональних даних». 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що прийняття даного законопроекту дозволить в повному обсязі забезпечити 

реалізацію закршленого у стаТТІ 32 Конституції України права на 

недоторкаНІСТЬ приватного життя шляхом запровадження незалежних 

мехаНІЗМІВ контролю за дотриманням законодавства у сфері захисту 

персональних даних. 

Окрім цього, визначення Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини уповноваженим органом у сфері захисту персональних даних 

дозволить Україні виконати взяті на себе зобов'язання щодо вдосконалення 

законодавства України та створення належної інституційної системи у цій 

сфері, які є необхідними для виконання Плану дій щодо лібераJІізації 

Європейським Союзом візового режиму для України. 

Загалом, Міністерство фінансів даний законопроект підтримує та 

зазначає, що реалізація його положень не вплине на доходну та видаткову 

частину бюджетів. 

Водночас, сЛІД зазначити, що ЗМІНи до Кодексу У країни про . . 
аДМІНІстративНІ правопорушення в частиНІ запровадження нових та скасування 

існуючих штрафних санкцій можуть зменшувати або збільшувати надходження 

бюджету у разі ·виявлення запропонованих у законопроекті правопорушень та 

застосування відповідних санкцій. 

Крім того, запропоноване законопроектом надання нових повноважень 

Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини потребуватиме 

збільшення видатків державного бюджету на функціонування цього органу 

(зокрема, щодо проведення виїзних та безвиїзних, планових та позапланових 

перевірок володільців та/або розпорядників персональних даних), на що також 

звертає увагу у своєму експертному висновку Головне науково-експертне 

управління Апарату Верховної Ради України. 

Згідно з узагальнюючим висновком Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України за результатами розгляду у 

першому читанНІ законопроект ДОЦІЛьно повернути суб'єкту права 
..... 

законодавчО1 ІНІЦІаТИВИ на доопрацювання. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення ЗМІН дО деяких законодавчих 
актів України щодо удосконалення інституЦ1ИНОЇ системи захисту 

персональних даних (реєстр. N22282 від 12.02.2013), поданий Кабінетом 

Міністрів України, матиме вплив на показники бюджету (потребуватиме 

збільшення видатків державного бюджету на функціонування Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини та може призвести до 
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зменшення/збільшення доходів бюджету при умові виявлення відповідних 

правопорушень і в залежності від санкцій, що застосовуватимуться). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2013 року він має 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2014 року, а після 15 липня 2013 року -не 
раніше 1 січня 2015 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу 
прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань прав . .... 
людини, нацІОНальних меншин 1 МІжнацІОНальних ВІДносин. 

5.2.11. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до статті 288 

Податкового кодексу України (щодо підвищення розміру річної орендної плати . . 
за користування земельною ДІЛянкою СІЛьськогосподарського призначення, 

земельною часткою (паєм) (реєстр. NQ 2253 від 08.02.2013), поданий народним 
депутатом України Бобовим Г.Б. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 
.. . 

та митно 1 поштики. 

Законопроектом пропонується внести зміни до підпункту 288.5.1 
пункту 288.5 статті 288 Податкового кодексу України, перебачивши, що 

МІНІМальний розмір орендної плати за земельНІ ДІЛянки державної 

комунальної власності для земель сільськогосподарського призначення, 

земельних часток (паїв) не може бути меншим 4,5 відсотка визначеної 

відповідно до законодавства вартості земельної ділянки, земельної частки (паю) 

/згідно з чинною редакцією - не менше розміру відповідного податку/. 

Відповідно до пояснювальної записки до законопроекту, такі зміні 

вносяться з метою ПІдвищення РІВня СОЦІального захисту СІЛьського . .. 
населення - власниКІВ земельних ДІЛянок СІЛьськогосподарського призначення, 

земельних часток (паїв) та збільшення надходжень до місцевих бюджетів. 

Необхідно зауважити, що статтею 288 Податкового кодексу У країни 
регулюються питання справляння орендної плати за земельні ділянки 

державної і комунальної власності. Оскільки земельні частки (паї) знаходяться 

у приватнlИ власності і питання оренди цих земель регулюються Законом 

України «Про оренду землі», то дія норми статті 288 Кодексу не може 

поширюватися на таКІ земельНІ ДІЛянки. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, .. . . 
що законопроект не ПІдтримує, ОСКІЛьки, зокрема, запропоноваНІ ЗМІНи 

суперечать нормам Податкового кодексу України та Закону України «Про . . 
оренду земш», а також НІВелюють державну ПІдТРИМКУ аграрного сектору 

еКОНОМІКИ. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до статті 288 Податкового 
кодексу України (щодо підвищення розміру річної орендної плати за . . 
користування земельною ДІЛянкою СІЛьськогосподарського призначення, 

земельною часткою (паєм) (реєстр. NQ 2253 від 08.02.2013), поданий народним 
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депутатом України Бобовим Г.Б., має вплив на показники бюджету (може 

призвести до збільшення надходжень плати за землю до місцевих бюджетів). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

13 законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

б) опосередкований 

5.2.12. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змІН до Закону 

У країни «Про оренду державного та комунального майна» щодо заборони 

передачі в оренду міжнародних аеропортів, аеродромів та аеродромних об' єктів 

(реєстр. N~ 2300 в1Д 14.02.2013), поданий народним депутатом України 

Міщенком С.Г. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань економічної 

ПОЛІтики. 

У законопроекті шляхом внесення змін до частини другої статті 4 Закону 
України «Про оренду державного та комунального майна» пропонується 

розширити перелік об'єктів державної власності, що не можуть бути об'єктами 

оренди. 

При цьому, згідно з назвою законопроекту і пояснювальною запискою до 

нього, мова йде лише про заборону передачі в оренду міжнародних аеропортів, 

аеродромів та аеродромних об'єктів. Однак, запропоновані положення 

законопроекту передбачають також заборону і на інші об'єкти, на що також 

звертає увагу у своєму експертному висновку Головне науково-експертне 

управління Апарату Верховної Ради України. 

Запровадження таких пропозицш може призвести до зменшення 

надходжень до державного бюджету від орендної плати за користування 

ЦІЛІСНИМ майновим комплексом та іншим державним майном. 

Проте, автором законопроекту не надано фінансово-економічні 

розрахунки та пропозиції змін до законодавчих актів У країни щодо скорочення 

витрат бюджету та/або пропозиції джерел додаткових надходжень бюджету для 

досягнення збалансованості бюджету, що не відповідає вимогам Бюджетного 

кодексу України (частина перша статті 27) та Регламенту Верховної Ради 

України (частина третя статті 91). Пропозиція щодо набрання чинності 

законопроектом з дня його опублікування не узгоджується з частиною третьою 

статті 27 Бюджетного кодексу України. Крім того, відсутність фінансово

економічних розрахунків не дає можливості Мінфіну здійснити вартісну оцінку 

впливу законопроекту на доходну частину бюджету. 

Загалом згідно з експертним висновком Міністерство фінансів У країни 

прийняття законопроекту є недоцільним, оскільки заборона щодо передачі в 

оренду державного майна буде поширена і на державні підприємства, майно 

яких вже передано в оренду, зокрема, на майно національного оператора 

поштового зв'язку та інші. Стосовно запропонованої заборони надання в 
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оренду МІжнародних аеропорТІВ зазначається, що оренда, як РІЗНОВИД 

державно-приватного партнерства, не передбачає зміни форми власності 

об'єкта, він зберігається у державній власності. Разом з тим, застосування 

механізму оренди дасть змогу залучити приватНІ ІНвестиції в подальшу ... .. 
модеРНІзаЦІЮ аеропорТІВ, в першу чергу невеликих регІОНальних, яКІ працюють 

збитково та не здатНІ самостійно підтримувати свою сертифікацій ну 

придатНІСТЬ. 

Згідно з експертним висновком Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України законопроект за результатами . . 
розгляду в першому читанНІ ДОЦІЛьно повернути на доопрацювання з 

наступним урахуванням висловлених зауважень та пропозицій. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про 
оренду державного та комунального майна» щодо заборони передачі в оренду 

міжнародних аеропортів, аеродромів та аеродромних об'єктів (реєстр. N~ 2300 
від 14.02.2013), поданий народним депутатом України Міщенком С.Г., матиме 
опосередкований вплив на показники бюджету (може призвести до зменшення 

доходів державного бюджету від орендної плати за користування цілісним 

майновим комплексом та іншим державним майном). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

ІЗ законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

економічної політики. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

б.СЛУХАЛИ: 

Інформацію голови підкомітету з питань місцевих бюджетів 

Павлова К.Ю. про проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2013 рік» щодо надання субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво житла для 

військовослужбовців та працівників Міністерства оборони України вс. Дівички 

Переяслав-Хмельницького району Київської області (реєстр. NQ 2027 ВІД 
16.01.2013), поданий народним депутатом України Міщенком С.Г. 

Відмітили: 

Проектом закону пропонується передбачити у складі спеціального фонду 

державного бюджету субвенцію місцевим бюджетам на будівництво житла для 

військовослужбовців та працівників Міністерства оборони України в с. Дівички 

Переяслав-Хмельницького району Київської області, доповнивши статтю 14 
Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 РІК» новим 

пунктом 20. 
Джерелом надання такої субвенції запропоновано повернення 

безвідсоткових бюджетних позик, наданих у 2004 році підприємствам 

державної форми власності паливно-енергетичного комплексу та у 2005 році 
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підприємствам та організаціям вугільної промисловості на погашення 

заборгованості із заробітної плати працівникам. 

Слід зазначити, що відповідно до пункту 16 статті 14 Закону У країни 
«Про Державний бюджет України на 2013 рік» такі кошти вже мають цільове 
спрямування на здійснення видатКІВ за спеЦІальним фондом на 

реструктуризацію вугільної та торфодобувної промисловості, а обсяг 

повернення таких позичок визначено у сумі 3,2 млн гривень. 
Водночас, автором законопроекту зареєстровано інший законопроект про 

внесення до змін Закону України «Про Державний бюджет України на 

2013 рік» за реєстр. N~ 2028, згідно з яким пропонується за рахунок вказаного 
джерела надати субвенцію 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 постачалися населенню КПТМ «Бориспільтепломережа» 

у сумі 1 О млн гривень. 
Відповідно автор законодавчої ініціативи не визначив реальних джерел 

надання субвенції, а відтак реалізація проекту закону призведе до 

суперечностей законодавчих норм та розбалансування показників Державного 

бюджету України на 2013 рік. 
Крім того, законопроект не відповідає вимогам нормотворчої техніки у 

частині оформлення законопроектів щодо внесення змін до державного 

бюджету. Зокрема, не передбачено змін до статті 1 та пункту 16 статті 14 і 

додатків N~ 3, N~ 4 та N~ 7 до Закону України «Про Державний бюджет України 
на 2013 рік», якими визначено видатки та кредитування державного бюджету та 
бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів на 2013 рік, а також не 

визначено бюджет-отримувач субвенції та її обсяг. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

у своєму експертному висновку до законопроекту (від 04.03.2013 
М 16/3-266/2027) висловлює окремі зауваження до нього, звертаючи увагу, 
зокрема, на необхідність обrpунтування реальності забезпечення видатків 

державного бюджету одночасно на реструктуризацію вугільної і торфодобувної 

промисловості та на будівництво житла для військовослужбовців і працівників 

Міністерства оборони України в с. Дівички Переяслав-Хмельницького району 

за рахунок саме такого джерела. 

На думку ГНБУ, дЛЯ прийняття виваженого рішення щодо внесеного 

законопроекту слід отримати відповідний експертний висновок Кабінету 

Міністрів України. 

Міністерство фінансів України не підтримує законопроект (лист 

від 08.02.2013 за М 31-10010-36-2/3390). При цьому зазначається, що реалізація 
законопроекту потребує додаткових витрат з державного бюджету на 

будівництво житла для військовослужбовців та працівників Міністерства 

оборони, обсяг яких автором законопроекту не обраховано, а також про 

недотримання при підготовці законопроекту вимог бюджетного законодавства 

в частині забезпечення збалансованості бюджету (стаття 7 Бюджетного Кодексу 
України). 
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Міністерство оборони України у своєму висновку (лист від 01.02.2013 
М 220/729) зазначає, що військовослужбовці Переяслав-Хмельницького 

гарнізону перебувають на квартирному обліку при житловій комісії військової 

частини і у Київському квартирно-експлуатаційному управлінні. Будівництво 

житла для військовослужбовців здійснюється за рахунок коштів бюджетної 

програми Міністерства оборони України за кодом 21 О 1190 «Будівництво 

(придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України» (у 

2013 році затверджено призначення за спеЦІальним фондом у СУМІ 

12030 тис. гривень). 
Комітет Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики 

та забезпечення діяльності Верховної Ради України (лист від 20.02.2013 
М 04-34/15-384) звертає увагу на недотримання вимог статті 27 Бюджетного 
кодексу У країни та частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради 

У країни при внесенні законопроекту на реєстрацію. 

Голова підкомітету з питань місцевих бюджетів Павлов К.Ю. озвучив . .. .. 
РІшення П1ДКОМІТету, ВІДПОВІдно до якого пропонується законопроект за 

реєстр. N2 2027 за наслідками розгляду в першому читанні відхилити. 

Голова Комітету поставив цю пропозицію на голосування. 

УХВАЛИЛИ: 
Рекомендувати Верховній Раді України проект закону про внесення змін 

до Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» шодо 

надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво 

житла для військовослужбовців та працівників Міністерства оборони У країни в 

с.Дівички Переяслав-Хмельницького району Київської області 

(реєстр . .N22027), поданий народним депутатом України Міщенком С.Г., за 

наСЛІдками розгляду у першому читанНІ ВІДхилити. 

Голосували: «зю) 29, «проти» - О, «утрималось» - 1, «не голосувало» - 3. 

7.СЛУХАЛИ: 

Інформацію голови підкомітету з питань місцевих бюджетів 

Павлова К.Ю. про проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2013 рік» щодо надання субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з 

різниці в тарифах на теплову енергію КПТМ «Бориспіль тепломережа» 

(реєстр . .N22028 вІД 16.01.2013), поданий народним депутатом України 

Міщенком С.Г. 

Відмітили: 

Проектом закону передбачається встановити у складі спеціального фонду 

державного бюджету субвенцію місцевим бюджетам на погашення 

заборгованості з різниці в тарифах на теплову енерГІЮ, послуги з 

централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, 

транспортувалися та постачалися населенню КПТМ «Бориспіль тепломережа», 

у сумі 10 млн.грн, доповнивши статтю 14 Закону пунктом 20. 
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Джерелом надання такої субвенції запропоновано повернення 

безвідсоткових бюджетних позик, наданих у 2004 році підприємствам 

державної форми власності паливно-енергетичного комплексу та у 2005 році 
підприємствам та організаціям вугільної промисловості на погашення 
заборгованості із заробітної плати працівникам. 

Слід зазначити, що відповідно до пункту 16 статті 14 Закону У країни 
«Про Державний бюджет України на 2013 рік» такі кошти вже мають цільове 
спрямування на здійснення видатКІВ за спеЦІальним фондом на 

реструктуризацію вугільної та торфодобувної промисловості, а обсяг 

повернення таких позичок визначено у сумі 3,2 млн гривень. 
Відповідно автор законодавчої ініціативи не визначив реальних джерел 

надання субвенції, а відтак реалізація проекту закону призведе до внутрішніх 

суперечностей законодавчих норм та розбалансування показників Державного 

бюджету України на 2013 рік. 
Поряд з тим, належить взяти до відома, що у складі видатків спеціального 

фонду державного бюджету на 2013 рік передбачено субвенцію 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 у сумі 5125600 тис. гривень. 
Розподіл такої субвенції між місцевими бюджетами буде здійснюватися 

за порядком, затвердженим Кабінетом Міністрів України відповідно до частини 

другої статті 97 Бюджетного кодексу України. (Довідково: у 2012 році з 

державного бюджету обласному бюджету Київської області надано 

338488,7 тис. гривень зазначеної субвенції. Відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 11.06.2012 N~ 517 серед учасників розрахунків за 

субвенцією у 2012 році були надавачі відповідних послуг). 
Отже, КПТМ «Бориспіль тепломережа» в рамках чинних положень Закону 

України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» має підстави для 

погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з . . 
централІзованого водопостачання та ВОДОВІДведення. 

Крім того, законопроект не відповідає вимогам нормотворчої техніки 

у частині оформлення законопроектів щодо внесення змін до державного 

бюджету. Зокрема, не передбачено змін до статті 1 та пункту 16 статті 14 і 

додатків N~ 3, N~ 4 та N~ 7 до Закону України «Про Державний бюджет України 
на 2013 рік», якими визначено видатки та кредитування державного бюджету та 
бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів на 2013 рік, а також не 
визначено бюджет-отримувач субвенції. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

у своєму експертному висновку до законопроекту (від 01.02.2013 
М 16/3-128/2028) висловлює окремі зауваження до нього, звертаючи увагу, 
зокрема, на відсутність достатНІХ обrрунтувань та розрахунКІВ щодо 

МОЖЛИВОСТІ залучення саме такого джерела здійснення додаткових видатків 
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державного бюджету і саме в обсязі 1 О млн грн, і вважає, що для прийняття 

виваженого рішення щодо внесеного законопроекту слід отримати відповідний 

експертний висновок Кабінету Міністрів України. За узагальнюючим 

висновком ГНЕУ проект закону потребує доопрацювання. 

Міністерство фінансів України не підтримує законопроект (лист 

від 06.02.2013 М 31-06330-02/6-2/3589). При цьому зазначається про відсутність 
обrрунтувань щодо наявності заборгованості КПТМ «Бориспіль тепломережа» 

з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого 

водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та 

постачалися населенню в обсязі 1 О млн грн, можливість вирішення порушеного 
питання в рамках чинного Закону. а також про недотримання вимог 

бюджетного законодавства при підготовці законопроекту. 

Голова підкомітету з питань місцевих бюджетів Павлов К.Ю. озвучив . .. .. 
РІшення ПlДКОМІТету, ВІДПОВІдно до якого пропонується законопроект за 

реєстр. NQ 2028 за наслідками розгляду в першому читанні відхилити. 

Голова Комітету поставив цю пропозицію на голосування. 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 

2013 рік» щодо надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію КПТМ 

«Бориспіль тепломережа» (реєстр. N!! 2028), поданий народним депутатом 

України Міщенком С.Г., за наслідками розгляду у першому читанні відхилити. 

Голосували: «зю) 29, «проти» - О, «утрималось» - 1, «не голосувало» - 3. 

8. Різне. 

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

про орієнтовний розклад засідань Комітету з питань бюджету на квітень 

2013 року. 

Відмітили: 

Згідно із частиною третьою статті 43 Закону України «Про комітети 

Верховної Ради України» розклад засідань комітету не менш як на 

двотижневий термін складається головою комітету з урахуванням календарного 

плану роботи Верховної Ради України, доручень Верховної Ради України, 

Голови Верховної Ради України, стану підготовки питань до розгляду І . . . 
затверджується на заСІДанНІ КОМІТету. 

Постановою Верховної Ради України від 11.01.2013 N!! 27-УІІ 
затверджено календарний план проведення другої сесії Верховної Ради У країни 

сьомого скликання. 

З урахуванням цього календарного плану складено орієнтовний розклад 

засідань Комітету Верховної Ради України з питань бюджету на квітень 

2013 року (3, 10, 17 та 23 квітня о 15-00). При цьому, до розкладу заСІДань 
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можуть бути внесені зміни відповідно до доручень Верховної Ради України, 

Голови Верховної Ради України, Голови Комітету Верховної Ради України з 

питань бюджету. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити орієнтовний розклад засідань Комітету Верховної Ради 

України з питань бюджету на квітень 2013 року. 

8.2. Окремі питання організації засідань Комітету. 

Перший заступник Голови Комітету Буряк С.В. порушив питання щодо 

створення у залі засідань належних умов для проведення засідань Комітету, 

а також вніс пропозицію регламентувати допуск на засідання Комітету 

запрошених осіб, працівників секретаріату Комітету з питань бюджету, 

помічників-консультантів народних депутатів - членів Комітету з питань 

бюджету. 

В обговоренні взяли участь народні депутати - члени Комітету з питань 

бюджету Ландик В.І., Калетник О.М., Різаненко П.О., Деркач А.Л., Дубіль В.О., 

Дубневич Я.В., Слюз Т.Я., Гєллєр Є.Б. 

Народний депутат Слюз Т.Я. внесла пропозицію, щоб народні депутати

члени Комітету з питань бюджету визначились, хто із помічників-консультантів 

має бути присутнім на засіданнях Комітету, і у письмовій формі повідомили 

Голову Комітету. 

Ця пропозиція була підтримана членами К МІТету одноголосно. 

Голова Комітету Є.Б. Гєллєр 

Секретар Комітету В.В. Шкварилюк 
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