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Присутиі: 

Члени Комітету: 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 О.М., Канівець О.Л., Ландик В.І., 

Мартовицький А.В., Медуниця О.В., Михальчишин Ю.А., Молоток І.Ф., 

Павлов К.Ю., Пресман О.с., Путілов А.С., Різаненко П.О., Скосар І.Є., 

Слюз т.я., Струк В.О., Табалов О.М., Фельдман О.Б., Чорноволенко О.В., 

Шкварилюк В.В., Щербань А.в., Шуфрич Н.І. 

Всього присутніх - 32 народні депутати. 

Відсутні: 

Члени Комітету: Атрошенко В.А., Куровський 1.1., Фищук О.Г., 

Хмельницький В.І. 

Прнсутні: 

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

Книшенко І.Ф., Фещук с.л., Андросюк Н.В., Боброва Т.с., Больбат 0.0., 
Кодацька С.І., Москаленко І.Г., Острогляд Н.В., Пінчукова А.В., Пунда О.Б., 

Расчислова л.в., Сєрова О.В., Сікорський с.в., Якуш Л.І., 

Корольковська М.М., Кочубей ОЛ., Переста Я.І., Щербаченко с.В., 

Яковенко СЛ., Зайченко А.с., Козловська Г.М., Товстенко В.М. 

Список запрошених додається. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про розгляд законопроектів щодо їх впливу на показники бюджету та 
відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини, згідно з 
Регламентом Верховної Ради У країни і статтею 27 Бюджетного кодексу 

України. (За списком) 



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

державного бюджету, та розподілу субвенцій з державного бюджету місцевим 

бюджетам: 

1) про розподіл між місцевими бюджетами субвенції з державного 

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

послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що 

вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у 

зв' язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з 

централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що 

затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого 

самоврядування Іпостанова КМУ від 20.03 .20 13 .N~ 1671 (лист Мінрегіону 

від 26.03.2013 .N~ 7/20-4485); 

2) про передачу бюджетних призначень Міністерству енергетики та 

вугільної промисловості Ірозпорядження КМУ від 25.03.20 13 .N~ 159-рl 

(лист Міненерго вугілля від 29.03.2013 .N~ ВР/4-15-1196); 

3) про перерозподіл видатків державного бюджету, передбачених 

Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Ірозпорядження КМУ 

від 27.03.2013.N~ 165-рl (лист Міносвіти від 29.03.2013.N~ 1110-1305); 

4) про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених 
Міністерству соціальної політики Іпостанова КМУ від 27.03.2013 .N~ 2021 
(лист Мінсоцполітики від 03.04.2013 .N~ 1429/1110-13104) - nuтання включено за 
пропозицією народного депутата України - члена Комітету з питань 

6юд:жету Деркача А.Л 

3. Про проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про 
Державний бюджет України на 2013 рік» (реєстр . .N~ 2655 від 29.03.2013), 
поданий народним депутатом України Лук'яновим В.В. 

4. Про проекти законів України про внесення змін до Прикінцевих 

положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рію): 

4.1. - реєстр . .N~ 1120 від 19.12.2012, поданий народним депутатом 

України Яворівським В.О. та авторським колективом. 

4.2. - реєстр . .N~ 1231 від 10.01.2013, поданий народними депутатами 
України Бабич В.В., Цибенком П.с., Байдюк Л.М. 

4.3. - реєстр . .N~ 2398 від 26.02.2013, поданий народним депутатом 

України Ляшком О.В. 

4.4. - реєстр . .N~ 2194 вІД 05.02.2013, поданий народним депутатом 

України Зубчевським ол. 

5. Різне: 

1. Щодо кадрових питань у секретаріаті Комітету з питань бюджету. 

2. Щодо питань з проблем казначейського обслуговування місцевих 

бюджетів. 
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І. 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. 

1.1. Законопроекти, які не мають нплнву на показннки бюджетів, 
у тому чнслі: 

1.1.1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо недопущення блокування діяльності засобів масової 

інформації) (реєстр. N!! 2122 від 29.01.2013, народні депутати України 

Мірошниченко І.М., Мирний О.Б.). 

1.1.2. Проект Закону України про внесення доповнення до статті 28 
Закону України «Про благоустрій населених пунктів» щодо порядку видалення 

зелених насаджень (реєстр. N!! 2157 від 01.02.2013, народний депутат України 
Атрошенко в.л.). 

1.1.3. Проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про 
освіту» (щодо використання будівель, споруд, приміщень навчальних закладів 

та установ системи освіти) (реєстр. N!! 2167 від 04.02.2013, народний депутат 
України Гриневич Л.М.). 

1.1.4. Проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про 
ЗДlИснення державних закупівель» (щодо підсилення прозорості закупівель 

підприємств) (реєстр. N!! 2207 від 06.02.2013, народний депутат України 

Кличко В.В. та ін.). 

1.1.5. Проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про 
захист прав споживачів» (щодо закріплення прав споживачів на вільний вибір 

продукції і відшкодування майнової та моральної шкоди) (реєстр. N!! 2242 
від 07.02.2013, народний депутат України Дзоз В.О.). 

1.1.6. Проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про 
захист прав споживачів» (щодо приведення у відповідність до вимог 

Конституції України та Цивільного кодексу України N!! 435-IУ) (реєстр. N!! 2245 
від 07.02.2013, народний депутат України Дзоз В.О.). 

1.1.7. Проект Закону України про внесення змін до законів України «Про 
топографо-геодезичну і картографічну діяльність» та «Про землеустрій» (щодо 

запровадження норм державного нагляду у сфері землеустрою) (реєстр. N!! 2287 
від 13.02.2013, народний депутат України Мельник сл.). 

1.1.8. Проект Закону України про внесення змін до статті 90 Водного 
кодексу України щодо будівництва у межах прибережної захисної смуги 

уздовж морів, морських заток і лиманів (реєстр. N!! 2239 від 07.02.2013, 
народний депутат України Нетецька О.Л.). 
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1.1.9. Проект Закону України про внесення змін до Регламенту Верховної 
Ради України щодо розміщення тексту депутатського запиту (реєстр. N~ 2285 
від 13.02.2013, народний депутат України Томенко м.в. та ін.). 

1.1.10. Проект Закону України про внесення змін до Регламенту 

Верховної Ради України щодо використання електронної системи 

(реєстр. N~ 2173 від 04.02.2013, народний депутат України Сас с.В.). 

1.1.11. Проект Закону України про внесення змін до статті 2 Закону 
України «Про банки і банківську діяльність» щодо банківських вкладів 
фізичних осіб (реєстр. N~ 2400 від 26.02.2013, народний депутат України 

Сігал є.я.). 

1.1.12. Проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про 
оренду землі» щодо порядку поновлення договору оренди землі 
(реєстр. N~ 2411 від 26.02.2013, народний депутат України Атрошенко В.А.). 

1.1.13. Проект Закону України про внесення змін до деяких законів 
України щодо ліквідації монополії на ринку оцінки майна (реєстр. N~ 2377 
від 22.02.2013, народний депутат України Катеринчук М.д.). 

1.1.14. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо спрощення процедури державної реєстрації припинення 

підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців, які не мають найманих 

працівників (реєстр. N~ 2409 від 27.02.2013, Кабінет Міністрів України). 

1.1.15. Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо спрощення процедури державної реєстрації припинення 

підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців, які не мають найманих 

працівників (реєстр. N~ 2410 від 27.02.2013, Кабінет Міністрів України). 

1.1.16. Проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про 
місцеві державні адміністрації» щодо процедури погодження призначення на 

посади (реєстр. N~ 2260 від 11.02.2013, Кабінет Міністрів України). 

1.1.17. Проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про 
статус депутатів місцевих рад» щодо особистого голосування депутата на 

пленарних засіданнях ради, засіданнях постійної комісії та інших органів ради 

(реєстр. N~ 2296 від 14.02.2013, народний депутат України Махніцький 0.1.). 

1.1.18. Проект Закону України про внесення змін до Закону У країни «Про 
Регламент Верховної Ради України» (щодо забезпечення належного розгляду 

питань і унеможливлення зловживань процедурними рішеннями) 

(реєстр. N~ 2120 від 29.01.2013, народний депутат України Розенко п.в.). 

1.1.19. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо приведення у відповідність до Закону України «Про 

всеукраїнський референдум») (реєстр. N!! 2402 від 26.02.2013, Кабінет Міністрів 
України). 

1.1.20. Проект Закону України про зупинення дії частин третьої та 

четвертої статті 24 Закону України «Про регулювання містобудівної 
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діяльності» (щодо відтермінування заборони на відведення земельних ділянок) 

(реєстр. N!! 2363 від 21.03.2013, народний депутат України Федорук м.т.). 

1.1.21. Проект Закону У країни про внесення змін до Прикінцевих 

положень Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (щодо 

відтермінування заборони на відведення земельних ділянок) (реєстр. N!! 2363-1 
від 22.03.2013, народні депутати України Сальдо В.В., Брайко с.Б. та ін.). 

1.1.22. Проект Закону України про внесення зміни до Закону України 
«Про регулювання містобудівної діяльності» щодо відтермінування набрання 

чинності окремих положень (реєстр. N!! 2363-2 від 25.03.2013, народний депутат 
України Миримський л.ю.). 

1.1.23. Проект Закону У країни про внесення зміни до статті 21 Закону 
України «Про судову експертизу» (щодо кадрового забезпечення) 

(реєстр. N!! 2144 від 31.01.2013, Кабінет Міністрів України). 

1.1.24. Проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про 
статус депутатів місцевих рад» щодо врегулювання процедури формування 

депутатських груп і фракцій у місцевих радах усіх рівнів (реєстр. N!! 2365 
від 21.02.2013, народні депутати України Дубіль 8.0., Князевич рл.). 

УХВАЛИЛИ: 

І. Зазначені законопроекти є такими, що не мають впливу на показники 

бюджетів у поточному бюджетному періоді. 

2. Це рішення надіслати профільним комітетам, відповідальним за 

підготовку законопроектів. 

Голосували: «За» - одноголосно. 

1.2. Законопроекти, які мають вплив на показники бюджетів, 
у тому числі: 

а) безпосереДllій 

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

України «Про альтернативні види палива» (щодо маркування біопалива та 

бензинів моторних сумішевих) (реєстр. N!! 2273 від 11.02.2013), поданий 

народним депутатом України Воропаєвим Ю.М. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки. 

Даним законопроектом передбачається внесення змін до Закону України 

«Про альтернативні види палива», зокрема, в частині віднесення бензинів 

моторних сумішевих до альтернативних видів палива. Також законопроектом 

пропонується поширити існуючі вимоги щодо вмісту біоетанолу в бензинах 

моторних на біопаливо; зобов'язати суб'єктів господарювання, які реалізують у 
роздріб біопаливо та/або бензини моторні сумішеві, розміщувати на 
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інформаційному табло або у інший наявний спосіб інформацію щодо 
належності цих палив до альтернативних; запровадити обов'язкове маркування 
біопалива та бензинів моторних сумішевих шляхом позначення їх буквами 

«Ек»; уточнити, що цей Закон регулює правовідносини стосовно обігу 
альтернативних видів палива та не розповсюджує свою дію на обіг традиційних 
видів палива. 

Автором законопроекту у пояснювальній записці до нього зазначається, 
що запропоновані положення законопроекту не потребують і не передбачають 

будь-якого додаткового фінансування з державного бюджету, а також у разі 

прийняття законопроекту та широкого запровадження виробництва і 

споживання біопалив, в Україні збільшаться податкові надходження від 

діяльності підприємств агропромислової галузі, паливного комплексу та 

підприємств торгівлі. 

Водночас, слід зазначити, що відповідно до Закону України «Про 

альтернативні види палива» до альтернативних видів палива відноситься 

тверде, рідке та газове паливо, яке є альтернативою відповідним традиційним 

видам палива і яке виробляється (видобувається) з нетрадиційних джерел та 

видів енергетичної сировини. Крім того, згідно із статтею 3 цього Закону, в якій 
визначаються ознаки альтернативних видів палива, чітко визначено, шо паливо 

визначається альтернативним, якщо воно повністю виготовлене (видобуте) з 

нетрадиційних та поновлювальних джерел і видів енергетичної сировини 

(включаючи біомасу) або є сумішшю традиційного палива з альтернативним, 

вміст якого має відповідати технічним нормативам моторного палива. 

Згідно із статтею 2 вищезазначеного Закону у 2013 році рекомендована 
частка біоетанолу в сумішевому моторному паливі складає 5 %, решта 95 % 
сумішевого моторного палива є традиційне паливо, одержане з нафтової 

сировини. 

Відповідно до Податкового кодексу України паливо моторне сумішеве - це 

види палива, отримані в результаті змішування палива, одержаного з нафтової 

сировини, з біоетанолом та добавками на основі біоетанолу, біодизелю або 

ІНшими біокомпонентами, вміст яких відповідає вимогам нормативних 

документів на паливо моторне сумішеве. 
Тобто, віднесення бензинів моторних сумішевих, які є складовою поняття 

«паливо моторне сумішеве», до альтернативних видів палива призведе до 

мінімізації податкових зобов'язань шляхом застосування податкових пільг, що 

передбачені Податковим кодексом України з метою розвитку нетрадиційного 

палива, а саме, з податку на додану вартість щодо постачання та імпорту техніки, 

обладнання, устаткування (пункт другий підрозділу 2 розділу хх Податкового 
кодексу України), а також податку на прибуток виробників техніки, обладнання, 
устаткування для виготовлення та реконструкції технічних і транспортних 

засобів, у тому числі самохідних сільськогосподарських машин та енергетичних 

установок, які споживають біологічні види палива (пункт п'ятнадцятий 

підрозділу 4 розділу ХХ і стаття 158 Податкового кодексу України). Зазначене 
матиме наслідком недонадходження до бюджету вищезазначених ІІодатків, про 

що, також, зазначає у своєму експертному висновку Міністерство фінансів 

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

законопроекту не подано належного фінансово-економічного обrpунтування 

(у тому числі відповідних розрахунків) та пропозицій про зміни до 

законодавчих актів України щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел 

додаткових надходжень до бюджету для досягнення його збалансованості. 

Крім того, термін набрання чинності Закону - з дня його опублікування, 

запропонований автором законопроекту не відповідає положенням частини 

третьої статті 27 Бюджетного кодексу України, згідно якої 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. 

Міністерство фінансів України за результатами проведеної експертизи 

зазначає, що законопроект має вплив на показники бюджету, і не підтримує 

його. 

Згідно з узагальнюючим висновком Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України законопроект потребує 

доопрацювання та висловлює при цьому ряд зауважень і застережень. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про 
альтернативні види палива» (щодо маркування біопалива та бензинів моторних 

сумішевих) (реєстр. N22273 від 11.02.2013), поданий народним депутатом 
України Воропаєвим Ю.М., має вплив на показники бюджету (зменшує 

надходження бюджету, а також може опосередковано збільшувати 

надходження бюджету у разі активізації діяльності суб'єктів підприємницької 

діяльності внаслідок широкого запровадження виробництва і споживання 

біопалив). 

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. 

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

законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення осіб, які працюють 

за кордоном, членів особистих селянських господарств та працюючих в'язнів 

(реєстр. N2 2176 від 04.02.2013), поданий народним депутатом України 

Слюз т.я. 

Відмітили: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет у справах пенсіонерів, 
ветеранів та інвалідів. 
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Законопроектом шляхом внесення змін до законів України «Про 

загальнообов'язкове державне пеНСІИне страхування», «Про особисте 

селянське господарство», Кримінально-виконавчого кодексу України 

пропонується зараховувати до страхового стажу період роботи незалежно від 

сплати страхових внесків громадянам України, які працювали в особистому 

селянському господарстві, за наявності довідки органу місцевого 

самоврядування про підтвердження П господарської діяльності та особам, які 

працювали за кордоном, за наявності довідки банківських установ України 

про суми переказів грошових коштів в Україну. 

Також, пропонується віднести до кола осіб, які підлягають 

загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню працюючих 

в'язнів, що зобов'язує установи виконання покарань сплачувати за них 

страхові внески. 

Міністерство фінансів України вважає прийняття законопроекту не 

доцільним та зазначає, що запропоновані зміни не відповідають принципам 

солідарної пенсійної системи, зокрема диференціації розмірів пенсій залежно 

від тривалості страхового стажу та розміру заробітної плати (доходу), 

рівноправності застрахованих осіб щодо отримання пенсійних виплат та 

виконання обов'язків стосовно сплати страхових внесків на 

загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Це, в свою чергу, 

призведе до П розбалансованості та дестабілізації. 

Водночас, Міністерство фінансів вважає, що пропозиція щодо віднесення 

до кола застрахованих осіб працюючих в'язнів заслуговує на увагу, 

зазначивши, що автором законопроекту не визначено чіткого механізму сплати 

єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за 

працюючих в'язнів. 

Необхідно відмітити, що відповідно до статті 24 Закону України «Про 
загальнообов ' язкове державне пенсійне страхування» пенсійне забезпечення 
здійснюється за наявності страхового стажу - періоду, протягом якого особа 

підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за 

який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний 

страховий внесок. 

Реалізація поданого законопроекту потребуватиме додаткових видатків 

Пенсійного фонду України, та як наслідок, збільшить видатки Державного 
бюджету України на покриття дефіциту Фонду, обсяг яких неможливо 

спрогнозувати через невизначеність вихідних даних. 

Всупереч вимогам статті 91 Регламенту Верховної Ради України та 

статті 27 Бюджетного кодексу України суб'єктом права законодавчої ініціативи 
не надано фінансово-економічних обгрунтувань 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. 

Термін набрання чинності, визначений у законопроекті, не відповідає 

частині третій статті 27 Бюджетного кодексу України, якою передбачено, що 
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. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

вважає, що за результатом розгляду в першому читанні законопроект доцільно 

направити на доопрацювання. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів У країни щодо пенсійного забезпечення осіб, які працюють за кордоном, 

членів особистих селянських господарств та працюючих в'язнів 

(реєстр. И!! 2176 від 04.02.2013), поданий народним депутатом України 

Слюз Т.Я., має вплив на показники бюджету (потребуватиме додаткових витрат 

державного бюджету для покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду 

України). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2013 року він має 
вводитися в дію не раніше ] 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 у справах 
пенсіонерів, ветеранів та інвалідів. 

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

ліквідацію та реорганізацію закладів охорони здоров'я (реєстр. И!! 2201 
від 06.02.2013), поданий народними депутатами України Ляшком О.В., 

Куровським І.І. 

Відмітили: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет з питань охорони 

здоров'я. 

Законопроектом пропонується ввести мораторій на ліквідацію закладів 

охорони здоров'я, у тому числі тих, які розташовані на території сільських та 

селищних Рад, та реорганізацію таких закладів, що призводить до зміни їх 

головного призначення та/або скорочення кількості працівників і зменшення 

кількості ліжко-місць, а також скорочення режиму роботи медичних закладів. 

Законuдавча пропозиція призведе до гальмування реформи медичного 

обслуговування, визначеної Програмою економічних реформ на 2010-2014 роки 
«Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», 

а саме унеможливить здійснення заходів з подолання існуючих у галузі проблем. 

Відповідно до зазначеної програми одними з причин виникнення проблем в 

системі охорони здоров'я є неефективне використання бюджетних коштів 

(на 1 ОО тис. населення в Україні кількість ліжко-місць становить 868, тоді як в 
країнах ЄС-l О цей показник - 644, кількість лікарів на І ОО тис. населення в 

Україні - 302, у ЄС-І0 - 261, 86 % бюджетних коштів, що виділяється на 
охорону здоров'я йде на утримання медичних заЮJадів та оплату "раці лікарів), 
дублювання медичних послуг на різних рівнях надання медичної допомоги 

тощо. 



Тому, з метою П1двищення доступності медичних послуг передбачається 

здійснити структурне розмежування первинного, вторинного й третинного 

рівнів медичного обслуговування та підвищення частки первинної медичної 

допомоги в загальному обсязі фінансування медичних послуг, зокрема, шляхом 

структурної реорганізації існуючої мережі та перепрофілювання закладів 

охорони здоров'я (проведення функціональної диференціації закладів охорони 

здоров' я, розвитку інституту сімейного лі каря тощо). 

Введення мораторію на ліквідацію та реорганізацію закладів охорони 

здоров'я стримувати ме здійснення вищезазначених структурних змін в системі 

охорони здоров'я та ВІДПОВІдно проведення реформи медичного 

обслуговування. 

За висновком Міністерства фінансів України прийняття законопроекту 

вважається недоцільним, може потребувати додаткових видатків бюджету та 

впливати на виконання закону про Державний бюджет Украіни у ІІОТОЧНОМУ 

бюджетному періоді. 

Крім того, слід зауважити, що з урахуванням демографічних тенденцій 

постійно відбуваються зміни у мережі закладів охорони здоров'я (відбувається 

об'єднання та реорганізація закладів, їх перепрофілювання, відповідно 

змінюється кількість штатної чисельності медичних працівників та ліжок, які за 

нормативами визначаються переважно в залежності від кількості населення). 

Тому, неможливість проведення таких реорганізаційних змін потребуватиме 

додаткових коштів на утримання понаднормової мережі закладів охорони 

здоров' я (штатної чисельності медичних працівників, кількості ліжок тошо). 

Всупереч вимогам статті 91 Регламенту Верховної Ради України та статті 27 
Бюджетного кодексу України суб'єктом законодавчої ініціативи не надано 

фінансово-економічних обгрунтувань 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. 

Термін набрання чинності, визначений у законопроекті, не відповідає 

частині третій статті 27 Бюджетного кодексу України, якою передбачено, що 
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. 

Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної 

Ради України на даний час не надійшов. 

УХВAJШЛИ: 

1. Проект Закону України про введення мораторію на ліквідацію та 

реорганізацію закладів охорони здоров'я (реєстр.N22201 від 06.02.2013), 
поданий народними депутатами України Ляшком О.В., Куровським I.l. має 

вплив на показники бюджету (збільшує витрати бюджету). 

У разі I1РИЙНЯТТЯ відповідноl'O закону до 15 юшня 2013 року він має 
вводитися в дію не раніше І січня 2014 року, а після 15 ЛІІПНЯ 2015 року - не 
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раніше 1 січня 2015 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу 
прийнятгя закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

питань охорони здоров'я. 

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

України «Про професійні спілки, Їх права та гарантії діяльності» 
(реєстр. N!! 2204 від 06.02.2013), поданий народним депутатом України 

Стояном О.М. 

Відмітили: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет з питань соціальної 
політики та праці. 

Законопроектом пропонується внести ЗМІНи до Закону України «Про 

професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» шодо визначення 

всеукраїнських об'єднань профспілок, які діяли до 24 серпня 1991 року, 

правонаступниками майна та майнових активів, розташованих на території 

України, що належали республіканським об'єднанням професійних спілок 

УРСР та колишнього Союзу РСР. 

Крім того, законопроектом пропонується визначити, шо майно 

профспілок колишнього Союзу РСР та УРСР, набуте до 24 серпня 1991 року за 
рахунок власних коштів, та майно, передане їм у відання за рішенням 

державних органів влади колишнього союзу РСР та Української РСР, 

є власністю відповідних профспілкових організацій та юридичних осіб, 

створених відповідно до законодавства України за їх участю. 

За висновком Міністерства фінансів України прийнятгя законопроекту не 

підтримується, оскільки відповідне питання має врегулюватися комплексно та з 
урахуванням законодавства з питань приватизації, беручи до уваги, що 

відповідно до постанови Верховної Ради України від 04.02.1994 N!! 3943 «Про 
майно загальносоюзних громадських організацій колишнього Союзу РСР» 

тимчасово до законодавчого визначення суб'єктів права власності майна 

загальносоюзних громадських організацій колишнього Союзу РСР, зазначене 

майно є загальнодержавною власністю. 

Крім того, Міністерство фінансів зазначає, що реалізація законопроекту 

може потребувати додаткових витрат бюджету на оформлення Фондом 
держаного майна України права власності на нерухоме майно Федерації 

професійних спілок України та юридичних осіб, створених відповідно до 

законодавства України за й участю. Проте, відсутність розрахунків до 

законопроекту позбавляє можливості здійснити оцінку впливу положень 

законопроекту на показники бюджету. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

вважає, що за результатом розгляду у першому читанні законопроект може 

бути прийнятий за основу з наступним урахуванням висловлених ним 

зауважень та пропозицій. 
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УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про 
професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (реєстр. N!! 2204 
від 06.02.2013), поданий народним депутатом України Стояном О.М., 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 2015 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 

питань охорони здоров'я. 

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

України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (щодо 

посилення соціального захисту дітей, позбавлених батьківського піклування) 

(реєстр. N!! 2205 від 06.02.2013), поданий народним депутатом України 

Ландиком В.І. 

Відмітили: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет у справах пенсіонерів, 

ветеранів та інвалідів. 

Законопроектом пропонується внести зміни до частини четвертої 

статті 48 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пеНСlИне 

страхування», згідно з якими дітям, які позбавлені батьківського піклування 

пенсія у зв'язку з втратою годувальника виплачується в повному розмірі та 

перераховується на Їхні особисті рахунки у банку. 

Відповідно до чинного законодавства, пенсія у зв'язку з втратою 

годувальника у повному обсязі виплачується дітям-сиротам за період 

перебування на повному державному утриманні та перераховується на їхні 

особисті рахунки у банку. 

Іншим дітям, в тому числі дітям, позбавленим батьківського піклування, 

які перебувають на повному державному утриманні, виплачується 50 відсотків 
призначеної пенсії у зв'язку з втратою годувальника та перераховується на їхні 

особисті рахунки у банку, а решта 50 відсотків - на банківський рахунок 

установи, де ця дитина перебуває на повному державному утриманні, 

і спрямовується виключно на поліпшення умов проживання дітей у цих 

установах. 

При цьому, відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» діти

сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, утримуються в рівних 

умовах та мають однакові пільги. 

За експертним висновком Міністерства фінансів України реалізація 

законопроекту не потребуватиме додаткових видатків Державного бюджету 

України та прийняття законопроекту є доцільним. 

Проте, необхідно зазначити, що запропоновані зміни потребуватимуть 

додаткових бюджетних коштів для забезпечення функціонування установ, де 

12 



такі діти перебувають на повному державному утриманні, у зв'язку з 
необхідністю покритrя тих 50 відсотків коштів, які на даний час спрямовується 
виключно на поліпшення умов проживання дітей у цих установах. 

Всупереч вимогам cтaтri 27 Бюджетного кодексу України та eтaтri 91 
Регламенту Верховної Ради України суб'єктом законодавчої ініціативи не надано 

фінансово-економічних обrpунтувань до законопроекту (включаючи відповідні 

розрахунки) та пропозицій змін до законодавчих актів України щодо скорочення 

витрат бюджету тalабо джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення 

збалансованості бюджету. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

вважає, що за результатами розгляду в першому читанні законопроект може 

бути прийнятий за основу. 

УХВАЛИЛИ: 
І. Проект Закону України про внесення змІН до Закону України «Про 

загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (щодо посилення 

соціального захисту дітей, позбавлених батьківського піклування) 

(реєстр. N!! 2205 від 06.02.2013), поданий народним депутатом України 

Ланди ком В.І., 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 І січня 2014 року, а після 15 липня 2013 року - не 

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

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України у справах 
пенсіонерів, ветеранів та інвалідів. 

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

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

соціальне страхування» щодо підтримки підприємств комунальної форми 

власності, які здійснюють перевезення П1льгових категорій громадян 

(реєстр. N!! 2215 від 06.02.2013), поданий народними депутатами України 

Івахівим сл., Єремеєвим І.М., Мартиняком с.В., Лабазюком сл. 

Відмітили: 
Головним з опрацювання законопроекту є Комітет з питань соціальної 

політики та праці. 

Законопроектом пропонується звільнити від сплати штрафів та пені за 

несвоєчасну сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування транспортні підприємства, що здійснюють міські пасажирські 

перевезення електричним транспортом (дохід яких від перевезення пасажирів 

електричним транспортом більш ніж на 40 відсотків складається з субвенцій з 
державного бюджету за надані послуги по перевезенню пільгових категорій 
громадян), якщо вони не отримали вчасно та в повному обсязі призначену їм 
в установленому порядку субвенцію з державного бюджету на компенсацію 

за пільговий проїзд окремих категорій громадян. 
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Слід зазначити, що відповідно до Закону України «Про збір та облік 

єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», 

єдиний внесок повинен сплачуватися вчасно, в повному обсязі та незалежно від 

фінансового стану платника. 

За експертним висновком Міністерства фінансів України прийняття 

законопроекту є недоцільним, зазначивши, що реалізація законопроекту 

потребуватиме додаткових видатків з Державного бюджету України та 

зважаючи на наявність дефіциту Пенсійного фонду України, що покривається 

за рахунок коштів державного бюджету. 

Крім того, Міністерство фінансів зазначає, що встановлення пільг при 

сплаті єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 

для окремих підприємств призведе до масових звернень підприємств інших 

галузей щодо надання таких пільг, до порушень платіжної дисципліни, до 

зменшення надходжень Пенсійного фонду України фондів 

загальнообов'язкового державного соціального страхування та, як наслідок, 

потребуватиме додаткових коштів з державного бюджету. 

Зважаючи на те, що дефіцит бюджету Пенсійного фонду покривається 

за рахунок коштів державного бюджету, дестабілізація в будь-якій мірі 

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 тендеНЦІІ щодо наповнення їх бюджетів також 

можуть зумовити необхідність надання їм державної підтримки. 

Всупереч вимогам статті 91 Регламенту Верховної Ради України та 

статті 27 Бюджетного кодексу України суб'єктом законодавчої ініціативи не 
надано фінансово-економічних обгрунтувань 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. 

На даний час висновок Головного науково-експертного управління 

Апарату Верховної Ради України не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

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

страхування» щодо підтримки підприємств комунальної форми власності, які 

здійснюють перевезення Пlльгових категорій громадян (реєстр. N!! 2215 
від 06.02.2013), поданий народними депутатами України Івахівим СЛ., 

Єремеєвим І.М., Мартиняком с.В., Лабазюком СЛ., має вплив на показники 

бюджету (зменшує надходження до бюджетів фондів загальнообов'язкового 

державного соціального і пенсійного страхування та збільшує витрати 

державного бюджету на покриття дефіциту Пенсійного фонду та надання 

державної підтримки фондам загальнообов'язкового державного соціального 

страхування ). 
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 
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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 
соціальної політики та праці. 

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

України «Про психіатричну допомогу» (щодо госпіталізації особи до 

психіатричного закладу в примусовому порядку) (реєстр. И!! 2217 
від 07.02.2013), поданий народними депутатами України Цибенком П.С., 

Спіріною І.Д. 

Відмітили: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет з питань охорони 

здоров'я. 

Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України «Про 

психіатричну допомогу», згідно з якими, зокрема, доповнюються підстави для 

госпіталізації осіб до психіатричного закладу в примусовому порядку, а саме 

щодо осіб, неспроможних усвідомити шкоду вживання алкоголю, наркотичних 

та не внесених до державного переліку наркотиків речовин і відмовляються 
від госпіталізації у добровільному порядку. 

Слід зазначити, що госпіталізація до психіатричного закладу в примусовому 

порядку вищезазначених осіб призведе до розширення кола осіб, яким необхідно 

буде надавати відповідну медичну допомогу, збільшення штатиої чисельності 

медичних працівників та кількості ліжок для надання такої медичної допомоги. 

За висновком Міністерства фінансів України прийняття законопроекту 

вважається недоцільним. Реалізація законопроекту, у разі його прийняття, може 

потребувати додаткових видатків бюджету на утримання психіатричних закладів 

охорони здоров'я, вартісну величину впливу на показники бюджету неможливо 

здійснити через відсутність вихідних параметрів та необхідних обгрунтувань. 

Всупереч вимогам статті 91 Регламенту Верховної Ради У країни та статті 27 
Бюджетного кодексу України суб'єктом законодавчої ініціативи не надано 

фінансово-економічних обгрунтувань 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. 

Термін набрання чинності, визначений у законопроекті, не відповідає 

частині третій статті 27 Бюджетного кодексу України, якою передбачено, що 
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. 

Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної 

Ради України на даний час не надійшов. 

15 



УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про 
психіатричну допомогу» (щодо госпіталізації особи до психіатричного закладу 

в примусовому порядку) (реєстр. N!! 2217 від 07.02.2013), поданий народними 
депутатами України Цибенком П.С., Спіріною І.Д., 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 2015 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 

охорони здоров'я. 

1.2.8. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення зміни до статті 1 

Закону України «Про прожитковий мінімум» (щодо обов'язкового виконання 

рішень Конституційного Суду України) (реєстр. N!! 2228 від 07.02.2013), 
поданий народними депутатами України Павловським А.М., Турчиновим О.В., 

Денісовою л.л. та іншими. 

Відмітили: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет з питань соціальної 

політики та праці. 

Законопроектом шляхом внесення змін до частини п'ятої статті 1 Закону 
України «Про прожитковий МІНІМУМ» пропонується збільшити розмір 

прожиткового мінімуму для осіб, які підлягають обов'язковому державному 

соціальному страхуванню, на розмір ставки податку на доходи фізичних осіб. 

Зазначена норма діяла з 2005 року (зміни внесені законо.м від 16.06.2005 
N! 2661-1V) дО 2008 року. Цю норму було виключено Законом України «Про 
Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України» на підставі рішення Конституційного Суду 

України від 22.05.2008 N!! 10-рп/2008, яким пункт 27 розділу ІІ цього Закону 
визнано таким, що втратив чинність та є неконституційним. 

За висновком Міністерства фінансів України прийняття законопроекту є 

недоцільним. При цьому, Міністерство фінансів зазначає, що встановлення у 

Законі України про Державний бюджет України на відповідний рік розміру 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб, збільшеного на розмір ставки 

податку на доходи фізичних осіб, потребуватиме вишукання додаткових 

бюджетних коштів на підвищення розмірів соціальних виплат, розмір яких 

встановлюється на підставі прожиткового мінімуму, а також для 

встановлення розміру мінімальної заробітної плати. 

Поряд з цим, збільшення розміру прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб призведе до збільшення розміру податкової соціальної пільги, 

і як наслідок, до втрат доходів місцевих бюджетів. 
Отже, всупереч вимогам статті 91 Регламенту Верховної Ради України та 

статті 27 Бюджетного кодексу України суб'єктом законодавчої ініціативи не 
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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. 

Термін набрання чинності, визначений у законопроекті, не відповідає 

частині третій статті 27 Бюджетного кодексу України, якою передбачено, що 
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. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

вважає, що за результатами розгляду у першому читанні законопроект може 

бути прийнятий за основу. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення зміни до статті І Закону України 

«Про прожитковий МІНІМУМ» (щодо обов'язкового виконання рішень 

Конституційного Суду України) (реєстр. Х!! 2228 від 07.02.2013), поданий 

народними депутатами України Павловським А.М., Турчиновим О.В., 

Денісовою лл. та іншими, має вплив на показники бюджету (зменшує доходи 

бюджетів та збільшує витрати бюджетів). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 20 І 3 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 

соціальної політики та праці. 

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

України «Про державну службу» (щодо доплат за науковий ступень) 

(реєстр. Х!! 2249 від 08.02.2013), поданий народним депутатом України 

Сл юз т.я. 

Відмітили: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет з питань державного 

будівництва та місцевого самоврядування. 

Законопроектом пропонується доповнити статтю 46 Закону України 

від 17.11.2011 Х!! 4050-УІ «Про державну службу» (набрання чинності згідно 

Закону України від 20.11.2012 Х!! 5483-УІ визначено з І січня 2014 року) 

нормою, згідно з якою доплата за науковий ступень, який отримав державний 

службовець, під час перебування на посаді у центральних органах виконавчої 

влади та їх територіальних підрозділах, не здійснюється. 
Статтею 46 Закону України від 17.11.2011 Х!!4050-УІ «Про державну 

службу» визначено, що заробітна плата державного службовця складається з 

посадового окладу, надбавок до нього та премій, передбачених цим Зar<Оном. 

Цією ж статтею визначено надбавки за вислугу років на державній службі та за 
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ранг у співвідношенні до мінімальної заробітної плати, а також надбавки до 
100 відсотків до посадового окладу працівникам, до посадових обов'язків яких 
належить правова, фінансово-економічна, фахова експертиза проектів 

нормативно-правових актів. Положення цієї статті не містять норм щодо 

надбавки за науковий ступінь. Кабінету Міністрів України надано право тільки 
визначати схеми посадових окладів на посадах державної служби шляхом 

встановлення мінімального та максимального розмірів посадових окладів для 

кожної підгрупи посад державної служби, виходячи з розміру мінімальної 

заробітної плати. 

Слід зазначити, що у 2013 році діє норма статті 33 Закону України 
від 16.12.1993 N!!3723-XII «Про державну службу» щодо заробітної плати 

державних службовців, яка складається з посадових окладів, премій, доплати за 

ранги, надбавки за вислугу років на державній службі та інших надбавок. 

Умови оплати праці державних службовців, розміри їх посадових окладів, 

надбавок, доплат і матеріальної допомоги визначаються Кабінетом Міністрів 
України. Так, підпунктом 2 пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України 
від 09.03.2006 N!! 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці 
працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та 

інших органів» встановлено виплачувати працівникам органів, зазначених у 

пункті 1 цієї постанови, доплату за науковий ступінь кандидата або доктора 
наук з відповідної спеціальності - у розмірі відповідно 5 і 1 О відсотків 

посадового окладу. 

Міністерство фінансів України законопроект не підтримує, зважаючи на 

відсутність у Законі, до якого вносяться зміни, норми щодо встановлення 

державним службовцям доплати за науковий ступінь та зазначає, що 

законопроект не вплине на доходну або видаткову частини державного та 

місцевих бюджетів. 

Разом з цим, необхідно зазначити, що прийняття законопроекту 

призведе до економії бюджетних коштів, починаючи з 2014 року, У разі 
збереження у структурі оплати праці працівників органів виконавчої влади, 

органів прокуратури, судів та інших органів доплати за науковий ступінь при 

практичній реалізації Закону України Закону України від 17.11.2011 N24050-VI 
«Про державну службу». 

На даний час висновок Головного науково-експертного управління 

Апарату Верховної Ради України не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про 
державну службу» (щодо доплат за науковий ступень) (реєстр. N2 2249 
від 08.02.2013), поданий народним депутатом України СЛЮЗ т.я., має В[ІЛИВ на 
показники бюджету (зменшує витрати бюджету у разі збереження у структурі 

оплати праці працівників органів виконавчої влади, органів прокуратури, 

судів та інших органів доплати за науковий ступінь при практичній реалізації 

Закону України Закону України від 17.11.2011 N!! 4050-УІ «І1ро державну 

службу» ). 
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Уразі прийнятгя відповідного закону вІН може набирати чинносТІ у 

терміни, визначені автором законопроекту. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

державного будівництва та місцевого самоврядування. 

1.2.10. CJIYXAJIИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до деяких 

законів України (щодо забезпечення адекватної медичної допомоги населенню, 

захисту прав пацієнтів та покращення доступу до якісних ліків) (реєстр. N!12251 
від 08.02.2013), поданий народним депугатом України Міщенком с.г. 

Відмітили: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет з питань охорони 

здоров'я. 

Законопроектом пропонується внести зміни до законів України «Про 

лікарські засоби», «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» та 

«Про охоронну діяльність», спрямовані на ліквідацію ліцензування імпорту 

лікарських засобів, запроваджену з І березня 2013 року відповідно до Закону 
України від 04.07.2012 N!! 5038-УІ «По внесення змін до деяких законів України 
щодо ліцензування імпорту лікарських засобів та визначення терміна 

«активний фармацевтичний інгредієнт». 

За експертним висновком Міністерства фінансів України прийнятгя 

законопроекту не потребує додаткових видатків. 

Проте, необхідно зауважити, що відміна ліцензування імпорту ліків, 

започаткована з І березня 2013 року, зумовить: 
не надходження до бюджету плати за ліцензію; 

з іншого боку, дерегуляція у цій сфері сприятиме активізаЦIl 

підприємницької діяльності, а відтак - надходженню податків і зборів до 

бюджетів та стримувати ме зростання цін на лікарські засоби. 

Хоча здійснення належного державного регулювання ринку лікарських 

засобів має соціальне значення, зважаючи на необхідність наявності якісних 

ліків в оптовій та роздрібній торгівлі з метою покращення надання медичної 
допомоги населенню, захисту прав пацієнтів та покращення доступу до 

якісних ліків. 

Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної 

Ради України на даний час не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до деяких законів України 

(щодо забезпечення адекватної медичної допомоги населенню, захисту прав 

пацієнтів та покращення доступу до якісних ліків) (реєстр. N!! 2251 
від 08.02.2013), поданий народним депугатом України Міщенком с.г., має 

вплив на показники бюджету (зменшує надходження бюджету). 

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

прийняття закону). 
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2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

охорони здоров'я. 

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

законодавчих актів України (щодо Національного військового меморіального 
кладовища «Національний воїнський Пантеон») (реєстр. И!! 2154 
від 01.02.2013), поданий народним депутатом України Колесніченком В.В. 

Відмітили: 

Головним з розгляду законопроекту є Комітет з питань будівництва, 

містобудування житлово-комунального господарства та регіональної 

політики. 

Основною метою законопроекту, як зазначається у пояснювальній 
записці, є забезпечення реалізації положень Постанови Верховної Ради України 

від 02.06.2011 И!! 3459-УІ «Про Національне військове меморіальне 

кладовище». 

Законопроектом вносяться зміни до законів України «Про поховання та 

похоронну справу», «Про використання земель оборони» та «Про місцеве 

самоврядування в Україні». Зокрема передбачається, що для утворення, 

будівництва, забезпечення функціонування, утримання в належному стані та 

охорони Національного військового меморіального кладовища «Національний 

воїнський Пантеон» та його філій рішенням Кабінету Міністрів України 

створюється державне унітарне казенне підприємство. Утримання 

Національного військового меморіального кладовища «Національний воїнський 

Пантеон» здійснюється таким підприємством за рахунок коштів Державного 

бюджету України і коштів підприємства. 

Отже, реалізація положень законопроекту потребуватиме додаткових 

витрат з державного бюджету на вищезазначені заходи, крім того, організація 

почесних поховань з військовими почестями і спорудження намогильних 

споруд для категорій громадян, поховання яких, відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України, буде дозволено на території Національного 

військового меморіального кладовища «Національний воїнський Пантеон», 

також потребуватиме додаткових бюджетних витрат. 

Всупереч вимогам статті 91 Регламенту Верховної Ради України та 

статті 27 Бюджетного кодексу України суб'єктом законодавчої ініціативи не 
надано фінансово-економічних обгрунтувань 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. 

Термін набрання чинності, визначений у законопроекті, не відповідає 

частині третій статті 27 Бюджетного кодексу України, якою передбачено, що 
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. 
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Міністерство фінансів України зазначає, що реалізація положень 
законопроекту потребуватиме додаткових витрат державного бюджету, загалом 

не підтримує прийняття законопроекту, з огляду на обмеженість бюджетних 

ресурсів в умовах макроекономічної ситуації розвитку економіки України на 

2013 рік і пропонує повернутися до його розгляду за наслідками покращення 
економічної ситуації в державі. 

Узагальнюючий висновок Головного науково-експертного управління 

Апарату Верховної Ради України на даний час відсутній. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо Національного військового меморіального кладовища 

«Національний воїнський Пантеою» (реєстр. N~ 2154 від 01.02.2013), поданий 
народним депутатом України Колесніченком В.В., матиме вплив на показники 

бюджету (збільшить витрати бюджету) і 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 2014 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 

будівництва, містобудування житлово-комунального господарства та 

регіональної політики. 

1.2.12. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про встановлення мораторію на 

нарахування та стягнення з громадян України пені у разі несвоєчасного 

ЗДlИснення платежів за житлово-комунальні послуги (реєстр. N!! 2236 
від 07.02.2013), поданий народним депутатом України Лабазюком сл. 

Відмітили: 

Головним з розгляду законопроекту є Комітет з питань будівництва, 

містобудування житлово-комунального господарства та регіональної 

політики. 
Законопроектом пропонується у зв'язку з невиконанням державою 

зобов'язань по ліквідації заборгованості з виплати заробітної плати, пенсій, 

стипендій, інших грошових виплат населенню встановити тимчасову lапорону 

(з 1 січня 2013 року до 1 січня 2014 року) на нарахування та стягнення з 

громадян України пені за несвоєчасне здійснення ними платежів з квартирної 

плати та за отримані житлово-комунальні послути (водопостачання, газ, 

електрична енергія, теплова енергія, водовідведення, утримання і експлуатація 

житла та прибудинкових територій, сміттєзбирання, ліфтове господарство). 
Запровадження такої законодавчої пропозиції буде сприяти продовженню 

негативної тенденції щодо розрахунків населення за отримані житлово

комунальні послути, що призведе до погіршення фінансово-економічного стану 

підприємств організацій, що надають вказаНІ послуги, зростання 

заборгованості з виплати заробітної плати працівникам зазначених 

підприємств, збільшення кількості збиткових підприємств галузі. 
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Загалом, зазначене спричинить зменшення надходжень до бюджетів від 
сплати такими підприємствами житлово-комунального господарства податків і 
зборів та може зумовити необхідність спрямування додаткових витрат 

державного та місцевих бюджетів на компенсацію відповідних втрат таких 

підприємств. 

Проте, всупереч вимогам частини третьої статті 91 Регламенту Верховної 
Ради України та частини 1 статті 27 Бюджетного кодексу України суб'єктом 
законодавчої ініціативи, не визначені джерела компенсації втрат суб'єктам 

підприємництва від впровадження заборони на нарахування та стягнення з 

громадян України пені за несвоєчасне здійснення ними платежів з квартирної 

плати та за отримані житлово-комунальні послуги. 
Слід зазначити, що станом на 01.01.2013 заборгованість населення з оплати 

житлово-комунальних послуг по Україні становила 12,6 млрд гривень. 
Міністерством фінансів України прийняття зазначеного законопроекту не 

підтримується. 

Також зазначається, що з метою надання допомоги в оплаті за спожиті 

житлово-комунальні послуги найменш захищеним верствам населення діє 

Програма житлових субсидій населенню. Крім того, малозабезпеченим 

верствам населення з Державного бюджету України щорічно надається 

державна допомога у вигляді пільг, субсидій та разових допомог. 

Згідно з узагальнюючим висновком Головне науково-експертне 

управління Апарату Верховної Ради України законопроект потребує 

доопрацювання. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про встановлення мораторію на нарахування та 
стягнення з громадян України пені у разі несвоєчасного здійснення платежів за 

житлово-комунальні послуги (реєстр. N!! 2236 від 07.02.2013), поданий 

народним депутатом України Лабазюком сл., має вплив на показники 

бюджету (зменшує надходження та збільшує витрати бюджету) і 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 

будівництва, містобудування житлово-комунального господарства та 

регіональної політики. 

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

України «Про захист прав споживаЧІВ» (щодо посилення майнової 

відповідальності за порушення прав споживачів) (реєстр. N!!2241 
від 07.02.2013), поданий народним депутатом України Дзоз В.О. 

ВЇДміТИJIИ: 

Головним з розгляду законопроекту є Комітет питань піДJlриємництва, 

регуляторної та антимонопольної політики. 
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Законопроектом пропонується внести зміни до статей 19 та 23 Закону 
України «Про захист прав споживачів» щодо визначення ознак агресивної 

підприємницької практики, збільщення розміру штрафних санкЦlИ за 
порушення права споживача на вільний вибір продукції (з 500 до 

1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) та встановлення 

відповідальності за ЗДlИснення нечесної підприємницької практики 

(3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). 
Реалізація положень законопроекту може призвести до збільшення 

доходної частини державного бюджету у поточному та наступних бюджетних 

періодах у зв'язку із збільшенням розміру та запровадженням штрафних 

санкцій. 

Міністерство фінансів України не має зауважень до законопроекту. 

Узагальнюючий висновок Головного науково-експертного управління 

Апарату Верховної Ради України на даний час відсутній. 

УХВАЛИЛИ: 
1. Проект Закону України про внесення змІН до Закону України «Про 

захист прав споживачів» (щодо посилення майнової відповідальності за 

порушення прав споживачів) (реєстр. N!! 2241 від 07.02.2013), поданий 

народним депутатом України Дзоз В.О., матиме вплив на показники бюджету 

(збільшить надходження бюджету у разі виявлення відповідних правопорушень 

та санкцій, що застосовуватимуться) і у разі прийняття відповідного закону він 

може набирати чинності відповідно до законодавства. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики. 

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

України «Про освіту» (щодо безкоштовного підвезення дітей та педагогічних 

працівників у сільській місцевості) (реєстр. N!! 2243 від 07.02.2013), поданий 
народним депутатом України Дзоз В.О. 

Відмітили: 

Головним з розгляду законопроекту є Комітет питань науки і освіти. 

Законопроектом пропонується встановити норму щодо компенсації 

витрат педагогічним працівникам у сільській місцевості на проїзд до місця 

роботи та додому, безкоштовного регулярного підвезення в дошкільний 

навчальний заклад і додому вихованців, які проживають на відстані понад 3 
кілометри від закладу. 

Реалізація зазначених положень законопроекту потребуватиме витрат з 

державного та місцевих бюджетів. 

Проте, всупереч вимогам статті 91 Регламенту Верховної Ради України та 
статті 27 Бюджетного кодексу України суб'єктом законодавчої ініціативи не 
надано фінансово-економічних обгрунтувань 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. 
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Термін набрання чинності, визначений у законопроекті, не відповідає 
частині третій стапі 27 Бюджетного кодексу України, якою передбачено, що 
закони України або їх окремі положення, які впливають на показники бюджету 

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

Міністерство фінансів України вважає недоцільним прийняля 

зазначеного законопроекту, зважаючи, що його прийняля потребуватиме 

сyтrєвих додаткових витрат з державного та місцевих бюджетів. 

Також відмічено, що питання безпечного, регулярного і безоплатного 

перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників дошкільних 

загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості, шахтарських та 

інших малих монофункціональних містах, селищах до місця навчання, роботи і 
додому вирішується в рамках Державної цільової соціальної програми 

«Шкільний автобус», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України 

від 16.01.2003 N!! ЗІ. 
Узагальнюючий висновок Головного науково-експертного управління 

Апарату Верховної Ради України на даний час відсутній. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про 

освіту» (щодо безкоштовного підвезення дітей та педагогічних працівників у 

сільській місцевості) (реєстр. N!! 224З від 07.02.2013), поданий народним 

депутатом України Дзоз В.О., матиме вплив на показники бюджету (збільшить 

витрати бюджету) і у разі прийняпя відповідного закону до 15 липня 20 ІЗ року 
він має вводитися в дію не раніше І січня 2014 року, а після 15 липня 
201З року- не раніше І січня 2015 року (або І січня наступного за цим року 

залежно від часу прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань науки 
і освіти. 

1.2.15. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про затвердження 

Загальнодержавної цільової науково,технічної космічної програми України на 

20 ІЗ - 2017 роки (реєстр. N!! 2298 від 14.02.20 ІЗ), поданий Кабінетом Міністрів 
України. 

Відмітили: 

Головним з розгляду законопроекту є Комітет з питань промислової та 

інвестиційної політики. 

Законопроектом пропонується затвердити Загальнодержавну цільову 

науково-технічну космічну програму України на 2013-2017 роки (далі -
Програма), метою якої є підвищення ефективності використання космічного 
потенціалу для вирішення актуальних завдань соціально-економічного, 

екологічного, культурного, інформаційного і науково-освітнього розвитку 

суспільства, забезпечення національної безпеки оборони та захисту 

геополітичних інтересів держави. 
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Реалізація положень законопроекту потребуватиме витрат державного 
бюджету. 

Так, орієнтовний обсяг фінансового забезпечення Програми на 

2013-2017 роки складає 2,58 млрд грн, у тому числі 1,12 млрд грн за рахунок 
коштів державного бюджету (2013 рік - 235,7 млн грн, 2014 рік - 234,7 млн грн, 
2015 рік - 238,7 млн грн, 2016 рік - 202,9 млн грн, 2017 рік - 208 млн гривень). 

Частиною другою законопроекту доручається Кабінету Міністрів України 

під час підготовки проекту закону про Державний бюджет України на 

відповідний рік передбачати виділення коштів для ЗДlИснення заходів, 

визначених Програмою, виходячи з фінансових можливостей Державного 

бюджету України. 

Міністерство фінансів України підтримує прийняття зазначеного 

законопроекту та зазначає про його вплив на видаткову частину бюджету. 

Також відмічається, що Законом України «Про Державний бюджет 
України на 2013 рік» Державному космічному агентству України за 

бюджетною програмою «Виконання робіт за державними цільовими 

програмами і державним замовленням у сфері космічної галузі, в тому числі 

загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України» 

(код 6381020), в рамках якої буде здійснюватись фінансове забезпечення 

Програми, передбачено 98,6 млн гривень. 
Згідно з узагальнюючим висновком Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України за результатами розгляду у 

першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу з урахуванням 

висловлених зауважень та пропозицій. 

УХВАЛИЛИ: 
1. Проект Закону України про затвердження Загальнодержавної цільової 

науково-технічної космічної програми України на 2013 - 2017 роки 

(реєстр. N!! 2298 від 14.02.2013)" поданий Кабінетом Міністрів України, матиме 
вплив на показники бюджету (потребуватиме витрат державного бюджету). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

промислової та інвестиційної політики. 

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

України «Про молоко та молочні продукти» та інших законодавчих актів щодо 

посилення заходів боротьби з фальсифікацією молочних продуктів 

(реєстр. N!! 2172 від 04.02.2013), поданий народними депутатами України 

Деркачем А.л., Пшонкою А.В., Смітюхом Г.Є., Голубом О.В., Шенцевим д.А. 

та Мураєвим Є.В. 

BЇДMЇTHJIH: 
Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

аграрної політики та земельних відносин. 
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Законопроектом для посилення заходів боротьби з фальсифікацією 

молочних продуктів пропонується внести зміни до Закону України «Про 

молоко та молочні продукти» та інших законодавчих актів, ввівши новий 
термін «молоковмісні продукти», та встановивши вимоги щодо маркування 

таких продуктів. Зокрема, передбачено внести зміни до: 

- Закону України «Про молоко та молочні продукти», доповнивши 

статтю 21 новими частинами 3, 4, 5 та 6 та встановивши відповідальність за такі 
порушення: - виробником продукції вимог щодо маркування молоковмісних 

продуктів у вигляді штрафу у розмірі І 00% вартості продукції, реалізованої з 
порушенням правил маркування; - підприємством торгівлі вимог щодо торгівлі 
молоком, молочними продуктами та молоковмісними продуктами у вигляді 

штрафу у розмірі від п'ятидесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян; - у разі виробництва або реалізації молоковмісних продуктів, 

масова частка молочних жирів в яких складає менше 50% у вигляді штрафу у 
розмірі І 00% вартості виробленої або реалізованої такої продукції; 
недотримання встановленого мінімального допустимого рівня закупівельних 

цін на молоко та молочну сировину у вигляді штрафу у розмірі І 00% вартості 
закупленого за нижчими цінами молока та молочної сировини. 

- Кодексу України про адміністративні правопорушення доповнивши 

новими статтями 156-4 та І 56-5 та встановивши адміністративну 

відповідальність: за порушення правил маркування, виробництва 

молоковмісних продуктів та правил торгівлі ними у вигляді штрафу на 

посадову особу від п'ятидесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян, за дії вчинені повторно протягом року після застосування 

заходів адміністративного стягнення у вигляді штрафу від п'ятидесяти до 

двохсот п'ятидесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; за 

порушення встановленого мінімально допустимого рівня закупівельних цін на 

молоко та молочну сировину у вигляді штрафу на осіб, які здійснюють 

розрахункові операції із закупівлі молока та молочної сировини, від 

п'ятидесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, за дії 

вчинені повторно протягом року після застосування заходів адміністративного 

стягнення у вигляді штрафу від ста п'ятидесяти до двохсот неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 

Відповідно реалізація законопроекту призведе до збільшення надходжень 

до державного бюджету від сплати штрафів за зазначеними правопорушеннями 

у разі Їх виявлення та залежно від санкцій, що застосовуватимуться. 

Крім того, положення законопроекту щодо запровадження мінімально 

допустимого рівня закупівельних цін на сире молоко можуть мати вплив на 

видаткову частину державного бюджету у разі визначення таких цін на рівні, 

нижчому економічно обгрунтованих, оскільки різниця між такими розмірами 

потребуватиме відшкодування за рахунок бюджетних коштів (стаття 15 Закону 
України «Про ціни та ціноутворення» встановлює, що Кабінет Міністрів 

України, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які 

встановили державні регульовані ціни на товари в розмірі, НИЖЧОМУ від 

економічно обгрунтованого розміру, 10бов 'язані відшкодувати суб'єктам 

господарювання різницю між таКIІМИ розмірами за рахунок коштів відповідних 
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бюджетів. Установлення таких цін без визначення джерел для відшкодування 
різниці між такими розмірами за рахунок коштів відповідних бюджетів не 
допускається і може бути оскаржено в судовому порядку). 

При цьому, Міністерство фінансів України вважає за недоцільне 

передбачати положення щодо надання права Кабінету Міністрів України за 

поданням центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики 

встановлювати мінімально допустимий рівень закупівельних цін на молоко та 

молочну сировину на відповідні періоди календарного року та встановлення 

штрафів на порушників вищезазначених норм, оскільки зазначене положення 

вже врегульовано пунктом 15.10 статті 15 Закону України «Про державну 
підтримку сільського господарства України», згідно з яким Кабінету Міністрів 
України надано право встановлювати мінімально допустимий рівень цін на всю 

продукцію тваринництва. Про це ж зауважує в своєму висновку і Головне 

науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України. 

Міністерство фінансів України підтримує прийняття зазначеного 

законопроекту з урахуванням висловлених зауважень та зазначає, що його 

реалізація впливає на видаткову частину Державного бюджету України, проте 

визначити вартісну величину впливу неможливо через відсутність фінансово

економічних розрахунків. 

Згідно з узагальнюючим висновком Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України за результатами розгляду 

у першому читанні проект доцільно направити на доопрацювання. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про 

молоко та молочні продукти» та інших законодавчих актів щодо посилення 

заходів боротьби з фальсифікацією молочних продуктів (реєстр. N!! 2172 
від 04.02.2013), поданий народними депутатами України Деркачем А.Л., 

Пшонкою А.В., Смітюхом Г.Є., Голубом О.В., Шенцевим Д.А. та 

Мураєвим Є.В., має вплив на показники бюджету (збільшуючи витрати 

державного бюджету та опосередковано збільшуючи надходження державного 

бюджету у разі виявлення відповідних правопорушеllЬ та в залежності від 

санкцій, що застосовуватимуться). 

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

раніше І січня 2015 року (або І січня наступного за цим року залежно від часу 

прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

аграрної політики та земельних відносин. 

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

законів України щодо забезпечення прав членів особистих селянських 

господарств на соціальний захист у разі настання безробіття (реєстр. N!! 2214 
від 06.02.2013), поданий народними депутатами України Івахівим СЛ., 

Єремеєвим І.М., Мартиняком с.В., Лабазюком СЛ. 
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Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

аграрної політики та земельних відносин. 

Законопроектом передбачається встановити, що у разі припинення 

ведення особистого селянського господарства сільська, селищна, міська рада за 

місцем розташування земельної ділянки, наданої для цих цілей, вилучає 

таке господарство з обліку особистих селянських господарств, про що 

членам цих господарств видається довідка для пред'явлення в територіальний 

орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері зайнятості населення та трудової міграції. 

Слід зазначити, що на сьогодні члени особистих селянських господарств є 

особами, які забезпечують себе роботою самостійно і відповідно до Закону 

України «Про зайнятість населенню> належать до зайнятого населення за умови, 

що робота в цьому господарстві для них є основною. 

Реалізація запропонованих норм законопроекту потребуватиме щорічно 

додаткових витрат Фонду загальнообов 'язкового державного соціального 
страхування на випадок безробіття, що може призвести до збільшення розміру 

єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхуваllНЯ, що 

спрямовується на страхуваllНЯ на випадок безробіття, та, як наслідок, 

до посилення навантаження на фонд оплати праці роботодавців. 

Разом з тим, до законопроекту не подано фінансово-економічних 

розрахунків та обгрунтувань щодо обсягу додаткових витрат бюджету Фонду 

загальнообов'язкового державного СОЦІального страхування на випадок 

безробіття. 

Міністерство фінансів України вважає недоцільним прийняття даного 

законопроекту у поданій редакції та зазначає, що реалізація законопроекту у 

разі його прийняття не буде забезпечена фінансовими ресурсами. 

На момент розгляду законопроекту висновок Головного науково

експертного управління Апарату Верховної Ради України відсутній. 

УХВАЛИЛИ: 

). Проект Закону України про внесення змін до деяких законів України 
щодо забезпечення прав членів особистих селянських господарств на 

соціальний захист у разі настання безробіття (реєстр. H~ 2214 від 06.02.20 ІЗ), 
поданий народними депутатами України Івахівим сл., Єремеєвим І.М., 

Мартиняком с.В., Лабазюком СЛ., має вплив на показники бюджету (збільшує 

витрати Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на 

випадок безробіття та може потребувати державної підтримки цього фонду). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 20 ІЗ року він має 

вводитися в дію не раніше) січня 2014 року, а після 15 липня 201З року - не 

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

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

аграрної політики та земельних відносин. 
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1.2.18. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змІН до деяких 

законів України щодо встановлення цін (тарифів) (реєстр. N!! 2107 
від 28.01.2013), поданий народним депутатом України Коржем пл. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 
економічної політики. 

Даним законопроектом передбачається шляхом внесення змін до законів 

України «Про електроенергетику», «Про засади функціонування ринку 

природного газу», «Про ціни і ціноутворення», «Про природні монополії» 

визначити повноваження Національної КОМIСIl, що ЗДlИснює державне 

регулювання у сфері енергетики, щодо встановлення цін (тарифів) на 

електричну енергію та природний газ, а також порядку встановлення 

державних регульованих цін в розмірі нижчому від економічно обгрунтованого 

розміру. Крім того, законопроектом пропонується визначити державні 

колегіальні органи суб'єктом здійснення державного регулювання цін та 

відповідно Їх повноваження. 

Слід зазначити, що реалізація вищезазначених положень законопроекту у 

разі встановлення державним колегіальним органом, за погодженням з 

Кабінетом Міністрів України, цін (тарифів) на електричну енергію та 

природний газ в рuзмірі нижчому від економічно обгрунтованого, 

потребуватиме визначення джерел для відшкодування різниці між такими 

розмірами цін (тарифів) суб'єктам господарювання за рахунок коштів 

відповідних бюджетів, тобто, зазначене спричинить необхідність вишукання 

додаткових коштів бюджетів. 

Така ж вимога міститься у статті 15 Закону України «Про ціни і 

ціноутворення», якою зокрема передбачено, що Кабінет Міністрів України, 

органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які встановили 

державні регульовані ціни на товари в розмірі, нижчому від економічно 

обгрунтованого розміру, зобов'язані відшкодувати суб'єктам господарювання 

різницю між такими розмірами за рахунок коштів відповідних бюджетів. При 

цьому, також визначено, що встановлення Кабінетом Міністрів України, 

органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування державних 

регульованих цін на товари в розмірі, нижчому від економічно оБIРУНТUI:І!lНUI·U 

розміру, без визначення джерел для відшкодування різниці між такими 

розмірами за рахунок коштів відповідних бюджетів не допускається. 

Таким чином, законодавчо вже врегульовані питання щодо 

відшкодування різниці між державними регульованими цінами та їх економічно 

обгрунтованим розміром. 

Враховуючи викладене, Міністерство фінансів України зазначає, що 

законопроект потребує доопрацювання в частині виключення норм відповідно 

до яких, при установленні державними колегіальними органами, за 

погодженням з Кабінетом Міністрів України, державних регульованих цін в 

розмірі нижчому ВІД економічно обгрунтованого розміру, одночасно 
здійснюється визначення у відповідному рішенні Кабінету Міністрів України 
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джерел відшкодування різниці між такими розмірами (підпункти 3 та 7 
пункту 3 розділу І законопроекту). 

Згідно з узагальнюючим висновком Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України за результатами розгляду у 

першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу з урахуванням 

висловлених зауважень і пропозицій та відповідного висновку Кабінету 

Міністрів України. 

УХВAJШЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до деяких законів України 

шодо встановлення цін (тарифів) (реєстр. N!! 2107 від 28.01.2013), поданий 

народним депутатом України Коржем ПЛ., має вплив на показники бюджету 

(потребуватиме витрат бюджетів). 

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

прийняття закону). 

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

1.2.19. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про порядок імпічменту 

Президента України (реєстр. N!! 2220 від 07.02.2013), поданий народними 

депутатами України Яценюком АЛ., Кличком В.В., Тягнибоком О.Я. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 
Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування. 

Законопроект визначає правові та організаційні засади процедури 

імпічменту Президента України і за змістом є аналогічним законопроекту за 

реєстр. N!! 9066 від 23.08.2011, що подавався в минулому скликанні. Згідно з 
фінансово-економічним обrрунтуванням до законопроекту реалізація проекту 

закону не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України. 

Водночас, законопроектом передбачено, що створення спеціальної 

тимчасової слідчої комісії, яка залучена до процедури імпічменту, та виплата 

заробітної плати особам, які обрані на посаду спеціального прокурора або 

спеціального слідчого (відряджаються до Верховної Ради України на час 

роботи спеціальної тимчасової слідчої комісії) проводиться у межах коштів, 

встановлених на здійснення повноважень Верховної Ради України. 

Зважаючи, що видатки на оплату праці працівників бюджетних установ 

враховуються у кошторисах установ, де працюють зазначені працівники, 

виплата заробітної плати з кошторису Верховної Ради України створить 

додаткове навантаження на фонд оплати праці працівників Апарату Верховної 

Ради України, потребуючи додаткових коштів з державного бюджету. 

Проте, всупереч вимогам частини першої статті 27 Бюджетного кодексу 
України та частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради України, 

авторами не надано фінансово-економічне обrрунтування (включаючи 
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відповідні розрахунки) та пропозиції щодо покриття витрат бюджету та/або 

джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості 

державного бюджету. 

За таких умов термін набрання чинності законом не узгоджується із 

частиною третьою статті 27 Бюджетного кодексу України. 
Міністерство фінансів України не підтримує прийняття законопроекту у 

запропонованій редакції і зауважує, що відсутність даних шодо рівня заробітної 

плати за основним місцем роботи спеціального прокурора та спеціальних 

слідчих, а також терміну роботи комісії унеможливлює надання конкретного 

розрахунку вартісної величини впливу законопроекту на видаткову частину 

державного бюджету. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

вважає, що за результатами розгляду в першому читанні законопроект доцільно 

відхилити. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про порядок імпічменту Президента України, 
(реєстр. N!! 2220 від 07.02.2013), поданий народними депутатами України 

Яценюком А.п., Кличком В.В., Тягнибоком о.я., є таким, що має вплив на 

показники бюджету (призведе до збільшення видатків державного бюджету). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 20 І 3 року він має 
вводитися в дію не раніше І січня 2014 року, а після 15 липня 2013 року - не 

раніше І 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 

державного будівництва та місцевого самоврядування. 

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

України «Про Державний Гімн України» (щодо відновлення автентичної 

редакції Державного Гімну України) (реєстр N!! І 128 від І 9.12.2012), поданий 
народним депутатом України Канівцем о.л. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

KUMiTt:T З питань державного будівництва та місцевого самоврядування. 

Законопроектом передбачається слова першого куплету тексту твору 

п.чубинського: «Ще не вмерла України, і слава, і волю) замінити словами 

первісної автентичної редакції тексту твору «Ще не вмерла Україна, ні слава, ні 
волю). 

Зміна тексту Гімну України викличе необхідність його офіційного 

видання у новій редакції, що потребуватиме коштів з державного бюджету. 

Поряд з тим, забезпечення новим текстом установ, навчальних закладів, 

державних органів, органів місцевого самоврядування, запис та офіційне 

видання фонограми Гімну з новим текстом для використання на урочистих 

заходах в Україні та за її межами за участю України тощо також призведе до 

додаткових бюджетних витрат. 
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Однак, фінансово-економічне обгрунтування (включаючи відповідні 

розрахунки) та пропозиції щодо покриття витрат бюджету та/або джерел 

додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості державного 

бюджету, як вимагається у частині першій статті 27 Бюджетного кодексу 
України та частині третій статті 91 Регламенту Верховної Ради України, 
автором не надано. 

Термін набрання чинності законом не узгоджується з вимогами частини 

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

надходження бюджету та збільшують витрати бюджету) і приймаються після 

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

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

висловлює ряд зауважень і вважає, що за результатами розгляду в першому 

читанні законопроект доцільно відхилити. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про 

Державний Гімн України» (щодо відновлення автентичної редакції Державного 

Гімну України) (реєстр N!! 1128 від 19.12.2012), поданий народним депутатом 
України Канівцем о.л., має вплив на показники бюджету (призведе до 

збільшення видатків державного бюджету). 

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

раніше І січня 2015 року (або І січня наступного за цим року залежно від часу 

прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

державного будівництва та місцевого самоврядування. 

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

України «Про вибори народних депутатів України» (щодо повторного 

голосування в одномандатних виборчих округах) (реєстр. N!! 1035 
від 12.12.2012), поданий народним депутатом України Яворівським 8.0. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування. 
Законопроект передбачає внесення змін до статті 103 та Прикінцевих і 

Перехідних положень, згідно з якими повторне голосування в одномандатному 

виборчому окрузі призначається у разі неможливості достовірно встановити 

підсумки голосування та результати виборів депутатів в межах одномандаТIІОГО 
виборчого округу у зв'язку із пошкодженням або знищенням виборчої 

документації, а також, якщо у понад десяти відсотках звичайних виборчих 

дільниць в межах одномандатного виборчого округу голосування визнанні 

недійсними. 
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Дані норми пропонується встановити одноразовими, щоб забезпечити 
можливість проведення повторного голосування в одномандатних виборчих 
округах N~~ 94, 132, 194, 197,223 та не створювати у майбутньому можливості 
визнання недійсними результати виборів депутатів в одномандатних округах. 

Слід зазначити, що витрати на підготовку і проведення виборів депутатів 

здійснюються виключно за рахунок коштів Державного бюджету України, 

виділених на підготовку та проведення виборів депутатів. 

Міністерство фінансів України підтримує прийняття законопроекту, 

водночас зазначаючи, що на проведення повторного голосування в 

одномандатних виборчих округах N~N~ 94, 132, 194, 197, 223 належить 

спрямувати з державного бюджету 12 млн гривень. Такі видатки мають бути 
проведені Центральною виборчою комісією за бюджетною програмою 6731020 
«Проведення виборів народних депутатів Україню). 

Згідно з узагальнюючим висновком Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України, за результатами розглял.у у 

першому читанні законопроект доцільно повернyrи на доопрацювання суб'єкту 

права законодавчої ініціативи. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про 
вибори народних депутатів Україню) (щодо повторного голосування в 

одномандатних виборчих округах) (реєстр. N~ І 035 від 12.12.2012), поданий 
народним депутатом України Яворівським В.О., має вплив на видатки 

державного бюджету і у разі його прийнятгя у поточному році, буде 

реалізований за рахунок і в межах видатків, затверджених в Законі України «Про 

Державний бюджет України на 2013 рію) за бюджетною програмою 6731020 
«Проведення виборів народних депутатів України». 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності у 

терміни, визначені автором законопроекту. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

державного будівництва та місцевого самоврядування. 

1.2.22. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до статті 154 

Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку виробництва 

продуктів дитячого харчування (реєстр. N~ 2406 від 27.02.2013), поданий 

Кабінетом Міністрів України. 

Відмітили: 
Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

У законопроекті передбачається, що від оподаткування звільняється не 

лище прибуток підприємств (отриманий від продажу на митній території 
України продуктів дитячого харчування власного виробництва), який 

спрямований на збільшення обсягів виробництва (як у чинній нормі), але й 

прибуток, що спрямований на технічне переоснащення підприємства, 

модернізацію його обладнання, удосконалення технологій виробництва, 
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розширення асортименту продукції дитячого харчування та забезпечення якості 
даної продукції (на один або декілька напрямків). При цьому нова редакція 

пункту 154.2 статті 154 Податкового кодексу України не передбачає, шо 

зазначені податкові пільги надаються тільки за умови зменшення роздрібних 

цін таких продуктів, як це вимагає чинна норма цього пункту. 

За експертною оцінкою Міністерства фінансів України реалізація 
положень законопроекту не вплине на показники бюджету. 

Однак, прийняття запропонованих у законопроекті норм призведе до 

зменшення прибyrку, який підлягає оподаткуванню, а відтак, зменшить 

надходження податку на прибyrок підприємств до бюджету, на що також 

звертає увагу у своєму висновку Головне науково-експертне управління 

Апарату Верховної Ради України. 

Проте, автором 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 
У країни (частина третя статті 91). Пропозиція автора законопроекту щодо 

набрання чинності законопроектом з дня, наступного за днем його 

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 підтримує 

запропонований законопроект за умови редакційного yrочнення напрямків 

використання вивільнених від оподаткування податком на прибyrок коштів, які 

повинні бyrи пов'язані виключно з основною діяльністю платника податку -
виробника продуктів дитячого харчування, оскільки зазначена пропозиція 

створить умови для забезпечення ефективного адміністрування використання 

вивільнених від оподаткування коштів. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

у своєму експертному висновку висловлює зауваження до законопроекту та 

звертає увагу, що запровадження законодавчої пропозиції призведе до 

зменшення прибyrку, який підлягає оподаткуванню, і, відповідно до зменшення 

надходжень податку на прибyrок підприємств до бюджету. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до статті 154 Податкового 
кодексу України щодо стимулювання розвитку виробництва продуктів 

дитячого харчування (реєстр. N~ 2406 від 27.02.2013), поданий Кабінетом 

Міністрів України, матиме вплив на показники бюджету (призведе до 

зменшення доходів державного та місцевих бюджетів з податку на прибyrок 
підприємств ). 

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

податкової та МІІТНОЇ політики. 

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

Податкового кодексу України (щодо спрощення оформлення спадщини для 

першої та друтої черги споріднення) (реєстр. N!! 1025 (доопрац.) від28.02.2013), 
поданий народним депутатом України Міщенком C.r. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

За експертною оцінкою Міністерства фінансів України прийняття 

законопроекту призведе до втрат доходів бюджетів з податку на доходи 

фізичних осіб у сумі близько 90 млн гривень на рік. 
Проте, автором 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). Пропозиція щодо набрання чинності 

законопроектом з дня його 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, що 

законопроект є економічно необrрунтованим, а його прийнятгя призведе до 

виникнення правової колізії, оскільки для спадкоємців, які є членами сім'ї 

спадкодавця другого ступеня споріднення, об'єкти СІІадщини 

оподатковуватимугься за нульовою ставкою (підпункт 174.2.1 пункту 174.2 
статті І Кодексу) та за ставкою 5 відсотків (підпункт 174.2.2 пункту 174.2 
статті 174 Кодексу). А відтак, прийняття законопроекту є недоцільним. 

Експертний висновок Головного науково-експертного управління 

Апарату Верховної Ради України не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 
І. Прuект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 

України (щодо спрощення оформлення спадщини для першої та другої черги 

споріднення) (реєстр. N!! 1025 (доопрац.) від 28.02.2012), поданий народним 
депутатом України Міщенком с.Г., має вплив на показники бюджету (призведе 

до зменшення доходів державного та місцевих бюджетів з податку на доходи 

фізичних осіб). 

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

раніше І січня 2015 року (або І січня наступного за цим року залежно від часу 

прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 
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1.2.24. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до статті 265 

Податкового кодексу України щодо об'єктів житлової нерухомості 

(реєстр. N!! 2405 від 27.02.2013), поданий Кабінетом Міністрів України. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

У законопроекті пропонується не оподатковувати податком на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки, об'єкти житлової нерухомості, які 

належать прийомним сім'ям, сім'ям опікунів, піклувальників дітей, у яких 

виховується троє та більше дітей, а також об'єкти житлової нерухомості, які 

належать дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, та 

особам із Їх числа, але не більше одного такого об'єкта на дитину. 

Прийняття запропонованих у законопроекті норм призведе до зменшення 

надходжень податку на нерухоме майно, який відповідно до статей 69 і 71 
Бюджетного кодексу України належить до доходів місцевих бюджетів, що не 

враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, та є у складі 

надходжень бюджету розвитку місцевих бюджетів. 

Керуючись частиною третьою статті 142 Конституції України та 

відповідно до статті 103 Бюджетного кодексу України 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, автором 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). Пропозиція автора законопроекту щодо 

набрання чинності законопроектом з дня, наступного за днем його 

опублікування, не узгоджується з частиною третьою статті 27 Бюджетного 
кодексу У країни та пунктами 4.1.9 і 4.5 статті 4 Податкового кодексу У країни, 
на що також звертає увагу у своєму висновку Головне науково-екснертне 

управління Апарату верховної Ради України. 

Крім того, відсутність інформації щодо кількості та площі об'єктів 

нерухомого майна, які пропонується виключити із об'єктів оподаткування, не 

дає можливості Міністерству фінансів України визначити вартісну величину 

впливу цього законопроекту на показники бюджету. 

Загалом Міністерство фінансів України згідно з експертним висновком 

вважає прийняття законопроекту доцільним, оскільки він дозволить поліпшити 

соціальний захист сімей опікунів, піклувальників дітей, дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа. 
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Згідно з експертним висновком Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України законопроект потребує 

доопрацювання. Проблема, піднята у законопроекті, потребує комплексного 

вирішення, оскільки торкається не тільки дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, а в цілому осіб, які: не мають джерел самостійної 

сплати податку; мають низький рівень доходів; недієздатних; безробітних; 

перебувають на тривалому лікуванні; пенсіонерів тошо. 

УХВAJШЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до статті 265 Податкового 
кодексу України щодо об'єктів житлової нерухомості (реєстр. N!! 2405 
від 27.02.2013), поданий Кабінетом Міністрів України, 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. 

1.2.25. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення зміни до статті 140 

Податкового кодексу України щодо особливості визнання витрат подвійного 

призначення (реєстр. N!! 2407 від 27.02.2013), поданий Кабінетом Міністрів 

України. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

У законопроекті пропонується при визначенні об'єкта оподаткування 

податком на прибуток підприємств враховувати у витратах платника податку 

витрати на підтвердження результатів неформального професійного навчання. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що законопроект не впливатиме на доходну частину державного бюджету, та 

підтримує його прийняття. 

Однак, прийняття запропонованих у законопроекті норм призведе до 

зменшення прибутку, який підлягає оподаткуванню і, відповідно, надходжень 

податку на прибуток підприємств до бюджетів починаючи з 2014 року, на що 
також звертає увагу у своєму висновку Головне науково-експертне управління 

Апарату Верховної Ради України. 

Проте, автором 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 

У країни (частина третя статті 91). 
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Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

у своєму експертному висновку вважає, що законодавча пропозиція потребує 

відповідного уточнення, оскільки у запропонованому вигляді може 

трактуватися неоднозначно, а також звертає увагу на те, що запровадження 

законодавчої пропозиції призведе до зменшення прибутку, який підлягає 

оподаткуванню, і, відповідно, зменшить надходження до державного бюджету. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення зміни до статті 140 Податкового 
кодексу України щодо особливості визнання витрат подвійного призначення 

(реєстр. N!! 2407 від 27.02.2013), поданий Кабінетом Міністрів України, 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 ві н має 
вводитися в дію не раніше І січня 2015 року (або І січня наступного за цим 

року залежно від часу IІРИЙНЯ1ТЯ закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

1.2.26. СЛYXAJШ: 
Інформацію про проект Закону України IІрО внесення змІН до Закону 

України «Про вибори народних депутатів України» (щодо наслідків 

неможливості встановлення підсумків голосування в одномандатних виборчих 

округах) (реєстр. N!! І 035-1 від 20.12.2012), поданий народним депутатом 

України Одарченком Ю.В. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту Комітет з 

питань державного будівництва та місцевого самоврядування. 

Законопроектом пропонується розширити перелік lІідстав для 

призначення повторного голосування за результатами виборів народних 

депутатів України у випадку, якщо Центральна виборча комісія визнає 

неможливим достовірне встановлення результатів виборів в одномандатному 

виборчому окрузі у зв'язку із знищенням або пошкодженням виборчої 

документації, а також у випадку, коли на понад десяти відсотках звичайних 

виборчих дільниць в межах одномандатного виборчого округу голосування 

визнано недійсним. 

Поряд з тим, передбачено повторне формування окружних виборчих 

комісій без участі представників політичних партій, які не висували кандидатів 

у народні депутати України по відповідному виборчому округу. 

Зазначене призведе до збільшення видатків державного бюджету на 

організацію та забезпечення повторного голосування. 

Однак, фінансово-економічне обrрунтування (включаючи відповідні 

розрахунки) та пропозиції щодо покриття витрат бюджету та/або джерел 

додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості державного 

бюджету, як вимагається у частині першій статті 27 Бюджетного кодексу 
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України та частиНІ третій статті 91 Регламенту Верховної Ради У країни, 

автором не надано. 

Крім того, термін набрання чинності законом не відповідає вимогам 

частини третьої статті 27 Бюджетного кодексу, якою передбачено, що закони 
України або Їх окремі положення, які впливають на показники бюджету 

(зменшують надходження бюджету та збільшують витрати бюджету) і 

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

Міністерство фінансів України не підтримує законопроект. Вказуючи на 

необхідність вишукання додаткових коштів з державного бюджету, Мінфін 

відмічає, що непрогнозованість кількості випадків прийняття рішень шодо 
повторного голосування унеможливлює надання конкретного розрахунку 

вартісної величини законопроекту на видаткову частину державного бюджету. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

висловлює ряд зауважень і вважає, що за результатами розгляду в першому 

читанні законопроект доцільно повернути суб'єкту права законодавчої 

ініціативи на доопрацювання. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про 
вибори народних депутатів України» (щодо наслідків неможливості 

встановлення підсумків голосування в одномандатних виборчих округах), 

(реєстр. N!! І 035-1 від 20.12.2012), поданий народним депутатом У країни 

Одарченком Ю.В., є таким, що має вплив на показники бюджету (призведе до 

збільшення видатків 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 

державного будівництва та місцевого самоврядування. 

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

України «Про вибори народних депутатів Україню) (щодо повторних виборів 

народних депутатів в одномандатних виборчих округах та удосконалення 

окремих положень) (реєстр. N!! 1035-2 від 28.12.2012), поданий народним 

депутатом України Ляшком О.В. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього· розгляду законопроекту є 

Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування. 

Законопроектом пропонується встановити, що Центральною виборчою 

комісією приймається рішення про проведення повторних виборів також у разі, 

коли в одномандатному окрузі неможливо встановити достовірні підсумки 

голосування та результати виборів народних депутатів України. 

39 



Зважаючи на таке, законопроектом пропонується розшити перелік 

випадків проведення повторних виборів народних депутатів України. Оскільки 

законодавчо не визначено, в яких саме випадках та з яких причин, вважається 

неможливим встановлення підсумків голосування та результатів виборів, то 

ймовірні випадки необrpунтованих призначень повторних виборів народних 
депутатів. 

Реалізація таких рішень про проведення повторних виборів 
потребуватиме збільшення видатків державного бюджету. 

Однак, фінансово-економічне обгрунтування (включаючи відповідні 

розрахунки) та пропозиції щодо покриття витрат бюджету та/або джерел 

додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості державного 

бюджету, як вимагається у частині першій статті 27 Бюджетного кодексу 

України та частині третій статті 91 Регламенту Верховної Ради України, 

автором не надано. 

Крім того, термін набрання чинності законом не відповідає вимогам 
частини третьої статті 27 Бюджетного кодексу, якою передбачено, що закони 
України або Їх окремі положення, які впливають на показники бюджету 

(зменшують надходження бюджету та збільшують витрати бюджету) і 

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

Міністерство фінансів України не підтримує проект закону. За його 

висновком, прийняття законопроекту потребуватиме додаткових видатків з 

державного бюджету на забезпечення підготовки та проведення повторних 

виборів в окремих виборчих округах. Однак, непередбачуваність кількості 

випадків неможливості достовірного встановлення підсумків голосування та 

результатів виборів депутатів, а також призначення Центральною виборчою 

комісією внаслідок цього повторних виборів, унеможливлює надання 

конкретного розрахунку вартісної величини впливу законопроекту на 

видаткову частину державного бюджету. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

висловлює ряд зауважень і вважає, що за результатами розгляду в першому 

читанні законопроект доцільно відхилити. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про 
вибори народних депутатів України» (щодо повторних виборів народних 

депутатів в одномандатних виборчих окрутах та удосконалення окремих 

положень) (реєстр. N!! 1035-2 від 28.12.2012), поданий народним депутатом 

України Ляшком О.В., є таким, що має вплив на показники бюджету 

(призведе до збільшення видатків державного бюджету). 

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

раніше І січня 2015 року (або І січня наступного за цим року залежно від часу 

прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

державного будівництва та місцевого самоврядування. 
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1.2.28. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України «Про захист професійної 

діяльності журналістів» (реєстр. N!! 2140 від 30.01.2013), поданий народним 
депутатом України Катеринчуком М.Д. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду проекту закону 

є Комітет з питань свободи слова та інформації. 

Як зазначається у пояснювальні записці до законопроекту, його метою є 

врегулювання відносин, які виникають у процесі здійснення журналістом своєї 

професійної діяльності, встановлення гарантій цієї діяльності, визначення 

професійних прав і обов' язків журналіста та відповідальності за порушення 

законодавства про захист професійної діяльності журналіста. 

За визначенням автора законопроекту, його прийняття та реалізація не 

призведе до додаткових видатків з Державного бюджету України. 

Проте, положеннями законопроекту пропонується доповнити статтю 171 
Кримінального кодексу України, встановивши кримінальну відповідальність за 

умисне заподіяння журналісту легких тілесних ушкоджень чи середньої 

тяжкості тілесних ушкоджень, а так само нанесення йому побоїв або вчинення 

інших насильницьких дій у зв'язку із виконанням ним законної професійної 

діяльності у вигляді штрафних санкцій у розмірі від ста до двохсот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до 

п'яти років; за умисне заподіяння журналісту або його близьким РОДИ<IaМ 

тяжких тілесних ушкоджень у зв'язку із виконанням ним законної професійної 

діяльності - позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років; за посягання на 
життя журналіста або його близьких родичів у зв'язку із виконанням ним 

законної професійної діяльності - позбавлення волі на строк від восьми до 

п'ятнадцяти років. 

Такі вимоги можуть мати опосередкований вплив на показники доходів та 

видатків бюджету у разі виявлення відповідних правопорушень та в залежності 

від санкцій, що застосовуватимуться. 

Відтак, застосування покарання у вигляді штрафних санкцій, шо будуть 

сплачувати громадяни, які здійснили злочин у цій сфері, призведе до 

збільшення доходної частини бюджету, а обмеження або позбавлення волі 
таких громадян зумовить збільшення видатків державного бюджету на 

утримання правопорушників в установах системи виконання покарань. 

Разом з тим, законопроектом пропонується доповнити статтю 7 Закону 
України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових 

осіб», встановивши що державна охорона у разі наявності загрози життю чи 

здоров'ю здійснюється щодо журналістів. Зазначене потребуватиме додаткових 

видатків на забезпечення даних заходів. 
Враховуючи зазначене, відповідно до частини третьої статті 91 

Регламенту Верховної Ради України та частини І статті 27 Бюджетного кодексу 
України до даного законопроекту належить подати фінансово-економічне 
обrрунтування з відповідними розрахунками та пропозиції змін до 
законодавчих актів України щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел 
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додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету, 

однак така інформація відсутня. 

Відповідно до пункту 1 розділу 3 законопроекту, цей закон набирає 
чинності з дня його опублікування. Проте, відповідно до положень частини 

третьої статті 27 Бюджетного кодексу України, 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. Тому, відповідні норми запропонованого 

проекту закону, у разі його прийняття, повинні застосовуватися відповідно до 

вимог бюджетного законодавства. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що реалізація норм даного проекту закону впливатиме на доходну та видаткову 

частину Державного бюджету У країни та на його виконання у поточному 

бюджетному періоді. 

Крім того, Міністерство фінансів України рекомендує виключити із 

проекту закону норми щодо внесення змін до Кримінального кодексу України 

та узгодити його положення щодо визначення поняття «журналіст» із статтею 1 
діючого Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації 

та соціальний захист журналістів». 

Загалом Міністерство фінансів України вважає, що законопроект 
потребує доопрацювання, а відтак його прийняття є недоцільним. 

Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної 

Ради України на даний час відсутній. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України «Про захист професійної діяльності 

журналістів» (реєстр. N~ 2140 від 30.01.2013), поданий народним депутатом 
України Катеринчуком М.Д., має вплив на показники бюджету (потребуватиме 

додаткових видатків державного бюджету і може збільшити доходи та видатки 

бюджету у разі виявлення відповідних правопорушень та в залежності від 

санкцій, що застосовуватимуться). 

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

1 січня 2U15 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу 

прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

свободи слова та інформації. 

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

України «Про столицю України - місто-герой Київ» (щодо розподілу 

повноважень між органами місцевого самоврядування міста Київ та Київською 

міською державною адміністрацією) (реєстр. N~ 2279 від 11.02.2013), поданий 
народними депутатами України Бондаренком ВД., Міщенком c.r., 
Павловським А.М. 

42 



Відмітили: 

Головним з підготовки і попереднього розгляду законопроекту є Комітет 

з питань державного будівництва та місцевого самоврядування. 

Законопроектом пропонується унормувати Ilитання розподілу 

представницьких та виконавчих повноважень органів місцевого 

самоврядування у місті Києві, розмежування функцій і повноважень Київського 

міського голови та голови Київської міської державної адміністрації, 

визначення повноважень міської державної адміністрації. 

Визначаючи особливості організації місцевого самоврядування та 

виконавчої влади у місті Києві, передбачається: 

- у разі не утворення районної у місті ради в районах міста можуть 

створюватись териroріальні підрозділи самостійних відділів, управлінь, інших 

виконавчих органів Київської міської ради; 

- у районах у місті Києві можуть створюватися структурні підрозділи міської 
державної адміністрації, функції яких визначаються ії Головою. 

Запропонована система міської влади потребуватиме додаткових коштів з 

державного та місцевих бюджетів, насамперед, на проведення відповідних 

заходів з П реорганізації, надалі на утримання утворених підрозділів міської 

влади. 

Однак, всупереч вимогам статті 27 Бюджетного кодексу та часТlШИ 

третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради У країни авторами законопроекту 
не надано належне фінансово-економічне обгрунтування, включаЮ'lИ відповідні 

розрахунки, та пропозиції щодо джерел проведення таких видатків для 

збалансування бюджетів. 

Крім того, термін набрання чинності, визначений у законопроекті, не 

відповідає частині третій статті 27 Бюджетного кодексу, якою передбачено, що 
закони України або їх окремі положення, які впливають на показники бюджету 

(зменшують надходження бюджету та/або збільшують витрати бюджету) і 

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

Міністерство фінансів України згідно з експертним висновком 

(від 07.03.2013 за м! 3213/0/2-13) вважає, що законопроект не може бути 

прийнятий, і зазначає, що його реалізація призведе до додаткових видатків з 

державного та місцевих бюджетів на утримання органів виконавчої влади міста 

Києва, на фінансове забезпечення яких в поточному та наступних бюджетних 

періодах належить вишукати додатковий фінансовий ресурс. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про 
столицю України - місто-герой Київ» (щодо розподілу повноважень між 

органами місцевого самоврядування міста Київ та Київською міською 

державною адміністрацією) (реєстр. N!! 2279 від 11.02.2013), поданий 

народними депутатами України Бондаренком В.Д., Міщенком с.г., 

Павловським А.М., має вплив на показники бюджету (призведе до збільшення 

видатків державного та місцевих бюджетів). 

43 



Уразі прийняпя відповідного закону до 15 липня 2013 року він має 
вводитися в дію не раніше І січня 2014 року, а після 15 липня 2013 року - не 

раніше І січня 2015 року (або І січня наступного за цим року залежно від часу 

прийняпя закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

державного будівництва та місцевого самоврядування. 

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

України «Про столицю України - місто-герой Київ» (щодо адміністративно

територіального устрою міста Києва) (реєстр. N~ 2278 від 11.02.2013), поданий 
народними депутатами України Бондаренком В,Д., Міщенком с.г., 

Павловським А.М., Іллєнком А.Ю. 

Відмітили: 

Головним з підготовки і попереднього розгляду законопроекту є Комітет 

з питань державного будівництва та місцевого самоврядування. 

Законопроект спрямований на створення правового механізму для 

встановлення меж міста Києва та меж районів міста Києва. За висновком 

авторів законопроекту реалізація його положень не потребуватиме додаткових 

видатків з державного або місцевих бюджетів. 

Водночас межі міста Києва та межі районів у місті Києві пропонується 

затверджувати у вигляді топографічної карти з виносками окремих ділянок в 

місцях забудови у більш детальному масштабі. Відповідно, розроблення такої 

топографічної карти буде здійснюватися за рахунок коштів місцевого бюджету. 

Однак, всупереч вимогам стапі 27 Бюджетного кодексу та частини 

третьої стапі 91 Регламенту Верховної Ради У країни авторами законопроекту 
не надано належне фінансово-економічне обгрунтування, включаючи відповідні 

розрахунки, та пропозиції щодо джерел проведення таких видатКІВ для 

збалансування бюджетів. 

Крім того, термін набрання чинності, визначений у законопроекті, не 

відповідає частині третій стапі 27 Бюджетного кодексу, якою передбачено, що 
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 ді 10 не 

раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим. 

Міністерство фінансів у своєму експертному висновку (від 07. ОЗ.20 ІЗ 
за Ni1З2ІЗ!ОI2-ІЗj зазначає, що законопроект має вплив на видатки бюджету, 

вартісну величину якого через відсутність відповідного фінансово

економічного обгрунтування визначити неможливо, і вказує, що в поданій 

редакції приймати його недоцільно. 

Поряд з тим, Мінфін зауважує, що положення законопроекту (абзац 

перший частини четвертої стапі 2) щодо затвердження меж міста Києва та 
районів у місті Києві у вигляді топографічної карти масштабом І :50 ООО з 

виносками окремих ділянок в місцях забудови у більш детальному масштабі не 

є предметом розгляду даного нормативно-правового акту. А також пропонує 
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зазначений законопроект (реєстр. NQ 2278) та законопроект за реєстр. NQ 2279 
про внесення змін до Закону України «Про столицю України - місто-герой 

Київ» (щодо розподілу повноважень між органами місцевого самоврядування 
міста Києва та Київською міською державною адміністрацією)>>, поданий 

народними депутатами України В.Д.Бондаренком, с.Г.Міщенком, 

А.МЛавловським, Ю.А.lллєнком, об'єднати в один нормативно-правовий акт 

для забезпечення комплексного і системного підходу при внесенні змін до 

Закону України «Про столицю України - місто-герой Киїю>. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону У країни про внесення змін до Закону У країни «Про 

столицю України - місто-герой Київ» (щодо адміністративно-територіального 

устрою міста Києва) (реєстр. NQ 2278 від 11.02.2013), поданий народними 

депутатами України Бондаренком В.Д., Міщенком с.Г., Павловським А.М., 

Іллєнком А.Ю., має вплив на показники бюджету (призведе до збільшення 

видатків місцевих бюджетів). 

У разі прийнятгя 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 І січня наступного за цим року залежно від часу 

прийнятгя закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

державного будівництва та місцевого самоврядування. 

1.2.31. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про Національне антикорупційне 

бюро (реєстр. NQ 2218 від 07.02.2013), поданий народними депутатами України 
Яценюком АЛ., Кличком В.В. та Тягнибоком оя. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

боротьби з організованою злочинністю і корупцією. 

Законопроектом передбачається створення нового державного 

правоохоронного органу із спеЦІальним статусом Національне 

антикорупційне бюро (далі - НАБ), на яке покладаються функції з 

попередження, виявлення, припинення та розкритгя корупційних 

правопорушень. 

Проектом закону, зокрема, визначаються правові основи організації та 

діяльності НАБ, завдання, обов'язки та права НА Б, загальна структура та 

чисельність, повноваження та державний захист співробітників НАБ, 

підслідність справ, якими займатиметься НАБ, а також контроль і нагляд за 

його діяльністю. 

У зв 'язку з цим, законопроектом вносяться зміни до Кримінального 

процесуального та Кримінального кодексів України, Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, законів України «Про основи національної 
безпеки України», «Про прокуратуру», «Про Оllсративно-розшукову 

діяльність», «Про засади запобігання і протидії КОРУllції», «Про забеЗПС'lеНIІЯ 
бсзпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві». 
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За експертним висновком Міністерства фінансів України реалізація норм 

законопроекту потребуватиме додаткових витрат з державного бюджету у 

зв'язку із створенням та утриманням нового державного правоохоронного 

органу. 

Зокрема, Міністерство фінансів зазначає, що законопроектом 

передбачається здійснення фінансування та матеріально-технічне забезпечення 

діяльності НАБ за рахунок коштів державного бюджету відповідно до норм 

забезпечення, визначених Верховною Радою України (стаття 16). 
Разом з тим, Міністерство фінансів України у своєму експертному 

висновку до законопроекту звертає увагу, що відповідно до Закону України 

«Про Кабінет Міністрів України» організація фінансового і матеріально

технічного забезпечення діяльності правоохоронних органів, соціального 

захисту працівників зазначених органів та членів їхніх сімей належить до 

основних повноважень Кабінету Міністрів України. 

Статтею 13 законопроекту передбачено, що НАБ утворюється загальною 
чисельністю 1500 осіб, у тому числі до 1200 осіб рядового і начальницького 

складу, на базі спеціальних підрозділів по боротьбі з корупцією і організованою 

злочинністю Служби безпеки України, підрозділів Головного управління 

боротьби з організованою злочинністю МВС України, підрозділів внутрішньої 

безпеки органів державної влади та підрозділів боротьби з корупцією, 

організованою злочинністю та посадовими злочинами інших державних 

органів, а такі підрозділи відповідно ліквідуються. Відтак, зазначене також 

потребуватиме додаткових витрат з державного бюджету на виплату 

працівникам вихідної допомоги при звільненні. 

Разом з тим, Мінфін зауважує, що чіткий перелік органів та підрозділів, 

на базі яких буде створено новий орган, не наведено та не визначено обсяг 

скорочення чисельності працівників відповідних органів. Зокрема, не 

передбачено внесення змін (в частині уточнення чисельності) до законів 

України «Про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх справ 

України», «Про загальну структуру і чисельність Служби безпеки України» та 

інших законодавчих актів. 

Міністерством фінансів України законопроект не підтримується, у зв'язку 

ІЗ відсутністю фінансово-економічних обrрунтувань та розрахунків до 
законопроекту, та, відповідно, відсутністю можливості зробити оцінку щодо 

його фінансового забезпечення. 

В порушення вимог частини першої статті 27 Бюджетного кодексу 

України та частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради України, 

суб'єктами права законодавчої ініціативи не подано фінансово-економічного 

обrрунтування до законопроекту (включаючи відповідні розрахунки). 

Відповідно до вимог частини третьої статті 27 Бюджетного кодексу 
України 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. Разом з 

тим, стаття 20 законопроекту передбачає набрання чинності закону з ДНЯ, 

наСТУШЮ1'0 за днем його опублікування. 
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Згідно з узагальнюючим висновком Головного l�aykobo-експертного 
управління Апарату Верховної Ради України законопроект за результатами 

розгляду в першому читанні доцільно відхилити. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про Національне антикорупцшне бюро 

(реєстр.К!! 2218 від 07.02.2013), поданий народними депутатами України 

Яценюком А.П., Кличком В.В. та Тягнибоком О.Я., має вплив на показники 

бюджету (збільшуючи витрати державного бюджету). 

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

раніше І січня 2015 року (або І січня наступного за цим року залежно від часу 

прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

боротьби з організованою злочинністю і корупцією. 

1.2.32. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про антикорупщину перевірку 

чиновників усіх рівнів (реєстр.К!! 2219 від 07.02.2013), поданий народними 
депутатами України Яценюком АЛ., Кличком В.В. та Тягнибоком О.Я. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

боротьби з організованою злочинністю і корупцією. 

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, проектом 

закону, зокрема, пропонується визначити порядок здійснення Національним 

антикорупційним бюро обов'язкової спеціальної перевірки відповідності 

офіційних доходів суб'єктів антикорупційної перевірки реальним витратам цих 

суб'єктів та фактичному матеріальному стану. 

Відповідно до законопроекту до суб'єктів антикорупційної перевірки 

належать Президент України, Голова Верховної Ради України, Прем'єр-міністр 

України, міністри, керівники центральних органів виконавчої влади, Голова 

Служби безпеки України, Генеральний прокурор України, посадові та службові 

особи органів прокуратури, Служби безпеки України, митної служби, 

державної податкової служби, народні депутати України, депутати місцевих 

Рад, професійні судді, члени Вищої ради юстиції, а також посадові та службові 

особи інших органів державної влади. 

Законопроектом передбачено, що суб'єкти антикорупційної перевірки 

зобов'язані протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим законом, а в 

наступному - щорічно до І квітня, подати до Національного антикорупційного 

бюро антикорупційну декларацію встановленої форми, в якій, зокрема, 

вказуються відомості за останні три роки щодо нерухомого майна, 

транспортних засобів, що були придбані у власність або одержані в управління 

(користування); суми вкладених коштів на рахунках у банках та інших 

фінансових установах; номінальної вартості придбаних цінних паперів тощо. 

Крім цього, законопроект передбачає доповнити Кримінальний кодекс 

України новою статтею 3661 щодо покарання у вигляді позбавлення волі на 
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термін до трьох років за неправдиве декларування відомостей у 

аНТИКОРУПЦlЮIlИ декларації. Кодекс України про аДМІНІстративні 

правопорушення пропонується, зокрема, доповнити новою статтею 17і О , яка 
передбачає штрафні санкції від 500 до І ООО неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян за порушення порядку подання антикорупційної декларації. 

Насамперед, слід зазначити, що Національне антикорупційне бюро, яке 

має здійснювати відповідну спеціальну перевірку, ще не створено. 

Отже, реалізація законопроекту потребуватиме додаткових видатків 

державного бюджету на створення та функціонування такого органу, що також 

зазначає у своєму експертному висновку Міністерство фінансів України. 

Слід зазначити, що даний законопроект системно пов'язаний із проектом 

закону про Національне антикорупційне бюро (реєстр. Х!! 2218), а відтак 

розглядати такі законопроекти належить взаємоузгоджено. 
Крім цього, реалізація положень законопроекту матиме опосередкований 

вплив на показники бюджету у разі виявлення відповідних правопорушень 

(може призвести до збільшення доходів державного бюджету за рахунок 

штрафних санкцій та/або збільшення видатків державного бюджету на 

утримання засуджених до позбавлення волі осіб в установах виконання 

покарань за такі правопорушення). 

Міністерство фінансів України не підтримує законопроект, оскільки 

Урядом вже підготовлено проект Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо удосконалення здійснення фінансового 

контролю та урегулювання конфлікту інтересів», яким пропонується визначити 

механізм здійснення фінансового контролю шляхом запровадження перевірок 

декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру. 

На даний час цей законопроект вже подано на розгляд до Верховної Ради 

України (реєстр. Х!! 2608 від 21.03.2013). 
Згідно з узагальнюючим висновком Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України законопроект за результатами 

розгляду в першому читанні доцільно відхилити. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про антикорупційну перевірку чиновників усіх 
рівнів (реєстр. Х!! 2219 від 07.02.2013), поданий народними депутатами України 
Яценюком А.П., Кличком В.В. та Тягнибоком о.я., має. яплия на пnка1НИКИ 

державного бюджету (збільшуючи витрати та опосередковано збільшуючи 

витрати/надходження бюджету у разі виявлення відповідних правопорушень та 

в залежності від санкцій, що застосовуватимуться). 

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

раніше І січня 2015 року (або І січня наступного за цим року залежно від часу 

прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

боротьби з організованою злочинністю і корупцією. 
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1.2.33. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про скасування необгрунтованих 

пільг і привілеїв для осіб, уповноважених на виконання функцій держави» 

(реєстр. N!! 2221 від 07.02.2013), внесений народними депутатами України 
Яценюком АЛ., Кличком В.В. та Тягнибоком оя. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування. 

Законопроектом передбачається встановити обмеження та скасування 

невиправданих пільг та привілеїв для Президента України, народних депутатів 

України, а також для членів Кабінету Міністрів України. 

Зокрема,запропоновано: 

- встановити граничну чисельність працівників Адміністрації Президента 

в кількості 200 осіб, Апарату Верховної Ради України - 500 осіб, Секретаріату 
Кабінету Міністрів України - 400 осіб; 

- обмежити матеріально-побутове та транспортне забезпечення 

Президента України; 

- обмежити пеНСlИне забезпечення Президента України, народних 

депутатів України, членів Кабінету Міністрів України шляхом визначення 

максимального розміру пенсії, з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової 

пенсії тощо на рівні десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які 

втратили працездатність, тощо. 

Поряд з тим, проектом закону пропонуються вилучити окремі положення 

із Закону України «Про статус народного депутата України». Зокрема, щодо 

виплати матеріальної допомоги «колишнім» народним депутатам до їх 
працевлаштування; компенсації, витрат пов'язаних з переїздом на роботу у 

Верховну Раду України і поверненням на попереднє місце роботи; права 

безкоштовного проїзду один раз на рік територією України для народних 

депутатів, які вийшли на пенсію; права «колишніх» народних депутатів на 

безкоштовне забезпечення путівками для лікування; права на отримання 

одноразової матеріальної допомоги у трикратному розмірі місячної заробітної 

плати у разі дострокового припинення повноважень Верховної Ради України; 

права на безкоштовний провіз багажу та безкоштовне паркування автомобілю, 

відшкодування витрат, пов'язаних із виконанням депутатських повноважень у 

розмірі місячної заробітної плати; одноразової грошової компенсації на 

створення належних житлових умов, скорочення відпустки народних депутатів 

з 45 до 30 днів та відмови від виплати матеріальної допомоги на оздоровлення 
тощо. 

Крім того, зміни вносяться до законів України «Про Кабінет Міністрів 

України», «Про державну службу», «Про дорожній рух» та «Про державну 

охорону органів державної влади та посадових осіб», встановлюючи обмеження 

та заборону у відповідних сферах. 
Міністерство фінансів України у своєму експертному ВІ\СНОВКУ зазначає, 

що реалізація законопроекту не впливає на доходну частину бюджетів та можс 

призвести до економії коштів державного бюджету, однак вартісну оцінку від 
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реалізації запропонованих заходів визначити неможливо у зв'язку з відсутністю 

належного фінансово-економічного обгрунтування (включаючи відповідні 

розрахунки), яке має бути подано авторами законопроекту відповідно до 

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

Крім того, Мінфін звертає увагу, що визначені законопроектом 

обмеження не обгрунтовані жодним чином: не здійснено аналіз функцій і 

навантаження при скороченні чисельності працівників; не надано пояснень до 

наступного врегулювання питань транспортного, медичного, житлового 

забезпечення вищих посадових осіб держави, подальшого утримання 

адміністративних і господарських об'єктів, призначених для розміщення та 

обслуговування Президента України, Ради національної безпеки і оборони 

України та утворених для здійснення їх повноважень органів, апаратів, а також 

інщих державних органів; не проведено оцінку чинних норм пенсійного 

законодавства, де унормовано окремі з порушених питань; загалом не 

застосовано комплексний підхід до опрацювання іншого законодавства у 

процесі перегляду пільг та гарантій. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

висловлює ряд зауважень та застережень щодо реалізації положень зазначеного 

проекту, які здебільшого мають декларативний характер і вважає, що за 

результатами розгляду в перщому читанні законопроект доцільно відхилити. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про скасування необrpунтованих Пlльг 

ПРИВ1ЛеlВ для осіб, уповноважених на виконання функцій держави 

(реєстр. N!! 2221 від 07.02.2013), внесений народними депутатами України 

Яценюком АЛ., Кличком В.В. та Тягнибоком о.я., має вплив на показники 

бюджету (зменшує витрати бюджету). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

ІЗ законодавством. 

2. Це рі щення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

державного будівництва та місцевого самоврядування. 

1.2.34. СЛYXAJШ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо врегулювання фінансування парпи 

(реєстр. N!! 2044 від 18.01.2013), поданий народним депутатом України 

Москалем г.г. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування. 

Законопроект, зокрема, визначає джерела фінансування політичних 

партій, розширює перелік обмежень у фінансуванні політичних lJaртій, 

врегульовує питання приватного фінансування у грошовій та не грошовій 

формах, питання відкриття, закриття та функціонування ЄДИНОГО 

накопичувального рахунку добровільних ножертвувань на користь політичної 
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партії, визначає механізм обліку та звітності щодо надходжень та використання 
коштів та пільги щодо оподаткування добровільних пожертвувань на користь 

ПОЛlТИ'lНих партій тощо. 

При цьому, перелік джерел фінансування політичних партій включає 

державне фінансування, що передбачає виділення коштів з Державного 

бюджету України. Отже, спричинить потребу у додаткових ресурсах з 

державного бюджету. 

Однак, в порушення частини першої етапі 27 Бюджетного кодексу 
України та частини третьої етапі 91 Регламенту Верховної Ради України, 

автором не надано фінансово-економічне обrрунтування (включаючи відповідні 

розрахунки) та пропозиції щодо покрипя витрат бюджету та джерел 

додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості державного 

бюджету. 

Термін набрання чинності законом не узгоджується з частиною третьою 

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

надходження бюджету та збільшують витрати бюджету) і приймаються після 

15 липня року, що передує плановому, вводяться в дію не раніше початку 

бюджетного періоду, що настає за плановим. 

Крім того, у етапі 15-7 проекту закону передбачено звільнення від 

оподаткування добровільних пожертвувань фізичних та юридичних осіб на 

користь політичної партії у грошовій та не грошовій формі. Таке положення 

належить узгодити з податковим законодавством в частині оподаткування 

фізичних і юридичних осіб. 

Міністерство фінансів України не підтримує прийняпя законопроекту і 

зазначає, що фінансування політичних партій потребуватиме додаткових 

видатків з державного бюджету. 

Згідно з узагальнюючим висновком Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України, за результатами розгляду у 

першому читанні законопроект доцільно повернути на доопрацювання суб'єкту 

права законодавчої ініціативи. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону У країни про внесення змін до деяких законодавчих 
актів щодо врегулювання фінансування партій, поданий народним депутатом 
України Москалем Г.Г., має вплив на показники бюджету (призведе до 

збільшення видатків державного бюджету). 

У разі прийняпя 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 І січня 2015 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу 
прийняпя закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

державного будівництва та місцевого самоврядування. 
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1.2.35. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо встановлення мінімальної орендної плати 

та мінімальної вартості за один гектар землі (реєстр. N!! 2253-1 від 21.02.2013), 
поданий народним депутатом України Міщенком с.г. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується внести зміни до підпункту 288.5.1 
пункту 288.5 статті 288 Податкового кодексу України та відповідні зміни до 
статті 21 Закону України «Про оренду землі», з метою запровадження норми, 
відповідно до якої річна орендна плата за земельні ділянки не може бути 

меншою 12 мінімальних заробітних плат. Також пропонується внести зміни до 
пункту 5 статті 201 Земельного кодексу України щодо запровадження норми, 
відповідно до якої грошова оцінка земельних ділянок не може бути меншою 50 
мінімальних заробітних плат у розрахунку на І гектар та проводиться за 

методикою, яка затверджується Кабінетом Міністрів України. /згідно з чинною 

редакцією - не менше розміру відповідного податку/. 

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, такі зміні 

вносяться з метою підвищення рівня соціального захисту сільського 

населення - власників земельних ділянок сільськогосподарського призначення, 

земельних часток (паїв). 

На думку Міністерства фінансів України, прийняття законопроекту 

сприятиме збільшенню надходжень бюджету. Однак, у своєму експертному 

висновку Мінфін висловлює ряд суттєвих зауважень до законопроекту і НС 

підтримує його прийняття, при цьому зазначаючи, що реалізація проекту 

закону призведе до збільшення податкового навантаження на орендарів 

земельних ділянок державної та комунальної власності і необгрунтованого 

збільшення грошової оцінки землі, а запропонований підхід щодо визначення 

розміру грошової оцінки земель виходячи з розміру мінімальної заробітної 

плати суперечить встановленому земельним законодавством рентному 

принципу. 

При цьому необхідно зауважити, що відповідно до пунктів І 38.1 та 138.9 
статті І 38 Податкового кодексу України до витрат, що враховуються при 

визначенні об'єкта оподаткування податку на прибуток підприємств, 

включається плата за оренду земельних паїв. А сума доходу, яку отримала 

фізична особа від передачі в оренду земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення, земельної частки (паю), оподатковується податком на доходи 

фізичних осіб за ставкою, визначеною пунктом 167.1 статті 167 Податкового 
кодексу України. 

Отже, законодавчо встановлені межі мінімального розміру річної 

орендної плати за користування земельною ділянкою сільськогосподарського 

призначення, земельною часткою (паєм) може призвести до зменшення податку 

на прибуток підприємств - орендарів землі та до збільшення податку на доходи 
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фізичних осіб - орендодавців землі, залежно від розміру річної орендної плати 
за землю у чинних договорах оренди та строків дії таких договорів. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо встановлення мінімальної орендної плати та мінімальної вартості 

за один гектар землі (реєстр. N!! 2253-1 від 21.02.2013), поданий народним 
депутатом України Міщенком с.Г., має вплив на показники бюджету (призведе 

до збільшення надходжень плати за землю до місцевих бюджетів та може 

призвести до зменшення надходжень від податку на прибуток підприємств та 

збільшення надходжень від податку на доходи фізичних осіб до бюджетів 

залежно від розміру річної орендної плати за землю у чинних договорах оренди 
та строків дії таких договорів). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2013 року він має 

вводитися в дію не раніше І січня 2014 року, а після 15 липня 2013 року - не 

раніше І січня 2015 року (або І січня наступного за цим року залежно від часу 

прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

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

Податкового кодексу України щодо стимулювання економічної діяльності у 

пріоритетних галузях економіки на території міста Феодосія, Кіровського та 

Ленінського району автономної Республіки Крим (реєстр. N!! 2357 
від 20.02.2013), поданий народним депутатом України Льовочкіною Ю.В. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом передбачається внести зміни до Податкового кодексу 

України в частині надання з І січня 2014 року до І січня 2024 року податкових 
пільг окремим суб'єктам господарювання на території міста Феодосія, 

Кіровського та Ленінського району Автономної Республіки Крим. Зокрема 

пропонується: 

звільнити до 2024 року від оподаткування податком на додану 

вартість операції з постачання програмної продукції та застосовувати 

особливості оподаткування суб'єктів індустрії програмної продукції; 

можливість надання податкового векселя на суму податку на 

додану вартість при ввезенні на митну територію України товарів суб'єктами 

господарювання, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях 

економіки, зі строком погашення на дату виникнення податкових зобов'язань 

при продажі товарів (послуг), що вироблені внаслідок реалізації таких проектів; 

звільнити до 2024 року від сплати податку на прибуток підприємств 
суб'єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних 

галузях економіки, надають готельні послуги, послуги з ОХОРОН!! здоров'я та 

нідприємства лсгкої промисловості, галузі електроенергетики, суднобудування, 
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машинобудування для агропромислового комплексу (а починаючи з 2024 року 
по 2033 рік пропонується оподатковувати прибуток зазначених підприємств за 
ставкою 8 %). 

Починаючи з 1 січня 2014 року IЮрМИ законопроекту, в разі Їх прийняття, 
матимуть вплив на зменшення доходної частини бюджету. Як зазначає 

Міністерство фінансів України, вартісна величина впливу на дохідну частину 

бюджету залежатиме від кількості суб'єктів господарювання на території 

Східного Криму, на яких поширюватимуться зазначені особливості 

оподаткування та від результатів Їх господарської діяльності, обсягів операцій і 

рівня прибутковості. 

Однак, автором проекту закону 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. 

Слід зауважити, що положення законопроекту щодо звільнення від 

оподаткування окремих суб'єктів господарювання суперечить ПРИНЦИlIУ 

побудови системи оподаткування, визначеному підпунктом 4.1.2 пункту 4.\ 
статті 4 Податкового кодексу України, згідно з яким усім платникам податків 
забезпечується рівність перед законом. 

Слід зазначити, що даний законопроект системно пов 'язаний із 

законопроектом «Про стимулювання економічної діяльності у пріоритетних 

галузях економіки на території міста Феодосії, Кіровського та ЛенінськОІ"О 

району Автономної Республіки Крим» (реєстр. N!! 2356 від 20.02.20\3), а відтак 
розглядати такі законопроекти належить взаємоузгоджено. 

Загалом Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку 

зауважує, що законопроектом дублюються чинні норми Податкового та 

Митного кодексів, та зважаючи на це і визначене Податковим кодексом суттєве 

зниження загального рівня податкового навантаження для таких суб'єктів 

господарювання вважає прийняття законопроекту недоцільним. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо стимулювання економічної діяльності у пріоритетних галузях 

економіки на території міста Феодосія, Кіровського та Ленінського району 

автономної Республіки Крим (реєстр. N!! 2357 від 20.02.20 \3), поданий 

народним депутатом України Льовочкіною Ю.В., матиме вплив на показники 

бюджету (призведе до зменшення доходів бюджету). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 20 \3 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. 
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1.2.37. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про стимулювання економічної 

діяльності у пріоритетних галузях економіки на території міста Феодосія, 

Кіровського та Ленінського району Автономної Республіки Крим 
(реєстр. N!! 2356 від 20.02.2013), поданий народним депутатом України 

Льовочкіною Ю.В. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань промислової 

та інвестиційної політики. 

Законопроектом пропонується визначити основи державної політики в 

інвестиційній сфері на території міста Феодосія, Кіровського та Ленінського 

району Автономної Республіки Крим шляхом надання податкових пільг по 

податку на прибуток підприємств окремим суб'єктам господарювання. 

Разом з тим, положення законопроекту передбачають зміни до Митного 

кодексу України в частині звільнення до О 1.01.2023 від оподаткування ввізним 
митом устаткування (обладнання) та комплектуючих виробів до нього, що 

ввозяться суб'єктами господарювання виключно для реалізації на території 

міста Феодосія, Кіровського та Ленінського району Автономної Республіки 

Крим. 

Норми законопроекту, в разі їх прийняття, матимуть безпосередній вплив 

на зменшення у 2014 році доходної частини бюджету в частині надходжень 
ввізного мита до державного бюджету. Як зазначає Міністерство фінансів 

України, вартісна величина впливу на показники бюджету у наступних 

бюджетних періодах буде залежати від обсягів ввезення на митну територію 

України устаткування (обладнання) та комплектуючих виробів до нього, які не 

є підакцизними товарами, не були у використанні, не виробляються в Україні. 

Однак, автором проекту закону не надано пропозицlИ 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. 

Слід зауважити, що положення законопроекту щодо звільнення від 

оподаткування окремих суб'єктів господарювання суперечить принципу 

побудови системи оподаткування, визначеному підпунктом 4.1.2 пункту 4.1 
статті 4 Податкового кодексу України, згідно з яким усім платникам податків 
забезпечується рівність перед законом. 

Частина друта статті 5 законопроекту (зміни до Митного кодексу 

України) не відповідає пункту 9 Розділу ХХІ Митного кодексу, згідно з яким 
зміни до цього Кодексу можуть вноситися виключно законами про внесення 

змін до Митного кодексу У країни. 

Слід зазначити, що даний законопроект системно пов'язаний із 

законопроектом «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

стимулювання економічної діяльності у пріоритетних галузях економіки на 
території міста Феодосії, Кіровського та Ленінського району Автономної 
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Республіки Крим» (реєстр. N2 2357 від 20.02.2013), а відтак розглядати таКІ 

законопроекти належить взаємоузгоджено. 

Загалом Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку 

зауважує, що законопроектом дублюються чинні норми Податкового та 

Митного кодексів, та зважаючи на це і визначене Податковим кодексом суттєве 

зниження загального рівня податкового навантаження для таких суб'єктів 

господарювання вважає прийняття законопроекту недоцільним. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про стимулювання економічної діяльності у 
пріоритетних галузях економіки на території міста Феодосія, Кіровського та 

Ленінського району Автономної Республіки Крим (реєстр. N22356 
від 20.02.2013), поданий народним депутатом України Льовочкіною Ю.В., 

матиме вплив на показники бюджету (призведе до зменшення доходів 
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 

промислової та інвестиційної політики. 

1.2.38. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до статті 6 

Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне МИТ0» (щодо зарахування 

до бюджету місцевого самоврядування державного мита за вчинення 

нотаріальних дій з відчуження нерухомого майна за його місцем знаходження) 

(реєстр. N22334 від 19.02.2013), поданий народним деllугатом України 

Сольваром Р.М. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується зараховувати державне мито за вчинення 

правочинів з відчуження майна до бюджету місцевого самоврядування за 

місцем знаходження (реєстрації) цього майна, а не за місцем розгляду та 

оформлення відповідних документів (що є загальним правилом для сплати 

державного мита згідно з чинним законодавством). 

Як зазначає Міністерство фінансів України, за своєю сутністю державне 

мито є платою за дії (послуги) уповноважених законом на те органів за 

вчинення ними в інтересах фізичних та юридичних осіб дій та видачу 

документів, що мають юридичне значення. Тобто, фактично державне мито 

виконує компенсаційну функцію і є інструментом відшкодування витрат 

державного або іншого органу у зв'язку з його діяльністю. Тому пропозиція 

щодо зарахування державного мита не за місцем здійснення правочинів з 

відчуження майна, а за місцем розміщення такого майна не відповідає ідеології 

даного платежу. 
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Загалом Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку 
зазначає, що реалізація норм законопроекту не впливатиме на доходну та 
видаткову частини бюджету, а може вплинути на перерозподіл КОШТІв МІЖ 
місцевими бюджетами та вважає його прийняття недоцільним. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до статті 6 Декрету Кабінету 
Міністрів України «Про державне мито» (щодо зарахування до бюджету 

місцевого самоврядування державного мита за вчинення нотаріальних дій з 

відчуження нерухомого майна за його місцем знаходження) (реєстр. N~ 2334 
від 19.02.2013), поданий народним депутатом України Сольваром Р.М., матиме 
вплив на показники бюджетів місцевого самоврядування (призведе до 

зменшення надходжень державного мита до одних бюджетів та збільшення 

таких надходжень до інших 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 

податкової та митної політики. 

1.2.39. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до Митного 

тарифу України, затвердженого Законом України «Про Митний тариф України» 

(щодо ставок ввізного мита) (реєстр. N~ 2355 від 20.02.2013), поданий народним 
депутатом України Шпеновим Д.Ю. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

У законопроекті шляхом внесення змін до Митного тарифу України 

пропонується встановити нульові ставки ввізного мита на ряд товарів товарної 

позиції 7204 УКТЗЕД (відходи та брухт чорних металів; зливки чорних металів 
для переплавлення (шихтові зливки» замість діючих шодо них ставок ввізного 

мита в розмірі 5 відсотків. 
Слід відмітити, що ставку ввізного мита на рівні 5 % на брухт та відходи 

чорних металів з метою підвищення ефективності економіки країни та захисту 

інтересів національних виробників запроваджено з 01.01.2013 Законом України 
від 06.11.20 12. N~ 5476 «Про внесення змін до Закону У країни «Про Митний 
тариф України» щодо приведення ставок ввізного мита у відповідність з 

критеріями СОТ». 
Таким чином, відповідні положення цього Закону враховувалися при 

розрахунках показників доходів Державного бюджету України на 2013 рік, 

а відтак запровадження нульової ставки мита може вплинуги на зменшення 

доходної частини бюджету. 
Однак, автором законопроекту не надано пропозицlН змін до 

законодавчих актів України щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел 

57 



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. 

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 статті 4 Податкового кодексу України. Крім того, відповідно до 
вимог частини другої статті 2 Закону України «Про Митний тариф України» 
закони України з питань встановлення нових або заміни діючих ставок ввізного 

мита набирають чинності не раніше, ніж з дати початку нового бюджетного 

періоду. 

За інформацією Міністерства фінансів України, обсяги імпорту 

зазначених у законопроекті товарів у 2012 році склали 114 млн т. (на 6% менше 
ніж у 2011 році). При цьому, практично весь імпорт здійснювався з країн СНД, 
з якими діє режим вільної торгівлі, тобто ввізне мито не справляється. 

Загалом Міністерство фінансів У країни вважає, що рівень діючих ставок 

ввізного мита не зачіпає інтересів суб'єктів згаданого ринку, відповідно 

законопроект носить суто декларативний характер, оскільки тенденція до 

скорочення імпорту зазначених товарів не залежить від ставок ввізного мита, 

а відтак прийняття законопроекту є недоцільним. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

у своєму експертному висновку надає зауваження до законопроекту. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до Митного тарифу України, 

затвердженого Законом України «Про Митний тариф України» (щодо ставок 

ввізного мита) (реєстр. N!! 2355 від 20.02.2013), поданий народним депутатом 
України Шпеновим Д.Ю., матиме вплив на показники бюджету (призведе до 

зменшення надходжень ввізного мита до державного бюджету). 

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

раніше 1 січня 2015 року (або І січня наступного за цим року залежно від часу 

прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

1.2.40. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про встановлення ставок 

вивізного (експертного) мита на деревину (реєстр. N!! 2325 від 19.02.2013), 
поданий народним депутатом України Немілостивим В.О. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань llОдаткової 

та митної політики. 
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Законопроектом пропонується запровадити терміном на п'ять років 

вивізне мито на тріску або стружку деревини хвойних та листяних порід, 

а також на лісоматеріали необроблені, з видаленою або невидаленою корою або 

заболонню, або начорно брусовані або не брусовані. 

Як зазначає автор законопроекту, у результаті реалізації норм проекту 

закону очікується збільшення ВВП на 2 млрд грн, створення від 5 до 1 О тисяч 
нових робочих місць при цьому надходження до бюджету від справляння 

експортного мита та сплати податків лісопереробними підприємствами 

оцінюються в розмірі понад 370 млн грн на рік. 
За розрахунками Міністерства фінансів України, у разі збереження 

обсягів вивезення зазначених у законопроекті товарів на рівні 2012 року, 
надходження вивізного мита до державного бюджету складуть близько 

500 млн грн, а у разі зменшення (за прогнозом розробника) обсягу вивезення у 
4 рази - близько 125 млн гривень. 

Загалом Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку 

погоджується з висновком розробника щодо позитивного впливу 

запровадження такого мита на господарську діяльність вітчизняних виробників 

та вважає розгляд законопроекту доцільним з урахуванням виключення стап"і 2 
оскільки єдиний порядок нарахування та сплати митних платежів встановлено 
Митним кодексом України. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

у своєму експертному висновку висловлює зауваження до законопроекту та в 

цілому законодавчу ініціативу підтримує. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про встановлення ставок вивізного 

(експертного) мита на деревину (реєстр. N!! 2325 від 19.02.2013), поданий 

народним депутатом України Немілостивим В.О., матиме вплив на показники 

бюджету (може призвести до збільшення доходів бюджету). 

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. 

1.2.41. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект закону про внесення змін до Закону України «Про 

вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад 

та сільських, селищних, міських голів» (щодо навчання для кандидатів на 

посаду сільського, селищного, міського голови) (реєстр. N!! 2263 від 11.02.2013), 
поданий народним депутатом України Сл юз Т.Я. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування. 

Метою законопроекту є організація навчання кандидатів на посаду 

сільського, селищного, міського голови з питань, пов'язаних із здійсненням 
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місцевого самоврядування. Необхідність у обов'язковому навчанні пов'язана з 
відсутністю достатнього рівня знать у громадян України - кандидатів на таку 

посаду - для виконання робіт та відповідальності, пов'язаної із здійсненням 

повноважень місцевого самоврядування. 

Організацію проведення такого навчання пропонується покласти на Раду 

міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську 

міські державні адміністрації. 

За висновком автора прийняття законопроекту не потребує додаткових 

витрат з Державного бюджету України. 

Водночас у пояснювальній записці до законопроекту зазначено досить 

широкий спектр такого навчання (у галузях: бюджету, податків, фінансів і цін, 

житлово-комунального господарства, будівництва, земельних відносин, освіти, 

охорони здоров'я, соціального захисту населення тошо), обмежити яке 

короткотерміновими рамками неможливо. Відтак, організація навчання 

потребуватиме матеріальних та фінансових затрат, зокрема, на залучення 

фахівців, надання приміщень, технічне обслуговування та наочні матеріали для 

проведення курсів чи семінарів тощо. 

Враховуючи, що діяльність Ради міністрів Автономної Республіки Крим, 

обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій 

забезпечується за рахунок коштів державного бюджету, реалізація 

законопроекту матиме вплив на показники Державного бюджету України, 

збільшуючи його видатки. При цьому, не надано фінансово-економічне 

обгрунтування (включаючи відповідні розрахунки) та пропозиції щодо джерел 

проведення таких видатків для збалансування бюджету, як визначено частиною 

першою статті 27 Бюджетного кодексу та частиною третьою статті 91 
Регламенту Верховної Ради України. 

Крім того, термін набрання чинності, визначений у законопроекті, не 

відповідає частині третій статті 27 Бюджетного кодексу, якою передбачено, що 
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. 

Міністерство фінансів України не підтримує прийняття законопроекту, 

і вказує на необхідність вишукання додаткового фінансового ресурсу для 

забезпечення його реалізації. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

висловлює зауваження, насамперед, щодо невідповідності норм законопроекту 

законодавству України, яке не передбачає освітнього цензу на виборах будь

якого рівня та кваліфікаційних вимог для кандидатів на виборні посади, і надає 

узагальнюючий висновок, що за результатами розгляду в першому читанні 

законопроект доцільно відхилити. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про 

вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад 

та сільських, селищних, міських ГОЛІв» (щодо навчання для кандидатів на 
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посаду сільського, селищного, міського голови) (реєстр. N!! 2263 від 11.02.2013), 
поданий народним депутатом України Слюз тя., має вплив на показники 

бюджету (призведе до збільшення видатків 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 

державного будівництва та місцевого самоврядування. 

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

законодавчих актів України щодо приведення інституційної системи захисту 

персональних даних до європейських стандартів та подальше удосконалення 

правового регулювання обігу персональних даних (реестр. N!! 2282-2 
від 22.02.2013), поданий народним депутатом України Міщенком с.г. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду проекту закону є 

Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних 

ВІДносин. 

Законопроектом передбачено внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення та Закону України «Про захист персональних 

даних». Зокрема, статтею 4 законопроекту пропонується повноваження, які в 

даний час виконуються уповноваженим державним органом з питань захисту 

персональних даних, покласти на Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування 

та реалізацію державної політики у сфері захисту персональних даних та 

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної 

політики у сфері державної реєстрації баз персональних даних. 

Крім того, законопроектом передбачається посилити відповідальність за 

невиконання законних вимог Уповноваженого Верховної Ради з прав людини 

та/або центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію 

державної політики у сфері державної реєстрації баз персональних даних. 

Так, як зазначає у своєму експертному висновку Міністерство фінансів 

України, передбачене законопроектом закріплення повноважень за вказаними 

органами призведе до дублювання у їх виконанні та неефективного витрачання 

коштів державного бюджету. Зокрема, функції щодо організації та забезпечення 

взаємодії з іноземними суб'єктами відносин, пов'язаних із персональними 

даними, участі у роботі міжнародних організацій з питань захисту персональних 

даних, надання володільцям та розпорядникам персональних даних інформації 

щодо їх прав та обов'язків, здійснення моніторингу нових практик, тенденцій і 

технолоГlИ у даній сфері покладаються і на Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини, і на центральний орган виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері захисту 

персональних даних; а повноваження щодо здійснення контролю за 
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додержанням вимог законодавства про захист персональних даних, видання 

обов'язкових для виконання законних вимог (приписів) про усунення порушень 

такого законодавства, розгляду пропозицій, звернень, запитів фізичних і 

юридичних осіб - на центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 

реалізацію державної політики у сфері державної реєстрації баз персональних 

даних, та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. 

Тому, реалізація вказаних норм законопроекту може призвести до 

збільшення видатків на утримання державних органів і відповідно вплинути на 

видаткову частину державного бюджету. 

Водночас, слід зазначити, що зміни до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення в частині запровадження нових та скасування 

існуючих штрафних санкцій можуть зменшувати або збільшувати доходи 

бюджету у разі виявлення запропонованих у законопроекті правопорушень та 

застосування відповідних санкцій. 

Враховуючи зазначене, згідно з частиною третьою статті 91 Регламенту 
Верховної Ради України та частиною першою статті 27 Бюджетного кодексу 
України до даного законопроекту належить подати фінансово-економічне 

обгрунтування з відповідними розрахунками та пропозиції змін до 

законодавчих актів України щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел 

додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету, 

однак така інформація відсутня. 

Разом з тим, відповідно до пункту І розділу 11 Прикінцевих положень 
законопроекту, цей закон набирає чинності через шість місяців з дня його 

опублікування. Проте, відповідно до положень частини третьої статті 27 
Бюджетного кодексу України, 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. Тому, відповідні норми запропонованого проекту закону, у разі 

його прийняття, повинні застосовуватися відповідно до вимог бюджетного 

законодавства. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що реалізація норм поданого проекту закону вплине на видаткову частину 

державного бюджету та загалом не підтримує прийняття законопроекту. 

Згідно з узагальнюючим висновком Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України за результатами розгляду у 

першому читанНІ законопроект доцільно повернути суб'єкту права 

законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

Крім того, Головне науково-експертне управління звертає увагу, що 

концепція запропонованих змін в цілому є ідентичною тим змінам до 

законодавства, які містяться в законопроекті реєстр. N2 2282 від 12.02.2013 
(суб'єкт права законодавчої ініціативи - Кабінет Міністрів України), до якого 

даний законопроект є альтернативним. 
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УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо приведення інституційної системи захисту персональних 

даних до європейських стандартів та подальше удосконалення правового 

регулювання обігу персональних даних (реєстр. N!! 2282-2 від 22.02.2013), 
поданий народним депутатом України Міщенком c.r., матиме вплив на 

показники бюджету (потребуватиме збільшення видатків державного бюджету 

на функціонування Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та 

може призвести до 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 ві н 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 '!аСУ 
прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань прав 
людини, національних меншин і міжнаціональних відносин. 

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

України «Про стимулювання розвитку регіонів» (щодо розвитку депресивних 

територій) (реєстр. N!! 2415 від 27.02.2013), поданий народним депутатом 

України Єфремовим о.с. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального 

господарства та регіональної політики. 

Законопроект спрямований на вирішення соціально-економічних та 

екологічних проблем на територіях, де ліквідовані або знаходяться в стадії 

ліквідації державні вугледобувні та вуглепереробні підприємства. 

З цією мстою передбачається: 

- уточнення складу депресивних територій, до яких замість населених 

пунктів, на території яких з 1996 року були ліквідовані державні вугледобувні 
та оуглепереробні підприємства, але не були здійснені в повному uGt:язі зС:\ходи 

щодо вирішення соціально-економічних та екологічних питань, передбачені 

проектами ліквідації зазначених підприємств віднесено місто чи район, на 

території яких з 1996 року були ліквідовані або знаходяться в стадії ліквідації 
державні вугледобувні та вуглепереробні підприємства, що призвело до 

зниження соціально-економічних та інших показників розвитку територій» та 

відокремлення таких міст або районів в окрему групу; 

- включення до заходів державного стимулювання розвитку депресивних 
територій запровадження спеціальних режимів господарської та інвестиційної 

діяльності у визначеному законодавством порядку; 

- уточнення порядку надання території статусу депресивної, визначивши, 
що пропозиції щодо надання такого статусу розробляються і подаються 
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Кабінетові Міністрів України центральним органом виконавчої влади, шо 

забезпечує формування державної регіональної політики, а Кабінет Міністрів 

України визначає строк внесення не програми, а концепції ПОДОJlання 

депресивності територій. 

Реалізація таких пропозицій призведе до збільшення кількості територій, 
яким надано статус депресивних (замість населених пунктів з'являються міста 
та райони, коло територій, де були ліквідовані державні вугледобувні та 

вуглепереробні підприємства, розширюється за рахунок територій, де такі 
підприємства знаходяться в стадії ліквідації) і відповідно - до додаткових 

видатків державного бюджету для здійснення заходів державного 
стимулювання розвитку таких територій. 

Крім того, запровадження спеціальних режимlВ господарської та 

інвестицlИНОЇ діяльності у визначеному законодавством порядку може у 

подальшому призвести до зменшення доходів бюджету, зокрема, у разі надання 

податкових пільг підприємствам, що знаходяться на депресивній території. 
Отже, реалізація законопроекту потребує додаткових видатків з 

державного бюджету та надалі може призвести до зменшення доходів бюджету. 

Проте всупереч вимогам частини першої статті 27 Бюджетного кодексу та 
частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради України не надано 

належне фінансово-економічне обгрунтування (включаючи відповідні 

розрахунки) та пропозиції щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел 

додаткових надходжень бюджету для досягнення його збалансованості. 

Крім того, термін набрання чинності, визначений у законопроекті, не 

відповідає частині третій статті 27 Бюджетного кодексу, якою передбачено, що 
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. 

Міністерство фінансів України не підтримує законопроект, як такий, шо 

збільшує видатки Державного бюджету України, оцінити вартісну величину 

якого без надання відповідних розрахунків і пропозицій неможливо. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

в цілому підтримуючи законопроект, надає ряд зауважень, зокрема, в частині 

дублювання окремих норм, відсутності чітких критеріїв надання територіям 

статусу депресивних, та пропонує за результатами розгляду у першому читанні 

прийняти законопроект за основу з урахуванням висловлених зауважень і 

пропозицій. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про 

стимулювання розвитку регіонів» (щодо розвитку депресивних територій) 

(реєстр. N!! 2415 від 27.02.2013), поданий народним депутатом України 

Єфремовим О.С., має вплив на показники бюджету, збільшуючи видаткову 

частину державного бюджету. 

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

2. Це рішення надіслати 
будівництва, містобудування 

регіональної політики. 

1.2.44. СЛYXAJШ: 

Комітету Верховної Ради України з питань 

житлово-комунального господарства та 

Інформацію про проект Закону України про внесення змін до 

Податкового кодексу України (щодо протидії тіньовому імпорту 

вантажопасажирських автомобілів-фургонів в Україну та спричиненій ним 

небезпеці на автомобільних дорогах) (реєстр. N22346 від 20.02.2013), поданий 
народними депутатами України Ванзуряком Р.С., Чугунніковим в.с. 

Відмпили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується внести зміни до Податкового кодексу 

України та Митного тарифу України щодо впровадження ставок акцизу та 

нових кодів УКТ ЗЕД дЛЯ вантажопасажирських автомобілів-фургонів (об'єм 

циліндрів двигуна від 1500 до 3000 куб. см) з числом місць для сидіння більше 
п'яти і не більше дев'яти, включаючи місце водія. 

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, реалізація його 

положень може забезпечити 4 млн євро (44 млн грн) додаткових доходів 

бюджету у вигляді акцизного податку на рік. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що не підтримує законопроект, оскільки прийняпя законопроекту може 

призвести до виникнення нових схем мінімізації податкових зобов'язань і 

зауважує, що введення деталізації УКТ ЗЕД Україною на рівні 7-го і 8-го знаків 

суперечить міжнародному та національному законодавству. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону У країни про внесення змін до Податкового кодексу 
України (щодо протидії тіньовому імпорту вантажо пасажирських автомобілів

фургоніR R Україну та спричиненій ним небезпеці на автомобільних дорогах) 
(реєстр. N2 2346 від 20.02.2013), поданий народними депутатами України 

Ванзуряком р.с., Чугунніковим в.с., матиме вплив на показники бюджету 

(призведе до збільшення доходів бюджету від акцизного податку та може 

призвести до зменшення доходів бюджету у разі виникнення нових схем 

мінімізації податкових зобов'язань). 

У разі прийняпя відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 
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3аIWllоnроекmu, RЮ потребують узzодж:еlllUl 

з бюджеm1l0Z0 заКОllодавством 

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

законодавчих актів України (щодо порядку формування та перегляду розміру 

прожиткового мінімуму) (реєстр. N!! 2250 від 08.02.2013), поданий народними 
депутатами України Яценюком АЛ., Іванчуком А.В., Петренком П.Д., 

Бурбаком М.Ю. 

Відмітили: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет з питань соціальної 

політики та праці. 

Законопроектом шляхом внесення змін до Закону України «Про 

прожитковий мінімум» пропонується переглядати набір продуктів харчування, 

непродовольчих товарів та послуг, що входять до складу прожиткового 

мінімуму, не рідше одного разу на три роки (на даний час - не рідше одного 

разу на п'ять років). Крім того, пропонується доповнити Закон новою нормою, 

згідно з якою у разі перевищення фактичного розміру прожиткового 

мінімуму його офіційно затвердженого розміру на відповідний період більш 

як на один відсоток, Кабінет Міністрів України має подати Верховній Раді 

України пропозиції щодо внесення змін до закону про Державний бюджет 

України на відповідний рік на підставі пропозицій центрального органу 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах 

трудових відносин, соціального захисту населення, щодо змін прожиткового 

мінімуму з урахуванням фактичного зростання споживчих цін та тарифів. 

Також пропонується доповнити статтю 20 Закону України «Про 

Регламент Верховної Ради України» новою нормою щодо включення до 

порядку денного сесії Верховної Ради позачергово без голосування проекту 

закону про внесення змін до закону про Державний бюджет У країни щодо 

коригування розміру прожиткового мінімуму. 

За висновком Міністерства фінансів України реалізація положень 

законопроекту призведе до додаткових видатків бюджету та втрат доходів 
бюджетів (які неможливо спрогнозувати з прийнятною точністю, оскільки 

відсутні показники для обрахунку законопроекту), заУR<lженn nrn Rілсутність 
реальних джерел покриття додаткових видатків бюджету. Загалом Міністерство 

фінансів зазначає, що прийняття законопроекту є недоцільним. 

Прожитковий мінімум відповідно до Закону України «Про державні 

соціальні стандарти та державні гарантії» є базовим державним соціальним 

стандартом, на основі якого визначаються розміри основних державних 

соціальних гарантій, в тому числі пенсії, соціальні допомоги, мінімальної 

заробітної плати тощо. Таким чином, розмір прожиткового мінімуму є базовим 
показником для формування видатків державного та місцевих бюджетів. 

Проте, всупереч вимогам статті 91 Регламенту Верховної Ради України та 
статті 27 Бюджетного кодексу України суб'єктом законодавчої ініціативи не 
надано фінансово-економічних обгрунтувань до законопроекту (включаючи 
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відповідні розрахунки) та пропозицій змін до законодавчих актів України щодо 
скорочсння витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету 

для досягнення збалансованості бюджету. 

Встановлення розмірів прожиткового мінімуму, на основі яких 

визначаються основні державні соціальні гаранТІ), без урахування 

фінансових можливостей держави призведе до розбалансованості бюджетів 

усіх рівнів, до виникнення значної заборгованості із виплати пенсій, 

державних допомог тощо, і, як наслідок, до соціальної напруги у суспільстві. 

Варто звернути увагу, що відповідно до статті 95 Конституції України та 
етапі 7 Бюджетного кодексу України бюджетна система грунтується на 

принципі збалансованості, згідно якого повноваження на здійснення витрат 

бюджету мають відповідати обсягу надходжень бюджету на відповідний 

бюджетний період. 

Слід також зауважити, що пропозиція щодо внесення змін до закону про 

Державний бюджет України на відповідний рік у разі, коли фактичний розмір 

прожиткового мінімуму перевищує офіційно затверджену величину більш як на 

один відсоток, не узгоджується із положеннями статей 52 та 53 Бюджетного 
кодексу України, згідно з якими зміни до закону про Державний бюджет 

України вносяться у разі відхилення оцінки основних прогнозних 

макропоказників економічного і соціального розвитку України та надходжень 

до бюджету від прогнозу, врахованого при затвердженні Державного 

бюджету України на відповідний бюджетний період. Факт перевиконання 

надходжень державного бюджету визнається за підсумками трьох кварталів у 

разі перевищення показників надходжень державного бюджету, врахованих у 

розписі державного бюджету на відповідний період, біль ніж на 15 відсотків. 
Стосовно пропозиції законопроекту щодо внесення на розгляд Верховної 

Ради України проекту закону про внесення змін Закону України «Про 

Державний бюджет України на 2013 рік» з метою збільшення розміру 

прожиткового мінімуму відповідно до фактичного зростання цін та тарифів, 

слід нагадати, що пунктом 9 Прикінцевих положень Закону України «Про 
Державний бюджет України на 2013 рік» доручено Кабінету Міністрів України 
на основі моніторингу виконання державного бюджету за підсумками 

І кварталу 20 І 3року внести пропозиції щодо підвищення соціальних стандартів 
та Їх фінансового забезпечення. 

Термін набрання чинності, визначений у законопроекті, не відповідає 

частині третій статті 27 Бюджетного кодексу України, якою передбачено, що 
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. 

На даний час висновок Головного науково-експертного управління 

Апарату Верховної Ради України не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо порядку формування та перегляду розміру прожиткового 
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мінімуму) (реєстр. N~ 2250 від 08.02.2013), поданий народними депутатами 

України Яценюком АЛ., Іванчуком А.В., Петренком П.Д., Бурбаком м.ю. 

має вплив на показники бюджету (зменшує доходи бюджетів та 

збільшує витрати 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); 

рекомендувати Комітету з питань соціальної політики та праці при 

доопрацюванні законопроекту врахувати необхідність узгодження положень 

законопроекту із статтею 95 Конституції України та статтями 7, 52, 53 
Бюджетного кодексу України. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

соціальної політики та праці. 

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

законодавчих актів України (щодо вирішення проблем сільської молоді) 

(реєстр. N~ 1 О 14 від 12.12.2012), поданий народним депутатом У країни 

Міщенком с.г. 

Відмітили: 

Головним з розгляду законопроекту є Комітет з питань сім'ї, молодіжної 

політики, спорту та туризму. 

Метою законопроекту, як зазначається у пояснювальній записці, є 

вирішення нагальних проблем молоді в сільській місцевості шляхом залучення 

молоді до фермерського господарства, забезпечення зайнятості молоді, 

створення належних умов праці та житла, впровадження пільгового ведення 

підприємницької діяльності та можливості брати безпосередню участь у 

розвитку власного села. 

Законопроектом пропонується внести зміни до: 

- Житлового кодексу Української РСР в частині позачергового надання 

жилих приміщень, особливо молоді після закінчення вищого навчального 

закладу за умови їх постійної роботи в сільській місцевості і селищах міського 

типу протягом 1 О років; 
- Закону України «Про пріоритетність соціального розвитку села та 

агропромислового комплексу в народному господарстві» в частині залучення 

талановитої молоді на конкурсній основі до програм, проектів, спрямованих на 

відродження села та агропромислового комплексу, заохочення до фермерського 

господарства з гарантією отримання земельної ділянки та житла, крім того, 

доповнюється нормою, якою визначається, що органи місцевого 

самоврядування за рахунок коштів державного бюджету встановлюють 

пільгову плату за реєстрацію підприємств, створених молоддю; 

- Закону України «Про зайнятість населення» в частині покладання на 

Державну службу зайнятості інформування місцеві органи державної 

виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в галузі освіти, молодь, 

особливо в сільській місцевості, про стан ринку праці та перелік професій, 

68 



в яких є потреба на міському, районному та обласному рівнях; 

- Закону України «Про освіту» в частині віднесення до повноважень 
місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування в галузі освіти організацію професійного консультування 
молоді, особливо в сільській місцевості, стосовно професій, в яких є потреби та 
організації продуктивної праці учнів; 

- Закону України «Основи законодавства про охорону здоров'я» в частині 

надання пільг на безплатне користування житлом молодим спеціалістам у 

медичній галузі, які закінчили вищі навчальні заклади, а за умови постійної 

роботи в сільській місцевості і селищах міського типу, через І О років надання 

їм права особистої власності. 

Реалізація положень зазначеного законопроекту потребуватиме 
додаткових витрат державного та місцевих бюджетів. 

Всупереч вимогам статті 91 Регламенту Верховної Ради України та 

статті 27 Бюджетного кодексу України суб'єктом законодавчої ініціативи не 
надано фінансово-економічних обгрунтувань 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. 

Водночас, доповнення до Закону України «Про пріоритетність 

соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному 

господарстві» положенням, яким органи місцевого самоврядування за рахунок 

коштів державного бюджету встановлюють пільгову плату за реєстрацію 

підприємств, створених молоддю, не узгоджується із положенням пункту 3 
частини першої статті 7 Бюджетного кодексу в частині дотримання 

самостійності бюджетної системи, який передбачає, що Державний бюджет 

України та місцеві бюджети є самостійними. Держава коштами державного 

бюджету не несе відповідальності за бюджетні зобов'язання органів влади 

Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування. 

Разом з тим, Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб 

та фізичних осіб - підприємців», який є базовим з питань здійснення державної 

реєстрації, не передбачено пільг зі сплати реєстраційного збору. 

Термін набрання чинності, визначений у законопроекті, не відповідає 

частині третій статті 27 Бюджетного кодексу України, якою передбачено, що 
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. 

Слід зауважити, що Закон України «Про зайнятість населення» 

від 01.03.1991 N!! 803-ХІІ, до якого пропонується внести зміни, втратив чинність 
на підставі Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 
N!! 5067-УІ. 

Міністерство фінансів України вважає прийняття законопроекту 

недоцільним, зазначає, що реалізація законопроекту призведе до додаткових 

видатків державного та місцевих бюджетів, проте зазначає про відсутність 

показників для визначення вартісної величини ВІ/ЛИВУ на показники бюджету. 
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Згідно з узагальнюючим висновком Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України за результатами розгляду у 

першому читанні законопроект доцільно направити на доопрацювання. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо вирішення проблем сільської молоді) (реєстр. N!! 1014 
від 12.12.2012), поданий народним депутатом України Міщенком с.г.; 

- матиме вплив на показники бюджету (збільшить витрати державного та 

місцевих бюджетів), і 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); 

- рекомендувати Комітету з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та 
туризму при опрацюванні законопроекту, положення запропонованої нової 

статті 9-1 Закону України «Про пріоритетність соціального розвитку села та 

агропромислового комплексу в народному господарстві» узгодити з вимогами 

Бюджетного кодексу України. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 
молодіжної політики, спорту та туризму. 

1.2.47. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до законів 

України «Про вищу освіту» та «Про освіту» (щодо мережі розпорядників 

бюджетних коштів - навчальних закладів державної форми власності) 

(реєстр. N!! 1221 від 09.01.2013), поданий народним депутатом України 

Слюз т.я. 

Відмітили: 

Головним з розгляду законопроекту є Комітет з питань науки і освіти. 

Законопроектом пропонується передати до сфери управління 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України вищі навчальні заклади, 
що перебувають у підпорядковані інших центральних органів виконавчої влади. 

Набрання чинності відповідного закону передбачається встановити з 1 вересня 
2013 року. 

Реалізація законопроекту, у разі його прийняття, не потребуватиме 

додаткових витрат з державного бюджету, оскільки кошти, що передбачені у 

державному бюджеті на підготовку кадрів вищими навчальними закладами 

іншим центральним органам виконавчої влади (головним розпорядникам 

коштів державного бюджету), належить передати Міністерству освіти і науки, 

молоді та спорту України у встановленому законодавством порядку. 

Водночас слід відмітити, що відповідно до підпункту в) пункту 7 частини 
першої статті 87 Бюджетного кодексу України із державного бюджету мають 
провадитися видатки виключно на оплату послуг з підготовки фахівців, 

наукових та науково-педагогічних кадрів у вищих навчальних закладах 

державної власності на умовах державного замовлення. 
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Крім того, Основними напрямами бюджетної ПОЛІтики на 2013 рік 

передбачено запровадження принципу фінансової самостійності вищих 

навчальних закладів, насамперед, щляхом законодавчого врегулювання 

переходу від угримання таких закладів до оплати за рахунок бюджетних кuштів 

виключно вартості освітянських послуг за державним замовленням та надання 

цим закладам статусу небюджетних установ. 

Певні положення законопроекту щодо бюджетного забезпечення вищих 
навчальних закладів дублюють положення Бюджетного кодексу України та не у 

повній мірі узгоджуються із бюджетною термінологією та бюджетною 

методологією, а відтак є зайвими. Так, у Бюджетному кодексі України 

(стаття 43) вже встановлено обов'язковість застосування казначейського 

обслуговування бюджетних кощтів, контроль за взяттям бюджетних 

зобов'язань розпорядниками бюджетних коштів та здійсненні платежів за цими 

зобов'язаннями. Також, окремі терміни, які вживаються у законопроекті 

(зокрема, «бюджетне фінансування»), не узгоджуються із бюджетною 

термінологією, визначеною статтею 2 Бюджетного кодексу України. 
Слід зауважити, що виключно Бюджетним кодексом України та законом 

про Державний бюджет України регулюються бюджетні відносини (у разі 

встановлення інщими нормативно-правовими актами відносин інакше, ніж у 

Бюджетному кодексі України, застосовуються відповідні норми цього Кодексу) 

(частина друга статті 4). 
Міністерство фінансів України вважає прийняття законопроекту 

доцільним у разі приведення його у відповідність із Бюджетним кодексом 

У країни та Основними напрямами бюджетної політики на 2013 рік. 
Поряд з цим, необхідно відмітити, що відповідно до розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року N2 1191-р «Деякі 

питання управління вищими навчальними закладами» до сфери управління 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України було передано більщість 

вищих навчальних закладів І-ІУ рівня акредитації, навчально-методичних і 

науково-методичних установ, що відносились до сфери управління інших 

центральних органів виконавчої влади. Проте, з метою більш ефективної 

реалізації завдань з підготовки кадрів вищими навчальними закладами та 

враховуючи галузеві особливості Міністерства аграрної ПОЛІТики та 

продовольства, Міністерства охорони здоров'я та Міністерства енергетики та 

вугільної промисловості, такі заклади повернуто до сфери УПРНRління І{ИХ 

Міністерств. 

Узагальнюючий висновок Головного науково-експертного управління 

Апарату Верховної Ради України на даний час відсутній. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Реалізацію положень проекту Закону України про внесення змІН до 

законів України «Про вищу освіту» та «Про освіту» (щодо мережі 

розпорядників бюджетних кощтів - навчальних закладів державної форми 

власності) (реєстр. N!! 1221 від 09.01.2013), поданий народним депутатом 

України Сл юз ТЯ., належить здійснювати за рахунок та в межах бюджетних 

призначень, передбачених у державному бюджеті на підготовку кадрів вищими 
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призначень, передбачених у державному бюджеті на підготовку кадрів ВИІцими 
навчальними закладами. 

2. Рекомендувати Комітету з питань освіти і науки при доопрацюванні 

законопроекту привести його положення у відповідність до вимог Бюджетного 

кодексу. 

У разі прийняnя відповідного закону він може набирати чинності у 
терміни, визначені автором законопроекту. 

3. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань науки 
і освіти. 

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

України «Про туризм» (щодо розподілу коштів, отриманих від туристичного 

збору) (реєстр. N2 2200 від 05.02.2013), поданий народними депутатами України 
Бригинецем О.М., Павловським А.М. та Донієм о.с. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму. 

Законопроектом пропонується шляхом внесення змін до стаnі 8 Закону 
України «Про туризм» передбачити, що кошти, отримані від туристичного 

збору, визначаються представницькими органами місцевого самоврядування 

(сільські, селищні, міські ради) для фінансового забезпечення місцевих програм 

розвитку туризму. 

Слід зазначити, що відповідно до стаnі 10 Податкового кодексу України 
туристичний збір належить до місцевих податків і зборів. Згідно із пунктом 7 
частини першої статті 69 Бюджетного кодексу України місцеві податки і збори 

є доходами загального фонду місцевих бюджетів. Отже, запропоноване даним 

законопроектом цільове спрямування туристичного збору не відповідає 

зазначеній нормі Бюджетного кодексу України. Це також суперечить частині 

п'ятій стаnі 13 Бюджетного кодексу України, згідно з якою виключно цим 

Кодексом та законом про Державний бюджет України здійснюється розподіл 

бюджету на загальний та спеціальний фонди. 

Крім того, визначення напрямів використання коштів туристичного збору 

у Законі України «Про туризм» не є предметом його регулювання та суперечить 

статті 1 та частині другій стаnі 4 Бюджетного кодексу України, про що також у 
своєму висновку зазначає Головне науково-експертне управління Апарату 

Верховної Ради України. Таке питання є предметом регулювання виключно 

бюджетного законодавства. 

При цьому, Головне науково-експертне управління Апарату Верховної 

Ради України звертає увагу на те, що законопроект не відповідає нормам частин 

першої і четвертої стаnі 61 та частині першій статті 64 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» щодо самостійності органів місцевого 

самоврядування в селах, селищах, містах, районах у містах (у разі їх створення) 

розробляти, затверджувати і виконувати відповідні місцеві бюджети згідно з 
Бюджетним кодексом України. 
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Оскільки законопроект передбачає цільове спрямування туристичного 
збору, реалізація відповідної законодавчої ініціативи матиме наслідком 
зменшення доходів загального фонду місцевих бюджетів. 

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 

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 законопроект доцільно відхилити. 

УХВАЛИЛИ: 
1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про 

туризм» (щодо розподілу коштів, отриманих від туристичного збору) 

(реєстр. N2 2200 від 05.02.2013), поданий народними депутатами України 

Бригинецем О.М., Павловським А.М. та Донієм о.с., матиме вплив на 

показники бюджету (призведе до зменшення доходів загального фонду 

місцевих 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 І січня наступного за цим року залежно від часу 

прийняття закону). 

2. Законопроект суперечить положенням Бюджетного кодексу України 
(зокрема, статтям І, частині другій статті 4, частині п'ятій статті 13 та пункту 7 
частини першої статті 69). 

3. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань сім'ї, 
молодіжної політики, спорту та туризму. 

1.2.49. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення ЗМІНи до 

Податкового кодексу України щодо банківських вкладів фізичних осіб 

(реєстр. N2 2401 від 26.02.2013), поданий народним депутатом України 

Сігалом є.я. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

У законопроекті пропонується збільшити з 5 до 25 відсотків ставку 
податку на доходи фізичних осіб у вигляді дивідендів; процентів на депозитний 
банківський рахунок; процентного або дисконтного доходу за іменним 
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ощадним (депозитним) сертифікатом; процентів на вклад (депозит) члена 

кредитної спілки у кредитній спілці; доходу за іпотечними цінними паперами, 
тощо, та перенести з 1 січня 2015 року на 1 січня 2014 термін набyrrя чинності 
цієї норми. Поряд з тим, у проекті пропонується оподатковувати лише 

перевищення суми процентів, нарахованої у відповідності з умовами договору, 

над сумою процентів облікової ставки Національного банку України збільшеної 

на п'ять процентів, діючої впродовж періоду, за який нараховуються проценти. 
Крім того, законопроект містить доручення Кабінету Міністру України у 

тримісячний термін з дня опублікування закону розробити механізм 

зарахування коштів від оподаткування доходів, отриманих фізичними особами 

у вигляді процентів, до Пенсійного фонду України. 

Насамперед, запропоноване спрямування коштів до Пенсійного фонду 

України суперечить пункту 1 частини другої статті 29, пункту 1 частини першої 
та частині другій статті б4, статті б5 і пункту 1 частини першої статті бб 
Бюджетного кодексу України, якими встановлюються нормативи зарахування 

зазначеного податку до державного та місцевих бюджетів, а також пункту б.1 

статті б (податок є обов'язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету), 

пункту 9.3 статті 9 (зарахування загальнодержавних податків та зборів до 
державного і місцевих бюджетів здійснюється відповідно до Бюджетного 

кодексу України), підпункту 1б8.4.1 пункту 1б8.4 статті 1б8 (податок на доходи 

фізичних осіб зараховується до бюджету згідно з Бюджетним кодексом 

України) Податкового кодексу України. 

Крім того, таке положення не відповідає встановленому статтею 7 
Бюджетного кодексу України принципу повноти бюджетної системи, згідно з 

яким до складу бюджетів підлягають включенню всі надходження бюджетів та 

витрати бюджетів, що здійснюються відповідно до нормативно-правових актів 

органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів 

місцевого самоврядування. 

У свою чергу, Міністерство фінансів України у своєму експертному 

висновку зауважує, що відповідне положення не узгоджується з частиною 

другою статті 19 Конституції України, згідно з якою органи державної влади 
зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 

передбачені Конституцією України та законами України. 

Загалом Міністерство фінансів України законопроект не підтримує, 

оскільки різке збільшення у 5 разів ставки податку на відповідні доходи 

фізичних осіб може призвести до зміни податкової поведінки платників 

податку та стрімкого відпливу з фінансового сектору депозитів, розміщених 

інвесторами, які контролюють переважну частину банківських вкладів, що 

може спричинити банкрутство значної частини банків з відповідним 

звільненням найманого персоналу, і, як наслідок, - до втрат доходів бюджету 

від цього податку у сумі 727 млн грн, починаючи з 2014 року. 
Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

у своєму висновку також зазначає про негативний вплив законопроекту на 

мотивацію громадян інвестувати в економіку України та відповідно на 

фінансовий стан вітчизняних банків та небанківських фінансових установ. 
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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 cTaтri 27) та Регламенту Верховної Ради 
України (частина третя cTaтri 91). 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

у своєму експертному висновку висловлює зауваження до положень 

законопроекту та зазначає про необхідність отримання експертних висновків 

Уряду та Національного банку України до нього. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення зміни до Податкового кодексу 
України щодо банківських вкладів фізичних осіб (реєстр. N~ 2401 
від 26.02.2013), поданий народним депутатом України Сігал ом Є.Я., матиме 
вплив на показники бюджету (призведе до зменшення доходів державного та 

місцевих бюджетів з податку на доходи фізичних осіб). У разі прийнятrя 

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 
llрИЙНЯтrя закону). 

2. Рекомендувати при доопрацюванні законопроекту виключити пункт 2 
розділу 11 як такий, що суперечить нормам Бюджетного кодексу України 

(насамперед, статrям 7, 29, 64, 65, 66), а також не узгоджується з частиною 
другою cTaтri 19 Конституції України та статrями 6, 9 і 168 Податкового 
кодексу України. 

3. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

1.2.50. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про гральний бізнес 

(реєстр. N~ 2156 від 01.02.2013), поданий народним депутатом 

Царьовим О.А. 

Відмітили: 

в Україні 

України 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 
та митної політики. 

Законопроект передбачає визначення правових, організаційних та інших 

особливостей державного регулювання господарської діяльності у сфері 

організації та проведення азартних ігор, здійснення контролю за їх 

проведенням. 

При цьому, запропоновано скасувати Закон України від 15.05.2009 
N!! 1334 «Про заборону грального бізнесу в Україні», згідно з яким на всій 

території України забороняється гральний бізнес. 

Згідно з положеннями законопроекту планується запровадити 

ліцензування видів азартних ігор, а отже реалізація цих норм призведе до 

збільшення доходів бюджету від плати за відповідні ліцензії. 
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Водночас, запровадження грального бізнесу в Україні може створити 

негативні соціально-економічні наслідки для суспільства, а ВІДтак 

потребуватиме додаткових видатків бюджету на Їх усунення. 

Автор законопроекту зазначає, що впорядкування системи діяльності у 

сфері організації та проведення азартних ігор, зокрема ВІДПОВІДного 

ліцензування, патентування, створить умови для збільшення доходів 

державного бюджету. Однак, у пояснювальній записці до законопроекту не 

надано фінансово-економічних обгрунтувань та розрахунків, у тому числі щодо 
впливу на показники бюджету. 

Частиною третьою статті 8 законопроекту забороняються технічні засоби, 
організація яких (у т.ч. сервер, сервери) знаходиться за межами митної 

території України (окрім інтелектуально-комерційних ігор в електронному 

(віртуальному) клубі інтелектуально-комерційних ігор). На думку Міністерства 

фінансів України, здійснення державного нагляду (контролю) за ліцензіатами, 
сервер (сервери) яких знаходяться за межами митної території України, може 
потребувати додаткових видатків державного бюджету. 

Слід відмітити, що збір за провадження деяких видів підприємницької 

діяльності регулюється статтею 267 Податкового кодексу України. Відповідно 
до пункту 14.1.68 Податкового кодексу України, збір за провадження деяких 
видів підприємницької діяльності для цілей розділу ХІІ Податкового кодексу -
сума коштів, яка сплачується за придбання та використання торгового патенту. 

Виходячи ІЗ зазначеного, положення законопроекту, яКІ стосуються 

патентування (пункт 8 частини третьої статті 8, абзац третій частини першої 
статті 10, пункт 6 частини третьої статті 17, другий абзац статті 19, абзац 
другий статті 20, пункт І та 5 статті 21, пункт І та 5 статті 26, пункт п'ятий 
частини шостої статті 36), потребують узгодження із статтею 267 Податкового 
кодексу України. 

Запропонована пунктом 7 статті 18 законопроекту норма щодо 

визначення Кабінетом Міністрів України порядку зарахування до державного 

бюджету платежів за видачу ліцензії дублює норми статті 15 Закону України 
«Про ліцензування певних видів господарської діяльності». При цьому, 

пунктом 9.3 статті 9 Податкового кодексу України встановлено, що 

зарахування загальнодержавних податків і зборів до державного і місцевих 

бюджетів здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України. 

Частиною першою статті 20 законопроекту передбачено, що кошти, які 
сплачує суб'єкт за ліцензію на здійснення грального бізнесу, направляються до 

спеціального фонду Державного бюджету України використовуються 

виключно для виконання заходів, спрямованих на розвиток спорту та охорони 

здоров'я або туризму. Така норма не узгоджується з положеннями Бюджетного 

кодексу України, якими визначено, що бюджетна система України і державний 

бюджет встановлюються виключно цим Кодексом та законом про Державний 

бюджет України (частина друга статті 4), а розподіл бюджету на загальний та 
спеціальний фонди, їх складові частини визначаються виключно Бюджетним 

кодексом України та законом про Державний бюджет України (частина п'ята 

статті 13). 
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Частиною другою статті 20 законопроекту визначено, що кошти, які 
сплачує суб'єкт за торговий патент на кожну одиницю грального обладнання, 

скеровуються до місцевих бюджетів. Таке положення не відповідає 

бюджетному та податковому законодавству, оскільки є предметом регулювання 

виключно Бюджетного кодексу України. При цьому, збір за провадження 

деяких видів підприємницької діяльності належить до місцевих податків і 

зборів та зараховується відповідно до пункту 7 частини першої статті 69 
Бюджетного кодексу України до місцевих бюджетів. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку· 

висловлює зауваження до законопроекту та вважає недоцільним його 

прийняття у запропонованій редакції. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України п·ро гральний бізнес в Україні (реєстр. N!! 2156 
від 01.02.2013), поданий народним депутатом України Царьовим О.А., матиме 
вплив на показники бюджету (призведе до збільшення доходів бюджету, та 

потребуватиме додаткових видатків державного бюджету). У разі прийняття 

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

2. Рекомендувати при доопрацюванні законопроекту (реєстр. N!! 2156) 
привести його положення у відповідність до Бюджетного кодексу України 

(а саме: статтю 20 законопроекту виключити як таку, що не відповідає частині 
другій статті 4 та частині п'ятій статті 13 цього Кодексу і є предметом 

регулювання виключно бюджетного законодавства), а також узгодити цей 

законопроект з відповідними нормами Податкового кодексу України. 

3. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

1.2.51. СЛYXAJШ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до Закону 

України «Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України» 

(нова редакція) (реєстр. N!! 1076-1 від 13.12.2012), поданий народним депутатом 
України Шевченком А.В.та іншими. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду проекту закону є 

Комітет з питань свободи слова та інформації. 

Законопроектом пропонується викласти в новій редакції Закон України 

«Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України». Зокрема, 

передбачається визначити статус і правову основу створення і функціонування, 

принципи, завдання, порядок формування органів управління та особливості 

діяльності Суспільного мовлення в Україні (далі - СМУ). 
При цьому, законопроектом досить декларативно визначено завдання та 

принципи діяльності СМУ. 
Водночас, змінами до Закону України «Про порядок висвітлення 

діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в 
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Україні засобами масової інформації» вилучаються положення, що 
регламентують у чинній редакції обов'язкові теле- та радіопередачі, вимоги до 

висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування в інформаційних програмах. 

Зокрема, запропоновано здійснювати висвітлення діяльності Верховної 

Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, місцевих 

органів виконавчої влади на підставі угод з телерадіоорганізаціями за рахунок 

коштів, що виділяються для забезпечення Їх діяльності. 

Змінами до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» 

вилучаються положення, що регламентують діяльність державних 

телерадіоорганізацій. 

Положеннями статті І законопроекту ему визначається як неприбуткова 

державна установа, яка засновується Кабінетом Міністрів України. 

До принципів діяльності ему (стаття 4 законопроекту) віднесено 

незалежність управління та поточної діяльності від державних органів, органів 
місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, політичних партій. 

Поряд з цим, забороняється втручання державних органів та органів 

місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб у діяльності ему 

(стаття 5 законопроекту). 
За нечіткого формулювання завдань та принципів діяльності ему 

законопроектом пропонується встановити, що ему фінансується за рахунок 

Державного бюджету України, продажу власних теле- та радіопередач чи 

програм, плати за користування авторськими та суміжними правами, отримання 

благодійної допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством 

України. Мінімальний розмір щорічного бюджетного забезпечення належить 

визначати окремим рядком на рівні не меншому 0,05% від видатків Державного 
бюджету України (стаття 20 законопроекту). 

Запропонований механізм фінансування не узгоджується із статусом 

ему як державної установи (стаття І законопроекту) та порядком висвітлення 

діяльності Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів 

України, місцевих органів виконавчої влади (стаття 20 законопроекту), шо не 
дозволить в повній мірі забезпечити дотримання принципу незалежності ему, 

проголошеного статтею 4 законопроекту, а також не узгоджується із 

бюджетним законодавством. 

Щодо зазначеного відмічено також у висновку Головним науково

експертним управлінням Апарату Верховної Ради України. 

Так, відповідно до статті 95 Конституції України, виключно законом про 
Державний бюджет України визначаються будь-які видатки держави на 

загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків, а також 

положенням пунктів 6-8 частини першої статті 2 та частини першої та другої 
статті 23 Бюджетного кодексу України, якими зазначена конституційна норма 
конкретизується. 

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України (пункту 12 частини 
першої статті 2) за рахунок бюджетних коштів повністю УТРИМУЮТЬСЯ 
виключно бюджетні установи, які є неприбутковими. Проте, положення 

статті 2, 20, 22 законопроекту наділяють ему повноваженнями щодо 

78 



здійснення некомерщиної господарської діяльності, а саме: продажу власних 

теле- та радіопередач чи програм, плати за користування авторськими та 

суміжними правами, які мають ознаки підприємницької діяльності. 

Крім того, Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку 

зазначає, що відповідно до Податкового кодексу України основною метою 

діяльності неприбугкових підприємств, установ та організацій є не одержання 

прибугку, а провадження благодійної діяльності, меценацтва тощо. 

Разом з тим, відповідно до підпункту 8 частини другої статті 9 проекту 
закону Рада Суспільного мовлення України затверджує розміри оплати праці 

працівників Суспільного мовлення України та заснованих ним юридичних осіб. 

Зазначене не відповідає статті 8 Закону України «Про оплату праці», 
згідно з якою умови розміру оплати праці працівників установ та організацій, 

що фінансуються з бюджету, визначаються Кабінетом Міністрів України. 

Варто зауважити, що статтею 19 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення України» забороняється будь-яке пряме бюджетне угримання 

телерадіоорганізацій органами державної влади. 

Пропозиція щодо визначення СМУ головним розпорядником бюджетних 

кощтів є необrpунтованою, беручи до уваги статус СМУ (неприбугкова 

державна установа) та завдання, які покладаються на нього, та не узгоджується 

із загальними вимогами щодо визначення головним розпорядником кощтів 
бюджету, встановлених статтею 22 Бюджетного кодексу України. 

Внесення змін до статті 55 Бюджетного кодексу України (підпункт І 

пункту 2 прикінцевих положень законопроекту) в частині визначення 

захищеними видатками бюджету видатки на Суспільне мовлення також є 

необrpунтованим. 

Відповідно до статті 7 Бюджетного кодексу України бюджетна система 
України rpунтується, зокрема, на принципі єдності, який передбачає єдину 

правову базу, єдину грощову систему, єдине регулювання бюджетних віДНОСИIІ, 

єдину бюджетну класифікацію, єдність порядку виконання бюджетів та ведення 

бухгалтерського обліку і звітності. Частиною першою зазначеної статті 

Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету визнаються 

видатки загального фонду бюджету, обсяг яких не може змінюватися при 

здійсненні скорочення затверджених бюджетних призначень. Насамперед, до 

таких видатків бюджету відносяться соціально спрямовані видатки. З огляду на 

це, у статті 55 Бюджетного кодексу України захищені видатки загалыlгоo 
фонду Державного бюджету України визначаються, виходячи з економічної 

сугності, тобто за економічною структурою (класифікацією) видатків, а не на 

утримання тих чи інщих установ. Враховуючи зазначене, внесення змін до 

частини другої статті 55 Бюджетного кодексу України є недоцільним. 
Крім того, запропонований порядок внесення таких змін не відповідає 

вимогам частини п'ятої статті 4 Бюджетного кодексу України, згідно з якою 
зміни до Кодексу можугь вноситися виключно законами про внесення змін до 

Бюджетного кодексу України. 

Для забезпечення внутрішньої узгодженості положень законопроекту в 

частині визначення статусу СМ У, принципів його діяльності, віднесення до 

джерел фінансування інших надходжень, крім коштів бюджету (продажу 
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власних теле- та радіопередач чи програм, плати за користування авторськими 

та суміжними правами, отримання благодійної допомоги та інші джерела, не 

заборонені законодавством України) вважається за доцільне у пунктах 6 та 7 
частини другої статті 9, пункті 4 частини першої статті 16 та пунктах 5 і 6 
частини першої статті 24 слова «консолідований бюджет» та «бюджет» 

(у відповідних відмінках і числі) замінити словами «фінансовий план» 

(у відповідних відмінках і числі), що дозволить узгодити положення 

законопроекту із бюджетним законодавством, зокрема щодо застосування 

бюджетної термінології, та статтею 75 Господарського кодексу України. 
За експертним висновком Міністерства фінансів України запровадження 

зазначеного законопроекту матиме вплив на видаткову частину бюджету, 

зокрема, запровадження щорічного фінансування Суспільного мовлення 

України в розмірі не меншому 0,05 % видатків Державного бюджету України 
потребуватиме вишукання понад 200 млн грн в розрахунку на рік. 

Крім того, необхідно буде здійснювати за рахунок державного бюджету 

фінансове забезпечення діяльності Суспільного мовлення України (оплату 

праці працівників Суспільного мовлення України в розмірах, визначених Радою 

Суспільного мовлення України, оплату витрат на розповсюдження 

телерадіопрограм, провадження міжнародної діяльності, оплату членських 

внесків до міжнародних організацій, утримання заснованих Суспільним 

мовленням України юридичних осіб, виплату членам Ради Суспільного 

мовлення України щомісячної винагороди, оплату витрат на переоформлення 

ліцензій на мовлення тощо), висвітлення діяльності органів державної влади, 

проведення конференції громадських організацій для обрання їх представників 

до Ради Суспільного мовлення України тощо. 

Проте, всупереч частині першій статті 27 Бюджетного кодексу України 
суб'єктом права законодавчої ініціативи не додано до проекту Закону 

фінансово-економічне обrpунтування (включаючи відповідні розрахунки) 

та/або пропозиції змін де законодавчих актів України щодо скорочення витрат 

бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення 

збалансованості бюджету. 

При цьому, Мінфін висловлює ряд зауважень, зокрема, не поділяє 

позицію про фінансування діяльності СМУ за рахунок коштів державного 

бюджету та пропонує здійснювати дане фінансування за рахунок коштів, які є 

альтернативними коштам деРЖі1I:1НUI'U бюджету, насамперед зважаючи на 

вимоги статті 19 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

Міністерством фінансів України зауважено про невідповідність положень 

законопроекту вимогам Бюджетного кодексу України та законам України та 

прийняття законопроекту у запропонованій редакції не підтримується. 
Крім того, відповідно до частини другої «Прикінцеві положення» 

законопроекту, цей закон набирає чинності з дня його опублікування. Проте, 

відповідно до положень частини третьої статті 27 Бюджетного кодексу України, 
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. Тому, відповідні 
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норми запропонованого проекту закону, у разі його прийняпя, повинні 
застосовуватися відповідно до вимог бюджетного законодавства. 

Згідно з висновком Головного науково-експертного управління Апарату 
Верховної Ради України законопроект за результатами розгляду в першому 

читанні доцільно відхилити, при цьому звернуго увагу на те, що прийняпя 

законопроекту потребуватиме видатків із державного бюджету, а також про 

внутрішню неузгодженість положень законопроекту в частині визначення 

статусу СМУ, принципів, умов та засад його діяльності. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення Україню> (нова 

редакція) (реєстр. N2 1076-1 від 13.12.2012), поданий народним депутатом 

України Шевченком А.В.та іншими, має вплив на показники бюджету 

(збільшує видатки бюджету). У разі прийняпя відповідного закону до 15 липня 
2013 року він має вводитися в дію не раніше І січня 2014 року, а після 15 липня 
2013 року- не раніше І січня 2015 року (або І січня наступного за цим року 

залежно від часу прийняпя закону); 

2. Рекомендувати Комітету з питань свободи слова та інформації при 
доопрацюванні проекту закону: 

- у стапі 20 законопроекту: 
у частині перщій виключити слова «за рахунок Державного бюджету 

України»; 

частину другу виключити (як таку, що не відповідає вимогам стапі 95 
Конституції України, та нормам Бюджетного кодексу України, зокрема, 

статям 22 і 23); 
- підпункт 1 пункту 2 розділу 1I Прикінцевих положень законопроекту 

(щодо змін до частини другої стапі 55 Бюджетного кодексу України) 

виключити (як такий, що суперечить встановленому стапею 4 Бюджетного 
кодексу України порядку внесення змін до нього); 

- у пунктах 6 і 7 частини другої стапі 9, пункті 4 частини першої стапі 16 
та пунктах 5 і 6 частини першої стапі 24 слова «консолідований бюджет» та 
«бюджет» (у відповідних відмінках і числі) замінити словами «фінансовий 

план» (у відповідних відмінках і числі) ДЛЯ забезпечення узгодження з 

ВИМОl"ами бюджетного законодавства (зокрема щодо застосування бю.nжетної 

термінології) та стапею 75 Господарського кодексу України. 
3. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

свободи слова та інформації. 

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

«Про охорону культурної спадщини» (щодо порядку виявлення об'єктів 

культурної спадщини та залучення додаткових коштів на збереження та 

реконструкцію історичної частини міста Одеси) (реєстр. N2 1114 від 18.12.2012), 
поданий народним депутатом України Гриневецьким с.Р. 
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Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду проекту закону є 

Комітет з питань культури і духовності. 

Законопроектом пропонується внести ЗМІНИ дО Закону України 

«Про охорону культурної спадщини», якими передбачається віднести до 

повноважень центрального органу виконавчої влади у сфері культурної 

спадщини затвердження Порядку виявлення об'єктів культурної спадщини. 

Крім того, розділ Х «Прикінцеві положення» закону пропонується 

доповнити пунктом зІ, яким передбачається встановити, що зо% частини 
чистого прибутку ДУП «Одеський морський торгівельний порп>, які відповідно 

до постанови Кабінету Міністрів України від 2З.02.2011 N!! lЗ8 
перераховуються до державного бюджету, спрямовується на виконання заходів, 

визначених розділом «Збереження та реконструкція історичної забудови центру 

міста», заходів щодо забезпечення комплексного соціально-економічного 

розвитку м. Одеси на 2005-2015 роки, затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від ЗО листопада 2004 року N!! 1604. 
Таке положення не відповідає вимогам бюджетного законодавства. 

Насамперед, слід відмітити, що частиною другою статті 95 Конституції України 
передбачено, що виключно законом про Державний бюджет України 

визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і 
цільове спрямування цих видатків. Частиною другою статті 4 Бюджетного 
кодексу України встановлено, що виключно законом про Державний бюджет 

України визначаються надходження та витрати Державного бюджету України. 

Пунктом 17 частини другої статті 29 Бюджетного кодексу України 

визначено, що частина чистого прибутку (доходу) державних унітарних 

підприємств та їх об'єднань, що вилучається до державного бюджету 

відповідно до закону, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) 

господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність, 

належить до загального фонду державного бюджету, а відтак, враховуючи 

вимоги частини другої статті ІЗ Бюджетного кодексу України, такі кошти не 

можуть мати цільового спрямування, як це пропонується встановити у даному 

законопроеКТІ. 

Необхідно зазначити, що згідно з частиною першою статті 2З, частиною 

першою статті зо будь-які видатки державного бюджету можуть здійснюваТIІСЯ 

за наявності відповідного бюджетного призначення, які встановлюється 

законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет) у 

порядку, визначеному Бюджетним кодексом України. 

Водночас, згідно з частиною другою статті 4 Бюджетного кодексу 

України, якщо іншим нормативно-правовим актом бюджетні відносини 

визначаються інакше, ніж у цьому Кодексі, застосовуються відповідні норми 

цього Кодексу. 

Крім того, реалізація норм законопроекту призведе до втрат доходів 

загального фонду державного бюджету. 

Враховуючи зазначене, відповідно до частини третьої СТа1ТI 91 
Регламенту Верховної Ради України та частини lІершої статті 27 Бюджетного 
кодексу України до даного законопроекту належить подати фінансово-
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економічне обrрунтування з відповідними розрахунками та пропозиції змін до 

законодавчих актів України щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел 

додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету, 

однак така інформація відсутня. 

Як зазначає Міністерство фінансів України у своєму експертному 

висновку, та відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від Об.03 .20 13 И!! 112-р, яким затверджено фінансовий план державного 

підприємства «Одеський морський торговельний порп) на 2013 рік, цим 

підприємством на поточний рік заплановано отримати чистого прибутку у сумі 

41б,7 млн грн, з яких 30% складає 125 млн гривень. При цьому, Програмою 
комплексного соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2005-2015 роки, 
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2004 И!! 1б04, 
на виконання заходів, визначених розділом «Збереження та реконструкція 

історичної забудови центру міста» на весь період дії програми всього 

передбачено 127,7 млн грн, з яких за рахунок коштів державного бюджету -
107,5 млн гривень. 

Зауважено, що проектом закону передбачено здійснювати відрахування 

частини чистого прибутку щомісяця не пізніше 20 числа місяця, що передує 
звітному, проте відповідно до вимог статті 13 Закону України 

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в України» проміжна 

звітність складається щоквартально. 

Міністерством фінансів України відмічено, що норма законопроекту 

стосовно врахування Кабінетом Міністрів України під час затвердження 

фінансового плану ДУП «Одеський морський торговельний порт» спрямування 

коштів на виконання заходів, передбачених на збереження та реконструкцію 

історичної забудови центру міста Одеси, у випадку якщо підприємство отримає 

чистий прибуток менше 50 млн грн, може суперечити статті 75 Господарського 
кодексу України, якою визначено, що Кабінетом Міністрів України 

затверджуються фінансові плани лише підприємств, суб'єктів природних 

монополій, та підприємств плановий розрахунковий чистий прибуток яких 

більше 50 млн гривень. 
Загалом, Міністерство фінансів України зазначає, що не підтримує 

прийняття даного проекту закону в поданій редакції, оскільки реалізація норм 

пункту 3 І законопроекту може призвести до погіршення фінансового стану 
підприємства та зменшення сплати до Державного бюджету України податків та 
обов'язкових платежів, через відволікання коштів підприємства на цілі, не 
пов'язані з його діяльністю і обмеження інвестування на його розвиток. Разом з 

тим, Міністерство фінансів України звертає увагу на недотримання положень 

статті б Господарського кодексу України в частині рівного захисту державою 

усіх суб'єктів господарювання та заборони незаконного втручання у 

господарські відносини. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

у своєму експертному висновку висловлює ряд зауважень та зазначає, що за 

результатами розгляду у першому читанні законопроект доцільно відхилити 
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УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про 

охорону культурної спадщини» (щодо порядку виявлення об'єктів культурної 

спадщини та залучення додаткових коштів на збереження та реконструкцію 

історичної частини міста Одеси) (реєстр. N!! 1114 від 18.12.2012), поданий 

народним депутатом України Гриневецьким с.Р., матиме вплив на показники 

бюджету (призведе до втрат доходів загального фонду 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 

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

2. Рекомендувати Комітету з питань культури і духовності при 

доопрацюванні законопроекту виключити пункт 3 розділу І як такий, шо 

суперечить статті 95 Конституції України та нормам Бюджетного кодексу 

України (зокрема, статтям 4, 13,23,29 і 30). 
3. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

культури і духовності. 

1.2.53. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змІН до деяких 

законодавчих аКТІВ України шодо забезпечення водопостачання та 

водовідведення у місті Умань та Уманському районі (реєстр. N~ 2389 
від 25.02.2013), поданий народним депутатом України Яценком А.В. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації 

наслідків Чорнобильської катастрофи. 

Законопроект, за поясненням автора, розроблено з метою привернення 

уваги держави, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування до 

проблеми водопостачання та водовідведення в місті Умань та Уманському 

районі Черкаської області. 

Проектом закону передбачається внести зміни до законів України: 

«Про питну воду та питне водопостачання», уточнивши визначення 

деяких термінів та обов'язки підприємств питного водопостачання з метою 

забезпечення належного рівня санітарного стану води; 

«Про державно-приватне партнерство», доповнивши сфери застосування 

державно-приватного партнерства галузями водопостачання та водовідведення; 

«Про загальнодержавну цільову програму «Питна вода України» на 

2011-2020 роки» щодо шляхів і способів розв'язання проблеми (зокрема, 

ІНІЦІювання передачі об'єктів централізованого водопостачання та 

водовідведення, що перебувають у державній власності, в оренду чи концесію), 

завдань і заходів Програми (зокрема, включення Черкаської області (м. Умань, 

Уманського району до першочергових територlИ для будівництва 

реконструкції водопровідних і каналізаційних очисних споруд). 

Водночас не вносяться зміни до Програми та у додатки до неї в частині 

перегляду обсягів і джерел фінансування Програми та передбачених нею 
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завдань заходІВ, а також кількості збудованих та реконструйованих 
водопровідних і каналізаційних очисних споруд; 

«Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів 

централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у 

комунальній власності», включивши до умов договору концесії таких об'єктів 

заборони щодо збільшення цін (тарифів) на вироблені (надані) концесіонером 

комунальні послуги. 

Відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги», 

встановлення тарифів на послуги тепло-, водопостачання і водовідведення 

відноситься до повноважень органів місцевого самоврядування і Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг. 

У частині шостій статті 31 цього закону визначено, що встановлення 

цін/тарифів на житлово-комунальні послуги нижчими від розміру економічно 

обrрунтованих витрат на їх виробництво без відповідного ВІДшкодування не 

допускається. 

Видатки на відшкодування втрат підприємств, що пов'язані із 

встановленням тарифів на житлово-комунальні послуги на рівні, що 

унеможливлює отримання прибутку, фінансуються за рахунок КОШТІВ 

відповідного місцевого бюджету. 

Крім того, згідно із статтею 191 Господарського кодексу України органи 
виконавчої влади та органи місцевого самоврядування при встановленні 

фіксованих цін, застосування яких унеможливлює одержання прибутку 

суб'єктам підприємництва, зобов'язані надати цим суб'єктам дотаЦІЮ 

відповідно до законодавства. 

Автором зазначається, що прийняття пропонованих норм не потребує 

додаткових витрат з Державного бюджету України. 

Поряд з тим, Прикінцеві та перехідні положення законопроекту містять 

доручення Кабінету Міністрів України передбачити у Державному бюджеті 

України видатки на забезпечення водопостачання та водовідведення міста 

Умань та Уманського району. Така норма суперечить статті 92 Конституції, 
згідно з якою Державний бюджет України встановлюється виключно законом 

України, а також не відповідає статті 87 Бюджетного кодексу України, оскільки 
вказані видатки не віднесені до видатків державного бюджету. Тому четвертий 

абзац частини другої розділу ІІ законопроекту належить виключити. 

Отже, реалізація законопроекту може потребувати додаткових видатків з 

державного і місцевих бюджетів. Проте всупереч вимогам частини першої 

статті 27 Бюджетного кодексу та частини третьої статті 91 Регламенту 

Верховної Ради України не надано належне фінансово-економічне 

обrрунтування (включаючи відповідні розрахунки) та пропозиції щодо джерел 

проведення таких видатків для досягнення збалансованості бюджетів. 

Крім того, термін набрання чинності, визначений у законопроекті, не 

відповідає частині третій статті 27 Бюджетного кодексу, якою передбачено, що 
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. 
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Міністерство фінансів України не підтримує законопроект, виходячи з 
недоцільності окремих змін, їх невідповідності чинному законодавству, та 

підтверджує його вплив на видаткову частину державного та місцевих 

бюджетів. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

зауважує щодо невідповідності назви законопроекту його змісту (зміни, що 

пропонуються, носять загальний характер), дублювання окремих вимог, що вже 

містяться у законах, неузгодженості з чинним законодавством, та пропонує за 

результатами розгляду у першому читанні повернути законопроект на 

доопрацювання. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змІН до деяких законодавчих 
актів України щодо забезпечення водопостачання та водовідведення у місті 
Умань та Уманському районі (реєстр. Х!! 2389 від 25. 02.2013), має вплив на 
показники бюджету (може призвести до збільшення видаткової частини 

державного і місцевих 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 І січня наступного за 

цим року залежно від часу прийняття закону). 

2. Рекомендувати при доопрацюванні законопроекту до другого читання 
виключити четвертий абзац частини друтої розділу 11 законопроекту, як такий, 
що суперечить Конституції України та не узгоджується з Бюджетним кодексом 

України. 

3. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків 

Чорнобильської катастрофи 

б) опосередкований 

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

законодавчих актів України щодо удосконалення процедури відведення 

земельних ділянок (реєстр. Х!! 2130 від 30.01.2013), поданий народним 

депутатом України Мельником С.А. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

аграрної політики та земельних відносин. 

Законопроектом шляхом внесення змін до Земельного кодексу України 

пропонується зокрема, надати можливість замовлення розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки без отримання відповідного 

дозволу у разі, коли в установленому порядку відповідний орган виконавчої 
влади або орган місцевого самоврядування не надав такого дозволу або 

мотивованої відмови у його наданні у місячний термін з дня реєстрації такого 

клопотання. 
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Крім того, пропонується нова редакція статті 5з5 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення, передбачивши відповідальність за порушення 

строку погодження (відмови у погодженні) документації із землеустрою. 

Зокрема, пропонується встановити покарання за такі порушення посадовою 
особою - у вигляді штрафу від тридцяти до п'ятидесяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян (за чинною редакцією передбачено за порушення 
строку видачі державного акта на право власності на земельну ділянку -
у вигляді штрафу від двадцяти до п'ятидесяти неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян). 

Відповідно реалізація законопроекту призведе до збільшення надходжень 

до державного бюджету від сплати штрафів за зазначеними правопорушеннями 

у разі їх виявлення та санкцій, що застосовуватимуться. 

Міністерство фінансів У країни в експертному висновку зазначає, що 

законопроект потребує доопрацювання. Зауважено, що Законом України «Про 

дозвільну систему у сфері господарської діяльності» дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки не включено до 

переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, 

а відтак отримання такого дозволу за принципом мовчазної згоди не 

узгоджуватиметься із його положеннями. 

При цьому відмічено, що реалізація положень законопроекту не потребує 

фінансування з Державного бюджету України. 

Згідно з узагальнюючим висновком Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України за результатами розгляду у 

першому читанні проект доцільно повернути суб'єкту права законодавчої 

ініціативи на доопрацювання. Зокрема, відмічено про несистемність 

врегулювання питання відповідальності за порушення строку погодження 

(відмови у погодженні) документації із землеустрою, оскільки не 

запропоновано відповідні зміни до статті 211 Земельного кодексу України. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо удосконалення процедури відведення земельних ділянок 

(реєстр. N!! 2130 від 30.01.2013), поданий народним депутатом України 

Мельником С.А., має опосередкований вплив на показники бюджету (збільшує 

надходження державного бюджету у разі виявлення відповідних 

правопорушень та санкцій, що застосовуватимуться). 

У разі прийняття закону його норми можуть набирати чинності у терміни, 

визначені автором. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

аграрної політики та земельних відносин. 

1.2.55. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про призупинення дії частини 

другої статті 55 Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо 
відповідальності за використання земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення без проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне 
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обгрунтування сівозміни та впорядкування угідь) (реєстр. N!! 2066 
від 22.01.2013), поданий народним депутатом України ОмеЛЬЯНОВИ'lем д.с. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом передбачається призупинити дію частини другої статті 

55 Кодексу України про адміністративні правопорушення шодо 

відповідальності за використання земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення без проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне 

обгрунтування сівозміни та впорядкування угідь. 

Реалізація норм законопроекту призведе до зменшення надходжень до 

державного бюджету від сплати штрафів за вчинення зазначених 

правопорушень, оскільки з І січня 2013 року набрала чинності редакція статті 
55 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якою встановлено 
штрафні санкції за використання земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва без 

затверджених проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне 

обгрунтування сівозміни та впорядкування угідь. 

Міністерство фінансів України не підтримує прийняття проекту закону та 

зазначає, що відсутність розрахунків не дає можливості визначити вартісну 

величину впливу норм законопроекту на дохідну частину державного бюджету. 

Згідно з узагальнюючим висновком Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України за результатом розгляду у 

першому читанні законопроект може буги прийнятий за основу з урахуванням 

висловлених зауважень і пропозицій. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про призупинення дії частини другої статті 55 
Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо відповідальності 

за використання земельних ділянок сільськогосподарського нризначення без 

IІроектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обrpунтування 

сівозміни та впорядкування угідь) (реєстр. N!12066 від 22.01.2013), поданий 
народним депугатом України Омельяновичем Д.с., має опосередкований вплив 

на показники бюджету (зменшує надходження державного бюджету, у зв'язку 

із неможливістю застосування штрафних санкцій у разі виявлення відповідних 

правопорушень). 

У разі прийнятrя відповідного закону він може набирати чинності згідно із 

законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

1.2.56. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до статті 230 

Податкового кодексу України (реєстр. N!12403 від 26.02.2013), поданий 

Кабінетом Міністрів України. 
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Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується посилити контроль за обігом спирту та 

процедурою документального оформлення операцій із ввезення/вивезення 

спирту і лікеро-горілчаних виробів з території акцизних складів, шляхом 

розширення функціональних повноважень представників органів державної 

податкової служби на акцизних складах, а саме: 

розповсюдити податковий контроль за спиртом етиловим не тільки 

на операції з ввезення, а й на операції з вивезення спирту з території акцизних 

складів; 

скоротити з трьох до одного дня час надсилання довідки про 

отримання та відвантаження спирту етилового представником ДПС на 

акцизному складі дО ДПС за місцезнаходженням покупця спирту; 

окрім штампу «В 'їзд/Виїзд дозволено» додатково позначити на 

товарно-транспортній накладній дані щодо часу в 'їзду/виїзду транспортного 

засобу з території акцизного складу, показники спідометру транспортного 

засобу, фіксувати ці дані в контрольному журналі відвантаження спирту. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що реалізація положень законопроекту дозволить забезпечити додаткові 

надходження з акцизного податку за рахунок посилення контролю за обігом 

спирту етилового. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до статті 230 Податкового 
кодексу України (реєстр. N!! 2403 від 26.02.2013), поданий Кабінетом Міністрів 
України), матиме опосередкований вплив на показники бюджету (може 

призвести до збільшення доходів бюджету від акцизного податку). 

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. 

1.2.57. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до Кодексу 

України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності посадових 

осіб операторів електронних майданчиків (реєстр. N!! 2138 від 30.01.2013), 
поданий Кабінетом Міністрів України. 

Відмітили: 
Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 
Законопроект, зокрема, передбачає внесення зміни до статті 16414 

Кодексу України про адміністративні правопорушення, з метою встановлення 

адміністративної відповідальності посадових осіб операторів електронних 
майданчиків реверсивного аукціону у вигляді штрафу від 50 до 
1 ооо неоподатковуваних мінімумів доходІВ громадян за IlраВОllорушення, 
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пов'язані з необrрунтованою відмовою від організації чи проведення 
електронного аукціону, необrрунтованою відмовою від реєстрації осіб, які 
бажають стати замовниками або учасниками процедури електронного 

реверсивного аукціону, та за порушення регламенту електронного майданчика. 

За експертним висновком Міністерства фінансів України реалізація 

законопроекту не впливає на надходження та витрати бюджету та сприятиме 

дотриманню операторами електронних майданчиків законодавчо визначеної 

процедури електронного реверсивного аукціону та запобіганню 

правопорушенням у цій сфері. 

Разом з тим, вищезазначені зміни до статті 16414 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення можуть призвести до збільшення доходів 

державного бюджету від штрафних санкцій у разі виявлення відповідних 

правопорушень. 

Згідно з узагальнюючим висновком Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України законопроект за рсзультатами 

розгляду в першому читанні доцільно повернути суб'єкту права законодавчої 

ініціативи на доопрацювання. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Кодексу України про 
аДМІНІстративні правопорушення щодо відповідальності посадових осіб 

операторів електронних майданчиків (реєстр. N~ 2138 від 30.01.2013), поданий 
Кабінетом Міністрів України, має опосередкований вплив на показники 

бюджету (збільшуючи доходи державного бюджету при умові виявлення 

відповідних правопорушень та в залежності від санкцій, що 

застосовуватимуться ). 
У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

ІЗ законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

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

України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, 

коньячного і ПЛО'n'ОRОГО, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» 

(реєстр. N~ 2326 від 19.02.2013), поданий Кабінетом Міністрів України. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується посилити контроль за обігом підакцизних 

товарів, зокрема: 

запровадити механізм державної реєстрації обладнання, що 

використовується для виробництва спирту, алкогольних напоїв та ТЮТЮНОВИХ 

виробів; 
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дозволити ввезення допоміжних матеріалів, які використовуються у 
тютюновому виробництві, лише тим суб'єктам, які мають ліцензію Ііа право 

виробництва тютюнових виробів; 

застосовувати фінансові санкції у вигляді штрафів за зберігання 

та/або використання обладнання для виробництва спирту, алкоголю, тютюну, 

не внесеного до Єдиного державного реєстру обладнання, а також за 

порушення при ввезенні на митну територію України допоміжних матеріалів, 

які використовуються у тютюновому виробництві; 

можливість конфіскації незареєстрованого обладнання. 

При цьому, законопроектом пропонується застосовувати фінансові 

санкції у вигляді штрафів за зберігання та/або використання обладнання для 

виробництва спирту, алкоголю, тютюну, не внесеного до Єдиного державного 

реєстру обладнання, а також за порушення вимог при ввезенні на митну 

територію України допоміжних матеріалів, які використовуються у 

тютюновому виробництві. Внаслідок цього можуть надійти додаткові доходи 

до бюджету у вигляді штрафів при виявленні таких правопорушень. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що реалізація положень законопроекту дозволить забезпечити додаткові 
надходження з акцизного податку за рахунок посилення контролю за обігом 

підакцизної продукції. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про 
державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і 

плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (реєстр. N~ 2326 
від 19.02.2013), поданий Кабінетом Міністрів України, матиме 

опосередкований вплив на показники бюджету (може призвести до збільшення 

доходів бюджету від акцизного податку за рахунок посилення контролю за 

обігом підакцизної продукції та від штрафів при виявленні відповідних 

правопорушень). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згіJ(НО 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

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

законів України щодо торгівлі алкогольними напоями за допомогою мережі 

Інтернет (реєстр. N!! 2374 від 22.02.2013), поданий народним депутатом України 
Циркіним І.М. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується запровадити особливий порядок 

здійснення торгівлі в Інтернет-мережі, зокрема: 
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- проведення розрахункових операцій через реєстратор розрахункових 

операцій із внесенням готівки до кінця робочого дня, а не одночасно з 

операцією; 

- визначення місцем торгівлі через Інтернет офісного приміщення, де 
зберігаються документи цих суб'єктів, не розповсюджуючи вимогу щодо 

мінімальної торгівельної площі і наявності електронного контрольно-касового 

апарату в цьому місці. 

При цьому, для здійснення торгівлі в Інтернет-мережі необхідно буде 

отримати ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями. Внаслідок 

цього у разі прийняття законопроекту можуть надійти додаткові доходи 

бюджету у вигляді плати за ліцензію. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що не підтримує законопроект і зауважує, що прийняття законопроекту несе 

ризики зменщення доходів бюджету від акцизного податку у сумі 70 млн грн 
з розрахунку переміщення 1 % легального обігу алкогольних напоїв у тіньовий 
сектор, внаслідок ухилення від оподаткування, послаблення контролю за 

сплатою акцизного податку, наявністю марок акцизного податку, обігом 

готівки, якістю продукції. 

Проте, незважаючи на можливі втрати доходів бюджету, автором 

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, положення законопроекту щодо терміну 
набрання чинності не відповідає вимогам частини третьої статті 27 Бюджетного 
кодексу України. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законів України 
щодо торгівлі алкогольними напоями за допомогою мережі Інтернет 

(реєстр. N!! 2374 від 22.02.2013), поданий народним депутатом України 

Циркіним І.М., матиме опосередкований вплив на показники бюджету (може 

призвести до зменшення доходів бюджету від акцизного податку та до 

збільшення доходів бюджету від Ilлати за lIіДIlUllідні Jlіщ:юії). 

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

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

2. Це ріщення надіслати Комітету Верховної Ради України з П\lтань 

податкової та митної політики. 

Голосували: «ЗЮ) - одноголосно. 
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2. Про погодження передачі бюджетних призначень та перерозподілу видатків 
державного бюджету, передбачених головним розпорядникам коштів 

державного бюджету, та розподілу субвенцій з державного бюджету місцевим 

бюджетам: 

2.1. СЛУХАЛИ: 
Інформацію голови підкомітету з питань місцевих бюджетів 

Павлова к.ю. про погодження розподілу на 2013 рік обсягу субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з 

різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого 

водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та 

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

вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та 

водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами 

державної влади чи місцевого самоврядування. 

Відмітили: 

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету надійшло 

звернення Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово

комунального господарства України від 26.03.2013 за N!! 7/20-4485 щодо 

погодження розподілу між місцевими бюджетами субвенції на погашення 

заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з 

централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, 

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

невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з 

централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що 

затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого 

самоврядування (далі - субвенція). 

Відповідно до частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу Кабінет 
Міністрів України за погодженням з Комітетом з питань бюджету може 

здійснювати розподіл та перерозподіл обсягів субвенцій між місцевими 

бюджетами у межах загального обсягу відповідних субвенцій. 

Законом України «Про Державний бюджет України на 2013 рію) вказана 
субвенція встановлена за спеціальним фондом державного бюджету обсягом 

5125,6 млн грн без розподілу між місцевими бюджетами. Її розподіл між 
бюджетом Автономної Республіки Крим, обласними, міст Києва та 

Севастополя міськими бюджетами встановлено у додатку N!! 1 до Порядку та 
умов надання зазначеної субвенції, затверджених постановою Уряду 

від 20.03.2013 N!! 167. При цьому розподіл проведено за окремими напрямами: 
на погашення заборгованості з різниці в тарифах на послуги з централізованого 

водопостачання та водовідведення (3469 млн грн) та на погашення 

заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію (1656,6 млн гривень). 
Довідково: у 2012 році така субвенція була надана місцевим бюджетам у 

обсязі 14442,8 млн грн, з яких 7 106,5 млн грн - за загальним фондом, 

7 336,3 млн грн - за спеціальним фондом. 
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Зважаючи на запит Комітету з питань бюджету від 19.03.2013 
N!1 04-14110-552 до Мінрегіону щодо попереднього визначення обсягів цієї 

субвенції для кожного з регіонів та критеріїв, принципів і механізму П 
розподілу, Міністерством надано довідку, де зазначено: 

- розподіл субвенції між регіонами здійснювався пропорційно питомої 

ваги заборгованості з різниці в тарифах (окремо за напрямами) станом на 

01.01.2013 та прогнозних показників на перше півріччя 2013 року певного 
регіону до сукупного обсягу різниці в тарифах (розрахунок наведено у додатку 

до довідки). 

Водночас, слід зауважити, що напрями розподілу субвенції, поданого 

Мінрегіоном на погодження до Комітету у Додатку 1 до Порядку та умов 
(без зазначення документу, яким затверджено такий додаток) не відповідають 

напрямам розподілу, визначеним у Додатку 1 до Порядку та умов, 

затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 N!1 167. 
Відповідно до зазначеної постанови одним з напрямів розподілу субвенції є 

погашення заборгованості з різниці в тарифах на послуги з централізованого 

водопостачання та водовідведення, однак у матеріалах, поданих до Комітету, 

такий напрям розширено послугами з теплопостачання і доповнено словами 

«на теплову енергію». Надання субвенції на погашення заборгованості з різниці 

в тарифах на теплову енергію визначено, як окремий напрям. 

Відтак, у разі погодження розподілу субвенції між місцевими бюджетами 

належить взяти до уваги саме розподіл, визначений у Додатку 1 до Порядку та 
умов, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 
N!1167. 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати України - члени 

Комітету з питань бюджету Сл юз Т.Я., Гєллєр Є.Б., Медуниця О.В., 

Чорноволенко 0.8., Мартовицький А.В., Шуфрич Н.І., Калетник О.М., 

Волков О.М., Павлов К.Ю., Ландик В.І., Заболотний Г.М., Деркач А.Л., а також 

заступник Міністра - керівник апарату Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України Семчук Г.М., 

Перший заступник Міністра фінансів України Мярковський А.І. 

Голова підкомітету з питань місцевих бюджетів Павлов к.ю. 

запропонував погодити зазначений розподіл субвенції та рекомендувати 

Мінрегіону внести зміни до додатка 1 постанови Уряду в частині УТОЧНt:ННЯ 
формулювання напрямів використання субвенції. 

Голова Комітету поставив на голосування проект ухвали, запропонований 

підкомітетом з питань місцевих бюджетів. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Погодити розподіл між місцевими бюджетами обсягу субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з 

різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого 

водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та 

постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної 

вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та 
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водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами 

державної влади чи місцевого самоврядування, згідно з Додатком І до Порядку 

та умов надання цієї субвенції, затверджених постановою Кабінету Міністрів 

України від 20.03.2013 р. N!1 167. 
2. Рекомендувати Міністерству реriонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України підготувати та внести на розгляд 

Кабінету Міністрів України пропозиції змін до Додатка І до Порядку та умов 

надання цієї субвенції, затверджених постановою Кабінету Міністрів України 

від 20.03.2013 р. N!1 167, доповнивши напрям використання субвенції «на 

погашення заборгованості з різниці в тарифах на послуги з централізованого 

водопостачання та водовідведення за рахунок джерел, зазначених у пунктах 

І, 2 і 6 статті 11 Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» 
після слів «тарифах ню) словами «теплову енергію». 

Голосували: «зю) - 30, «проти» - І, «утрималось» - І. 

2.2. СЛУХАЛИ: 
Інформацію голови підкомітету з питань видатків державного бюджету 

Пресмана О.с. про погодження передачі бюджетних призначень, передбачених 

у 2013 році Міністерству фінансів у спеціальному фонді державного бюджету 
за програмою 3511650 «Реалізація програм допомоги Європейського Союзу», 
Міністерству енергетики та вугільної промисловості. 

Відмітили: 

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету наДIИШЛО 

звернення Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 

від 29.03.2013 N!1 ВР/4-15-1196 щодо погодження передачі бюджетних коштів 
Міністерству енергетики та вугільної промисловості відповідно до пункту 2 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.03.2013 N'! 159-р «Деякі 

питання використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 

здійснення заходів з підтримки впровадження Енергетичної стратегії України 

на період до 2030 року». 
Пунктом 2 розпорядження Уряду від 25.03.2013 N'! 159-р встановлено 

Міністерству фінансів передати бюджетні призначення, передбачені у 2013 році 
зазначеному Міністерству у спеціальному фонді державного бюджету за 

програмою 3511650 «Реалізація програм допомоги Європейського союзу», 

у сумі 30 І 981 596 гривень, а також спрямувати залишок коштів, що надійшли 
у минулі періоди до спеціального фонду державного бюджету від 

Європейського Союзу за Угодою про фінансування програми «Підтримка 

впровадження Енергетичної стратегії України», у сумі 2141 оо гривень 
Міністерству енергетики та вугільної промисловості за програмою 11 О 1660 
«Підтримка впровадження Енергетичної стратегії України на період до 

2030 року». Передачу бюджетних коштів встановлено здійснити в межах 

видатків розвитку. 

Згідно з пунктом 13 частини третьої статті 29 і пунктом 12 частини 
четвертої статті 30 Бюджетного кодексу України та пунктом 10 статті 14 Закону 
України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» надходження в рамках 
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програм допомоги Європейського Союзу спрямовується, зокрема, на заходи 

щодо підтримки впровадження Енергетичної стратегії України на період до 

2030 року. 
Довідково: за підсумками січня-лютого П.р. за даними звітності 

Казначейства видатки за бюджетною програмою 3511650 не проводилися 

(затверджено бюджетні призначення у сумі 851 млн гривень). В той же час, слід 
відмітити, що за зазначений період до спеціального фонду державного бюджету 

надходження в рамках програм секторальної бюджетної підтримки 

Європейського Союзу становили 301 981 596 гривень. 
Комітетом погодження передачі бюджетних призначень ЗДlИснюється 

відповідно до частини шостої статті 23 Бюджетного кодексу України. Згідно із 
зазначеною вимогою Бюджетного кодексу України передача бюджетних 

призначень державного бюджету здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів 

України, погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. 

Такий порядок затверджено постановою Кабінету Міністрів України 

від 12.01.2011 N!! 18 (зі змінами від 21.03.2012 N!! 217). 
Проте, Бюджетним кодексом України не встановлено повноважень 

Комітету з питань бюджету щодо погодження передачі залишків бюджетних 

коштів, що надійшли у минулі періоди до спеціального фонду державного 

бюджету. 

Варто звернути увагу, що у матеріалах Міністерства енергетики та 

вугільної промисловості України, що надійшли до Комітету з питань бюджету, 

відсутні обrpунтування щодо обсягу зазначеної передачі бюджетних 

призначень, як це встановлено у пункті 7 Порядку передачі бюджетних 

призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету, 

затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 N!' 18 
(зі змінами від 21.03.2012 N!! 217). 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати України - члени 

Комітету з питань бюджету Мартовицький А.В., Слюз Т.Я., Гєллєр Є.Б., 

Калетник О.М., Михальчишин Ю.А., Чорноволенко О.В., Волков О.М., 

Жеребнюк В.М., Путілов А.С., Шуфрич Н.І., Деркач АЛ., Дубневич Я.В., 

Пресман О.с., Павлов к.Ю., Ландик В.І., а також заступник Міністра -
керівник апарату Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 

Макуха В.О., перший заступник Міністра фінансів України Мярковський А.1. 

Головою підкомітету з питань видатків державного бюджету 

Пресманом О.с. зазначено, що у підкомітеті попередньо розглянуто це питаю-/я 

та запропоновано погодити передачу бюджетних призначень, що затверджено 

пунктом 2 розпорядження Уряду від 25.03.2013 N!! 159-р. 

Голова Комітету поставив цю пропозицію на голосування. 

Водночас, народними депутатами України - членами Комітету з питань 

бюджету запропоновано звернутися до Міністерства енергетики та вугільної 
промисловості щодо надання Комітету з питань бюджету аналітичних 

матеріалів стосовно правового регулювання здійснення відповідних заходів, 
обrpунтувань (включаючи розрахунки) напрямків використання зазначених 
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коштів та очікуваного прогнозу соціально-економічних наслідків 

ефективності використання бюджетних коштів. 

УХВАЛИЛИ: 

За наслідками розгляду та керуючись вимогами частини шостої стапі 23 
Бюджетного кодексу України погодити передачу бюджетних призначень, 

передбачених у 2013 році Міністерству фінансів у спеціальному фонді 

державного бюджету за програмою 3511650 «Реалізація програм допомоги 
Європейського Союзу» в межах видатків розвитку, у сумі 301 981 596 гривень 
Міністерству енергетики та вугільної промисловості за програмою 11 О 1660 
«Підтримка впровадження Енергетичної стратегії України на період до 

2030 року», що визначено пунктом 2 розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 25.03.2013 N!! 159-р «Деякі питання використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з підтримки 

впровадження Енергетичної стратегії України на період до 2030 року». 

Голосували: «зю) - 18, «протю) - 3, «утрималось)) - 9, «не голосувалО)) - 2. 

2.3. СЛУХАЛИ: 
Інформацію заступника Міністра - керівника апарату Міністерства освіти 

і науки, молоді та спорту України Дніпрова О.с. про погодження перерозподілу 

деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і 

науки, молоді та спорту на 2013 рік. 

Відмітили: 

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету наДlИШJlO 

звернення Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 29.03.2013 
N!! 1/10-1305 щодо погодження перерозподілу деяких видатків державного 

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

відповідно до пункту І розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 27.03.2013 N!! 165-р «Про перерозподіл деяких видатКІВ державного 

бюджету, передбачених Міністерству освіти 1 науки, молоді та спорту на 

2013 рію). 
Комітетом погодження перерозподілу видатків державного бюджету за 

бюджетними програмами в межах загального обсягу бюджетних призначень 

головного розпорядника коштів державного бюджету здіЙСlllOЄТI,СЯ відповіДllО 

до частини восьмої стапі 23 Бюджетного кодексу України. Згідно із 

зазначеною вимогою Бюджетного кодексу України перерозподіл видатків 

ЗДlИснюється за рішенням Кабінету Міністрів України, погодженим з 

Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. Такий порядок 

затверджено постановою Кабінету Міністрів України вІД 12.01.2011 N!! 18 
(зі змінами від 21.03.2012 N!! 217). 

Пунктом І зазначеного вище розпорядження Уряду встановлено 

здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених 

Міністерству освіти і науки, молоді та спорту на 2013 рік, перерозподіл 

видатків розвитку державного бюджету в сумі 10036,763 тис. гривень за 

загальним фондом та 2379 тис. гривень за спеціальним фондом шляхом: 
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- зменшення їх обсягу за програмою 2201040 «Дослідження, наукові та 
науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими 

програмами та державним замовленням, виконання міжнародних наукових та 

науково-технічних програм і проектів вищими навчальними закладами та 

науковими установами, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка 

наукової інфраструктури та наукових об'єктів, що становляп, національне 

надбання, амбулаторне медичне обслуговування працівників Кримської 

астрофізичної обсерваторії»; 

- збільшення їх обсягу за програмою 2201290 «Дослідження, наукові та 
науково-технічні розробки, проведення наукових заходів Київським 

національним університетом імені Тараса Шевченка». 

Міністерству фінансів доручено після погодження зазначеного 

перерозподілу видатків забезпечити внесення відповідних змін до розпису 
державного бюджету. 

В обrрунтуванні щодо зазначеного перерозподілу видатків, наведеному у 

матеріалах Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, зокрема відмічено 

про наступне. 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.11.2012 
N!! 983-р «Про оптимізацію мережі державних наукових установ» з 2013 року 
реорганізовано Науково-дослідний інститут «Кримська астрофізична 

обсерваторія» шляхом приєднання до Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка з утворенням на його базі відокремленого структурного 

підрозділу Університету. У зв'язку із зазначеним та з метою виконання 

науково-дослідних робіт Київським національним університетом імені Тараса 

Шевченка, виникла необхідність здійснення відповідного перерозподілу 

видатків державного бюджету між бюджетними програмами Міністерства 

освіти і науки, молоді та спорту. 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати України - 'шени 

Комітету з питань бюджету Гєллєр Є.Б., Пресман О.С., Чорноволенко О.В., а 

також заступник Міністра - керівника апарату Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України Дніпров о.с. 

Головою підкомітету з питань видатків державного бюджету 

Пресманом о.с. зазначено, що у підкомітеті попередньо розглянуто це питання 

Ні 3НllРОІІононано lIU1'ОДИТИ lІереРОЗllодіJl видатків держаннOlU G/Uджt:ТУ, щu 

визначено пунктом 1 розпорядження Уряду від 27.03.2013 р. N!! 165-р. 

Голова Комітету поставив цю пропозицію на голосування. 

УХВАЛИЛИ: 

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

Погодити в межах загального обсягу бюджетних призначень, 

передбачених Міністерству освіти і науки, молоді та спорту на 2013 рік, 

перерозподіл видатків розвитку державного бюджету, що визначено ПУНКТОМ 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.03.2013 р. N!! 165-р, а саме: 
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- зменшення обсягу таких видатків за бюджетною програмою 220 І 040 
«Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за 

державними цільовими програмами та державним замовленням, виконання 

міжнародних наукових та науково-технічних програм і проектів вишими 

навчальними закладами та науковими установами, підготовка наукових кадрів, 

фінансова підтримка наукової інфраструктури та наукових об'єктів, що 

становлять національне надбання, амбулаторне медичне обслуговування 

працівників Кримської астрофізичної обсерваторії» за загальним фондом на 
І 0036,763 тис. грн та за спеціальним фондом на 2379 тис. гривень; 

- збільшення обсягу цих видатків за бюджетною програмою 2201290 
«Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, проведення наукових 

заходів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка» за 

загальним фондом на 10036,763 тис. грн та за спеціальним фондом на 

2379 тис. гривень. 

Голосували: «зю) - 30, «проти» - о, «утрималось» - 2. 

2.4. СЛУХАЛИ: 
Інформацію Першого заступника Міністра фінансів України 

Мярковського А.І. про погодження перерозподілу деяких видатків державного 

бюджету, передбачених Міністерству соціальної політики України на 2013 рік. 

Відмітили: 

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету звернулося 

Міністерство соціальної політики України (лист від 03.04.2013 
Ng 1429/1/10-13104) щодо погодження перерозподілу деяких видатків 

державного бюджету відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 

від 27 березня 2013 року N!! 202 «Про перерозподіл деяких видатків державного 
бюджету, передбачених Міністерству соціальної політики України на 2013 рік». 

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

бюджетних коштів перерозподіл видатків державного бюджету за бюджетними 

програмами 3ДlИснюється за рішенням Кабінету Міністрів України, 

погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. 

Відповідний порядок перерозподілу видатків бюджету затверджено 

постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 N!! 18 (із змінами 

від 21 .03.2012 N!! 217). 
Встановлено у межах загального обсягу бюджетних призначень, 

передбачених Міністерству соціальної політики на 2013 рік у загальному фонді 
державного бюджету, здійснити перерозподіл видатків, збільшивши обсяг 

видатків розвитку за програмою 2501440 «Реалізація державної політики з 

питань сім 'ї та дітей» на 6894,4 тис. гривень (для завершення капітального 
ремонту третього корпусу центру захисту дітей «Наші діти», внісши відповідні 

зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті 

для реалізації державної політики з питань сім'ї та дітей, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2012 N!! 117). Таке 
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збільшення встановлено ЗДlИснити за рахунок очікуваної економії коштів за 

бюджетною програмою 2501130. 
За звітом Державної казначейської служби за січень-лютий П.р. за 

вказаними бюджетними програмами видатки державного бюджету не 

проведено. 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати України - члени 

Комітету з питань бюджету Деркач АЛ., Ландик В.І., Калетник О.М., 

Васильєв О.А. 

УХВАЛИЛИ: 

Керуючись вимогами частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу 

України погодити ЗДlИснення у межах загального обсягу бюджетних 

призначень, передбачених Міністерству соціальної політики України на 

2013 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподілу видатків, як 
це встановлено постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 

2013 року N!! 202. 

Голосували: «зю) - одноголосно. 

З.СЛУХАЛИ: 

Інформацію Першого заступника Голови Державного агентства 

земельних ресурсів України Кадомського А.М. про проект Закону України про 

внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України 

на 2013 рік» (реєстр. N!! 2655 від 29.03.2013), поданий народним депутатом 

України Лук'яновим В.В. 

Відмітили: 

Законопроектом пропонується внести зміни до статей І, 5 і 15 та додатків 
N!! 1, N!! 2, N!! 3 і N!! 9 до Закону України «Про Державний бюджет України 
на 2013 рік». 

Загалом законопроект передбачає збільшення видатків державного 

бюджету Міністерству аграрної політики та продовольства України 

(відповідальному виконавцю бюджетних програм Державному агентству 

земельних ресурсів України) на 307645 тис. грн (у тому числі за загальним 
фондом - на 254800 тис. грн, за спеціальним фондом - на 52845 тис. грн) за 
рахунок збільшення доходів загального фонду державного бюджету на 

254 800 тис. грн та збільшення фінансування спеціального фонду державного 
бюджету на 52 845 тис. грн (з відповідним коригуванням дефіциту державного 
бюджету та граничного обсягу державного боргу). 

Зокрема, передбачено збільшити бюджетні призначення за загальним 

фондом державного бюджету за бюджетною програмою «Проведення 

земельної реформи» (код 2803030) на 254 800 тис. грн /у тому числі видатки 
споживання - на 62800 тис. грн, видатки розвитку - на 192 ООО тис. грн/ (на 
проведення інвентаризації земель сільськогосподарського призначення; на 

проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок; на державну 

реєстрацію земельних ділянок; на державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно для формування статутного капіталу Державного земельного 
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банку за рахунок внесків у вигляді 80 тисяч земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення державної власності). Джерелом покриття 
таких додаткових видатків запропоновано збільшення на таку ж суму обсягу 

коштів, що перераховуються Національним банком України відповідно до 
Закону України «Про Національний банк України». 

Довідково: Законом України «Про Державний бюджет України на 

2013 рік» встановлено перерахування таких коштів у сумі 4 млрд грн 
щоквартально на загальну суму не менше 16 млрд гривень. За даними 

Державної казначейської служби, за січень-березень поточного року до 

державного бюджету надійшло 4 млрд. гривень. 
Крім того, передбачено збільшити бюджетні призначення за спеціальним 

фондом державного бюджету за бюджетною програмою «Видача державних 
актів на право приватної власності на землю в сільській місцевості» 

(код 2803600) на 52 845 тис. грн (на виконання заходів щодо реалізації 

спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку Проекту «Видача 

державних актів на право власності на землю в сільській місцевості та розвиток 

системи кадастру»), джерелом формування яких є позика, залучена державою 

від МБРР на реалізацію такого проекту, збільшивши при цьому обсяг залучення 

цієї позики у 2013 році на таку ж суму. 
Отже, положення законопроекту є збалансованими за показниками витрат 

та надходжень державного бюджету. 

Обrрунтування щодо запропонованих змін до державного бюджету 

наведено у пояснювальній записці до законопроекту. 

Водночас, законопроект містить редакційні неточності, які належить 

відкоригувати при оформленні на підпис Голові Верховної Ради України 

зазначеного законопроекту у разі його прийняття. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

у своєму висновку до законопроекту (лист від 02.04.2013 М 16/3-441/2655) 
зазначає, що для прийняття виваженого рішення слід отримати відповідний 

експертний висновок Уряду. 

При цьому, ГНЕУ звернуто увагу на некоректність редакції статті 15 
Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» з урахуванням 
запропонованих змін, відповідно до якої НБУ у 2013 році має щоквартально 
перераховувати до державного бюджету 4 ООО ООО тис. грн на загальну суму не 
менше як 16 254 800 тис. грн, тобто у такому разі сума щоквартальних обсягів є 
меншою за загальну річну суму коштів. 

Зважаючи на зазначене, пропонується пункт 3 розділу 1 законопроекту 
викласти у такій редакції: 

«3. У статті 15 слова «в сумі» замінити словами «в сумі не менше як» та 
цифри « 16 ООО ООО» замінити цифрами «16 254 800». 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку 

(лист від 02.04.2013 М 31-06250-03-4110267) зазначає, що підтримує даний 

законопроект. 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати України - члени 

Комітету з питань бюджету Гєллєр Є.Б., Калетник О.М., Шуфрич Н.І., 
Буряк с.В., Деркач АЛ., Чорноволенко О.В., Мартовицький А.8., 
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Васильєв О.А., Дубневич Я.В., Слюз т.я., Путілов А.с., Пресман О.с., а також 

Перший заступник Голови Державного агентства земельних ресурсів України 

Кадомський А.М. 

Народний депутат Путілов А.с. вніс пропозицію підтримати 

законопроект за реєстр. N!! 2655. 

Голова підкомітету з питань видатків державного бюджету Прес ман О.с. 

зазначив, що у підкомітеті попередньо розглянуто це питання і також 

запропоновав підтримати законопроект за реєстр. N!! 2655 за основу та в цілому 
як закон у урахуванням уточнень до пункту 3 розділу І законопроекту. 

Голова Комітету поставив цю пропозицію на голосування. 

УХВAJШЛИ: 

Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 

2013 рік» (реєстр. N!! 2655), поданий народним депутатом України 

Лук'яновим В.В., за результатами розгляду у першому читанні прийняти за 

основу та в цілому як закон з урахуванням таких змін: пункт 3 розділу І 

законопроекту викласти у такій редакції: «3. У статті 15 слова «в сумі» 

замінити словами «в сумі не менше як» та цифри «16 ООО ООО» замінити 
цифрами «16 254 800». 

У разі прийняття Верховною Радою У країни зазначеного законопроекту 

Комітет з питань бюджету разом з Головним юридичним управлінням Апарату 

Верховної Ради при оформленні на підпис Голові Верховної Ради України 

законопроекту мають внести необхідні редакційні та техніко-юридичні 

уточнення до нього, пов'язані з ухваленим Комітетом рішенням щодо цього 

законопроекту. 

Голосували: «зю) - 16, «проти» - 9, «утрималось» - 4, «не голосувало» - 3. 

4. Про проекти законів України про внесення змін до Прикінцевих положень 
Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рію): 

4.1. СЛYXAJШ: 
Інформацію голови підкомітету з питань видатків державного бюджету 

Пресмана О.С. про проект Закону України про внесення змін до Прикінцевих 

положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» (щодо 
забезпечення виконання соціальних зобов'язань держави) (реєстр. N!! 1120 
від 19.12.2012), поданий народним депутатом України Яворівським В.О. 

Відмітили: 

Законопроектом пропонується виключити пункт 4 Прикінцевих положень 
Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» (далі - Закон), 

яким встановлено, що у 2013 році окремі норми і положення (стосовно 

соціальних виплат) законів України «Про статус і соціальний захист громадян, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про соціальний 

захист дітей війни», «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової 

служби, та деяких інших осіб», «Про міліцію», «Про прокуратуру», Основ 
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законодавства України про охорону здоров'я, «Про статус ветеранів ВlИни, 

гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту 

ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про пожежну 

безпеку», «Про захист рослин», Гірничого закону України, «Про жертви 

нацистських переслідувань», «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого 

функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу» 

застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів 

України виходячи з наявних фінансових ресурсів Державного бюджету України 

та бюджету Пенсійного фонду України. 

Слід звернути увагу, що аналогічна норма передбачалася законами про 

Державний бюджет України на 2011 та 2012 роки. При цьому, Конституційний 
Суд України своїм рішенням від 26 грудня 201 І року N!! 20-рп/2011 визнав ці 
положення закону такими, що відповідають Конституції України. Зокрема, 

зазначено, що передбачені законами соціально-економічні права не є 

абсолютними. Механізм реалізації цих прав може бути змінений державою, 

зокрема, через неможливість їх фінансового забезпечення шляхом 

пропорційного перерозподілу коштів з метою збереження балансу інтересів 

усього суспільства. Крім того, такі заходи можуть бути обумовлені 

необхідністю запобігання чи усунення реальних загроз економічній безпеці 

України, що згідно з частиною першою статті 17 Конституції України є 

найважливішою функцією держави. 

Конституційним Судом також відмічено про надання Верховною Радою 

України права Кабінету Міністрів України встановлювати у випадках, 

передбачених законом, порядок та розміри соціальних виплат та допомоги, 

виходячи з наявного фінансового ресурсу Державного бюджету України та 

бюджету Пенсійного фонду України, що пов'язується з функціями Уряду, 

визначеними в пунктах 2, 3 статті 116 Конституції України. Отже, Кабінет 
Міністрів України регулює порядок та розміри соціальних виплат та допомоги, 

які фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України та 

Пенсійного фонду України, відповідно до Конституції та законів України. 

Розглядаючи принцип збалансованості бюджету (частина третя статті 95 
Конституції України) як один з визначальних поряд з принципами 

справедливості та пропорційності (розмірності) у діяльності органів державної 

влади, зокрема в процесі підготовки, прийняття та виконання державного 

бюджету, Конституційний Суд України RкюаR, що пункт 4 Прикінцевих 

положень Закону встановлює механізм реалізації окремих положень деяких 

законів, а тому не суперечить статті 75, пункту 3 частини першої статті 85, 
статті 95 Конституції України. 

Аналогічного висновку Конституційний Суд України дійшов і у своєму 

рішенні від 25 січня 2012 року N!! 3рп/2012. 
Відповідно до статті 150 Конституції України, рішення Конституційного 

Суду України є обов'язковими до виконання на території України, остаточними 

і не можуть бути оскаржені. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

(висновок від 01.02.2013 М!1б/З-J2б/1120) висловлює зауваження до 

законопроекту та зазначає, що для прийняття виваженого рішення щодо 
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внесеного законопроекту слід отримати відповідний експертний висновок 

Уряду. Водночас зауважено, що відповідні положення закону про Державний 

бюджет України на 2012 рік Конституційний Суд України своїм рішенням від 
26.12.201 Ір. N~ 20-рп12011 визнав конституційними, аналогічних висновків 

дійшов і у своєму рішенні від 25.01.2012p. N!! 3-рп/2012. 
За експертним висновком Міністерства фінансів України прийняття 

законопроекту є недоцільним, зважаючи на необхідність вирішення питання 

забезпечення всіх соціальних виплат громадянам України, виходячи з 

соціально-економічного становища країни та фінансової спроможності 

державного бюджету та бюджету Пенсійного фонду України. Крім того, 

Міністерство фінансів зазначає, що реалізація положень законопроекту 

призведе до додаткових видатків з державного бюджету, які не будуть 

забезпечені фінансовими ресурсами. 

За орієнтовними розрахунками Міністерства соціальної політики 

реалізація положень всіх законодавчих актів щодо надання пільг, компенсацій 

та гарантій у розмірах, передбачених базовими законами, потребуватиме 

щорічно понад 170 млрд гривень. 
Всупереч вимогам статті 91 Регламенту Верховної Ради України та статті 27 

Бюджетного кодексу України суб'єктом права законодавчої ініціативи не надано 

фінансово-економічних обrpунтувань 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. 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати України - члени 

Комітету з питань бюджету Канівець ол., Калетник О.М., Гєллєр Є.Б., 

Мартовицький Л.8., Чорноволенко О.В., Пресман О.с. 

Головою підкомітету з питань видатків державного бюджету 

Пресманом О.с. зазначено, що у підкомітеті попередньо розглянуто це питання 

і запропоновано законопроект за реєстр. N!! 1120 відхилити. 

Голова Комітету поставив цю пропозицію на голосування. 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до Прикінцевих положень Закону України «Про Державний 

бюджет України на 2013 рік» (щодо забезпечення виконання соціальних 

зобов'язань держави) (реєстр. N!! 1120), поданий народним депутатом України 
Яворівським В.О., відхилити. 

Голосували: «за» - 18, «проти» - 8, «утрималось» - 2, «не голосувало» - 4. 

4.2. СЛУХАЛИ: 
Інформацію народного депутата України Бабич В.В. про поданий нею та 

народними депутатами України Цибенком П.С., Байдюк Л.М. проект Закону 

України про внесення змін до Прикінцевих положень Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2013 рік» (щодо відновлення соціальних 
гарантій громадян) (реєстр. N~ 1231 від 10.01.2013). 
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Відмітили: 

Законопроектом пропонується виключити пункт 4 Прикінцевих положень 
Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» (далі - Закон), 

яким встановлено, що у 2013 році окремі норми і положення (стосовно 

соціальних виплат) законів України «Про статус і соціальний захист громадян, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофю>, «Про соціальний 

захист дітей війни», «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової 

служби, та деяких інших осіб», «Про міліцію», «Про прокуратуру», Основ 

законодавства України про охорону здоров'я, «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту 

ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про пожежну 

безпеку», «Про захист рослин», Гірничого закону України, «Про жертви 

нацистських переслідувань», «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого 

функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу» 

застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів 

України виходячи з наявних фінансових ресурсів Державного бюджету України 

та бюджету Пенсійного фонду України. 

Слід звернути увагу, що аналогічна норма передбачалася законами про 

Державний бюджет України на 2011 та 2012 роки. При цьому, Конституційний 
Суд України своїм рішенням від 26 грудня 2011року N!! 20-рп/2011 визнав ці 
положення закону такими, що відповідають Конституції України. Зокрема, 

зазначено, що передбачені законами соціально-економічні права не є 

абсолютними. Механізм реалізації цих прав може бути змінений державою, 

зокрема, через неможливість Їх фінансового забезпечення шляхом 

пропорційного перерозподілу коштів з метою збереження балансу інтересів 

усього суспільства. Крім того, такі заходи можуть бути обумовлені 

необхідністю запобігання чи усунення реальних загроз економічній безпеці 

України, що згідно з частиною першою статті 17 Конституції України є 

найважливішою функцією держави. 

Конституційним Судом також відмічено про надання Верховною Радою 

України права Кабінету Міністрів України встановлювати у випадках, 

передбачених законом, порядок та розміри соціальних виплат та допомоги, 

виходячи з наявного фінансового ресурсу Державного бюджету У країни та 

бюджету Пенсійного фонду України, що пов'язується з функціями Уряду, 

визначеними в пунктах 2, 3 статті 116 Конституції України. Отже, Кабінет 
Міністрів України регулює порядок та розміри соціальних виплат та допомоги, 

які фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України та 

Пенсійного фонду України, відповідно до Конституції та законів України. 

Розглядаючи принцип збалансованості бюджету (частина третя статті 95 
Конституції України) як один з визначальних поряд з принципами 

справедливості та пропорційності (розмірності) у діяльності органів державної 

влади, зокрема в процесі підготовки, прийняття та виконання державного 

бюджету, Конституційний Суд України вказав, що пункт 4 Прикінцевих 
положень Закону встановлює механізм реалізації окремих положень деяких 

законів, а тому не суперечить статті 75, пункту 3 частини першої статті 85, 
статті 95 Конституції України. 
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Аналогічного висновку Конституційний Суд України дійшов і у своєму 

рішенні від 25 січня 2012 року N!! 3рп/2012. 
Відповідно до статті 150 Конституції України, рішення Конституційного 

Суду України є обов'язковими до виконання на території України, остаточними 

і не можуть бути оскаржені. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 
(висновок від 01.02.2013р. М 16/3-12511231) висловлює зауваження до 

законопроекту та зазначає, що для прийняття виваженого рішення щодо 

внесеного законопроекту слід отримати відповідний експертний висновок 

Уряду. Водночас зауважено, що відповідні положення закону про Державний 

бюджет України на 2012 рік Конституційний Суд України своїм ріщенням від 
26.12.2011 р. N!! 20-рп/2011 визнав конституційними, аналогічних висновків 

дійшов і у своєму рішенні від 25.01.2012 р. N!! 3-рпI2012. 
За експертним висновком Міністерства фінансів України прийняття 

законопроекту є недоцільним, зважаючи на необхідність вирішення питання 

забезпечення всіх соціальних виплат громадянам України, виходячи з 

соціально-економічного становища країни та фінансової спроможності 

державного бюджету та бюджету Пенсійного фонду України. Крім того, 

Міністерство фінансів зазначає, що реалізація положень законопроекту 

призведе до додаткових видатків з державного бюджету, які не будуть 

забезпечені фінансовими ресурсами. 

За орієнтовними розрахунками Міністерства соціальної політики 

реалізація положень всіх законодавчих актів щодо надання пільг, компенсацій 

та гарантій у розмірах, передбачених базовими законами, потребуватиме 

щорічно понад 170 млрд гривень. 
Всупереч вимогам статті 91 Регламенту Верховної Ради України та 

статті 27 Бюджетного кодексу України суб'єктом права 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. 

Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення 

діяльності Верховної Ради України (лист від 31.01.20JЗр. N! 04-34115-245) 
зауважує про недотримання вимог статті 91 Регламенту Верховної Ради 

України та статті 27 Бюджетного кодексу України щодо надання фінансово

економічних обrрунтувань до законопроекту. 

Комітет Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та 

інвалідів (лист від 07.03.2013р. М 04-28/8-160(50617)) пропонує рекомендувати 
Верховній Раді України зазначений законопроект за результатом розгляду в 

першому читанні прийняти за основу. 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати України - члени 

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

Мартовицький А.в., Канівець ол., Пресман О.с., Деркач АЛ., автор 

законопроекту - народний депутат України Бабич в.в., а також Перший заступник 

Міністра фінансів України Мярковський A.l. 

106 



Головою підкомітету з питань видатків державного бюджету 

Пресманом о.с. зазначено, що у підкомітеті попередньо розглянуто це ШlТання 

і запропоновано законопроект за реєстр. N!! 1231 відхилити. 

Голова Комітету поставив цю пропозицію на голосування. 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до Прикінцевих положень Закону України «Про Державний 

бюджет України на 2013 рік» (щодо відновлення соціальних гарантій громадян) 
(реєстр. N!! 1231), поданий народними депутатами України Бабич В.В., 

Цибенком п.с., Байдюк Л.М., відхилити. 

Голосували: «З3» - 18, «проти» - 8, «утрималось» - 2, «не голосувало» - 4. 

4.3. СЛУХАЛИ: 
Інформацію голови підкомітету з питань видатків державного бюджету 

Пресмана о.с. про проект Закону України про внесення змін до Перехідних 

положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» 

(реєстр. N!! 2398 від 26.02.2013), поданий народним депутатом України 

Ляшком О.В. 

Відмітили: 

Законопроектом пропонується виключити пункт 4 Прикінцевих положень 
Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» (далі - Закон), 

яким встановлено, що у 2013 році окремі норми і положення (стосовно 

соціальних виплат) законів України «Про статус і соціальний захист громадян, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофю), «Про соціальний 

захист дітей війни», «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової 

служби, та деяких інших осіб», «Про міліцію», «Про прокуратуру», Основ 

законодавства України про охорону здоров'я, «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту 

ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про пожежну 

безпеку», «Про захист рослин», Гірничого закону України, «Про жертви 

нацистських переслідувань», «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого 

функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу» 
застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів 

України виходячи з наявних фінансових ресурсів Державного бюджету України 

та бюджету Пенсійного фонду України. 

Слід звернути увагу, що аналогічна норма передбачалася законами про 

Державний бюджет України на 2011 та 2012 роки. При цьому, Конституційний 
Суд України своїм рішенням від 26 грудня 2011 року N!! 20-рп/2011 визнав ці 
положення закону такими, що відповідають Конституції України. Зокрема, 

зазначено, що передбачені законами соціально-економічні права не є 

абсолютними. Механізм реалізації цих прав може бути змінений державою, 

зокрема, через неможливість Їх фінансового забезпечення шляхом 

пропорційного перерозподілу коштів з метою збереження балансу інтересів 
усього суспільства. Крім того, таКІ заходи можуть бути обумовлені 
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необхідністю запобігання чи усунення реальних загроз економічній безпеці 
України, що згідно з частиною першою статті 17 Конституції України є 

найважливішою функцією держави. 

Конституційним Судом також відмічено про надання Верховною Радою 

України права Кабінету Міністрів України встановлювати у випадках, 

передбачених законом, порядок та розміри соціальних виплат та допомоги, 

виходячи з наявного фінансового ресурсу Державного бюджету України та 
бюджету Пенсійного фонду України, що пов'язується з функціями Уряду, 

визначеними в пунктах 2, 3 статті 116 Конституції України. Отже, Кабінет 
Міністрів України регулює порядок та розміри соціальних виплат та допомоги, 

які фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України та 

Пенсійного фонду України, відповідно до Конституції та законів України. 

Розглядаючи принцип збалансованості бюджету (частина третя статті 95 
Конституції України) як один з визначальних поряд з принципами 

справедливості та пропорційності (розмірності) у діяльності органів державної 

влади, зокрема в процесі підготовки, прийняття та виконання державного 

бюджету, Конституційний Суд України вказав, що пункт 4 Прикінцевих 

положень Закону встановлює механізм реалізації окремих положень деяких 

законів, а тому не суперечить статті 75, пункту 3 частини першої статті 85, 
статті 95 Конституції України. 

Аналогічного висновку Конституційний Суд України дійшов і у своєму 

рішенні від 25 січня 2012 року N!! 3рп/2012. 
Відповідно до статті 150 Конституції України, рішення Конституційного 

Суду України є обов'язковими до виконання на території України, остаточними 

і не можуть бути оскаржені. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

(висновок від 04. 03. 2013р. М 16/3-264/2398) висловлює зауваження до 

законопроекту та зазначає, що для прийняття виваженого рішення щодо 

внесеного законопроекту слід отримати відповідний експертний висновок 

Уряду. Водночас зауважено, що відповідні положення закону про Державний 

бюджет України на 2012 рік Конституційний Суд України своїм рішенням від 
26.12.2011 р. N!! 20-рп/2011 визнав конституційними, аналогічних висновків 

дійшов і у своєму рішенні від 25.01.2012 р. N!! 3-рп/2012. 
За експертним висновком Міністерства фінансів України прийняття 

законопроекту є недоцільним, зважаючи на необхідність вирішення питання 

забезпечення всіх соціальних виплат громадянам України, виходячи з 

соціально-економічного становища країни та фінансової спроможності 

державного бюджету та бюджету Пенсійного фонду України. Крім того, 

Міністерство фінансів зазначає, що реалізація положень законопроекту 
призведе до додаткових видатків з державного бюджету, які не будуть 

забезпечені фінансовими ресурсами. 

За орієнтовними розрахунками Міністерства соціальної політики 

реалізація положень всіх законодавчих актів щодо надання пільг, компенсацій 

та гарантій у розмірах, передбачених базовими законами, потребуватиме 

щорічно понад 170 млрд гривень. 
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Всупереч вимогам етапі 91 Регламенту Верховної Ради України та етапі 27 
Бюджетного кодексу України суб'єктом права законодавчої ініціативи не надано 

фінансово-економічних обrpунтувань 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. 

Крім того, необхідно відмітити, що законопроект має технічні помилки. 

Так, у назві законопроекту вказується про внесення змін до Перехідних 

положень Закону, а за змістом законопроекту зміни вносяться до Прикінцевих 

положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рію) 

(перехідні nоло:ження у Законі відсутні). 

Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення 

діяльності Верховної Ради України (лист від 22.03.2013 р. ом 04-34/15-548) 
зауважує про недотримання вимог статті 91 Регламенту Верховної Ради 

України та етапі 27 Бюджетного кодексу України щодо надання фінансово
економічних обrpунтувань до законопроекту. 

Комітет Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та 

інвалідів (лист від 07.03.2013 р. ом 04-28/8-160(50617)) пропонує 

рекомендувати Верховній Раді України зазначений законопроект за 

результатом розгляду в першому читанні прийняти за основу. 

Головою підкомітету з питань видатків державного бюджету 

Пресманом о.с. зазначено, що у підкомітеті попередньо розглянуто це питання 

і запропоновано законопроект за реєстр. N!! 2398 відхилити. 

Голова Комітету поставив цю пропозицію на голосування. 

УХВАЛИЛИ: 
Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до Перехідних положень Закону України «Про Державний 

бюджет України на 2013 рік» (реєстр. N!! 2398), поданий народним депутатом 
України Ляшком О.В., відхилити. 

Голосували: «зю) - 18, «проти» - 8, «утрималось» - 2, «не голосувало» - 4. 

4.4. CЛYXAJIИ: 
Інформацію народного депутата України Байдюк Л.М. про проект Закону 

України про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет 

України на 2013 рік» (ЩОДО надання пільг окремим категоріям громадян) 

(реєстр. N!! 2194 від 05.02.2013), поданий народним депутатом України 

Зубчевським ол. 

Відмітили: 

Законопроектом пропонується з пункту 4 Прикінцевих положень Закону 
України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» (далі - Закон), яким 

встановлено, ЩО у 2013 році окремі норми і положення законів України 
(стосовно соціальних виплат), застосовуються у порядку та розмірах, 
встановлених Кабінетом Міністрів України виходячи з наявних фінансових 

ресурсів Державного бюджету України та бюджету Пенсійного фонду України, 
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виключити норми щодо надання пільг, передбачених стапями 12, 13, 14, 15 та 
16 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії Їх соціального 
захисту» та стапею 9 Закону України «Про основні засади соціального захисту 
ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні». 

Слід звернути увагу, що аналогічна норма передбачалася законами про 

Державний бюджет України на 2011 та 2012 роки. При цьому, Конституційний 
Суд України своїм рішенням від 26 грудня 2011року NQ 20-рпl2011 визнав ці 
положення закону такими, що відповідають Конституції України. Зокрема, 

зазначено, що передбачені законами соціально-економічні права не є 

абсолютними. Механізм реалізації цих прав може бути змінений державою, 

зокрема, через неможливість їх фінансового забезпечення шляхом 

пропорційного перерозподілу коштів з метою збереження балансу інтересів 

усього суспільства. Крім того, такі заходи можуть бути обумовлені 

необхідністю запобігання чи усунення реальних загроз економічній безпеці 

України, що згідно з частиною першою стапі 17 Конституції України є 

найважливішою функцією держави. 

Конституційним Судом також відмічено про надання Верховною Радою 

України права Кабінету Міністрів України встановлювати у випадках, 

передбачених законом, порядок та розміри соціальних виплат та допомоги, 

виходячи з наявного фінансового ресурсу Державного бюджету України та 

бюджету Пенсійного фонду України, що пов'язується з функціями Уряду, 

визначеними в пунктах 2, 3 стапі 116 Конституції України. Отже, Кабінет 
Міністрів України регулює порядок та розміри соціальних виплат та допомоги, 

які фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України та 

Пенсійного фонду України, відповідно до Конституції та законів України. 

Розглядаючи принцип збалансованості бюджету (частина третя стапі 95 
Конституції України) як один з визначальних поряд з принципами 

справедливості та пропорційності (розмірності) у діяльності органів державної 

влади, зокрема в процесі підготовки, прийняпя та виконання державного 

бюджету, Конституційний Суд України вказав, що пункт 4 Прикінцевих 

положень Закону встановлює механізм реалізації окремих положень деяких 

законів, а тому не суперечить стапі 75, пункту 3 частини першої стапі 85, 
стапі 95 Конституції України. 

Аналогічного висновку Конституційний Суд України дійшов і у своєму 

рішенні від 25 січня 2012 року NQ 3рп/2012. 
Відповідно до стапі 150 Конституції України, рішення Конституційного 

Суду України є обов'язковими до виконання на території України, остаточними 

і не можуть бути оскаржені. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

(висновок від 11.02.2013 р. М 16/3-175/2194) висловлює зауваження до 

законопроекту та зазначає, що для прийняпя виваженого рішення щодо 

внесеного законопроекту слід отримати відповідний експертний висновок 

Уряду. Водночас зауважено, що відповідні положення закону про Державний 

бюджет України на 2012 рік Конституційний Суд України своїм рішенням від 
26.12.2011 р. NQ 20-рп/20 11 визнав конституційними, аналогічних висновків 

дійшов і у своєму рішенні від 25.01.2012 р. К!! 3-рп/2012. 
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Крім того, Головне управління зауважує, що прийнятгя законодавчої 

пропозиції створить передумови, коли відповідні норми одних законів 

застосовуватимуться у порядку та розмірах встановленому Кабінетом Міністрів 

України, виходячи з певних фінансових ресурсів Державного бюджету та 

бюджету Пенсійного фонду України на 2013 рік, а інших - без урахування 
відповідних чинників. Зазначене призведе до надання переваг у бюджетному 

фінансуванні окремій категорії громадян України, що не узгоджується з 

вимогами частини першої cTaтri 24 Конституції України, згідно з якими «не 
може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, 

релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, 

майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознакамю). 

За експертним висновком Міністерства фінансів України прийнятгя 

законопроекту є недоцільним, зважаючи на необхідність вирішення питання 
забезпечення всіх соціальних виплат громадянам України, виходячи з 

соціально-економічного становища країни та фінансової спроможності 

державного бюджету та бюджету Пенсійного фонду України. Крім того, 

Міністерство фінансів зазначає, що реалізація положень законопроекту 

призведе до додаткових видатків з державного бюджету, які не будуть 

забезпечені фінансовими ресурсами. Так, лише для виплати у 2013 році 

щорічної разової грошової допомоги ветеранам війни до 5 травня у 

встановлених базовим Законом розмірах потреба в бюджетних коштах складає 

7.425,7 млн грн, у той час як в Державному бюджеті України на 2013 рік на цю 
мету передбачено 821,3 млн гривень. 

Всупереч вимогам cTaтri 91 Регламенту Верховної Ради України та 

cTaтri 27 Бюджетного кодексу України суб'єктом права законодавчої ініціативи 
не надано фінансово-економічних обгрунтувань 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. 

Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення 

діяльності Верховної Ради України (лист від 2/.02.2013 р. М 04-34/15-393) 
зауважує про недотримання вимог cTaтri 91 Регламенту Верховної Ради 

України та cTaтri 27 Бюджетного кодексу України щодо надання фінансово
економічних обrpунтувань до законопроекту. 

Комітет Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та 

інвалідів (лист від 07.03.2013 р. М 04-28/8-160(50617)) пропонує 

рекомендувати Верховній Раді України зазначений законопроект за 

результатом розгляду в першому читанні прийняти за основу. 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати України - члени 

Комітету з питань бюджету Гєллєр Є.Б., Калетник О.М., Байдюк Л.М., 

Пресман О.с. 

Головою підкомітету з питань видатків державного бюджету 

Пресманом О.С. зазначено, що у підкомітеті попередньо розглянуто це питання 

і запропоновано законопроект за реєстр. N2 2194 відхилити. 

Голова Комітету поставив цю пропозицію на голосування. 
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УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 

2013 рік» (щодо надання пільг окремим категоріям громадян) (реєстр. N~ 2194), 
поданий народним депутатом України Зубчевським ОЛ., відхилити. 

Голосували: ЮЗ» - 18, «проти» - 8, «утрималось» - 2, «не голосувало» - 4. 

5. Різне: 

1. Щодо кадрових питань у секретаріаті Комітету з питань бюджету. 

5.1. СЛУХАЛИ: 
Інформацію Голови Комітету Гєллєра Є.Б. про переведення окремих 

працівників секретаріату Комітету з питань бюджету на вищі посади, як таких, 

що перебувають у кадровому резерві. 

Відмітили: 

Згідно з розпорядженням Голови Верховної Ради України від 28 березня 
2013 року N~ 908 «Про внесення змін до щтатного розпису Апарату Верховної 
Ради України» дві посади старщих консультантів секретаріату Комітету 

Верховної Ради України з питань бюджету перетворено у дві посади головних 

консультантів та три посади консультантів - у три посади старших 

консультантів. 

Зважаючи на таке та беручи до уваги особливість роботи над 

законопроектами у Комітеті з питань бюджету, просимо призначити 

- на посади головних консультантів Корольковську М.М. та Пересту Я.І., 

які займають посади старших консультантів секретаріату Комітету; 

- на посади старших консультантів - Козловську r.M., Зайченко А.с. і 

Товстенка В.М., які працюють на посадах консультантів секретаріату Комітету. 

Усі зазначені працівники перебувають у кадровому резерві секретаріату 

Комітету Верховної Ради України з питань бюджету на зайняття вищих посад. 

Відомості про працівників секретаріату Комітету, яких пропонується 

перевести на перетворені посади: 

КОРОЛЬКОВСЬКА Мирослава Миколаївна, 1977 року народження, 

освіта вища, у 1998 році закінчила Тернопільську академію народного 

господарства за спеціальністю «фінанси і кредит» з присвоєнням кваліфікації 

«економіст», у 2011 - Національну академію державного управління при 

Президентові України, отримавши кваліфікацію «мапстра державного 

управління». 

Досвід роботи за фахом - 14 років, з 1998 по 2003 рік працювала в 

Дубровицькій міжрайонній державній податковій інспекції Рівненської області 

на посаді головного державного податкового інспектора. З 2003 по 2006 рік - у 

Державній податковій адміністрації Рівненської області на посаді головного 

державного податкового інспектора. З жовтня 2006 року працює у секретаріаті 
Комітету з питань бюджету. 
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На займаній посаді забезпечує підготовку матеріалів та документів з 

питань формування і виконання доходів Державного бюджету України, 

зокрема, податку на додану вартість, ввізного та вивізного мита, плати за 

ліцензії на певні види господарської діяльності, адміністративних зборів і 
платежів у процесі розгляду, прийняття, виконання закону про державний 

бюджет та звітності про його виконання. Проводить аналіз інформації щодо 

податкового боргу, втрат доходів бюджету внаслідок пільгового 

оподаткування. Згідно з компетенцією опрацьовує та готує висновки до 

відповідних законопроектів щодо їх впливу на показники бюджетів 

відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини. 

За час роботи в секретаріаті Комітету виявила вміння працювати з 

нормативно-правовими актами та зарекомендувала себе як професійний, 

відповідальний працівник. 

ПЕРЕСТА Ян Іванович, 1984 року народження, освіта вища - у 2006 році 
закінчив Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Міжнародна 

економіка» та здобув кваліфікацію магістра з міжнародної економіки. 

З лютого 2007 року по березень 2009 року працював економістом першої 
категорії, провідним економістом департаменту доходів Міністерства фінансів 

У країни. З червня 2009 року - У секретаріаті Комітету з питань бюджету на 

посаді старшого консультанта. 

На займаній посаді забезпечує виконання завдань та підготовку питань 

щодо фінансового забезпечення окремих галузей виробничої сфери (вугільна 

промисловість, промислова діяльність, транспорт, ядерне регулювання, 

ефективне використання енергетичних ресурсів, регулювання зв 'язку) у процесі 

розгляду, прийняття, виконання закону про державний бюджет та звітності про 

його виконання. Згідно з компетенцією опрацьовує та готує висновки до 

відповідних законопроектів щодо їх впливу на показники бюджетів 

відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини. 

До роботи ставиться відповідально та сумлінно, постійно працює над 

підвищенням свого фахового рівня, активний та ініціативний. 

КОЗЛОВСЬКА Галина Михайлівна, 1985 року народження, освіта вища, 
у 2007 році закінчила Київський університет права Національної академії наук 
України і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «правознавство» та 

здобула кваліфікацію «юрист». Паралельно навчалася у Тернопільському 

національному економічному університеті, де здобула кваліфікацію «магістр з 

інтелектуальної власності». На сьогодні прикріплена до Інституту 

законодавства Верховної Ради України в якості здобувача для написання 

дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних 

наук. 

На посаді консультанта працює у секретарІаТІ Комітету з липня 

2007 року, ЗД1Иснюючи виконання завдань та підготовку питань щодо 

фінансового забезпечення у сфері культури, національностей та релігій, 

регулювання ринків фінансових послуг, цінних паперів та фОНДОВОГО РИНКУ, 

уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у процесі розгляду, 
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прийняття, виконання закону про державний бюджет та звітності про його 

виконання. Відповідно до компетенції опрацьовує та готує висновки до 

законопроектів щодо їх впливу на показники бюджетів і відповідності законам, 

що регулюють бюджетні відносини. 

Посадові обов'язки та доручення керівництва виконує якісно і сумлінно. 

ЗЛЙЧЕНКО Антоніна Сергіївна, 1983 року народження, освіта вища, у 
2004 році закінчила Київський національний університет імені Вадима 

Гетьмана з присвоєнням кваліфікації «бакалавр з фінансів», у 2006 році у цьому 
навчальному закладі отримала повну вищу освіту за спеціальністю "Фінанси" з 

присвоєнням кваліфікації «магістр економічних наук». 

У вересні 2004 року зарахована на посаду спеціаліста І категорії 

секретаріату Комітету, з жовтня 2010 переведена на посаду консультанта, 

зарекомендувавши себе як відповідальний та старанний працівник. 

На займаній посаді відповідає за підготовку та узагальнення аналітичних 
матеріалів з питань виконання закону про державний бюджет, бере участь у 

аналізі практики застосування законів, за якими Комітет визначено головним, 

насамперед, закону про Державний бюджет України, а також у зведенні 

інформації Рахункової палати за результатами контрольних заходів. 

ТОВСТЕНКО Володимир Миколайович, 1988 року народження, освіта 
вища - у 2010 році закінчив Національний університет державної податкової 
служби України у м. Ірпені і отримав повну вищу освіту за спеціальністю 

«Фінанси» та здобув кваліфікацію магістра з фінансів. 

Працюючи у секретаріаті з грудня 2010 року, відповідає за напрям 

роботи, що пов'язаний з розглядом законопроектів щодо Їх впливу на 

показники бюджетів і відповідності законам, що регулюють бюджетні 

відносини, забезпечуючи узагальнення матеріалів щодо кожного 

законопроекту, інформування народних депутатів за такими законопроектами 

та підготовку відповідних матеріалів до засідання Комітету. Бере участь у 

підготовці висновків до законопроектів, що мають загальнополітичний та 

суспільний характер. 

До роботи ставиться добросовісно, йому притаманні уважність, ВМІНня 

працювати з нормативно-правовими актами, дисциплінованість. 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати перевести на посади головних консультантів 

Корольковську М.М. та Пересту Я.l. (які працюють посадах старших 

консультантів секретаріату Комітету), на посади старших консультантів 

Козловську Г.М., Зайченко А.с. і Товстенка В.М. (які працюють на посадах 

консультантів секретаріату Комітету), як таких, що перебувають у кадровому 

резерві на зайняття вищих посад. 

Голосували: «зю) - одноголосно. 
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2. Щодо питань з проблем казначейського обслуговування місцевих 

бюджетів. 

5.2. Народними депутатами України Медуницею Шкварилюком В.В. були 
порушені питання з проблем казначейського обслуговування місцевих 

бюджетів. 

Насамперед, було звернуто увагу на незадовільне виконання органами 

Казначейства України розрахункових документів розпорядників та одержувачів 

коштів місцевих бюджетів, зокрема, за незахищеними видатками, як в 

минулому, так і в поточному роках. У зв'язку з цим на початок 2013 року 
склалась значна кредиторська заборгованість, яка продовжує нарощуватись 

у поточному році. 

Беручи до уваги зазначене, Голова Комітету вніс пропозицію - заслухати 

на наступному засіданні Комітету з питань бюджету Голову Державної 

казначейської служби України щодо казначейського обслуговування місцевих 

бюджетів, включаючи інформування про стан розрахунків за видатками 

місцевих бюджетів у поточному році (зокрема, про стан здійснення платежів за 

дорученнями розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів) та 

заходи, що вживаються Казначейством для забезпечення безперебійного 

проведення видатків місцевих бюджетів. 

17 год. 20 хв. 

Голова Комітету Гєллєр Є.Б., покидаючи засідання Комітету у зв'язку з 

виробничою необхідністю, доручив ведення засідання Першому заступнику 

Голови Комітету Калетник О.М. 

Продовжила ведення засідання Калетник О.М. (присутні 19 народних 

депутатів - членів Комітету). 

Народний депутат Медуниця О.В. запропонував розглянути проект 

Постанови Верховної Ради України про відповідальність Кабінету Міністрів 

України (реєстр. Х!! 2617). 
Під час обговорення окремі народні депутати - члени Комітету залишили 

залу засідань, а відтак для прийня"ггя рішення щодо цього питання кворум 

відсутній. 

Питання не було включено до порядку ного засідання, рішення щодо 

нього не приЙнят(). 

Голова Комітету Є.Б. Гєллєр 

Секретар Комітету В.В. Шкварилюк 
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