
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

Комітет 3 IІІпань бюджету 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ N~Д 

"1L" __ п~аВ!!.Я~ __ 2t1il!)\J 
/50f1 годиlІО .\1. Кuїu, пул. Банкова, 6-8 

Головує: Голова Комітету Гєллєр Є.Б. 

Присутні: 

Члени Комітету: Атрошенко В.А., Буряк с.В., Васильєв О.А., 

Волков О.М., Деркач АЛ., Дубіль В.О., Дубневич Я.В., Жеребнюк В.М., 

Заболотний Г.М., Задорожний В.К., Зубик В.8., Іллєнко А.Ю., Калетник О.М., 

Канівець ОЛ., Ландик B.1., Мартовицький А.В., Михальчишин Ю.А., 

Молоток І.Ф., Павлов к.Ю., Пресман О.с., ПутіJ/ОВ А.с., Сл юз ТЯ., 

Струк В.О., Табалов О.М., Фельдман О.Б., Фищук о.г., Чорноволенко О.В., 

Шкварилюк В.В., Шуфрич H.1., Щербань А.В. 
Всього присутніх - 31 народний депугат. 

ВідСУТІІі: 
ЧJlеllИ Комітету: Байдюк Л.М., Куровський І.І., Медуниця О.В., 

Різаненко П.О., Скосар І.Є., Хмельницький B.1. 

Присутні: 
Від секретаріату Комітету: Ватульов А.8., Джинджириста Л.Я., 

Книшенко І.Ф., Фещук с.л., Андросюк Н.8., Боброва тс., Больбат 0.0., 
Кодаиька С.І., Корольковська М.М., Криволап М.К., Москаленко І.Г., 

Острогляд Н.В., Пінчукова А.В., Пунда О.Б., Расчислова Л.8., Сікорський с.В., 

Якуш Л.І., Зайченко А.с., Козловська Г.М., Товстенко В.М., Щербаченко с.В., 

Яковенко СЛ. Хмурковська ТМ. 

Список запрошених додається. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про звіт Кабінету Міністрів України про виконання Закону України 
«Про Державний бюджет України на 2012 рік». 

2. Про IІроект Основних нанрямів бюджетної політики на 2014 рік. 
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3. Ilро розгляд законопроектів щодо Їх внливу на ПОК.ПІШКИ бюджету та 
відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини, згідно з 

Регламентом Верховної Ради України і статтею 27 Бюджетного кодексу 

України. (За сnиском) 

4. Гlро погодження перерозподілу видатків держаВIІОГ() бюджету, 

пере/l,бачеllИХ Міністерству культури /розпорядження КМУ від 20.05.2013 
N~ 309-р/ (лист Мінкультури від 21.05.20 13 N~ 956/15-4/1 0-13). 

5. Рі"те. 

5.1. Про орієнтовний розклад засідань Комітету з питань бюджету на 

червень 2013 року. 

5.2. Про роботу Державної казначеЙСI,КОЇ служби УкраїНІ! ! орrані'шції 

своечасного та прозорого виконання державного та міСllевих бlOJlже'r ів у 

2012 роні, (ВключеllО до порядку дЄI/ІЮс'О ІІа /lрО/юз/щі/О /ШРО()/lО<'О ()сnуmаmа 
.1/KjJaїIIll Деркача А,Л) 

І. СЛУХАЛИ: 

Ilро "!віт Кабінету Міністрів України про виконання Закону України 

(~llpo ДержаВIІИЙ бюджет України на 2012 рік». 

ВїдміПIЛIІ: 

J~o Верховної Ради України 2 квітня 2013 року lІадrИIlювшіl 11рО 

виконання Закону України «Ilро Державний бюджет УКР'ЙНІІ на 2()12 рік», 
llоданий Кабінетом Міністрів України відповідно до статті (, І ЬЮ.tіКСТlЮl О 

колексу України, та проект постанови Верховн()ї РаJtи У країIІ!\ «ІІро 'шіl IlрО 

виконаllНЯ Державного бюджету У країни за 2012 рік» (реестр. N .. 2688 
від 02.04.2(13). 

Цим проектом постанови передбачається :штвердити 'шіт Кабінету 

Міністрів України про виконання Закону України «Про ЛеРіКавш\й бюджет 

У країни на 2012 рік». Згідно із зазначеним звітом державний бюджет ВИКОllаllО 
1<1 доходами у сумі 346.054 млн гривень, видатками - 395.681,5 млн гривснь. 
обсягом повернення кредитів - 2.276,8 МЛlI гривень та обсягом надання 

кре/l,итів - 6.094,5 млн гривень, з дефіцитом у сумі 53.445,2 млн гривеlll, (МlIlії 
шіmу роздані lfародlfи.lІ депутатам Україlfи ,- 'l.'lеЩL\/ Ко.\/іmетУI 11//11/01 {І, 

бюд.жеmv 4 КRіmня nр.). 
Рахункова палата відповідно до статті 62 БЮДЖСТlIOI'О КО;Іексу УкраїНІІ 

lІі/l,ГОТУВШlа та надіслала до Комітету Верховної Ради УкриїlІ1І '{ 111'llafll, 
бюджету Висновки щодо виконання Державного бюджету У країIІІІ JU 2012 рік 
(копії llllХ ВІІсновків та іJlформації Ра:'(УJlКОНОЇ палати lI/()()О 1І001.IІШllиmю

n!ЩRОRого забезпечення вuконаlll/Я Дер,жаRl/ого бlОд.ж'сmу Украї//lI !ЮJr!m(() 

lfaporj//ILH деnутата.l/ УкраїIІU - члена,н КОДІіmеmу з 1111111(///1> (Jю(),)!('(:mу 

191UiіmJlЯ /ІР.). 

У IІронссі аналі1У наданих документів lJіДГОТОВJlено іllформаніііll)' довідку 
!ІрО ВlІКОНШIIІЯ 'Закону України «[ Іро Державний бюджет України ІІа 2012 рію> 
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з іншими аналітичними матеріалами (роздm/Q lІародll/Ш депутатам УкраїlІll -
'Іле/ШЛІ Комітету з I1I1I11Ш/Ь бюд.J/сеmу /3 mравЮl пр.). 

На засіданні Комітету з доповіддю про звіт Кабінету Міністрів України 

про виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік)} 
виступив Перший заступник Міністра фінансів України Мярковський А.І., 

із співдоповіддю - Перший заступник Голови Державної казначейської служБІ! 

України Даневич О.С, Голова Рахункової палати Магута Р.М., голова 

підкомітету з питань державного фінансового контролю та діяльності 

Рахункової палати Комітету з питань бюджету Васильєв О.А. 

Керуючись частиною шостою статті 161 Регламенту Верховної Ради 

України, за результатами опрацювання звіту з урахуванням висновків 

Рахункової палати у Комітеті розроблено проект постанови Верховної Ради 

України «Про звіт нро виконання Закону України «Про Дсржавний бюджет 

України на 2012 рік)} (додаЄI11ЬСЯ), в якому НРОПОНУЄТЬСЯ звіт затвердити та 

надати відповідні доручення Кабінету Міністрів України щодо поліпшення 

управління бюджетними коштами для врахування у процесі виконання 

бюджету у 2013 році та при формуванні проекту бюджету на 2014 рік. 

Голова підкомітету з питань державного фінансового контролю та 

діяльності Рахункової палати Васильєв О.А. запропонував ухвалити таке 

рішення Комітету: рекомендувати Верховній Раді звіт Кабінету Міністрів нро 

виконання Закону про державний бюджет на 2012 рік затвердити та надати 
Уряду відновідні доручення згідно з підготовленим проектом постанов\!. 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати України - члеНІ! 

Комітету з питань бюджету Деркач АЛ., Чорноволенко О.В., Канівець ОЛ., 

Прес ман О.С., Буряк СВ., Мартовицький А.В., Ландик 13.1., Дубневич Я.В., 

Фищук о.г., Путілов А.С, Слюз Т.Я., Васильєв О.А., Калетнік О.М., 

Гєллєр Є.Б., Павлов К.Ю., Волков О.М., Шкварилюк В.В., а також Перший 

заступник Міністра фінансів України Мярковський А.І., Перший заСТУНlІІlК 

Голови Державної казначейської служби України Даневич О.С, Голова 

Рахункової палати Магута Р.М. 

Зокрема, народний депутат Канівець ОЛ. запропонував ДОІЮВНИПІ 

проект Постанови додатковим пунктом доручень Кабінету Міністрів УкраїНІ! з 

такою редакцією: «ЗдіііСllити nогаUlе/IІІЯ до 1 ли/1/IЯ 2() 13 року кредll1110рської 
заборговШ/Qсті місцевих бюд.жетів, яка утворилася ІІа KillelIb 2()J2 року 
вllаслідок блокуваllllЯ оргаllами Дер.J/сав//QЇ каЗllаче1Їської слу.J/Сби УкраїIІІІ 

nлате.жів органів місцевого са.новрядуваЮіЯ». 

Аналізуючи таку пропозицію, Перший заступник Міністра фінансів 

України Мярковський А.І. запропонував їі уточнити та викласти у такій 

редакції: «в.жити протягом двох місяців заходів щодо nогаlllеllllЯ 

кредиторської бюд.жетної заборговаllості за видатка~1lI .\Іісцевих 6юд.жеmів, 

яка Уl11ворuлася стШЮА111а / сіЧІІЯ 2()13 року». 

Після завершення обговорення Голова Комітету Гєллєр є'Б. поставив на 

голосування пропозицію голови підкомітету з питань державного фінансового 

контролю та діяльності Рахункової палати Васильєва О.А. з урахуванням 
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ПОllравки, озвученої народним дспутатом України КаніВІІем О.Л. та УТО'ІНСІІОЇ 

lIeplllIlM заСТУllllІІКОМ Міністра фінансів УкраїIІІІ МярковсьКlШ А.І. 

ЦЯ IІРОІІОЗИІІія була иідтримана 14-~Ia народними депутатами (із 27-х ПРlІсутніх 

на час голосування). 

Поряд з тим, надійшла окрема думка першого заступника Голови 

Комітету з питань бюджету - народного депутата України Калетник О.М. 

(додається 1/0 6 арк.). 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект Постанови 

Верховної Ради України «Про звіт про виконання Закону УкраїНІ! 

«Про Державний бюджет України на 2012 рік», внссений наРОДНIІМIІ 

депутатами України - члснами Комітету з питань бюджету: 

ПОСТАНОВА 

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 

Про звіт про виконання Закону УкраїНІ! 

«Про Державний бюджет України на 2012 рік» 

Проект 

Розглянувши звіт Кабінсту Міністрів України про виконання Закону 

України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» та висновки Рахункової 
палати шодо виконання Державного бюджету У країни за 2012 рік, Верховна 
Рада України зазначає таке. 

До Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рію) (далі -
Закон) протягом звітного псріоду вносилися зміни, у результаті яких значно 

збільшено планові показники державного бюджету: зокрема, збільшено ДОХОДІ! 

на 41,1 млрд гривень, видатки на 55,6 млрд гривень, повернення кредитів на 
0,8 млрд гривень та дефіцит на 13,7 млрд гривень. При цьому зазначені "Зміни 
не у повній мірі враховували поточний стан розвитку економіки та виконання 

бюджету. Загалом прийнято 38 законів про внесення змін до Закону, що є 

найбільшим показником внессння змін порівняно із попередніми бюджетними 

періодами і свідчить про необхідність підвищення якості й рсалістичності 

планування та затвердження бюджетних показників. 

Економіка України у 2012 році розвивалася за несприятливої 

зовнішньоекономічної кон'юнктури та повільного розвитку світової економіки. 

В таких умовах вдалося зберегти зростання вітчизняної скономіки, однак не 

було досягнуто враховані при затвердженні державного бюджету на 2012 рік 
окремі прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку. 

Зокрема, за попередніми даними, номінальний валовий внутрішній продукт за 
звітний рік становив 1408,9 млрд гривень при прогнозі 1500 млрд гривень, 
а його реальне зростання - 0,2 відсотка при прогнозі 3,9 відсотка. При цьому 
реальна заробітна плата в Україні збільшилася в середньому на 14,4 відсотка 
при прогнозованому й зростанні на 4,4 відсотка, що стало можливим як завдяки 
підвищенню номінальної заробітної плати, так і зниженню інфляції: індекс 
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споживчих цін (грудень 2012 року до грудня 2011 року) при прогнозованому 
рівні 107,9 відсотка становив 99,8 відсотка. 

Загалом через зведений бюджет України у 2012 році, за попередні!'.щ 

даними, перерозподілено 31,6 відсотка валового внутрішнього продукту проти 
30,6 відсотка у 2011 році. 

Доходи Державного бюджету України за 2012 рік становили 

346, І млрд гривень, або 92,5 відсотка затверджених (із змінами) показників. 

За експертною оцінкою Рахункової палати, фактичне відхилення реальнОІ"О 

валового внутрішнього продукту та індексу споживчих цін порівняно з 

прогнозом призвело до недонадходження запланованих доходів державного 

бюджету на 23,2 млрд гривень. 

Доходи загального фонду державного бюджету надійшли в обсязі 

289,6 млрд гривень, що становило 89,9 відсотка затверджених (із змінами) 

lІоказників, або менше на 32,6 млрд гривень. Невиконання планових lІокаЗНlІків 
відбулося переважно за основними бюджетоутворюючими платежами, зокрема: 

lІодатком на додану вартість із ввезених на територію України товарів 

(недоотримано 14,7 млрд гривень); податком на додану вартість з вироблених в 
Україні товарів (недоотримано 12,35 млрд гривень); акцизним податком з 

вироблених в Україні підакцизних товарів (недоотримано 3,9 млрд гривень); 
рентною платою за нафту, що видобувається в Україні (недоотримано 

3,4 млрд гривень); податком на прибуток підприємств (недоотримано 

2,4 млрд гривень); рентною платою за газовий конденсат, що видобувається в 
Україні (недоотримано 1,1 млрд гривень); іншими надходженнями, у тому 

числі від сплати премії за укладення угод про розподіл продукції 

(недоотримано 6,9 млрд гривень). При цьому відбулося lІонадпланове 

надходження окремих доходів, зокрема: коштів, що перераховуються 

Національним банком України (понаДIlланово надійшло І 0,4 млрд гривень); 
рентної плати за природний газ, що видобувається в Україні (понаДllланово 

надійшло 1,3 млрд гривень). 

Встановлений Законом обсяг доходів спеціального фонду дсржаВНОІ"О 

бюджету на 2012 рік виконано на \09,2 відсотка, або більше на 

4,7 млрд гривснь переважно за рахунок перевиконання окремих затверджених 
1l0казників, зокрсма щодо: власних надходжень бюджетних установ (на 

7,9 млрд гривень), ввізного мита (на 0,6 млрд гривснь). Водночас за окремими 
джерслами спеціального фонду затверджені показники не виконані, насамперед 

щодо: коштів від реалізації надлишкового озброєння, іншого майна Збройних 

Сил України та інших військових формувань (недоотримано І ,2 млрд гривснь), 
коштів від реалізації матсріальних цінностсй державного резерву 

(недоотримано 0,7 млрд гривень), надходжснь в рамках Ilрограм допомоги 

Європейського Союзу (не отримано кошти при плані 0,6 млрд гривень). 

Відшкодовано з державного бюджету податку на додану вартість в обсязі 

46 млрд гривень, що Ilеревищує відповідний показник 2011 року на 

3,2 млрд гривень, однак на 2 млрд гривень менше затвердженого 1l0каЗНІІка Ііа 
2012 рік. 
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Станом на 1 січня 20 ІЗ року податковий борг за податковими 

зобов'язаннями перед державним бюджетом становив 7,9 млрд гривень, що на 
9,З відсотка більше, ніж на початок 2012 року. При цьому відповідно до 

законодавства списано 4, І млрд гривень податкового боргу перед державним 
бюджетом. Натомість загальний обсяг переплат податків і зборів (обов'язкових 

платежів) до державного бюджету збільшився на 2,З млрд гривень і становив на 

1 січня 20 ІЗ року 21,1 млрд гривень. 

Втрати доходів бюджету внаслідок податкових пільг за 2012 рі к, 
за попередніми даними, загалом становили 91,6 млрд гривень, або 20,6 відсотка 
доходів зведеного бюджету, зменшилися за звітний перІОД на 

11,5 млрд гривень. 

За підсумкам" виконання дсржавного бюджету за 2012 рік дсфіцит 

становив 5З,4 млрд гривень (з них по загальному фонду - 5З,3 млрд Іривень), 

або, за llОl/ередніми даними, З,8 відсотка валового внутрішнього продукту, при 

затвердженому із змінами граничному обсязі дефіциту З8,8 млрд гривснь. 

Перевищення граничного обсягу дефіциту державного бюджету на 

14,6 млрд гривень (з них по загальному фонду - на 18,4 млрд гривень) стало 
наслідком невиконання плану за доходами у більших обсягах, НІж за 

видатками. 

Від приватизації державного майна до дсржавного бюджету надііішло 

6,8 млрд гривень, що менше затвердженого показника на З,2 млрд гривень. 

Державні запозичення у 2012 році здійснсні у сумі І 09,8 млрд гривснь 
(І 02,5 відсотка затвердженого показника та 97 відсотків уточненого l/лану), 

у тому ЧИСЛІ внутрішні запозичсння 66,8 млрд гривень (96 відсотків 
затвердженого показника та 96,5 відсотка уточненого Ішану) та зовнішні 

запозичення - 4З млрд гривень (114,5 відсотка затвердженого показника та 

97,8 відсотка уточненого плану). Витрати на погашення державного боргу 

становили 68,1 млрд гривень (1 ОЗ,З відсотка затвердженого 1l0казника та 

98,8 відсотка уточненого плану). Протягом звітного періоду планові і фактичні 

показники державних заrlOзичень та витрат на l/огашення дсржавного борr'у 

були збільшені відповідно до статей 15 і 16 Бюджстного кодексу України з 

метою заміщення недонадходження коштів від приватизації державного майна, 

а також для ЗДlиснення дострокового llогашсння та ВИКУllУ облігацііі 

внутрішньої державної позики з метою ефективного управління державним 

боргом. 

Державний борг на кінець звітного ІІеріоду становив З99.2 млрд гривень, 

або, за попередніми даними, 28,З відсотка валового внутрішнього ПРОДУКТУ. 
і збільшився за рік на 11,7 відсотка, але утримався у межах встановлсного 

Законом граничного обсягу (424 млрд гривень). 

У 2012 році дсржавні гарантії надано загалом в обсязі 75,З млрд гривснь, 
що майже в 6 разів більше, ніж у 2011 році, та на 4 I\IJ1РД гривснь меllше 

затверджено!'О граНl1'ШОГО обсягу. Гаршповшrии державою борг зріс за рік на 
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Загальний обсяг державного боргу та гарантованого державою боргу на 

кінсць звітного ІІеріО)IУ становив 515,5 млрд гривень, або, за НОllсрснніМIІ 

даними, 36,6 відсотка валового ВНУТРIШНЬОI'О продукту проти 36,3 відсотка Н<1 

кінець 2011 року. 

Залишки КОllпів державного бюджсту протягом року зменшилися на 

11,4 млрд гривень і на кінець року становили 27, І млрд гривень, з них за 

загальним фондом - 95,7 млн гривень. 

Таким чином, фінансування дефіциту загального фонду державного 

бюджету здійснювалося за рахунок здійснення державних ЗaJЮЗll'lень та 

надходження коштів від приватизації державного майна згідно з річним 

планом, а також шляхом використання залишків бюджетних коштів (у сумі 

17,3 млрд гривень) та залучення коштів єдиного казначейського рахунку (у сумі 
0,6 млрд гривень). 

Видатки Державного бюджету України 

395,7 млрд гривень, або 95,7 відсотка бюджетних 
загального фонду 343,6 млрд гривень, шо 

16,9 млрд гривень мснше бюджетних призначень. 

за 20 І 2 рік становили 

призначень, з них видаТКlI 

иа 4,7 відсотка або на 

За загальним фондом дсржавного бюджсту поточні видатки нроведсні на 

97,6 відсотка бюджстних асигнувань, а каиітальні видатки - на 67,5 відсотка 
бюджстних асш'нувань. llри цьому llI1Тома вага каllітаЛЬНI1Х ВllДаткlВ 

зменшилася з 9,4 відсотка у 20 І І році до 7,5 відсотка у 20 І 2 році. 

Захищені видатки державного бюджету провсдсні загалом в обсязі 

293,6 млрд гривень, або 98,7 відсотка бюджстних асигнувань, та стаНОВИЛIІ 

85,5 відсотка видатків загального фонду державного бюджету. 

Серсдньозважсні місячні розміри прожиткового мінімуму на одну особу 

за звітний період (І 042 гривень), мінімальної заробітної плати (І 09Х ГРІшні) та 
мінімальної пенсії (842 гривснь) збільшилися проти аналогічних IlОка'!lІІlків 

lІопсреднього року відповідно на 14, 14 та 9,8 відсотка. При цьому постіііно 
переглядався розмір посадового окладу пранівника першого тарифного 

ршряду, виходячи з якого розраховуються lІосадові оклади (тарифні ставки) на 

основі Єдиної тарифної сітки, та збільшився до 74 відсотків мінімальної 

заробітної плати. 

Пенсійному фонду України спрямовано видатки державного бюджсту 

у сумі 64,5 млрд гривень, що на 6,2 млрд гривень більше, ніж у 201 І роні. Разом 

з тим, у 20 І 2 році продовжувалася практика покрипя тимчасових касових 
розривів Пенсійного фонду України за рахунок коштів єдиного казначсйського 

рахунку. Заборгованість Пенсійного фонду України за такими кошта~НІ 

останніми роками нарощується та на 1 січня 2013 року становила 

49, І млрд гривень, що на 1 1,9 млрд гривень більше, ніж на початок 

попереднього року. Однак відповідно до частини п'ятої статті 43 БюджеПЮI'О 
кодексу України надання вказаних коштів належить здійснювати на у~ювах їх 

повернсння до кіння поточного бюджетного періоду, 
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За звіПlІlЙ період значно збільшилася бюджетна заборгованість 

РОЗПОРЯДНІІКІВ та одсржувачів коштів державного бюджету за зaJ'uлыlшш 

фондом: кредиторська заборгованість - майже удвічі до 4,35 МJlРД ГРІІВСНІ>, • 
)(ебітореька заборгованість - в 1,2 рази до майже З млрд ГРlІвень, І)юджстна 
зuборгованість за видатками спеніального фонду також збіJIЬШllJlася, а самс: 

кредиторська заборгованість - в 1,5 рази до 1,7 млрд гривень, дсбіторська' 
заборгованість - в 1,8 рази до 1,2 млрд гривень, При ньому зростання 

дебіторської заборгованості спричинено суттєвим розширенням ПРОТЯГО~І 

останніх років переліку товарів (робіт і послуг), ЩОДО яких МОЖЛІІВС здіііснсння 

попсрсдньої оплати, що має наслідком відволікання коштів з бюджетної СфСРIІ 

та погіршення фінансової ДИСШfПJlіни РОЗlІорядників і одержувачів бюджеТНIІХ 

коштів, Водночас, нарощсння кредиторської заборгованості, за ВИСНОВКОМ 

Рахункової палати, відбулося внаслідок неналежного управління бюджеТНIІМИ 

коштами, включаючи встановлення бюджетних асигнувань за каніталыlмIІ 

видатками псреважно на кінець року, несвоєчасне виконання бюджеТНIІХ 

програм та проведення платежів не в повному обсязі. 

Витрати з резервного фонду державного бюджету у 2012 роні Прl! 

бюджетних призна'lеннях 1,5 млрд гривень ЗДlІІснсні в обсязі 

0,25 млрд гривень, що на 0,15 млрд гривень мснше, ніж у 2011 році. 

Протягом звітного періоду Комітет Верховної Ради України з ПlІтань 

бюджету відповідно до частин шостої та восьмої ста'ггі 2З Бюджетного кодексу 

України здійснював ногодження рішень Кабінету Міністрів України щодо 

передачі окремих бюджетних IІризначень та переРОЗllоділу деяких видатків 

державного бюджету. Протягом року надійшло 120 звернснь він З7 П)JЮВНІІХ 
розпорядників коштів державного бюджету за З76 наПРЯ~JaI\llI по заПIJlЬНОМУ та 

спеціаJJl,НОМУ фондах державного бюджету загалом на 22,2 млрд ['рІІВСНЬ, ПРІІ 
цьому lІередача бюджстних Ilризначень і перерозподіл Вllдатків дсржавнOJ'О 

бюджету за бюджетною програмою «Державні капітальні ВllдаТКIІ, шо 

розподіляються Кабінетом Міністрів України» здійснювалися за відсутності 

порядку та критеріїв розподілу таких коштів, на що вказує Рахункова палата. 

Зазначене свідчить про неналежну якість бю!(жетного планування та [юслаблює 

відповідальність головних розпорядників коштів державного бюджету за 

результативність виконання бюджетних програм. 

За 2012 рік надано кредитів з державного бюджету у суМІ 

6,1 млрд гривень (з них за спеціальним фондом - у сумі 5,8 млрд гривень), 11І0 
на 0,9 млрд гривень менше, ніж за 2011 рік. 

Повернення кредитів до державного бюджету у звітному [[еріоді 

здійснено у сумі 2,З млрд гривень, або лише 17,4 відсотка затверджсних 

lІоказників. Проблемним також залишається стан розрахунків під[[риємств

позичальників за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, 

обсяг простроченої заборгованості за якими станом на 1 січня 20 ІЗ року 
становив 14,9 млрд гривень. Зазначене потребує 1І0силення контролю ІІЮДО 

здійснення розрахунків за кредитами (позиками), наданими з дсржавного 

бюджету, та вжиття заХОДІВ щодо застосування мехаНІЗМІВ 1І0гашення 
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відповідної простроченої заборгованості, визначених статтею 17 Бюджетного 
кодексу України. 

Інформація ІІрО досягнення у 2012 році головними розпорядникаШI 

коштів державного бюджету запланованої мсти, завдань та результаТІІВНИХ 

показників в межах бюджетних програм містить переважно кіЛЬКІсні 

індикатори виконання бюджетних програм та не відображає якісні зрушення у 

сферах компетенції головних розпорядників коштів державного бюджету та 

конкретні результати, досягнуті ними при реаllізації державної llOJIIТИКИ. 

У 2012 році з державного бюджету надано трансфертів місцевим 

бюджетам у сумі 124,5 млрд гривень, шо становить 1 О 1,3 відсотка бюджетних 
призначень, у тому числі за загальним фондом - 114,6 млрд гривень та 

Сllеціальним фондом - 9,9 млрд гривень. Їх питома вага у доходах місцевих 
бюджетів досягла 55,2 відсотка, відображаючи стійку тенденцію до зростання. 

Дотацію вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам 

ІІерераховано в повному обсязі (51,6 млрд гривень), з місцеВIІХ бюджетів до 

загапьного фонду державного бюджету передано кошти у сумі 

1,1 млрд гривень, або 97,9 відсотка затвердженого ІІоказника. 

Додаткові дотації надані у сумі 9 млрд гривень, що більше БЮ)lжеТlIИХ 
призначень на 52 відсотка. Таке перевищення відбулося в результаті здійсненнх 
Кабінетом Міністрів України перерозподілі в видатків державного бюджету і 

обумовлено необхідністю забезпечення напежними бюджетними ресурсами 

видатків місцевих бюджетів на оплату нраці і енергоносіїв. На виконання 

частини п'ятої статті 108 Бюджетного кодексу України у 2012 році місцевим 
бюджетам вперще надано додаткову дотацію на стимулювання міснеВIІХ 

органів влади за перевиконання у 2011 роні річних розрахункових обсягів 

1І0датку на прибуток та акцизного податку у сумі 1 млрд гривень. 

Субвенції з державного бюджету місневим бюджетам провелсні в обсязі 

63,8 млрд гривень, або 97,7 відсотка бюджетних ІІризначень, з них за загaJІыllмM 
фондом - 54 млрд гривень. 

ВіДІІовідно до статті 24-1 Бюджетного кодексу Українн у 2012 році 
вперше у складі видатків загапьного фонду державного бюджету угворено 

державний фонд регіоналыlгоо розвитку у сумі 1,6 млрд гривень, використання 
якого становило 61,2 відсотка бюджетних призначень. 

Рахунковою ІІaJШТОЮ за наслідками здіііснених контрольних заходів у 

Полтавській та Харківській областях вказано на недоліки у використанні 

субвенції на ЗДlиснення заходів щодо соціапьно-економічного розвитку 

окремих територій та коштів державного фонду регіонапьного розвитку, що 

стапо наслідком недотримання місцевими органами влади вимог законодавства 

ІІрИ формуванні переліків об'єктів, розпорошення коштів на окремі об'єкти з 

низьким ступенем будівельної готовності та зростання кількості об'єктів 

незавершеного будівництва. 

За 2012 рік до місневих бюджетів ющійшло в цілому 100,8 млрд грнвеНI, 
)\OXOДIВ (без урахуваНІІЯ міжбюджетних трансфертів), шо стаllОВИJlО 
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108,9 відсотка розрахункового показника Міністерства фінансів УкраїНІ!. 

Порівняно з 201 1 роком доходи місцевих бюджетів зросли на 

14,2 млрд гривень, або на 16,3 відсотка. Основними джерелами доходів 

місцевих бюджетів, як і у попередні роки, були податок на доходи фізичних 

осіб з часткою 60,6 відсотка та обсягом 61,1 млрд гривень (що збільщився 
порівняно з 2011 роком на 12,9 відсотка) і Ішата за землю із часткою 

12,5 відсотка та обсягом 12,6 млрд гривень (що на 17,6 відсотка більшс, ніж за 
2011 рік). Порівняно з 2011 роком У 1,8 рази зросли доходи бюджсту РОЗВІ!ТКУ і 

становили 7 відсотків у доходах місцевих бюджетів. 

Видатки місцсвих бюджетів (без урахування коштів, що псрсдаються до 

державного бюджету) за 2012 рік проведені загалом в обсязі 

221,2 млрд гривень, що становило 100,6 відсотка розрахункового І 10 КЮllll ка 
Міністерства фінансів України, із зростанням IlрОТИ 2011 року на 

43 млрд гривень, або на 24,1 відсотка. Як і у ПОІІерсдні роки, псреважна частина 

видатків загального фонду місцевих бюджетів спрямована на соціально

культурну сферу та соціальний захист (87,2 відсотка), залишаючи вкрай 

обмеженим фінансовс забсзпечення власних повноважень місцсвого 

самоврядування (насамперед житлово-комунального ГОСІІодарства). 

В економічній структурі видатків місцевих бюджетів зросла частка ІІОТОЧНИХ 

видатків і становила 92,7 відсотка. Водночас, відбулося значне зростання 

крсдиторської заборгованості за видатками місцсвих бюджетів (на 56,9 відсотка 
до 6,8 млрд гривснь). 

Враховуючи вищезазначсне, Верховна Рада України постановляє: 

1. Затвердити звіт Кабінсту Міністрів України вро виконання Закону 

України «Про Державний бюджет України на 2012 рік», взявши до відома, що 
державний бюджет виконано за доходами у сумі 346.054 млн І'РИВСНЬ, 
видатками 395.681,5 млн гривень, обсягом ІІовернення кредитів 

2.276,8 млн гривень та обсягом надання крсдитів - 6.094,5 млн гривснь, 
з дсфіцитом У сумі 53.445,2 млн гривень. 

2. Кабінету Міністрів України: 

І) нроаналізувати висновки Рахункової палати щодо виконання 

Дсржавного бюджету У країни за 2012 рік та вжити заходів щодо неДОIlУЩСННЯ 
норушень бюджетного законодавства у поточному і наступних бюджстних 

ПСРlOдах; 

2) звернути увагу на необхідність дотримання вимог Бюджетного кодексу 
У країни щодо забезнсчення реалістичності бюджетних ІІокюників при 

підготовці законодавчих пропозицій про внсссння змін до Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2013 рік»; 

3) забеЗІІСЧИТИ своєчасне та в ІІОВНОМУ обсязі подання органами, що 

контролюють СІІраВЛЯНІІЯ надходжень бюджету, звітності відповідно до 

часТІІНИ трстьої стапі 59 та частини трстьої стапі 60 БюджстнОІ'О KOJieKcy 

України; 
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4) вжити заходів щодо збереження оборотноІ'О заЛIІШКУ бюджеТНIІХ 

коштів на кінець бюджетноІ'О lІеріоду в обсязі, необхідному ДЛЯ 1І0КРІІІТЯ 

тимчасових касових розривів ІІа початку нового бюджеТIІОГО періоду; 

5) вжити заходів щодо відновлення коштів єдюlOГО каЗllачеііСЬКОI"О 

рахунку, залучених )щя фінансування загаJlЬНOl'О фонду )\ержавного бюджету у 

2012 році; 

6) вжити заходів щодо погашення заборгованості за позиками, надаНИМIІ 
Пенсійному фонду України за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку, 

та недопущення 11 нарощування, забезпечуючи систеМНІСТЬ розв'язання 

lІитання збалансування бюджету Пенсійного фонду України; 

7) активізувати роботу з погашення простроченої заборгованості перед 
державним бюджетом за кредитами, залученими державою або І!ід державні 

гарантії, та за кредитами з державного бюджету з обов'язковим застосуванням 

механізмів 1І0гашення такої заборгованості, визначених ста'Ггею 17 БюджеТIІОIО 
кодексу України; 

8) вжити заходів ІІ(ОДО повернення до державного бюджету у 2() 13 роні 
коштів, наданих у 2011-2012 роках для кредитування Аграрного фшщу; 

9) вжити заходів щодо погашення кредиторської і дебіторської бюджетної 
заборгованості, насамнсрсд простроченої, та ПОСИЛИТlI контроль 'Щ 

дотриманням фінансової дисципліни РОЗl!орядниками бюджетних коштів; 

І О) ВЖИТИ протягом двох місяців заходів щодо погашення кредиторської 

бюджетної заборгованості за видатками МІсцевих бюджетів, яка утворилася 

станом на І сі 'ІНЯ 2013 року; 

11) упорядкувати виконання платіжних доручень відповідно до взятих 
бюджетних зобов'язань, забезпечуючи своєчасне нроведення l\JIатежів; 

12) вжити заходів щодо обмеження ВИllадків 1І0передньої ОIІЛаТl1 товарІВ 
(робіт і послуг) за бюджетні кошти; 

13) посилити контроль за проведенням головними розпорядниками 

коштів державного бюджету видатків державного бюджету на центраJIIзоваНI 

заходи, унеможливлюючи здійснення платежів за адміНlстраТИВIЮ

тернторіальними одиницями понад визначені обсяги; 

14) забезпечити здійснення перерозподілу витрат державного бюджету 
ВІІКЛЮ'ІНО за наявності об'єктивних Л\дстав фінансово-економічної 

доцільності та вжити заходів щодо посилення відповідальності головних 

розпорядників коштів державного бюджету за якість планування бюджетних 

програм; 

15) продовжити роботу з подальшого впровадження оцінки ефективності 
бюджетних програм, зосередивши увагу на необхідності застосування у 

бюджетному процесі результативних показників бюджетних IІрограм 

(насамперед, показників якості та ефективності); 
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1 б) забезпечити дієвий контроль за дотримаННЯ~1 законодавства та 

раніонаЛЬНIІМ і ефективним використанням fiюджетних коштів, зокрема шодо 

держаВНОI'О фонду регіонального розвитку, субвенції з державного filOджету , 
місневим бюджетам ІІа здійснення заходів щодо соlIіалыl-економічIlогоo 

розвитку окремих територій та державних капітальних ВI1Д;:lТків, що 

РОЗIlоділяються Кабінетом Міністрів України; 

17) подати Комітету Верховної Ради України з питань filOджету 

інформацію про виконання нього пункту цієї Постанови до 1 бсрсзня 2014 року, 

3. Ця Постанова набирає чинності з дня й ПРИЙНЯТТЯ. 

Голова Верховної Ради України В. РИБАК 

2. СЛУХАЛИ: 
lIро проект Основних напрямів бюджетної політики на 2014 рік. 

Відмітили: 

Перший заСТУІІНИК Міністра фінансів УкраїIІИ МЯРКОВСЬКІІЙ АІ. 

представив Комітету урядовий проект Основних напрямів fiюджеТIІОЇ поліТIІКIІ 

на 2014 рік. 
Поданий урядовий проект Основних напрямів бюджетної політики 

на 2014 рік (далі - проект Основних напрямів) відповідає вимогам частини 

четвертої статті ЗЗ Бюджетного кодексу України до змісту такого документу, 

а саме: грунтується на І1РОГНОЗНИХ і програмних документах економічного та 

соніального розвитку України та містить положення ІІа 2014 рік, зокрема, щодо: 
- основних прогнозних макропоказників економічного і соніального 

розвитку (номінальний ВВП - 1.694,8 млрд грн, реальний темп зростання 

ВВП - 103%, індекс споживчих нін (грудень до грудня попереднього року) -
1 08,З%, рівень безробіття - 7,1-7,4%); 

- утримання граничного обсягу дефіниту державного бюджету в межах 

З% ВВП; 

- збереження з урахуванням вимог податкового законодавства Lraстки 

перерозподілу ВВП через зведений бюджет на рівні, що не перевищує зо%; 

- утримання обсягу державного боргу на рівні не більш як ЗІ % ВВП; 
- надання державних гарантій в обсязі, що не перевищує З% ВВП дЛЯ 

кредитування інвестиційних програм (проектів); 

- визначення питомої ваги місцевих бюджетів у зведеному бюджеті не 

нижче показника 201З року (42%). 

Голова Комітету Гєллєр Є,Б. поінформував Комітет щодо опрацювання 

урядового проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2014 рік 
відповідно до вимог Регламенту Верховної Ради України. 

Відповідно до вимог частини третьої статті 33 Бюджетного кодексу 

України і частини перщої статті 152 Регламенту Верховної Ради України 

Кабінет Міністрів України має не пізніще І квітня року, що передує плановому, 
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схвалити проект Основних напрямів бюджетної політики на настунний 

бюджетний період і у триденний строк подати його до Верховної Ради. 

При цьому, схваливши 27 березня п.р. проект Основних нанрямів 

бюджетної політики на 2014 рік (розnоряд:ження Кабінету Міністрів YKpaiim 
NP 213-р), Уряд подав такий документ до Верховної Ради лише 1 О квітня н,р. 
(реєстр. Н!! 2769). Зазначене унеможливило дотримання встановленого терміну 
розгляду цього документу Верховною Радою (не пізніше 30 квітня). 

Відповідно до спеціальної процедури, визначеної статтею 152 Регламенту 
Верховної Ради, Комітет з питань бюджету має розглядати ПРOllOзиції народних 

депутатів і комітетів та на основі урядового проекту Основних наПРЯМІВ І 

пропозицій до нього готувати відповідний проект постанови. 

Народні депутати і комітети мали можливість розшянути урядовий 

проект Основних напрямів та подати до Комітету з Ilитань бюджету свої 

пропозиції не пізніше 22 квітня. Однак, після закінчення ветановлеНОI'О 

Регламентом строку пропозиції до Комітету ше і сьогодні нроДовжують 

надходити. Зважаючи на необхідність дотримання вимог Регламенту та з 

об'єктивних обставин, такі пропозиції не розглядаються. 

у Комітеті з питань бюджету за участю у"овноважених представників 

Міністерства фінансів України опрацьовано подані до 1 травня 2013 року 
ПРOllOзиції 6 народних депутатів, 2 депутатських фракцій (Вссукраї//ського 

об 'єднання «Свобода»; КомуністllЧНОЇ партії УкраїНІІ) та 8 комітетів (з I1Ul11aJ/b 

боротьби з організовшюю злочинністю і корупцією: у справах nенсіонсрі(1, 

ветеранів та інвалідів; з питань соціальної політики 1110 праці: з 111/11/(11І1, 

національної безпеки і оборони: з питань законода(1ЧО<'О забезnечеНIІЯ 

правоохоронної діяльності; з l7l/lnaHb науки і освіти; з I1lIll1aJ/b дср:»савllого 

будівництва та місцевого са~~tOврядуваJ/НЯ, а тако,ж Спеціальної КОllтроль/юї 

комісії з nИlnань nриватuзаціі). 

Крім того, до Комітету надійшли звернення стосовно даного питання, 

автори яких не є суб'єктами права законодавчої ініціативи (а са.ме: Федерації 

nрофесійнux спілок України, Асоціації .І/іст України, Професійної спілки 

nрацівників охорони здоров 'я Укра Їн 1/, Спільного nредставlil/llького оргаllУ 

стОРОНlI роботодавців ІІа національному рівІІі) Ікопії таКІІХ звернень БУЛIІ 

надані народним депутатами - членам Комітету/. 

Водночас, під час опрацювання даного питання у першу чергу взято ло 

уваги завдання Національного IlЛану дій на 2013 рік щодо Вllровадження 

Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, 

конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» (заmверд,жеllого Указо." 

Презuдента України від 12.03.2013 N! 128), положення Основних наllрямів 

бюджетної політики на 2013 рік (схвалених 110стшювою Верховної Ради 

України від 22.05.2012 NP 4824-V/) та Державну llрограму активізації розвитку 
економіки на 2013-2014 роки (заmверд:жену 110становою Кабінету Міністрів 
УкраіНlI від 27.02.2013 NP 187), а також річний звіт Кабінету Міністрів УкраїНІ! 
про виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2() 12 рік». 

За Ilідсумками опрацювання такого IІІlТallНЯ ІІідготовлено таБJIIlllЮ 

ІІРОl10Зllцііі з ВlІсновкаМIІ щодо їх врахування /додасmься/, на ІІідставі якої 

13 

схвалити проект Основних напрямів бюджетної політики на настунний 

бюджетний період і у триденний строк подати його до Верховної Ради. 

При цьому, схваливши 27 березня п.р. проект Основних нанрямів 

бюджетної політики на 2014 рік (розnоряд:ження Кабінету Міністрів YKpaiim 
NP 213-р), Уряд подав такий документ до Верховної Ради лише 1 О квітня н,р. 
(реєстр. Н!! 2769). Зазначене унеможливило дотримання встановленого терміну 
розгляду цього документу Верховною Радою (не пізніше 30 квітня). 

Відповідно до спеціальної процедури, визначеної статтею 152 Регламенту 
Верховної Ради, Комітет з питань бюджету має розглядати ПРOllOзиції народних 

депутатів і комітетів та на основі урядового проекту Основних наПРЯМІВ І 

пропозицій до нього готувати відповідний проект постанови. 

Народні депутати і комітети мали можливість розшянути урядовий 

проект Основних напрямів та подати до Комітету з Ilитань бюджету свої 

пропозиції не пізніше 22 квітня. Однак, після закінчення ветановлеНОI'О 

Регламентом строку пропозиції до Комітету ше і сьогодні нроДовжують 

надходити. Зважаючи на необхідність дотримання вимог Регламенту та з 

об'єктивних обставин, такі пропозиції не розглядаються. 

у Комітеті з питань бюджету за участю у"овноважених представників 

Міністерства фінансів України опрацьовано подані до 1 травня 2013 року 
ПРOllOзиції 6 народних депутатів, 2 депутатських фракцій (Вссукраї//ського 

об 'єднання «Свобода»; КомуністllЧНОЇ партії УкраїНІІ) та 8 комітетів (з I1Ul11aJ/b 

боротьби з організовшюю злочинністю і корупцією: у справах nенсіонсрі(1, 

ветеранів та інвалідів; з питань соціальної політики 1110 праці: з 111/11/(11І1, 

національної безпеки і оборони: з питань законода(1ЧО<'О забезnечеНIІЯ 

правоохоронної діяльності; з l7l/lnaHb науки і освіти; з I1lIll1aJ/b дср:»савllого 

будівництва та місцевого са~~tOврядуваJ/НЯ, а тако,ж Спеціальної КОllтроль/юї 

комісії з nИlnань nриватuзаціі). 

Крім того, до Комітету надійшли звернення стосовно даного питання, 

автори яких не є суб'єктами права законодавчої ініціативи (а са.ме: Федерації 

nрофесійнux спілок України, Асоціації .І/іст України, Професійної спілки 

nрацівників охорони здоров 'я Укра Їн 1/, Спільного nредставlil/llького оргаllУ 

стОРОНlI роботодавців ІІа національному рівІІі) Ікопії таКІІХ звернень БУЛIІ 

надані народним депутатами - членам Комітету/. 

Водночас, під час опрацювання даного питання у першу чергу взято ло 

уваги завдання Національного IlЛану дій на 2013 рік щодо Вllровадження 

Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, 

конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» (заmверд,жеllого Указо." 

Презuдента України від 12.03.2013 N! 128), положення Основних наllрямів 

бюджетної політики на 2013 рік (схвалених 110стшювою Верховної Ради 

України від 22.05.2012 NP 4824-V/) та Державну llрограму активізації розвитку 
економіки на 2013-2014 роки (заmверд:жену 110становою Кабінету Міністрів 
УкраіНlI від 27.02.2013 NP 187), а також річний звіт Кабінету Міністрів УкраїНІ! 
про виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2() 12 рік». 

За Ilідсумками опрацювання такого IІІlТallНЯ ІІідготовлено таБJIIlllЮ 

ІІРОl10Зllцііі з ВlІсновкаМIІ щодо їх врахування /додасmься/, на ІІідставі якої 

13 



доопрацьовано урядовий IІроекг Основних напрямІВ з урахуванням 

підтриманих пропозицій. 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати України - члени 

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

Волков О.М., Буряк с.В., Жеребнюк В.М., Атрошенко В.А., Шкварилюк В.В., 

Канівець ОЛ., Слюз Т.Я., Михальчишин Ю.А., Дубневич Я.В., Деркач АЛ., 

Павлов К.lО., Ландик В.1., Мартовицький А.В., а також Перший заступник 

Міністра фінансів України Мярковський А.1. 

Підсумовуючи обговорення, Голова Комітету з ІІитань бюджету 

Гєллєр Є.Б. запропонував Комітету таке рішення Комітету: рекомендувати 

Верховній Раді прийняти проект постанови Верховної Ради «Про Основні 

напрями бюджетної політики на 2014 рік» у доопрацьованій Комітетом 

редакції. 

За наслідками голосування більшістю голосів 114 із 23 присутніх на час 
прийняття рішення/ підтримано оголошену Головою Комітету пропозицію. 

Поряд з тим, надійшла окрема думка першого заступника ГОЛОВІ! 

Комітету з питань бюджету - народного депутата України Калетник О.М. 
(додається ІІа 2 арк.). 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати Верховній Раді України ПРІІЙНЯТИ проект ІІастаНОВІ! 

Верховної Ради ІІрО Основні наІІРЯМИ бюджетної ІІолітики на 2014 рік у 

ДООllрацьованій Комітетом з питань бюджету редакції: 

ПОСТАНОВА 

Верховної Ради У країни 

Про Основні наІІРЯМИ бюджетної політики на 2014 рік 

Проект 

ВіДllOвідно до статті 33 Бюджетного кодексу України і етапі 152 
Регламенту Верховної Ради України Верховна Рада України 11 ост а н о в л я є : 

1. Схвалити Основні наІІРЯМИ бюджетної ПОЛІТики на 2014 рік 
(додаються). 

2. Кабінету Міністрів України підготувати та подаТIІ до Верховної Ради 
У країни проект закону про Державний бюджет У країни на 2014 рік з 

урахуванням Основних напрямів бюджетної політики на 2014 рік. 

Голова Верховної Ради 

України 
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СХВАЛЕНО 

Постановою Всрховної PaДlI України 

від 2013 року N~ _-УІІ 

ПРОЕКТ ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ 

БЮДЖЕТНОї ПОЛІТИКИ НА 2014 РІК 

Основні напрями бюджетної політики на 2014 рік розробнені відповідно 
до визначених у щорічному посланні Президента України до Всрховної Ради 

України про внутрішнє і зовнішнє становище України пріоритетів та 

rpунтуються на положеннях Програми економічних реформ на 2010-2014 РОКІ! 
«Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефсктивна держава», 

Державної програми активізації розвитку eKOHOMiКl1 на 2013-2014 роки, інших 
прогнозних і програмних документів економічного та соціаньного РОЗВИТКУ 
України. 

Реалізація бюджетної політики на 2014 рік буде спрямована на підтримку 
основних секторів економіки, активізацію процесів модернізаllії нш(іОНШlhНОГО 

виробництва, продовження здійснення комплексу заходів, спрямованих на 

поліпшення інвсстиційного клімату в Україні, стимунювання СКСІЮРТУ, 

зменшення рівня безробіття та підвищсння рівня добробуту І"ромадян. 

Основні прогнозні макропоказники 
економічного і соціального розвитку України на 2014 рік 

Під час визначення Основних напрямів бюджетної політики на 2014 рік 
враховано такі основні прогнозні макропоказники економічного і соuіаЛЬНОI"О 

розвитку України на 2014 рік: 

валовий внутрішній продукт номінальний - 1694,8 млрд гривень; 

вш\Овий внутрішній продукт реШІЬНИЙ, тсмпи зростання - 103 віжотки; 

індекс СІ\ОЖИВ<ІИХ цін (грудень до грудня ПОПСрСДlIЬОГО року) 

10Н,3 відсотка; 

індекс цін виробників (грудень до грудня 1І0ПСРСДНЬОГО року) -
10Н,6 відсотка; 

рівень безробіття, визначений за методологією Міжнародної організанії 
праці, - 7,1-7,4 відсотка. 

Для розрахунку бюджетних показників використовуватимуться 

припущення щодо офіційного обмінного курсу гривні до донара США у 

середньому на рік та на кінець року, враховані в розрахунках основних 

прогнозних макропоказників економічного і соціШІЬНОГО розвитку України на 

2014 рік, виходячи з положень, визначених Основними засадами ГРОІІІОВО

кредитної політики Національного банку України. 

Зростання базового індексу споживчих цін буде утримано на рівні 

4-6 відсотків, що відповідає цілям на середньострокову перснективу, 

встановленим в Основних засадах грошово-кредитної нолітики на 2013 рік. 
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Разом з цим нестабільність на світових фінансових та товарних ринках 

1Іj1"ЗВОJ!llТиме до виникнення об'єктивних ситуативних КОЛlшаlll, Ilін, 

включаючи ЦІНИ на енергоносії, з метою забезпечення беззбитковості роБОТІ! 

окрем"х І'алузей економіки, що може "ризвести до тимчасового КОЛІІваНІІЯ 

індексу СIIOЖИВЧИХ цін, якиіі становитиме до кінця 2014 року 8,3 відсотка. 

Зазначені макропоказники можуть бути уточнені відповідно до поточного 

стану соціально-економічної ситуації у 2013 році шляхом прийняття Кабінетом 
Міністрів України рішення щодо схвалення основних ІІРОГНОЗНІІХ 

макропоказників економічного і соціального розвитку УкраїНІ! на 2014 рік та 
враховуватимуться під час підготовки IІроекту Державного бюджету України 

на 2014 рік. 

Основні завдання бюджетної політики 

Подальша стабілізація державних фінансів передбачає: 

утримання граничного обсягу дефіциту державного бюджету в межах 

3 відсотків валового внугрішнього продукту; 

утримання обсягу державного боргу на РІВНІ не більш як 31 ВІДсоток 
валового ВНУТРІШНЬОГО продукту; 

збереження з урахуванням норм податкового законодавства частки 

перерозподілу валового внутрішнього продукту через зведений бюджет на 

рівні, що не перевищує 30 відсотків; 

фінансування дефіциту загального фонду державного бюджету 

Ilереважно шляхом здійснення внутрішніх запозичень; 

фінансування дефіщпу спеціального фонду державного бюджету за 

рахунок кредитів (ІІОЗИК), щО залучаються державою від інозеМНIІХ держав, 

банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвеСТllllіЙНIІХ 

Ilрограм (проектів); 

надання державних гарантій для реалізації інвестиційних проекТІВ, 11\0 
мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвитку економік" 

України, в обсязі, що не перевищує 3 відсотків валового внутрішнього 

продукту (залежно від стану піДl'ОТОВКИ таких проектів); 

вжиття заходів щодо проведення активних операцій, пов'язаних з 

унравлінням державним боргом та ліквідністю єдиного казначейського 

рахунка, у межах граничного обсягу державного боргу на кінець бюджетного 

lІерlOДУ; 

управління ризиками, пов'язаними з державним боргом та наданням 

державних гарантій; 

продаж за сприятливих умов на фінансових ринках пакетів аКЦІИ, що 

належать державі у статутному капіталі банків, у капіталізації яких взяла участь 

держава, із зарахуванням таких коштів до державного бюджету та їх 

Сllрямуванням переважно на дострокове погашення державного боргу; 
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встановлення розміру прожиткового мінімуму та соціальних гарантій, які 

визначаються на його основі, з урахуванням зростання показНИКІВ реаІІЬНОГО 

сектору економіки та індексу СПОЖИВЧИХ цін; 

забезпечення еКОНОМІЧНО обгрунтованого підвищсння МІНІмальної 

заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) ІІрацівника 

І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з урахуванням необхідності 

поетаIlНОГО скорочення розриву між зазначеними показниками; 

підвищення якості та ефективності здійснення витрат розвитку бюджету 

шляхом спрямування таких коштів на реaJІізацію ІІріоритетних інвестиційних 

проектів з урахуванням результатів оцінки їх економічної ефективності; 

підвищення РІВня СОЦіаЛЬНОГО захисту малозабезпечених верств 

населення; 

забезпечення прямого зв'язку між соціальними пільгами та джерелами 

механізмом відшкодування їх вартості надавачам, llUСИJJення адресності 

надання всіх видів пільгових послуг на підставі їх обліку та упорядкування 

ІІереліку їх отримувачів встановленням еКОНОМІЧНО та СОЦіаЛЬНО 

обгрунтованих нормативів споживання ВІДПОВІДних послуг, визначення 

методики розрахунку обсягу компенсаційних виплат за IllЛЬГОВИЙ проїзд 

окремих категорій громадян; 

недопущення виникнення заборгованості з виплати заробітної плати 

працівникам бюджетної сфери; 

продовження виконання зобов'язань держави з поступової компенсації 

громадянам України втрат від знецінення грошових заошаджень, вкладсних до 

2 січня 1992 року в установи Ощадного банку колишнього СРСР, що діяли на 
території України, та у державні цінні папери, придбані в таких установах; 

оптимізацію структури чисельності військових формувань та 

правоохоронних органів із спрямуванням вивільнених бюджеТІ/ИХ коштів на 

розвиток озброєння та ВІИськової техніки (використовуючи вітчи'зняНІ 

розробки, високі тсхнології і виробничі потужності оБОРОННО-I1РОМИСJJОВОІ'О 
комплексу), підвищення інтенсивності бойової підготовки і соціaJlЬНИЙ захист 

військовослужбовців (осіб рядового і наЧaJlЬНИЦЬКОГО складу); 

послідовне підвищення рівня ГРОШОВОІ'О забезпечення 

військовослужбовців (осіб рядового і наЧaJlЬНИЦЬКОГО складу); 

удосконалення порядку призначення, перерахунку та індексації "снсії, 

створення рівних умов індексації пенсії неЗaJІежно від підстави їі "ризначення; 

подальшс ВІІроваджсння оцінки ефективності бюджетних "рограм та 

врахування й результатів у бюджетному процеСІ, насамперед для ПІДвищення 

якості бюджетного планування; 

УДОСКОНaJlення бюджетного законодавства в чаСТІШІ встановлення 

відносної веЛИЧIlНИ граничних обсягів надання кредитів "ід державні І'арантії 

та більш жорстких умов їх надання, а також Уllорядкування нсрсліку І'ОЛОВНИХ 
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розпорядників бюджетних кошТІВ відповідно до lIідсумків lIроведення 

адміністративної реформи. 

Пріоритетні завдання податкової політики 

Пріоритетними завданнями податкової lIолітики у 20 \4 році будуть 

МІНІмізація ризиків ухилення від сплати податків та максимальне СlIрИЯННЯ 

розвиткові внутрішнього виробництва шляхом зниження 

(соціального) навантаження на фактори виробництва та 

аДМІНІстрування податКІВ, зокрема: 

1І0даткового 

Сllрошення 

зміна ставок оподаткування, визначених в абсолютних значеннях, з 

урахуванням індексів споживчих цін, індексів цін виробників промислової 

продукції щодо деяких податків і зборів; 

встановлення об'єктивних критеріїв, вимог щодо надання подаТКОВIІХ 

пільг з метою уникнення необгрунтованих втрат J\оходів бюджету; 

удосконалення механізмів протидії ухиленню від сплати водатків та 

зменшенню податкових зобов'язань; 

детінізація економіки, легалізація зайнятосТІ І ДОХОДІВ громадян, 1110 
забезпечить збільшення надходжень бюджетів та фондів загальнообов'язкового 

державного соціального і пенсійного страхування без посилення фіскального 

навантаження; 

розширення бази обкладення lюдатком на нерухоме майно, ВІДмінне ВІД 

земельної ділянки, перегляд ставок та спрощення процедури ОІюдаткування 

туристичного збору для зміцнення фінансової основи місцевих бюджетів; 

запровадження податку на багатство та розкіш; 

підвищсння ставок плати за користування надрами; 

запровадження механізмів трансфертного ціноутворення; 

адаптація 1І0даткового законодавства України до законодавства 

ЄВРОlIСЙСЬКОГО Союзу; 

підписання конвенцій lIрО уникнення подвійного Оllодаткування з іНШllМИ 

державами; 

своєчасне бюджетне відшкодування податку ІІа додану вартість згідно з 

вимогами податкового законодавства та недопущення виникнсння 

заборгованості бюджету з відшкодування цього водатку; 

удосконалення адміністрування обов'язкових платежІВ та I3IICCКlB 

нефіскального характеру, що СlIравляються відповідно дО ІІУНКТУ 2 
підрозділу \ О розділу ХХ Податкового кодексу України, та їх систсматизація 
шляхом включення відповідних положень до Податкового кодексу України; 

удосконалсння механізму відтверджсння МИТНОЇ вартості товарІВ, які 

закуповують вітчизняні lIідприємства для виготовлсння IІI1lщукції; 
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якісне обслуговування платників податків 

документообігу 

шляхом Вllровадження 

електронного з метою СllрОlllення повноцінного 

аДМlІlІстрування flOjЩТКlВ та мінімізації витрат часу на Сllілкування між 

IІлаТНl1ками нодатків та контролюючими органами. 

Реалізація пріоритетних державних цільових програм 

Реалізація нріоритетних державних цільових програм здійснюваТl\меться 

в межах Державного бюджету України на 2014 рік відповідно до шорічнorо 
1І0елання Президента України до Верховної Ради України IlрО внутрішнє і 

зовнішнє становище України, ПрOl'рами економічних реформ на 2010-
2014 роки «Заможне СУСllільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна 
держава». 

Взаємовідносини державного бюджету з місцеВИМIІ бюджетами 

Забезпечення стійкого еКОНОМІЧНОГО РОЗВI1ТКУ регІОНІВ 

здійснюватиметься ШЛЯХОМ: 

збільшення питомої ваги МІсцевих бюджетів у зведеному бюджеті 

України з урахуванням: 

- розмежування на законодавчому рівні ДОХОДІв МІЖ державним та 

місцевими бюджетами; 

надання СОЦШЛЬНИХ гарантій та виконання СОЦІальних ІНЩШТИВ 

Президента України; 

- зростання мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму; 

- внесення змін до актів податкового законодавства в частині їх впливу на 
доходи місцевих бюджетів; 

проведення аДМІНІстративної та аДМІНІстративно-територіальної 

реформи; 

- подальшого реформування медичної галузі; 

піДВllщення фінансової спроможності місцевих бюджетів; 

удосконалення формульного підходу до розрахунку доходів та видатків 

місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсну міжбюджеТНIІХ 

трансфертів; 

lІідвищення IІрозорості та ефективності використання бюджеТНIІХ коштів 

шляхом заllровадження програмно-цільового методу складення та ВlІконання 

місцевих бюджетів; 

підвищення рівня обфунтованості бюджетного планування на місцевому 

рівні шляхом встановлення взаємозв'язку бюджетних ІюказниКІВ 13 
стратегічними ЦІлями соціально-економічного розвитку територій та 

заIlровадження планування місцевих бюджетів на середньострокову 

перспективу; 
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збалансування загальнодержавних регіонаЛЬНIІХ 
. . 
IІпереСI в за 

пріОРИТСТlfl1ШI напрямами РОЗВИТКУ регіонів; 

ІІадання дсржавної lІіДТРIІМКИ через державний фон)! регіонаЛl,НОГО 

РОЗВИТКУ, щО формується в обсязі не менше І відсотка ІІРОПЮЗІІОІ'О оБСЯI'У 

доходів загального фонду IІроекту державного бюджсту, та IІІДГОТОВКlI 

пропозицій ЩОДО розподілу коштів цього фонду з переліком відповідних 

програм і заходів разом з проектом закону про Державний бюджет України на 

2014 рік; 

завершення реалізації пілотних проектів з відпрацювання моделі 

реформування системи охорони здоров'я відповідно до Закону України «Про 

J10РЯДОК проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькііі, 

ДніllРОl1етровській, Донецькій областях та місті КlІєві»; 

ПОI'ашення заборгованості з різниці в тарифах на теllЛОВУ енерпю, 

ПОСЛУІ'И з центраЛІзованого водопостачання та ВОДОВlДведсння, що 

вироблялися, траНСlІортувалися та постачалися населенню, яка виникла в 

зв' язку з невідповідністю фактичної вартості теплової снеРl'ії та ІІОСЛУГ '3 

централізованого ВОДOlюстачання та водовідведення тарифам, що 

затверджувалися або погоджувалися віДlІовідними органами влади; 

розвитку ринку цінних паперів, випущених Верховною Радою 

Автономної Республіки Крим та міськими радами, та удосконалення Ilроцедур 

здійснення місцевих запозичень з метою залучення коштів для регіонаЛЬНОI'О 

розвитку. 

Інші питання, вирішення яких необхідне )!ЛЯ складення 

проекту закону про Державний бюджет України на 2014 рік 

Для складення проекту закону про Державний бюджет України на 

2014 рік необхідно вирішити питання щодо: 

проведення приваТИЗаІ\їі державного майна з урахуванням ПрllН!ІІlПlВ 

відкритості і прозорості з метою завершення основного стану IІРlІватшації та 

забезпечення надходжень до державного бюджету в обсЯ!'ах, IІсре)!ба'lСIIІIХ у 

програмних документах, а також створення умов для ефективного РОЗВІІТКУ 

підприємств після приватизації, зокрема залучення інвестицій для модсрнізації 

потужностей таких lІідприємств; 

поліпшення порядку координації дій центральних оргаНІВ Вllконав'IОЇ 

влади у процесі підготовки до продажу пакетів акцій акціонерних TOBaplICTB та 
ШJ\lСНИХ майнових комплексів державних підприємств, IlЮДО яких IIРllіінято 

рішення IІрО приватизщію; 

ліквідації заборгованості з виплати заробітної плати перед праціВНlІками 

державних підприємств, що визнано банкрутами, та lІогашення ПРllскореllИМl1 

темпами такої заборгованості на економічно активних підприємствах; 

забезпечення проведення відбору інвестиційних проектів та проеКТНIІХ 

(інвестиційних) пропозицій для отримання державної піДТРIІМКИ ВІ1КЛЮЧІЮ 
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. . 
IІпереСI в за 
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щодо тих, що внесені до Державного реєстру інвестиційних нроекТlВ та 
проектних (інвестиційних) пронозицій; 

удосконалення норядку координації дій центральних органів виконавчої 

влади У процесі розроблення та/або реалізації інвестиційних проектів, а також 
проведення щорічного аудиту з метою оцінки ефективності унравління та 

реалізації інвестиційних проектів; 

1І0СТУПОВОГО переходу від утримання постачальників соціaJlЬНИХ послуг 

до замовлення та оплати фактично наданих таких послуг відповідно до 
. . 

державних стандарТІВ СОЦІальних нослуг, а також НaJшгодження обліку 

фактично наданих СОЦlaJlЬНИХ ІІОСЛУГ дЛЯ визначення ВIДПОВIДНlIХ видатКІВ 

бюджету; 

здійснення з 2014 року нрийому на підготовку фахівців за рахунок 

бюджетних коштів вищими навчальними закладами IIl~IY рівня акредитації 

виключно державної та КОМУНШIЬНОЇ форм власності; 

оптимізації мережі вищих навчальних закладів, піДl"Oтовка фахівців в 

яких здійснюється за рахунок коштів державного та місвевих бюджетів, 

шляхом створення на їх базі УКРУІІнених ІІОТУЖНИХ регіональних університетів; 

запровадження принцину фінансової самостійності вищих навчальних 

закладів, насамперед, шляхом законодавчого врегулювання переходу від 

утримання таких закладів до Оllлати за рахунок бюджетних коштів ВІІКЛЮЧНО 

вартості освітянських послуг за державним замовленням та наданням ВНМ 

закладам статусу небюджетних установ; 

забезпечення підвищення кваліфікації науково-недагогічних нраЦlВНИКIВ 

вищих наВЧaJlЬНИХ закладів державної форми власності; 

забезпечення достунності медичної допомоги шляхом переоснащення 

медичних закладІВ та запровадження системи мотивацій для медичних 

працівників до підвищення якості медичних послуг; 

УДОСКОНaJlення механізму надання державної ПІДтримки закладам та 

установам культури, включаючи розроБJlення нормативів для ІlJIанування 

обсягів фінансової підтримки театрів, художніх колективів, конвертних, 

виркових організацій, затвердження критеріїв надання такої нідтримки; 

врегулювання питань формування та виконання держаВІІОГО замовлення у 

сферах телебачення, радіомовлення (виробниIlТВО, транслявія) і кінематографії; 

затвердження методики визначення граничної вартості ХВИJIIІНИ 

екранного часу для визначення обсягу надання державної фінансової lІіДТРИМКI! 

суб'єктам продюсерської системи у формі часткового фінансування 

вироБНИllТва навіональних фільмів; 

зміни структури бюджетного фінансування наукових досліджень за 

ОСНОВНИМИ етапами наукового нровесу, збільшення частки бюджетних коштів, 

що СІІРЯМОВУЮТЬСЯ на фінансування завершаЛЬНlIХ етапів наУКОВОІ'О нроцесу; 
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атестації науково-дослідної та науково-технічної діяльності наукових 

установ, вищих навчальних закладів ІІІ-ІУ рівня акредитації та наукових 

установ, які є структурними підрозділами вищих наВЧaJlЬНИХ закладів, з метою 

проведення оцінки ефективності їх діяльності, відповідності одсржаних НІІМІІ 

результатів державним пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки та 

інноваційної діяльності, посилення відповіДaJlьності за використання 

бюджетних коштів; 

ПОДaJlЬШОЇ оптимізації мережі наукових установ та їх УКРУІІнення з 

урахуванням установлених критеріїв ОЦІНювання результаТІІвності науково

технічної діяльності; 

ІІереходу до фінансування науково-теХНІЧНИХ розробок ІІереважно за 

результатами проведення конкурсів інноваційних IIpoeKTlВ, спрямованих на 

виробництво конкурентоспроможної продукції; 

оптимізації кількості державних цільових haykobo-теХlllЧНИХ "рОI'рам та 

наукових частин державних цільових програм з мстою "риведення їх у 

відповідність з вимогами Закону України «Про пріоритетні напрями РОЗВІІТКУ 

науки і техніки» та встановлення мораторію на затвердження нових програм; 

продовження системних реформ в аГРОllРОМ/lСЛОВОМУ комплексі шляхом 

lІОширення індустріального виробництва в сільському ГОСllодарстві, зокрема 

розвитку великотоварного, високотехнологічного виробlllllпва, розБУДОВIІ 

інфраструктури аграрного ринку, реaJlізації інвестиційно-інноваційних ІІросктів 
, , 

в агропромисловому комплеКСІ, а також СllРОЩСННЯ ДОЗВ\JIЬНИХ процедур та 

заllровадження європейської модеЛІ контролю за беЗllечнісТlО та якістю 

харчових продукТІВ; 

удосконалення механізму бюджетної підтримки державних ВУГЛС

торфодобувних підприємств (включаючи ІІ0еТШlНе "РИІІинення нокриття 

операційних витрат таких підприємств, оптимізацію витрат на ліквідацію 

неперспективних lІідприємств), ІІідвищення інвестиційної ІІРlІваБЛlІвості таких 

ІІідприємств з урахуванням поступової передачі їх об'єктів соціальної 

інфраструктури у комунальну власність; 

розроблення та прийняття державних "рограм розвитку автомобільних 

доріг загального користування та мережі МСТРОllолітенів; 

активізації роботи із залучення коштів інвесторів для розвитку ДОРОЖIlЬО

транспортного комплексу на умовах держаВНО-ІІриватного партнерства, у тому 

числі концесій; 

удосконалення мсханізму реaJlізації віЙСЬКОВОI'О майна, що ВИВIJlЬНЯЄТЬСЯ 

у ході реформування Збройних Сил України, інших військових формувань та 

ІІравоохоронних органІВ; 

розроблення та оновлення містобудівної документації як ОСНОВ/І розвитку 

РСІ'іонів, створення містобудівного кадастру; 
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удосконалення наявного та запровадження нового ефСКТlIВIЮ"О 

фінансово-інвеСТlщійного мсханізму державної rllДТРIШКІІ БУJ(інннцтна 

(ІІридбання) доступного житла; 

визна'/ення шляхів врегулювання забсзпечсння жrПJЮМ 

військовослужбовців, осіб, звільнсних з військової служби в запас або 

відставку, та членів їх сімсй, які перебувають на квартирному обліку у 

виконавчих органах місцевого самоврядування; 

формування національної нормативної бази з питань теХНІЧНОГО 

регулювання будівництва, адшпованої до міжнародної; 

розвитку промислового цивільного будівництва на засадах 

енергосфективності з використанням національного "РНРОДНО-РССУРСНОІ'О 

rЮТСНЦlалу; 

комплсксної 

водовідве)\ення; 

модсрнізації систем тепло-, водопостачання та 

залучсння приватних компаній у сферу надання послуг і модернізації 

інфраструктури житлово-комунального господарства з використанням 

~lеханlЗМУ держаВНО-llриватного llapTHcpcTBa; 

збільшення кількості об'єднань співвласників багатоквартирних 

будинків, приватних ЖИТJюво-еКСllлуатаційних контор і ксруючих КОМllанііі; 

забезпсчення обліку виробництва, транспортування споживання 

теплової енергії, зокрсма, шляхом встановлення лічильників обсягу 

виробництва, траНСIlортування, доставки та фактичного споживання теилової 

енергії; 

упроваджсння стандартів якості надання житлово-комунальних послуг та 

забезпечсння технічних можливостсй для проведення їі оцінювання; 

упроваджсння енсргоефективних світлодіодних систем на підприємствах, 

в установах та організаціях, а також в зовнішньому освітлснні автомобільних 

ДОРІГ І ВУЛИЦІ,; 

реалізації пріоритстних проектів будівництва та рсконструкції 

електростанцій і магістральних ЛІНІИ електропередачі в рамках рсаЛlзації 

Енергетичної стратегії України на псріод до 2030 року; 

удосконалення механізмів стимулювання роботодавців до створення 

нових та модернізації існуючих робочих місць, зацікавлення у заБСЗІІсчснні 

зайнятості неконкурснтноспроможних на ринку праці ГРУІІ населення; 

ОIlтимізації витрат (насамперед адміністративних) фондів 

загальнообов 'ЯЗКОВОІ'О державного соціального і пснсіilного страхування, 

впровадження нових механізмів контролю за цільовим спрямуванням коштів 

таких фондів. 
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3. СЛУХАЛИ: 
Інформацію голови підкомітету з питань оцінки законопроектів ІІЮДО 

впливу на показники бюджету та відповідності бюджетному законодавству 

МихаЛЬЧИlllИна ІО.А. про розгляд законопроектів ЩОДО їХ впливу на ІІОКазники 

бюджету та відповідності законам, що регулюють бюджетні ві)(носини, згідно "3 

Регламентом Верховної Ради України і статтею 27 Бюджетного кодексу 

України. 

3.1. ЗаКОІlОпроекти, які ие мають впливу ІІа lІоказиики бюджетів, 
у тому числі: 

3. І. І. Проект Закону України про ратифікацію Угоди між Кабінетом 

Міністрів України та Урядом Російської Федерації про реаДМІСІЮ 

(реєстр. N'! ОО І 7 від 03.04.2013, Кабінет Міністрів України). 

3.1.2. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо врегулювання питання одержання копії судового рішення 

(реєстр. N!! 2708 від 03.04.2013, народні депутаТІ! України Сас с.В., 

Кожем'якін А.А.). 

3.1.3. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України ЩОДО забезпечення права на розгляд скарги у суді касаційної 

інстанції (реєстр. N!! 2709 від 03.04.2013, народний депутат України Сас с.В.). 

3.1.4. Проект Закону України ІІрО внесення змін до Закону УкраїНІ! 

«Про судоустрій і статус суддів» щодо кваліфікаційних вимог для обрання 

судді до суду вищого рівня (реєстр. N~ 2711 від 03.04.2013, наРОДІІі де!lутаПI 
України Сас с.в., Кожем'якін А.А.). 

3.1.5. Проект Закону України про внесення змін до ГОСlюдаРСI,КОІ'О 

процесуального кодексу України (ЩОДО оскарження віДМОВІ! ВИЩИМ 

господарським судом України у ДОllУСКУ Сllрави до провадження у Верховному 

Суді України) (реєстр. N!! 2660 від 29.03.2013, народний депутат України 

Гордієнко С.8.). 

3.1.6. Проект Закону України про внесення змін до Господарського 

процесуального кодексу України (щодо надсилання копій апеJlЯllіііної та 

касаційної скарг третім особам у Сllраві) (реєстр. N2 2556 від 19.03.2013, 
народний депутат України Сольвар Р.М.). 

3.1.7. Проект Закону України про внесення змін до Кримінального 

кодексу України ЩОДО кримінально-правової охорони особи від незаконного 

примусу (реєстр. N'! 2639 ВІД 26.03.2013, народний депутат У країНІ! 

Журавський В.с.). 

3.\.8. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, НСИХОТРОПНlIХ 

речовин і прекурсорів та зловживанню ЮIМJ1») щодо моніторингу ситуації 

(реєстр. N!! 2606 від 21.03.2013, народний депугат України Джига М.В.). 
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3.1.9. Проект Закону України про внесення змін до етапі 2 Закону 

України «Про здійснення державних закупівель» (щодо заКУllівлі продуктів 

харчування для загальноосвітніх навчальних закладів) (реєстр. N~ 2668 
від 01.04.2013, народний депутат України Сич О.М.). 

3.1.10. Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 
України (щодо спрощення виписки та реєстрації податкових наклаДНIІХ) 

(реєстр. N~ 2707 від 03.04.2013, народний депутат України Пилипенко вл. та 
ін.). 

3.1.11. Проект Закону України про внесення змін до стапі 19 Закону 
України «Про статус народного депугата Україню) (щодо IІрава на 

забезпечення інформацією та на н використання) (реєстр. N~ 2562 
від 19.03.2013, народний деllутат України Карпунцов В.В.). 

3.1.12. Проект Закону України про внесення змін до ДСЯКИХ законів 

України щодо розгляду питання про невиконання наРОj\НИМ денута'ГОМ вимог 

закону щодо несумісності деllутатського мандата (реєстр. N~ 2541 
від 14.03.2013, народний деllутат України Сас с.в. та ін.). 

3.1.13. Проект Закону України про внесення змін до Гірничого Закону 
України щодо соціальних гарантій IІрацівникам гірничих lІі)щриємств, ЩО 

ліквідуються або консервуються (реєстр. N22715 від 04.04.2013, народний 

деllУгат України Гончаров А.Д.). 

3.1.14. Проект Закону України про медичні вироби (рсєстр. N~ 2648 
від 28.03.2013, народний депутат України Бахтеєва т.Д.). 

3.1.15. Проект Закону України про внесення змін ДО стапі 73 Кодексу 
законів нро працю України (ІІРО свято Пакращі) (реєстр. N2 2671 від 01.04.2013, 
народний деllутат України Терьохін с.А.). 

3.1.16. Проект Закону України про внесення змін ДО Закону України 
«Про оренду державноІ'О та комунального майна» (щодо орсндних відносин та 

запобігання пощкодженню і втрати орендного майна) (реєстр. N~ 2695 
від 02.04.2013, Кабінет Міністрів України). 

3.1.17. Проект Закону України IІрО внесення змін до Митного кодексу 

України (щодо фінансових гарантій для забезпечення сплати митних І1латежів) 

(реєстр. N2 2603 від 21.03.2013, Кабінет Міністрів України). 

3.1.18. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо спрощення встановлення меж земельних ділянок 

(реєстр. N!! 2653 від 28.03.2013, народний депутат України Царьов О.А.). 

3.1.19. Проект Закону України про внесення Зl\lін до стапі 156 
Земельного кодексу України щодо звільнення установ природно-заllовідного 

фонду від відщкодування збитків землекористувачам (реєстр. N2 2696 від 

02.04.2013, Кабінет Міністрів України). 

3.1.20. Проект Закону України IІрО внесення змін до Закону Українн 

«Про орснду землі)) (щодо переходу права на оренду земеJІЬНОЇ діЮІНЮI, у разі 

набутгя права власності на ЖИТЛОВllіі будинок, будівлю або СІІОРУДУ, які на ній 
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розміщені) (реєстр. N~ 2618 вІД 22.03.2013, народний дспутат України 

Лунченко в.в. та ін.). 

3.1.21. Проект Закону України "ро внесення змін до ДСЯКИХ законодавчих 
актів України (ЩОДО створення СІІРИЯТЛИВИХ умов для ведсння осоБІІСТОГО 

селянського господарства) (реєстр. N~ 2637 від 26.03.2013, народні дспутати 

України Лабазюк СЛ., Івахів с.п.). 

3.1.22. Проект Закону України "ро внесення змін дО ЖИТЛОВОІ"О кодексу 
Української РСР (щодо заборони виключсння жилих "Р"Мlщень з числа 

службових) (реєстр. N~ 2723 ВІД 04.04.2013, народний ДСllутат УКРПЇНІІ 

Дерев'янко Ю.Б.). 

3.1.23. Проект Закону Укрпїни "ро внесення змін до дсяких 'шконодшзчих 
актів України (ЩОДО врегулювання змісту та порядку зпстосуваllllЯ ІІ1ТРПфIlIlХ 

санкцій у сфері господарювання і неустойки) (реєстр. N~ 2566-1 від 05.04.2013, 
народний депутат України Горіна І.А.). 

3.1.24. Проект Закону України "ро внессння змін до Закону України 

«Про вибори народних депутатів України» (щодо зпборони учасТІ у 

lІозачеРI"ОВИХ виборах до Всрховної Ради України осіб, повноважсння яких ЯК 

народних депутатів України припинсні внаслідок дострокового ПР"ПІІНСНІІЯ 

Прсзидснтом України lІовноважеllЬ Верховної Ради України) (реєстр. N~ 2572 
від 19.03.2013, народний ДСllутат України Полочанінов вг). 

(У зв 'язку з тим, ЩО авmоро"н відКЛllкаllО ЮКОІlОl1jюеЮIl за 

реєстр. Ni! 2572, ріlllення Комітету з питань 61Од,жету lІе l/(ukllлаl1l11 

nрофілыlмуу Комітету, а зал UlIIUIl1U у справі цього заКОllоnроекту). 

3.1.25. Проект Закону України про внесення змін до Закону Укрпїни 

«Про засади запобігання і протидії корупції» та Регламснту Верховної Рпди 

України (щодо удосконалення окремих llOложень) (рсестр. N~ 2577 
від 20.03.2013, народний дспутат України Чумак В.в. та ін.). 

3.1.26. Проект Закону УКРПЇНI1 про внесення доповнення до стптті 9 
Закону України «Про засади зппобігання та протидії КОРУllцїі» (щодо уточнення 

кола близьких осіб, на яких не поширюється заборонп спільної роботи в умовах 

беЗllосереднього піДllорядкування) (реєстр. N~ 2640 від 27 .03.2013, народниіі 

дспутат України Развадовський В.Й.). 

3.1.27. Проект Закону Укрпїни про внесення змін до Зпкону Укрпїни 

«Про засади запобігання та протидії корупції» (щодо заборони особпм, 

у"овноваженим нп виконання функцій держави або місцевого спмоврядування, 

прирівняних до них осіб та членів їх сімей відкривати банківські рПХУНКIІ за 

кордоном та вчиняти інші дії, щО СПРИЯЮТЬ ВЧИНСННЮ КОРУ"1tіЙНI1Х 
правопорушень) (реєстр. N~ 2657 від 29.03.2013, наРОДНІ ДСIlУТПТИ Укрпїни 

Мірошниченко І.М., Мирний О.Б.). 

3.1.28. Проект Закону УКРПЇІІИ про внесення З~lін до Зпкону УКРПЇIlIІ 

«"ро І"аз (метан) вугільних родовищ» щодо піДТРllМКlI та стимулюваНIІЯ 

виробництва пльтеРІІПТИВІІИХ ВIІ)Іів ІIШIІІВа (реєстр. N~ 2693 від 02.04.2013, 
нпродні ДСIlУТПТИ України МИРНІІіі 0.1:>., Мірошничснко І.М.). 
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3.1.29. Проект Закону України про внссеНIІЯ доповнень до Кр,шіllаш,нОІ'О 
кодексу України щодо особливостей обчислення строків давності :ш З)ІОЧІІІІІ', 

вчинсні ДСЯКlIМИ особами, УlIовноваженими на виконаНІІЯ функці і! ![еРЖ,lВІІ 

(реєстр. H~ 2650 від 28.03.2013, ІІародний депутат України Жураl3СЬКllіі Н.С). 

3.1.30. Проект Закону України IІрО внесення змін до ДСЯКІІХ законів 

України (щодо дотримання "риродоохоронного законодавства IІрll 

використанні біоресурсів) (реєстр. Н2 2732 від 04.04.2013, Кабінст Міністрів 

України). 

3.1.31. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо нроведення аНТIІКОРУIIЦLИНОЇ сксперППIІ !lросктів 

законодавчих актів) (реєстр. Н22675 від 0\.04.20 \3, наРОДНIІЙ депутат УкраїlІ1І 
Міщенко А.М. та ін.). 

3.\.32. Проект Закону України !ІрО внесення змін до Закону України 

«Гlро статус народного дспутата України» (щодо звіту народного дс"утата 

"сред виборцями) (реєстр. Н2 2665 ві)! 01.04.2013, наРОДНІІЙ ДСllутат У країНIІ 
Дерсв'янко ІО.Б.). 

3.\.33. Проскт Закону України ІІрО внсссння змін до ДСЯКІІХ заКОНОJ(аВЧIІХ 
актів УкраїНІ! щодо порядку добровільної ВІДМОВІ! вІД деlIутатської 

нсдоторканості (рсєстр. Н22739 від 05.04.2013, наРОДНІІЙ ДСIIУтат УкраїНІІ 

Одарченко ІО.В.). 

3.\.34. Проект Закону України про внесення змін до деяких заКОНІВ 

України щодо обговорення відповідей на деllутатські запити (реєстр. H~ 27\8 
від 04.04.20\3, народний депутат України Князевич рл.). 

3.1.35. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодаВЧІІХ 
актів України (щодо недопущення усиновлсння українських І'ромадян особаМІІ, 

які перебувають в одностатевих шлюбах) (реєстр. Н2 2\33 (JLOOllpall.) 
від 29.03.20\3, народні деllугати Україн!! Мирний О.Б., Мірошниченко І.М.). 

3.\.36. Проект Закону України про внесення змін до статті 13 Закону 

України «Про рекламу» (ЩОДО визначення часу завершсння !lсрер"ваНIІЯ 

тслевізійних програм) (реєстр. H~ 2702 від 03.04.20\3, наРОДНllіі ДСllУЛП 

УкраїНIІ Блавацький М.8.). 

3.\.37. Проект Закону України про внесення змін до дсяких законів 

України щодо забезпечення прозорості відносин власності стосовно засобів 

масової інформації (реєстр. Н2 273\ від 04.04.20\3, Кабінет Міністрів УкраїНІІ). 

УХВАЛИЛИ: 

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

бюджетів. 

2. Це рішення надіслати IІрофільним комітетам, відповідальним за 

підготовку законопроектів. 

Голосували: «ЗЮ> - одноголосно. 
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1.2. ЗаКОІlОпроекти, які маlOТЬ вплив ІІа покаЗIІИКИ бlOджетіR, 
у тому 'ІНслі: 

а) беЗllосереДllій 

3.2.1. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення зміни до статті 96 

Цивільного І1роцесуального кодексу України (шодо виключення з IІсреліку 

вимог, за якими можс бути видано судовий наказ, ВІІМОГ про стягнеНl!Я 

заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг) (рсєстр. N~ 2370 
від 21.02.2013), lІоданий народними депутатами УкраїНІ! Жуком М.В. та 

IЛhЮКОМ А.О. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітст з 11І1Тань 

верховенства права та правосуддя. 

Проектом закону пропонується внести зміни до статті 96 Цивільноl"O 
процесуального кодексу України (далі - Кодекс) з метою повернення до 

попсреднього порядку розгляду вимог про стягнення заБОРГОВ<lності з ОIlЛ<lТII 

ЖllТлово-комунальних 1І0СЛУГ - у судовому розгляді в порядку ПОЗОВНОI"O 

проваджсння. 

З llією мстою із статті 96 Кодексу вилучаЄТhСЯ пункт 3 частини першої, 
згідно з яким стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних '!ОСЛУ", 

телекомуніК<lЦШНИХ послуг, послуг телебачення Т<І радіОМОВJIСННЯ з 

ураХУВ<lННЯМ індексу інфляції та трьох відсотків річних, нарахованих заявником 

на суму заборгованості; здійснюється за судовим наказом. 

За СКСIІСрТНИМ висновком Міністсрства фінансів України реалізація 

зазначсної норми законопроекту може призвести до збільшсння тривалості 

розгляду справ шодо сплати заборгованості боржниками 3<1 вишевказані 

послуги та, відповідно, до збільшення навантаження на суддів. В свою чергу, цс 

потребуватимс збільшення чисельності суддів, а відтак, додаткових ВИД<lТків 

державного бюджету на забезпечення Їх діяльності (за даними Мінфіну видаТКI! 

лише на суддівську винагороду на І суддю місцевого суду стаНОВЛЯТh 

211,8 тис. грн на рік). 
Крім цього, Міністерство фінансів відмічає, шо збільшення термінів 

розгляду таких справ може негативно позначитися на фінансовій спроможності 

організаl\ій-постачальників вказаних послуг та, в свою чергу, не сприятиме 

своєчасному Їх розрахунку, зокрема, за отримані енергетичні ресурси. Тобто, 

запропонована законопроектом норма не сприятиме нормалізації ситуації ІЗ 

розрахунками боржників за отримані житлово-комунальні послуги, 

телекомунікаційні послуги, послуги телебачення та радіомовлення, мапше 

наслідком погіршення їх фінансово-економічного стану, шо може спричинити 

зменшення надходжень до бюджету від сплати податків і зборів такими 

підприємствами. Поряд з цим, така ситуація може спричинити необхідність 

спрямування додатково бюджетних коштів для надання їм підтримки. 

Мінфін вважає, що приймати законопроект у поданій редаКl\ії 

недоЦІЛЬНИМ. 
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Необхідно зазначити, що в порушення вимог частини першої стапі 27 
Бюджетного кодексу України та частини третьої статті 91 Регламенту 

Верховної Ради України розробниками законопроекту не подано пропозицій 

щодо змін до законодавчих актів України із скорочення витрат бюджету та/або 

джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості 

бюджету. Крім того, згідно з вимогами частини третьої стапі 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 нередує плановому, 
вводяться в дію не раніше початку бюджетного періоду, що настає за І1лановим. 

На момент розгляду законопроекту від Головного науково-екснертного 

управління Апарату Верховної Ради України висновок не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення зміни до статті 96 Цивільного 
процесуального кодексу України (щодо виключення з переліку вимог, за якими 

може бути видано судовий наказ, вимог про стягнення заборгованості за ОllJlaТУ 

житлово-комунальних послуг) (реєстр. N~ 2370 від 21.02.2013), поданий 

народними депутатами України Жуком м.в. та Ільюком А.О., має вплив на 

показники бюджету (збільшуючи витрати та зменшуючи надходження 

бюджетів). 

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 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 

верховенства права та І1равосуддя. 

3.2.2. СЛУХАЛИ: 
Про проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» (шодо 

уточнення сфери застосування Закону та удосконалення окремих положень про 

передачу гуртожитків у власність територіальних громад) (реєстр. N~ 2682 
від 02.04.2013), поданий народним депугатом України Васюником I.В. 

Відмітили: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет з питань будівництва, 

містобудування житлово-комунального господарства та регіональної 

політики. 

Метою заКОНОIlроекту є поширення дії Закону України «Про забезпечення 

реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» на гуртожитки, які було 

включено до статутних капіталів товариств у процесі приватизації 

(корпоратизації) та в подальшому було передано до статутних каніталів інших 

юридичних осіб або відчужено іншим способом, що надасть нраво громадянам, 

які нроживають у таких гуртожитках, приватизувати житлові Ilриміщення. 

Також законопроектом пропонується доповнити нормою, якою визначається, 

що у разі відмови власника І'УРТОЖИТКУ нриймати рішення IІро lІередачу ЙОІО у 
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житлово-комунальних послуг) (реєстр. N~ 2370 від 21.02.2013), поданий 

народними депутатами України Жуком м.в. та Ільюком А.О., має вплив на 

показники бюджету (збільшуючи витрати та зменшуючи надходження 

бюджетів). 

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 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 

верховенства права та І1равосуддя. 

3.2.2. СЛУХАЛИ: 
Про проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» (шодо 

уточнення сфери застосування Закону та удосконалення окремих положень про 

передачу гуртожитків у власність територіальних громад) (реєстр. N~ 2682 
від 02.04.2013), поданий народним депугатом України Васюником I.В. 

Відмітили: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет з питань будівництва, 

містобудування житлово-комунального господарства та регіональної 

політики. 

Метою заКОНОIlроекту є поширення дії Закону України «Про забезпечення 

реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» на гуртожитки, які було 

включено до статутних капіталів товариств у процесі приватизації 

(корпоратизації) та в подальшому було передано до статутних каніталів інших 

юридичних осіб або відчужено іншим способом, що надасть нраво громадянам, 

які нроживають у таких гуртожитках, приватизувати житлові Ilриміщення. 

Також законопроектом пропонується доповнити нормою, якою визначається, 

що у разі відмови власника І'УРТОЖИТКУ нриймати рішення IІро lІередачу ЙОІО у 
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власНІСТЬ територіальної громади, таке рішення приймає суд за позовом 

відповідного органу самоврядування. 

Згідно із статтею 14 Закону України «Про забезпечення реалізації 

житлових прав мешканців гуртожитків» гуртожитки, що було включено до 

статутних капіталів товариств, створених у процесі приватизації 

(корпоратизації), передаються у власність територіальної громади за УМОВІ! 

попередньої повної компенсації вартості гуртожитку або безоплатно, за умови 

згоди на це власника гуртожитку. Видатки, пов'язані з передачею гуртожитків у 

власність територіальних громад, здійснюються за рахунок передбачених нп це 

відповідно до державної програми передачі гуртожитків у ВJшсність 

територіальних громад коштів державного та місцевих бюджетів. Отже. 

реалізація положень законопроекту потребуватиме додаткових видатКІВ 

державного та місцевих бюджетів. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку не 

підтримує законопроект та зазначає, що його реалізація буде мати ВІІJIIIR на 

показники державного та місцевих бюджетів. При цьому, відсутність належного 

фінансово-економічного оБІ'рунтування не дозволяє визначитися щодо 

можливого фінансового ресурсу. 

Однак, суб'єктом законодавчої ініціативи не забеЗllечено виконання 

вимог статті 27 Бюджетного кодексу України та статті 91 Регламенту Верховної 
Ради України, відповідно до яких до законопроекту, прийняття якоm ПРlІзведе 

до ЗМІНи показниКІВ бюджету, суб'єкт права законодавчої IНlшативи 

зобов'язаний додати фінансово-економічне обгрунтування (включаючи 

відповідні розрахунки), а також пропозиції щодо скорочення витрат бюджету 

та/або джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення 

збалансованості бюджету. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» (щодо 

уточнення сфери застосування Закону та удосконалення окремих 1І0ложень про 

передачу гуртожитків у власність територіальних громад) (реєстр. N2 2682 
від 02.04.2013), поданий народним депугатом України Васюником 1.8., має 

вплив на показники бюджету (lІотребуватиме додаткових витрат 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. 
2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з IІІпань 

містобудування житлово-комунального господарства та рсгіональної 

ПОЛІТики. 

3.2.3. СЛУХАЛИ: 
Інформацію IІрО IІроект Закону України про внесення змін до Закону 

України «Про електроепергетику» (щодо забезпечення електричною енергією 
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власНІСТЬ територіальної громади, таке рішення приймає суд за позовом 

відповідного органу самоврядування. 

Згідно із статтею 14 Закону України «Про забезпечення реалізації 

житлових прав мешканців гуртожитків» гуртожитки, що було включено до 

статутних капіталів товариств, створених у процесі приватизації 

(корпоратизації), передаються у власність територіальної громади за УМОВІ! 

попередньої повної компенсації вартості гуртожитку або безоплатно, за умови 

згоди на це власника гуртожитку. Видатки, пов'язані з передачею гуртожитків у 

власність територіальних громад, здійснюються за рахунок передбачених нп це 

відповідно до державної програми передачі гуртожитків у ВJшсність 

територіальних громад коштів державного та місцевих бюджетів. Отже. 

реалізація положень законопроекту потребуватиме додаткових видатКІВ 

державного та місцевих бюджетів. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку не 

підтримує законопроект та зазначає, що його реалізація буде мати ВІІJIIIR на 

показники державного та місцевих бюджетів. При цьому, відсутність належного 

фінансово-економічного оБІ'рунтування не дозволяє визначитися щодо 

можливого фінансового ресурсу. 

Однак, суб'єктом законодавчої ініціативи не забеЗllечено виконання 

вимог статті 27 Бюджетного кодексу України та статті 91 Регламенту Верховної 
Ради України, відповідно до яких до законопроекту, прийняття якоm ПРlІзведе 

до ЗМІНи показниКІВ бюджету, суб'єкт права законодавчої IНlшативи 

зобов'язаний додати фінансово-економічне обгрунтування (включаючи 

відповідні розрахунки), а також пропозиції щодо скорочення витрат бюджету 

та/або джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення 

збалансованості бюджету. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» (щодо 

уточнення сфери застосування Закону та удосконалення окремих 1І0ложень про 

передачу гуртожитків у власність територіальних громад) (реєстр. N2 2682 
від 02.04.2013), поданий народним депугатом України Васюником 1.8., має 

вплив на показники бюджету (lІотребуватиме додаткових витрат 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. 
2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з IІІпань 

містобудування житлово-комунального господарства та рсгіональної 

ПОЛІТики. 

3.2.3. СЛУХАЛИ: 
Інформацію IІрО IІроект Закону України про внесення змін до Закону 

України «Про електроепергетику» (щодо забезпечення електричною енергією 
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сіЛЬСЬКОГОСГlOдарських товаровиробників) (реєстр. N~ 267З ВІД О 1.()4.2() ІЗ), 
поданий народним депутатом України Бондарем В.В. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки. 

Законопроектом пропонується шляхом внесення змін до Закону України 

«Про електроенергетику» встановити роздрібну ціну на електричну енергію, шо 

використовується сільськогосподарськими товаровиробниками, на рівні, шо не 

перевищує роздрібний тариф для споживачів першого класу напруги. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку 

зазначило, шо відповідно до Указу Президента України «Про Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики» ціни (тарифІІ) 

на електричну енергію установлює Національна комісію, що здіііснює державне 

регулювання у сфері енергетики (далі - НКРЕ). Порядок визначення класів 

споживачів електричної енергії, диференційованих за ступенями напруги, 

затверджено постановою НКРЕ від ІЗ серпня 1998 року N~ 1052, IІрИ цьому не 
передбачено визначення класу споживача електричної енергії за галузевою 

ознакою. Для споживачів пеРIІЮГО класу напруги тарифи на електроенергію 

встановлено на 27,З % нижче ніж для споживачів другого класу наIlРУГИ. 
Варто зауважити, що відповідно до статті 15 Закону У країни «Про ніни та 

ціноутворення» Кабінет Міністрів України, органи виконавчої влади та ОрІШIИ 
. . .. 

МІсцевого самоврядування, ЯКІ встановили державНІ регульоваНІ цши 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, установлення державних 

регульованих цін на товари в розмірі, нижчому від економічно оБІ"рунтованого 

розміру, без визначення джерел для відшкодування різниці між таКIІМИ цінами 

за рахунок коштів відповідних бюджетів не допускається і може бути 

оскаржено в судовому порядку. Положення відповіДНОІ'О змісту містяться і у 

статті 17 Закону України «Про електроенергетику». 
Отже, реалізація даної законодавчої пропозиції призведе до втрат 

енергетичної галузі, збільшення перехресного субсидування між галузями та 

зростання ризиків несплати за електроенергію іншими їі споживачами, а також 

може зумовити підвишення тарифів на електричну енергію для підприємств 

інших галузей економіки, бюджетних установ. В свою чергу, зазначене 

спричинить негативні явища у роботі підприємств, а саме: збільшення 

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

зменшення надходження податків та зборів до бюджетів. Крім того, 

підвищення тарифів на електроенергію для бюджетних установ призведе до 

необхідності вишукування додаткових коштів з державного та місцевих 

бюджетів. 

Таку ж позицію висловило Міністерство фінансів та зазначило, шо ця 

законодавча ініціатива суперечить Програмі економічних реформ на 20 І 0-20 14 
роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна 
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сіЛЬСЬКОГОСГlOдарських товаровиробників) (реєстр. N~ 267З ВІД О 1.()4.2() ІЗ), 
поданий народним депутатом України Бондарем В.В. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки. 

Законопроектом пропонується шляхом внесення змін до Закону України 

«Про електроенергетику» встановити роздрібну ціну на електричну енергію, шо 

використовується сільськогосподарськими товаровиробниками, на рівні, шо не 

перевищує роздрібний тариф для споживачів першого класу напруги. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку 

зазначило, шо відповідно до Указу Президента України «Про Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики» ціни (тарифІІ) 

на електричну енергію установлює Національна комісію, що здіііснює державне 

регулювання у сфері енергетики (далі - НКРЕ). Порядок визначення класів 

споживачів електричної енергії, диференційованих за ступенями напруги, 

затверджено постановою НКРЕ від ІЗ серпня 1998 року N~ 1052, IІрИ цьому не 
передбачено визначення класу споживача електричної енергії за галузевою 

ознакою. Для споживачів пеРIІЮГО класу напруги тарифи на електроенергію 

встановлено на 27,З % нижче ніж для споживачів другого класу наIlРУГИ. 
Варто зауважити, що відповідно до статті 15 Закону У країни «Про ніни та 

ціноутворення» Кабінет Міністрів України, органи виконавчої влади та ОрІШIИ 
. . .. 

МІсцевого самоврядування, ЯКІ встановили державНІ регульоваНІ цши 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, установлення державних 

регульованих цін на товари в розмірі, нижчому від економічно оБІ"рунтованого 

розміру, без визначення джерел для відшкодування різниці між таКIІМИ цінами 

за рахунок коштів відповідних бюджетів не допускається і може бути 

оскаржено в судовому порядку. Положення відповіДНОІ'О змісту містяться і у 

статті 17 Закону України «Про електроенергетику». 
Отже, реалізація даної законодавчої пропозиції призведе до втрат 

енергетичної галузі, збільшення перехресного субсидування між галузями та 

зростання ризиків несплати за електроенергію іншими їі споживачами, а також 

може зумовити підвишення тарифів на електричну енергію для підприємств 

інших галузей економіки, бюджетних установ. В свою чергу, зазначене 

спричинить негативні явища у роботі підприємств, а саме: збільшення 

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

зменшення надходження податків та зборів до бюджетів. Крім того, 
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державю) R частині ліквідації перехресного субсидування в електроенергетиці. 

Міністерством фінансів даний заКОНОllроект не підтримується. 

Н порушення вимог частини lІершої стап'і 27 Бюджетного кодексу 

України та частини третьої статті 91 Регламенту Верховної РаДІ! України до 

законопроекту не lІодано пропозицій про зміни до законодавчих актів України 

щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень до 

бюджету для досягнення його збалансованості. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

у своєму висновку до законопроекту висловлює ряд зауважень і застережень до 

нього та зазначає IІрО доцільність отримання висновку Кабінету Міністрів 

України щодо цього законопроекту, 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення ЗМІН дО Закону Україн!! 

«Про електроенергетику)) (щодо забезпечення електричною енерпєю 

сіJlьськогосподарських товаровиробників) (реєстр. N~ 2673 від 01.04,2013), 
поданий народним депутатом України Бондарем В.В., має ВПJlИВ на IІОКазники 

бюджету (збільшує витрати бюджетів та зменшує надходження бюджетів). 

У разі І1РИЙНЯПЯ відповідного закону до 15 липня 2013 року він має 

вводитися в дію не раніше 1 січня 2014 року, а після 15 JІИПНЯ 2013 року - не 

раніше 1 січня 2015 року (або 1 січня наСТУІІНОГО за цим року залежно від часу 
ПРИЙНЯПЯ закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Рад!! України з ІІитань 

паливно-енергетичного комплексу, ядерної IlОлітики та ядерної беЗllеки. 

3.2.4. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесеннн змін Гlро внсссння 

змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури 

здійснення державних закупівель (реєстр. N~ 26НО від 02.04.2(13), lІоданий 

народними депутатами України Кличком В.В., Ковальчуком В.А., 

Карпунцовим В.В., Романюком Р.С. та Агафоновою Н.В. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводженнн законопроекту є Комітет з питань 

економічної політики 

Законопроектом передбачено, зокрема: 

- зменшити у два рази вартісні межі закупівлі товарів, послуг та робіт для 
здійснення процедур закупівель у сфері застосування Законів України 

«Про здійснення державних закупівель)) та «Про особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах господарської діяльності)); 

- ноширити процедури, встановлені Законом України «Про здійснення 

державних закупівель)) ДJlЯ здійснення закупівель за державні кошти, також на 

закупівлі, які здійснюються і «За власні коштю) підприємствами, утвореними в 

установленому порядку державними органами, органами влади Автономної 

Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування; 
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- віднести до основних функцій Уповноваженого органу функцію 

формування пропозиції щодо законодавчого закріплення особливостей 

процедури державних закупівель в рамках державно-приватного партнерства; 

- установити, що із скаргою щодо оскарження процедур державних 

закупівель можуть звернутися також посадові особи органів прокуратури (у 

випадку, коли предметом державних закупівель виступають соціально ваЖЛIІВI 

товари, роботи або послуги, перелік яких визначатиметься Кабінетом Міністрів 

України); 

- запровадити електронний каталОI' (бази даних) ПСРСМОЖllів закупівсль. 
Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, його прийняття нс 

потребуватиме додаткових витрат з дсржавного бюджсту. 

Однак, запропоновані положення щодо подання скарг посаДОВI!МИ 

особами органів прокуратури (за ІІодання скаРI'И Сllравляється плата), а також 

щодо створення і ведення електронного каталогу (баЗІ! даних) персможців 

закупівель потребуватимуть додаткових коштів дсржавного бюджету, на що 

також звертає увагу Міністерство фінансів України у своєму експертному 

висновку. 

При цьому авторами заКОНОllроекту не дотримано вимог статті 27 
Бюджетного кодексу України та статті 91 Регламенту Верховної Ради УкраїНІ! 
щодо обов'язкового под3l/НЯ суб'єктом права :!3конодавчої ініціативи до 

законопроекту, прийняття якого призвсдс до зміни IlОказників бюджсту, 

фінансово-економічного обгрунтування (включаючи відповідні розрахунки). 

Загалом Міністерство фінансів у своєму скспсртному висновку 

висловлює зауваження до законопроекту, а відтак нс lІідтримує його прийняття. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проскт Закону України "ро внессння змін про ВllесеllНЯ змін до деяких 
законодавчих актів України щодо удосконалсння "РОЦСДУРІІ ЗДlиснення 

державних закупівель (peccTp . .N~ 2680 від 02.04.2013), поданий народними 

депутатами України Кличком В.В., Ковальчуком В.А., Карпунцовим В.В., 

Романюком Р.с. та Агафоновою Н.В., має вплив на IІОКазники бюджету 

(призведе до збільшсння видатків бюджету). 

У разі прийняття віД!lовідного закону до 15 ЛИПІІЯ 2013 року він має 

вводитися в дію не раніше 1 січня 2014 року, а після 15 ЛИШІЯ 2013 року - нс 

раніше 1 січня 2015 року (або 1 сіЧІІЯ наСТУ!lНОГО за цим року залсжно від часу 
прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Всрховної Ради України з "итань 

економічної політики. 

3.2.5. СЛУХАЛ И: 
Інформацію про проект Закону України "ро внессння ЗМІН дО Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» (щодо ПІДВІІЩСННЯ 

кваліфікації сільських, сеЛИЩНIІХ, міСI,КIІХ голів) (реєстр . .N~ 2705 
від 03.04.2013), поданий народним ДСllутатом УкраїIІИ Чернегою Р.Т 
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Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду заКОНОIlРОСКТУ є 

Комітет з питань державного будівництва та місцсвого самоврядування. 

Законопроектом пропонується: 

зобов'язати сільського, селищного, міського голову, який обраний на 

посаду вперше підвищувати свою кваліфікацію; 

встановити, що проведення підвищсння кваліфікації сільських, ССJIlIШНIІХ, 

міських голів здійснюється Центрами персПlДГОТОВКИ та ІІlДвищення 

кваліфікації праЦІВНИКІВ opгaНlB державної влади, органів МІСЦСВОГО 

самоврядування, державних підприємств, установ і організацііі. 

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України ві/І 16.12.2004 N~ 1681 
Радою міністрів Автономної Республіки Крим, облаСНlrми, КIІЇвською та 

Ссвастоrюльською МІСЬКИМИ держадміністраціями засновано цеНТрlІ 

ІІСРСllідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів дсржавної 

влади, органів місцевого самоврядування, дсржавних підвриємств, установ і 

ОРI·анізаціЙ. Утримання таких ценТІВ здійснюється засновником 

(співзасновником, у якості якого може бути обласна, Київська та 

Севастопольська міська рада). 

Відвовідно до Положення про систему нідготовки, нсрспідготовки та 

підвищсння кваліфікації державних службовців і носадових осіб, 

затверджсного Постановою Кабінету Міністрів України BiJ\ 07.07.2010 N~ 564, 
Ilідвищення кваліфікації за професійними програмами здійснюється rrротягом 

!lСРШОГО року роботи для впсрше нрийнятих на дсржавну службу чи службу в 

органах місцевого самоврядування або обраних та rrризнаЧСНIІХ на відrювіJtні 

носади, а також у разі потреби перед або за результатаМIІ чсрr'ОВОЇ атестації, алс 

не рідше ніж один раз на п'ять років. Фінансовс заБСЗllСЧСННЯ rrід!'ОТОВКИ, 

rrерспідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і rюсаДОRlrх 

осіб місцевого самоврядування здійснюється за рахунок коштів дсржавного та 

місцевих бюджетів, бюджету Автономної Рссrrубліки Крим та інших джерсл. 

Відтак питання підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцсвого 

самоврядування врсгульовано. Водночас рсалізація законоrrроекту може 

rrризвеСТIf до збільшення чисельності осіб, яким нсобхідно lІіДВИЩIПIІ 

кваліфікацію, що в свою чергу потребуватиме персr'ЛЯДУ навантаження 

викла;{аЦЬКОГО складу та додаткових бюджетних коштів. 

При цьому, нс надано фінансово-економі 'ІНС обr'рунтування (включаючи 

віДІІовідні розрахунки) та пропозиції щодо джсрел провсдення таких видатків 

для збалансування бюджету, як визначено частиною першою стаЛ'і 27 
Бюджетного кодексу України та частиною трстьою статті 91 РеІ'наменту 

Верховної Ради України. 

Крім того, тсрмін набрання чинності, визначений у -законопроекті, не 

відиовідає частині третій статті 27 Бюджетного кодексу, якою передбачсно, що 
закони України або їх окремі положення, які вr[J[ивають на показники бюджету 

(змсншують надходження бюджету та/або збілыllюп,, вrl1раПI бюджсту) і 

нриіімаються нісля 15 ЛИІІНЯ року, що персдує плановому, ВВОJ\ЯТЬСЯ в ДІЮ lІе 
раніше ночатку бюджетного псріоду, що настає за r[J[aHORlrM. 
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Міністерство фінансів України у своєму еКСІІертному висновку за'Нlачає, 

що реалізація запропонованих норм законопроекту 1І0требуваТІІме ДОЩІТКОВІІХ 

коштів з Державного бюджету України та міСl\еВIІХ бю)(жетів на обов 'Я'jкове 

піДВllщення кваліфікації сільських, селищних, міських I'Олів, які обрані ІІа 

посаду Вllерше та вважає прийнятl'Я законопроекту недоніЛЬНШI, 

УХВАЛИЛИ: 

1, Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» (ЩОДО піДВИlllення кваліфікщії 

сільських, селищних, міських голів) (реєстр, N22705 від 03.04,2013), IIО)ЩНllіі 

народним депутатом України Чернегою РТ" може призвести до збільшення 

видатків державного та місцевих бюджетів, 

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

вводитися в дію не раніше 1 січня 2014 року, а після 15 линня 2013 року - не 
раніше 1 січня 2015 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу 
прийняття закону), 

2, 1 ~e рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з 11І1Тань 

державного будівниuтва та місцевого самоврядування, 

3.2.6. СЛУХАЛИ: 
Інформацію IІрО ІІроект Закону України ІІрО внесення змін до деЯКІІХ 

законодавчих актів України щодо удосконалення реформування CIICTe~1II 

охорони здоров'я (реєстр,N22661 від 29.03,2013), llОданиіі наРОДНИМIІ 

депугатами України Симоненком П,М, та Спіріною ),Д 

Відмітили: 

Головним з ІНДГОТОВКИ та llОпереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань охорони здоров'я, 

Законопроектом пропонується, зокрема: 

- встановити, 11І0 ліквідація, ОllТимізаuія або реоргаНІзація комунальних 

закладів охорони здоров'я ДОllуекається лише на підставі результатів місцевого 

референдуму; 

- ввести мораторій на ліквідапію, реорганізацію та оптимі:Шl\ію закладів 

охорони здоров' я державної та комунальної власності; 

- визнати таким, що втратив чинність, Закон України «Про порядок 

проведення реформування системи охорони здоров'я у ВіНШlUькій, 

Дніпропетровській, Донеuькій областях та місті Києві»; 

- доручити Кабінетові Міністрів України протягом трьох місяців 

відновити мережу закладів охорони здоров'я у пілотних областях та МІСТІ 

Києві, що існувала на момент набрання чинності такого закону, 

У пояснювальній записuі до законопроекту зазначено, що проект закону 

не передбачає внесення змін до інших законів України, а його ПРІІЙНЯТТЯ і 

реалізаuія не потребує виділення коштів з Державного бюджету України, 

Водночас, слід зауважити, що з урахуванням положень Закону Укра'іНI! 

«Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у 

Вінниuькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві» шодо 

розмежування видів медичної допомоги шляхом внесення змін до БюджеТllOl'О 
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кодексу YKpaї~1I\ дозволено ЗДІІІснювати перерозподіл вилатків fШ охорону 

здоров'я між обласними бюджета~1ІІ та бюджетами міст обласнш"о значсння і 

районними бюджстами, що враховано !ІрИ визначенні оБСЯI"ів ~lіжБЮ)lжеТlIIJХ 

трансфертів для ЦИХ pel"iOHiB на 2013 рік. 
До ЬЮ)lжеТНОI"О кодексу України також внесені З~lіНIІ в чаСТІші 

зарахування lIодатку на ДОХОДИ фізичних осіб, який справляється на території 

міст обласного значення ІІілотних регіонів, на користь обласних бюджстів 

(як ВИНЯТОК З положень частини другої статті 65 та піДllУНКТУ 1 частини !lершої 
статті 66 кодсксу зарахування цього податку ЗДІИснюється у РОЗМІрі: 

50 відсотків - до обласних бюджетів та 50 відсотків - до бюджетів міст 

обласного значення). На час до ЗУlІИнення дії такого попоження, бюджеТІІ 

районів та міст обласного значення lIотребуватимуть додаткових кошТІВ з 

державного бюджету. 

На 2013 рік для підтримки реалізації в піпотних регіонах реформи 

системи охорони здоров'я у складі видатків, ЩО враховуються Ilрll визначенні 

обсягів міжбюджетних трансфертів, відповідних місцевих бюджетів 

передбачені додаткові видатки в обсязі майже 0,7 мпрд гривень. Зважаючи на 
проведену реорганізацію та перспрофілювання закладів, відновлення мережі 

закладів охорони здоров'я у ВіННlщькій, Дніпропетровській, Донецькііі 

областях та місті Києві !lотрсбує обов'язкового перерозподілу обсягів Вllдатків 

та додаткових коштів на утримання мерсжі (штатної Чllсепьності ІІраllівників, 

кіпькості піжок тощо). 

Таким чином, у разі прийняття законопроекту за реєстр. N~ 2661 
необхідно вносити зміни до Закону України «Про Державний бюджет УкраїНІІ 

на 2013 рік» (ЩОДО обснів доходів та міжбюджетних трансфертів, 

затверджених додатком N~ 6), а також до Бюджетного кодсксу України (ЩОДО 
розмежування видатків пілотних реl"іонів та ІЮНОВJІСННЯ lIРО!lорцііl зарахуванн>! 

податку на доходи фізичних осіб). 

Зважаючи, ЩО відповідно до статті 91 Бюджстного кодексу У країI/I\ 

підготовка та проведення місцевих рефсрендумів здійснюються за рахунок 

місцевих бюджетів, організація місцсвого референдуму з lIитань ліквіданії, 

огпимізанії або реорганізації КUМУНaJlЬНИХ закладів охорони здоров'я Ilризведе 

до збільшення видатків місцевих бюджетів. 

Водночас, в порушення вимог частини першої статті 27 Бюджетного 
кодексу України та частини третьої статті 91 Регпаменту Всрховної РаДІІ 

України до законопроекту не надано належне фінансово-економічне 

обrрунтування (вкпючаючи відповідні розрахунки) та ПРОІІОЗIІ!lії ЩОДО лжсреJI 

проведення таких видатків для збалансування бюджету. 

Термін набрання чинності, визначений у законопроекті, не віДІювідає 

частині третій статті 27 Бюджетного кодексу України, якою передбачсно, що 
закони України або їх окремі положсння, які впливають на показники бюджсту 

(зменшують надходження бюджету та/або збільшують ВJlтрати бюджсту) і 

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

Міністерство фінансів України вважає законопроект таким, що потрсбує 

додаткових бюджеТНIІХ КОШТІВ, І визначає його приііняття неДОllіЛЬНIIМ, 

36 

кодексу YKpaї~1I\ дозволено ЗДІІІснювати перерозподіл вилатків fШ охорону 

здоров'я між обласними бюджета~1ІІ та бюджетами міст обласнш"о значсння і 

районними бюджстами, що враховано !ІрИ визначенні оБСЯI"ів ~lіжБЮ)lжеТlIIJХ 

трансфертів для ЦИХ pel"iOHiB на 2013 рік. 
До ЬЮ)lжеТНОI"О кодексу України також внесені З~lіНIІ в чаСТІші 

зарахування lIодатку на ДОХОДИ фізичних осіб, який справляється на території 

міст обласного значення ІІілотних регіонів, на користь обласних бюджстів 

(як ВИНЯТОК З положень частини другої статті 65 та піДllУНКТУ 1 частини !lершої 
статті 66 кодсксу зарахування цього податку ЗДІИснюється у РОЗМІрі: 

50 відсотків - до обласних бюджетів та 50 відсотків - до бюджетів міст 

обласного значення). На час до ЗУlІИнення дії такого попоження, бюджеТІІ 

районів та міст обласного значення lIотребуватимуть додаткових кошТІВ з 

державного бюджету. 

На 2013 рік для підтримки реалізації в піпотних регіонах реформи 

системи охорони здоров'я у складі видатків, ЩО враховуються Ilрll визначенні 

обсягів міжбюджетних трансфертів, відповідних місцевих бюджетів 

передбачені додаткові видатки в обсязі майже 0,7 мпрд гривень. Зважаючи на 
проведену реорганізацію та перспрофілювання закладів, відновлення мережі 

закладів охорони здоров'я у ВіННlщькій, Дніпропетровській, Донецькііі 

областях та місті Києві !lотрсбує обов'язкового перерозподілу обсягів Вllдатків 

та додаткових коштів на утримання мерсжі (штатної Чllсепьності ІІраllівників, 

кіпькості піжок тощо). 

Таким чином, у разі прийняття законопроекту за реєстр. N~ 2661 
необхідно вносити зміни до Закону України «Про Державний бюджет УкраїНІІ 

на 2013 рік» (ЩОДО обснів доходів та міжбюджетних трансфертів, 

затверджених додатком N~ 6), а також до Бюджетного кодсксу України (ЩОДО 
розмежування видатків пілотних реl"іонів та ІЮНОВJІСННЯ lIРО!lорцііl зарахуванн>! 

податку на доходи фізичних осіб). 

Зважаючи, ЩО відповідно до статті 91 Бюджстного кодексу У країI/I\ 

підготовка та проведення місцевих рефсрендумів здійснюються за рахунок 

місцевих бюджетів, організація місцсвого референдуму з lIитань ліквіданії, 

огпимізанії або реорганізації КUМУНaJlЬНИХ закладів охорони здоров'я Ilризведе 

до збільшення видатків місцевих бюджетів. 

Водночас, в порушення вимог частини першої статті 27 Бюджетного 
кодексу України та частини третьої статті 91 Регпаменту Всрховної РаДІІ 

України до законопроекту не надано належне фінансово-економічне 

обrрунтування (вкпючаючи відповідні розрахунки) та ПРОІІОЗIІ!lії ЩОДО лжсреJI 

проведення таких видатків для збалансування бюджету. 

Термін набрання чинності, визначений у законопроекті, не віДІювідає 

частині третій статті 27 Бюджетного кодексу України, якою передбачсно, що 
закони України або їх окремі положсння, які впливають на показники бюджсту 

(зменшують надходження бюджету та/або збільшують ВJlтрати бюджсту) і 

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

Міністерство фінансів України вважає законопроект таким, що потрсбує 

додаткових бюджеТНIІХ КОШТІВ, І визначає його приііняття неДОllіЛЬНIIМ, 

36 



оскільки він не відповідає Програмі економічних реформ на 20 і 0-20 і4 роки 
«Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна влада» 

щодо необхідності здійснення реформи медичного обслуговування для 

підвищення доступності та якості медичних послуг. 

На думку Мінфіну, метою реалізації пілотного IІроекту щодо 

реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, ДніllРОllетровськіil, 

Донецькій областях та місті Києві є впровадження та віДllрацювання нових 

організаційно-правових і фінансово-економічних механізмів, що спрямовані на 

підвищення ефективності та доступності медичного обслуговування насслсння 

і є необхідними для розвитку систсми охорони здоров'я України. Додаткові 

обсяги видатків для підтримки цієї реформи в 1I0ТОЧНОМУ році спрямовані на 

отримання ПОЗИТИВНИХ результатів вжс в найближчій IІСРСІІСКТlІві. 

УХВАЛИЛИ: 

і. Проект Закону України IІрО внссення змін до )lСЯЮIХ законодавчих 

актів України щодо УДОСКОН<UlСННЯ реформування систсми охорони здоров 'я 

(реєстр. N2 266і від 29.03.20і3), 1І0даний народними ДСlIугатами України 

Симоненком П.М. та Спіріною І.Д., має ВIlJIИВ на ноказники дсржавноm та 

місцевих бюджетів (нризведе до зменшсння видатків і обсну міжбюджетних 

трансфертів для обласних бюджетів та віДlювіДlЮГО збільшсння видатків і 

обсягу міжбюджетних трансфертів )lля районних бюджстів, бюджетів міст 

обласного значення пілотних РСI"іонів, а також до збільшсння видатків 

державного і місцсвих бюджетів). 

У разі прийняття відповіднОІ"О закону до і5 ЛІІІІНЯ 2013 року він має 
ВВОДІІТИСЯ в дію не раніше і січня 20і4 року, а після і5 JIIШНЯ 2013 року - нс 

раніше і січня 20і5 року (або і січня наступного за цим року залсжно від часу 

прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з lІитань 

охорони здоров'я. 

3.2.7. СЛУХАЛИ: 
Інформацію IІрО проскт Закону України IІрО внессння ЗМІН дО деяких 

законів України (шодо заБСЗIІСЧСННЯ виконання обов'язків народними 

депутатами України) (реєстр. N22469 від 05.03.20 і3), 1І0даний народним 

депутатом України Єфремовим О.с. 

Відмітили: 

Головним з І1ІДГОТОВКИ та 1І0llереднього РОЗГЛЯ)lУ заКОНОIlРОСКТУ є 

Комітет з lІитань Рсгламенту, депутатської етики та забеЗllсчення діяльності 

Верховної Ради України. 

Законопроектом пропонується внесення змін до законів України 

«Про статус народного депутата України», «Про вибори народних дСllутатів 

України» та Кодексу адміністративного судочинства України з МСТОЮ 

визначсння на законодавчому рівні Ilрава Голови Верховної Ради УкраїНІ І за 

власною ініціативою або на вимогу не МСНШС 226 народних деllутатів України 
порушувати шпання IІрО втрату мандата наРОДНIІМ дellyгaTO~1 У країНIІ ILIJІЯХОМ 
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звернення до Вищого адміністративного суду України з 1І0ЗОВОМ про втрату 

мандата народним депутатом України. 

Підставою для втрати народним деllутатом України депутатського 

мандата може бути відсутність народного денутата нротягом одного місяця без 

поважних причин на трьох пленарних засіданнях Верховної Ради України. 

Повноваження народного депутата України ІІРІІІІИНЯЮТЬСЯ з дня 

прийняття Вищим адміністративним СУДОМ України рlШСННЯ про втрату 

депутатського мандата народним ДСllутатом України. 

У разі прийняття Вищим адміністраТИВНIІМ судом УкраїНll рішсння про 

втрату депутатського мандата народним дспугатом України, якого було обрано 

у багатомандатному виборчому окрузі, ІІРОВОДИТЬСЯ заміщення народного 

депутата у порядку, визначеному законом для деllутатів, повноваження яких 

були достроково припинені. 

У разі нрийняття Вищим адміністративним судом України рішсння IІрО 

втрату деllутатського мандата народним ДСllутатом України, обраного в 

одномандатному виборчому окрузі, в одномандатному виборчому окрузі, в 

якому було обрано такого народного ДСllутата, ІІРОВОДЯТЬСЯ IІроміжні вибори. 

Зважаючи, що віДІІовідно до Закону України «Про ВllБОРIІ народних 

дспутатів України» підготовка і провсдення виборів депутатів здійснюється 

виключно за рахунок коштів Державного БЮJJЖСТУ УкраїНІІ, то реалізація 

вказаних пропозицій, тобто проведення IІроміжних виборів, lІов'язаНIІХ з 

втратою дспугатського мандата народним ДСllутатом України, 

забезпечуватиметься також за рахунок дсржавного бюджсту. 

Міністерство фінансів України не підтримує проскт закону, зазначаючи, 

що прийняття законопроекту потребуватимс виділсння додатковпх видатків з 

державного бюджсту на lIiдroToBKY та провсдення нроміЖНIІХ виборів народних 

депугатів України, у разі їх IІризначення. 

Однак, в норушсння частини нсршої статті 27 Бюлжстного кодексу 

України та частини трстьої статті 91 Рсгламенту Верховної Ради України, 

автором не надано фінансово-економічнс обфунтування (включаЮЧIІ відповідні 

розрахунки) та НРОПОЗИllії щодо покриття витрат бюджету та/або джсрел 

додаткових надходжснь бюджету для досягнення збалансованості державного 

бюджету. 

Термін набрання чинності законом, вказаний у заКОНОllроскті, не 

узгоджується з частиною трстьою статті 27 БюджетнОІ"О кодексу, згідно з якою 
закони України або їх окремі положсння, які впливають на 1І0Казники бюджсту 

(зменшують надходження бюджсту та збільшують витраТIІ бюджсту) 

приймаються після 15 линня року, що ІІСРСДУЄ IІлановому, вводяться в ДІЮ нс 
раніше початку бюджетного нсріоду, що настає за IІлановим. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України IlрО внессння змін до дсяких законів України 

(щодо забеЗllечення виконання обов'язків народними ДСllутатами України) 

(рсєстр. N~ 2469 ВЩ 05.03.2013), IЮЩlllиіі народним ДСllутатом Укра'llІll 

ЄфРСМОВIІМ О.с., має ВІІЛІІВ на lюказШIКlI бюджету (~юже IIpll1BCC11I до 

збільшсння Вllдатків дсржавного бюджсту). 
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звернення до Вищого адміністративного суду України з 1І0ЗОВОМ про втрату 

мандата народним депутатом України. 

Підставою для втрати народним деllутатом України депутатського 
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Однак, в норушсння частини нсршої статті 27 Бюлжстного кодексу 

України та частини трстьої статті 91 Рсгламенту Верховної Ради України, 
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Термін набрання чинності законом, вказаний у заКОНОllроскті, не 
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закони України або їх окремі положсння, які впливають на 1І0Казники бюджсту 

(зменшують надходження бюджсту та збільшують витраТIІ бюджсту) 

приймаються після 15 линня року, що ІІСРСДУЄ IІлановому, вводяться в ДІЮ нс 
раніше початку бюджетного нсріоду, що настає за IІлановим. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України IlрО внессння змін до дсяких законів України 

(щодо забеЗllечення виконання обов'язків народними ДСllутатами України) 

(рсєстр. N~ 2469 ВЩ 05.03.2013), IЮЩlllиіі народним ДСllутатом Укра'llІll 

ЄфРСМОВIІМ О.с., має ВІІЛІІВ на lюказШIКlI бюджету (~юже IIpll1BCC11I до 

збільшсння Вllдатків дсржавного бюджсту). 
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У ра'іі прийняття відповідного закону до 15 ЛllІІНЯ 2013 року він ~IaЄ 

вводитися В дію не раніше І січня 2014 року, а llісля 15 JІІІІІНЯ 2013 року - не 

ранішс І сі'IІІЯ 2015 року (або І січня HacTYllllOro за цим року заJIСЖНО від часу 
прийняття закону), 

2, Це рішення надіслаТlI Комітсту Верховної РаДIІ України з Пllтань 

Регламснту, деllУТатської етики та забезпечення діяльності Всрховної Ради 

України. 

3.2.8. СЛУХАЛИ: 
Інформацію нро проект Закону України про внесення змін до Закону 

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

виплати грошово'і дorЮI\ЮІ'И при вихоДІ на пенсію) (pCfCTp . .N~ 2647 
від 28.()3.2() 13), поданий народним деllУтатом України Мошенським В.З, 

Відмітили: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет у справах пснсіонерів, 

ветеранів та інвалідів. 

ЗаКОНОllРОСКТОМ пропонується доповнити Закон У країНІ! 

«Про загальнообов'язкове державне lIеНСІине страхування» новою статгсю 

щодо здійснення, НОЧИlІаЮ'1И з І січня 2014 року, ВlIllЛат грошової допомоги у 
розмірі дванадцяти місячних lIснсій СТа!ЮМ на день її призначення особам Прll 

виході Їх на пенсію, за наявності у чоловіків 25 років, а у жінок 20 років 
страхового стажу. 

Також передбачається за кожний повний рік страхового стажу понад 

25 років для чоловіків і 2() років для жінок відповідно збільшувати розмір цієї 

грошової ДОllОМОГИ на Їх одну місячну пенсію на ДСIll, 'й llршначення. 

ВИllлату зазначеної I'РОШОВОЇ ДОllOМОПI IlрОIlОНУПЬСЯ здійснювати за 

рахунок коштів Дсржавного бюджсту Укра·іни. 

За експертним висновком Міністерства фінансів Укра"іни IlРИЙНЯТТЯ 

заКОНОllРОСКТУ є недоцільним. Зазначається, що ноложсння законопроекту не 

відповідають принципам загалыlобовB 'язкового дсржавного пеНСIlIlIОГО 

страхування, зокрема, дифсренціанії розмірів Ilснсій залежно від тривалості 

страхового стажу та розміру заробітної плати (доходу). 

Рсалізація положснь законопроекту 1l0требуватимс додаткових видатків 

держаВНОI'О бюджсту, обсяг яких неможливо СllрОПlOзувати через 

невизначеність вихідних даних. 

ВСУllереч вимогам статті 91 Регламснту Верховної Ради України та статті 
27 Бюджетного кодсксу України суб'єктом законодав'юї ініціативи не надано 
фінансово-економічних обгрунтувань до законопроекту (включаючи відповідні 

розрахунки) та lIРОIlозиній змін до законодавчих актів України щодо 

скорочення витрат бюджсту та/або джерел додаткових надходжснь бюджсту 

для досягнення збалансованості бюджету. 

Крім того, положсння заКОНОllроекту щодо обчислення стажу, який дає 

право на призначення грошової ДОІЮМОГИ, та механізм її виплати у порядку, 

встановленому Кабінетом Міністрів України, не відповідає ВИМОІ"ам статеil 24 
та 25 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне 
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розмірі дванадцяти місячних lIснсій СТа!ЮМ на день її призначення особам Прll 

виході Їх на пенсію, за наявності у чоловіків 25 років, а у жінок 20 років 
страхового стажу. 

Також передбачається за кожний повний рік страхового стажу понад 

25 років для чоловіків і 2() років для жінок відповідно збільшувати розмір цієї 

грошової ДОllОМОГИ на Їх одну місячну пенсію на ДСIll, 'й llршначення. 

ВИllлату зазначеної I'РОШОВОЇ ДОllOМОПI IlрОIlОНУПЬСЯ здійснювати за 

рахунок коштів Дсржавного бюджсту Укра·іни. 

За експертним висновком Міністерства фінансів Укра"іни IlРИЙНЯТТЯ 

заКОНОllРОСКТУ є недоцільним. Зазначається, що ноложсння законопроекту не 

відповідають принципам загалыlобовB 'язкового дсржавного пеНСIlIlIОГО 

страхування, зокрема, дифсренціанії розмірів Ilснсій залежно від тривалості 

страхового стажу та розміру заробітної плати (доходу). 

Рсалізація положснь законопроекту 1l0требуватимс додаткових видатків 

держаВНОI'О бюджсту, обсяг яких неможливо СllрОПlOзувати через 

невизначеність вихідних даних. 

ВСУllереч вимогам статті 91 Регламснту Верховної Ради України та статті 
27 Бюджетного кодсксу України суб'єктом законодав'юї ініціативи не надано 
фінансово-економічних обгрунтувань до законопроекту (включаючи відповідні 

розрахунки) та lIРОIlозиній змін до законодавчих актів України щодо 

скорочення витрат бюджсту та/або джерел додаткових надходжснь бюджсту 

для досягнення збалансованості бюджету. 

Крім того, положсння заКОНОllроекту щодо обчислення стажу, який дає 

право на призначення грошової ДОІЮМОГИ, та механізм її виплати у порядку, 

встановленому Кабінетом Міністрів України, не відповідає ВИМОІ"ам статеil 24 
та 25 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне 
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страхування», ЯКИМІ! встановлсно УМОВИ та порядок оБЧl!слення страхового 

стажу у сотдарній Сl!стсмі. 

На даНl!і! час висновок Головного науково-скспсртного УlIравЛlННЯ 

АlІарату Верховної РаДІ І УкраїН11 нс надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону УкраїНІ! 

«Про загальнообов'язкове державне ІІенсійне страхування» (шодо ВllllлаТlI 

ГРОІІІОВОЇ ДОІЮМОПІ нри виході на пенсію) (реєстр. N~ 2М 7 від 2RЛ3 .20 13), 
поданий наРОJ\lШМ !IСlІутатом України Мошенським В.З., Щlf BIIJIIIВ на 

показники бюджету (збільшує витрати бюджету). 

У разі ІІриііняпя відповідного закону до 15 липня 2013 року він ~Iaє 

вводитися в дію нс раніше 1 січня 2014 року, а після 15 липня 2013 року - нс 

ранішс 1 січня 2015 року (або 1 січня наступного за ЦИМ року залежно від '[асу 
IІриilнятгя закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради УкраїНІ! Комітет у 
справах неНСІОнерів, ветеранів та інвалідів. 

3.2.9. СЛУХАЛИ: 
Інформацію нро проект Закону України про внесення змін до Закону 

УкраїНІ! «Про беЗllс'[ність та якість хаРЧОВI!Х продуктів» IllОдО документів, що 

СУНРОВОДЖУЮТЬ обіг хаРЧОВI!Х нродуктів (реєстр. N!' 2666 від 01.04.2013), 
110даний народним депутатом України ОмеЛЬЯНОВI!L[СМ Л.С 

Відмітили: 

ГОЛОВНИМ зонранювання законопроскту є Комітст з питаlll, охорони 

здоров'я. 

Законопросктом пропонується внести зміни до статгі 36 Закону УкраїНІ! 
«Про БСЗllе'[ність та якість харчових ІІродуктію) в чаСТlІні ВИМОГ дО обігу 

об'єктів санітарних заходів, зокрема, ПРОІІОНУЄТЬСЯ встановити заборону на обіг 

необроблених харчових продукті в тваринного походження за відсутності 

належно оформлсної дскларації виробника харчових продуктів (за ЧІІННОЮ 

редакцією - за відсутності відповідних ветеринарних документів). 

Крім TOI"O, стапя 36 Закону України «Про безпечність та якість хаРЧОВIІХ 
продуктів» доповнюється новою нормою щодо внутрішньодержавного обігу 

ПРОДУКТІВ тваринного походження за наявності товарно-транспортної накладної 

та декларанії вироБНlІка. 

Міністерство фінансів України прийняпя законопроскту не підтримує та 

вважає, шо законодавча пропозиція не узгоджується з основними ПРI!НЦИllаМl1 

здійснсння державного нагляду (контролю) у сфері обігу харчових продуктів, 

зокрсма пріоритетності безпеки у питаннях житгя і здоров'я ЛЮДИНІ! псрсд 

будь-якими іншими інтересами і цілями у сфері господарської діяльності. 

При цьому зазначається, що лише ветеринарні документи (докуменТІ! 

дозвільного характеру) підтверджують якість та безпечність зазначсної ПРОДУКlIії. 

Реалізація ноложень законопроекту може призвеСТІ! до зменшсння 

надходжень спеціальнОІ"О фонду дсржавного бюджету (у зв'язку з відміною 

видачі віДllOвідних Докумснтів дозвільного характеру). 
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АlІарату Верховної РаДІ І УкраїН11 нс надійшов. 
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«Про загальнообов'язкове державне ІІенсійне страхування» (шодо ВllllлаТlI 

ГРОІІІОВОЇ ДОІЮМОПІ нри виході на пенсію) (реєстр. N~ 2М 7 від 2RЛ3 .20 13), 
поданий наРОJ\lШМ !IСlІутатом України Мошенським В.З., Щlf BIIJIIIВ на 

показники бюджету (збільшує витрати бюджету). 

У разі ІІриііняпя відповідного закону до 15 липня 2013 року він ~Iaє 

вводитися в дію нс раніше 1 січня 2014 року, а після 15 липня 2013 року - нс 

ранішс 1 січня 2015 року (або 1 січня наступного за ЦИМ року залежно від '[асу 
IІриilнятгя закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради УкраїНІ! Комітет у 
справах неНСІОнерів, ветеранів та інвалідів. 

3.2.9. СЛУХАЛИ: 
Інформацію нро проект Закону України про внесення змін до Закону 

УкраїНІ! «Про беЗllс'[ність та якість хаРЧОВI!Х продуктів» IllОдО документів, що 

СУНРОВОДЖУЮТЬ обіг хаРЧОВI!Х нродуктів (реєстр. N!' 2666 від 01.04.2013), 
110даний народним депутатом України ОмеЛЬЯНОВI!L[СМ Л.С 

Відмітили: 

ГОЛОВНИМ зонранювання законопроскту є Комітст з питаlll, охорони 

здоров'я. 

Законопросктом пропонується внести зміни до статгі 36 Закону УкраїНІ! 
«Про БСЗllе'[ність та якість харчових ІІродуктію) в чаСТlІні ВИМОГ дО обігу 

об'єктів санітарних заходів, зокрема, ПРОІІОНУЄТЬСЯ встановити заборону на обіг 

необроблених харчових продукті в тваринного походження за відсутності 

належно оформлсної дскларації виробника харчових продуктів (за ЧІІННОЮ 

редакцією - за відсутності відповідних ветеринарних документів). 

Крім TOI"O, стапя 36 Закону України «Про безпечність та якість хаРЧОВIІХ 
продуктів» доповнюється новою нормою щодо внутрішньодержавного обігу 

ПРОДУКТІВ тваринного походження за наявності товарно-транспортної накладної 

та декларанії вироБНlІка. 

Міністерство фінансів України прийняпя законопроскту не підтримує та 

вважає, шо законодавча пропозиція не узгоджується з основними ПРI!НЦИllаМl1 

здійснсння державного нагляду (контролю) у сфері обігу харчових продуктів, 

зокрсма пріоритетності безпеки у питаннях житгя і здоров'я ЛЮДИНІ! псрсд 

будь-якими іншими інтересами і цілями у сфері господарської діяльності. 

При цьому зазначається, що лише ветеринарні документи (докуменТІ! 

дозвільного характеру) підтверджують якість та безпечність зазначсної ПРОДУКlIії. 

Реалізація ноложень законопроекту може призвеСТІ! до зменшсння 

надходжень спеціальнОІ"О фонду дсржавного бюджету (у зв'язку з відміною 

видачі віДllOвідних Докумснтів дозвільного характеру). 
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Всупереч вимогам статті 91 Регламенту Верховної Ради У країни та 

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

відповідні розрахунки) та пропозицій змін до законодавчих актів України щодо 

скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжснь бюджсту 
для досягнення збалансованості бюджету. 

Крім того, слід звернути увагу, що запропонований механізм 

внутрішньодержавного обігу продуктів тваринного походжсння за наявності 

товарно-транспортної накладної та декларації виробника вже діє і рсгулюється 

відповідно до вимог статей 21 та 34 цього Закону. 
Термін набрання чинності, визначений у законопроекті, не віДІІовідає 

частині третій статті 27 Бюджетного кодексу України, якою Ilсрсдбачено, що 
закони України або їх окремі положення, які впливають на lІоказники бюджету 

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

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

Висновок Головного науково-експертного управління аllарату Верховної 

Ради України на даний час не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України "ро внесення змін до Закону України 

«Про безпечність та якість харчових продуктів» щодо документів, шо 

супроводжують обіг харчових продуктів (реєстр. N~ 2666 від 01.04.2013), 
поданий народним дспутатом України Омельяновичем Д.с., має ВПЛИВ на 

1І0казники бюджету (зменшує надходження до державного бюджету). 

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

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

прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради УкраїНIІ з ІІІпань 

охорони здоров'я. 

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

України «Про статус встеранів війни, гарантії Їх соціального захисту» (щодо 

надання статусу учасників бойових ДIИ ветеранам руху опору - членам 

Організації українських націоналістів (ОУН) та Української повстанської армії 

(УПА) (реєстр. N~ 2685 від 02.04.2013), поданий народними депутатами України 
Парубієм А.В., Васюником І.В., Гінкою яя., Дубневичем Я.В. та іншими. 

Відмітили: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет у Сllравах пенсіонерів, 

ветеранів та інвалідів. 

Законопроектом пропонується ющати статус учаСНlІка БОЙОВIІХ дій 

членам Організації українських націоналістів (ОУН) та Української 

ІІовстанської армії (УПА), визначивши особливості отримання цього статусу 

членами ОУН та УІ1А, тобто пільги, псрсдбачсні для учаСНlІків БОЙОВIІХ дій 
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Всупереч вимогам статті 91 Регламенту Верховної Ради У країни та 

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

відповідні розрахунки) та пропозицій змін до законодавчих актів України щодо 

скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжснь бюджсту 
для досягнення збалансованості бюджету. 

Крім того, слід звернути увагу, що запропонований механізм 

внутрішньодержавного обігу продуктів тваринного походжсння за наявності 

товарно-транспортної накладної та декларації виробника вже діє і рсгулюється 

відповідно до вимог статей 21 та 34 цього Закону. 
Термін набрання чинності, визначений у законопроекті, не віДІІовідає 

частині третій статті 27 Бюджетного кодексу України, якою Ilсрсдбачено, що 
закони України або їх окремі положення, які впливають на lІоказники бюджету 

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

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

Висновок Головного науково-експертного управління аllарату Верховної 

Ради України на даний час не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України "ро внесення змін до Закону України 

«Про безпечність та якість харчових продуктів» щодо документів, шо 

супроводжують обіг харчових продуктів (реєстр. N~ 2666 від 01.04.2013), 
поданий народним дспутатом України Омельяновичем Д.с., має ВПЛИВ на 

1І0казники бюджету (зменшує надходження до державного бюджету). 

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

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

прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради УкраїНIІ з ІІІпань 

охорони здоров'я. 

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

України «Про статус встеранів війни, гарантії Їх соціального захисту» (щодо 

надання статусу учасників бойових ДIИ ветеранам руху опору - членам 

Організації українських націоналістів (ОУН) та Української повстанської армії 

(УПА) (реєстр. N~ 2685 від 02.04.2013), поданий народними депутатами України 
Парубієм А.В., Васюником І.В., Гінкою яя., Дубневичем Я.В. та іншими. 

Відмітили: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет у Сllравах пенсіонерів, 

ветеранів та інвалідів. 

Законопроектом пропонується ющати статус учаСНlІка БОЙОВIІХ дій 

членам Організації українських націоналістів (ОУН) та Української 

ІІовстанської армії (УПА), визначивши особливості отримання цього статусу 

членами ОУН та УІ1А, тобто пільги, псрсдбачсні для учаСНlІків БОЙОВIІХ дій 
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Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», 

поширюватимуться на цих осіб. Відповідні зміни передбачається ввести в дію з 

І січня 2014 року. 
За експертним висновком Міністерства фінансів України прийняпя 

законопроекту є недоцільним, зазначивши, шо питання ПОЛlПшення 

соціального захисту громадян має вирішуватися комплексно в рамках чинного 

законодавства в сфері соціального та пенсійного забезпечення з урахуванням 

стану соціально-економічного розвитку країни і необхідності збалансування 

додаткових видатків бюджету з наявними фінансовими ресурсами. Крім того, 

вважається економічно необгрунтованим прийняття будь-яких змін до 

законодавчих актів України, які розширюють перелік пільгових категорій 

громадян та збільшують видатки державного бюджету. 

Реалізація поданого законопроекту потребуватиме додаткових видатків 

Державного бюджету України, обсяг яких неможливо спрогнозувати через 

невизначеність вихідних даних, зокрема, кількості осіб, яким буде надано 

статус учасника бойових дій. 

За попередніми розрахунками Міністерства фінансів України додаткові 

видатки в умовах поточного року становитимуть близько 13,5 тис. ГрІ! в 

середньому на одну особу в рік. 

Всупереч вимогам стапі 91 Регламенту Верховної Ради України та 

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

відповідні розрахунки) та пропозицій змін до законодавчих актів Україн!! ЩОДО 

скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету 

для досягнення збалансованості бюджету. 

Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної 

Ради України на даний час не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (ЩОДО надання 

статусу учасників бойових дій ветсранам руху ОІІОРУ - членам Організації 

українських націоналістів (ОУН) та Української lІовстанської армії (УПА)) 

(реєстр. N!! 2685 від 02.04.2013), поданий народними деllутатами У країн!! 

Парубієм А.В., Васюником І.В., Гінкою Я.Я., Дубневичем я.в. та іНШИМIІ, має 

вплив на показники бюджету (збільшує витрати бюджету). 

У разі прийняпя відповідного закону до 15 ЛИlШЯ 2013 року він має 
вводитися в дію не раніше І січня 2014 року, а ІІісля 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 Рад!! України у справах 

пенсіонерів, ветеранів та інвалідів. 

3.2.11. СЛУХАЛИ: 
Інформацію IІрО Il[юект Закону України 11 ро Вllессння ЗМІН дО 

Податкового кодексу України щодо зменшення податкового навантаження на 
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Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», 

поширюватимуться на цих осіб. Відповідні зміни передбачається ввести в дію з 

І січня 2014 року. 
За експертним висновком Міністерства фінансів України прийняпя 

законопроекту є недоцільним, зазначивши, шо питання ПОЛlПшення 

соціального захисту громадян має вирішуватися комплексно в рамках чинного 

законодавства в сфері соціального та пенсійного забезпечення з урахуванням 

стану соціально-економічного розвитку країни і необхідності збалансування 

додаткових видатків бюджету з наявними фінансовими ресурсами. Крім того, 

вважається економічно необгрунтованим прийняття будь-яких змін до 

законодавчих актів України, які розширюють перелік пільгових категорій 

громадян та збільшують видатки державного бюджету. 

Реалізація поданого законопроекту потребуватиме додаткових видатків 

Державного бюджету України, обсяг яких неможливо спрогнозувати через 

невизначеність вихідних даних, зокрема, кількості осіб, яким буде надано 

статус учасника бойових дій. 

За попередніми розрахунками Міністерства фінансів України додаткові 

видатки в умовах поточного року становитимуть близько 13,5 тис. ГрІ! в 

середньому на одну особу в рік. 

Всупереч вимогам стапі 91 Регламенту Верховної Ради України та 

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

відповідні розрахунки) та пропозицій змін до законодавчих актів Україн!! ЩОДО 

скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету 

для досягнення збалансованості бюджету. 

Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної 

Ради України на даний час не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (ЩОДО надання 
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Податкового кодексу України щодо зменшення податкового навантаження на 
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виробників альтернативних видів палива (реєстр. H~ 2694 від 02.04.2013), 
поданий народними деllутатами України МИРНИМ О.Б., МіРОlІІниченком І.М. 

Пїдмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується визначення поняття «відновлювальні 

джерела енергії» доповнити поняттям «вторинні енергетичні ресурси», 1110 
включає доменний та коксівний гази, газ (метан) дегазації вугільних рОДОВИЩ, 

перетворення скидного енергопотенціалу технологічних процесів. 

Також ПРОІІОНУЄТЬСЯ не оподатковувати платою за користування надрами 

газ (метан) вугільних родовищ, вилучений при дегазації вугільних родовищ з 

вугільних пластів, вміщуючих порід та llідземних порожнин, з метою зниження 

надходження газу (метану) в гірничі виробки, запобігання його раllТОВИМ 

викидам та забезпечення безпечних умов ведення гірничих робіт або при 

дегазації вугільних родовищ з вугільних пластів, вміщуючих порід та піюеМНIІХ 

IІОрОЖНИН діючих шахт та шахт, що готуються до експлуатації. 

Крім того, ПрОllОНУЄТЬСЯ подовжити З 2020 року до 2030 року період 
звільнення від оподаткування прибуток підприємств, отриманий ними він 

господарської діяльності з дегазації ВУI'ільних родовищ та/або 13икористання 

І'азу (метану) деl'азації вугільних родовищ. 

Прийняття законопроекту призведе до зменшення надходжень до 

бюджету з податку на прибуток та llлати за користування надрами. 

Проте, авторами законопроекту не надано фінансово-економічні 

розрахунки та ПРОllозиції змін до законодавчих актів України щодо скорочення 

витрат бюджету та/або пропозиції джерел додаткових надходжень бюджету для 

досягнення збалансованості бюджету, що не відповідає вимогам БюджеТllOl'О 

кодексу України (частина перша статті 27) та Регламенту Верховної РаДІ! 

України (частина третя статті 9\). 
Крім того, відсутність фінансово-економічного обгрунтування не дає 

можливості Міністерству фінансів УкраїНІ! обрахувати вартісну величину втрат 

доходів бюджету внаслідок запровадження норм законопроекту. 

Міністерство фінансів України ЗГІдно з експертним висновком 

законопроект не підтримує, зважаючи на такі зауваження до запропонованих у 

ньому норм. Заllропоноване доповнення визначення терміну «відновлювальні 

джерела енергії» терміном «вторинні енергетичні ресурси» не узгоджується із 

нормами галузевого законодавства, зокрема, Закону України «Про 

енергозбереження», яким передбачено, що вторинні енергетичні ресурси - це 

енергетичний потенціал продукції, відходів, побічних і проміжних продуктів, 

який утворюється в технологічних агрегатах (установках, процесах) і не 

використовується в самому агрегаті, але може бути частково або 1I0BHicТlO 

використаний для енергопостачання інших агрегатів (процесів). 

Пропозиція щодо виключення із об'єктів оподаТКУ13ання платою за 

користування надрами для видобування корисних копалин газ (метан) 

вугільних родовищ, вилучений при дегазації вутільних родовищ з вугільних 

пластів, вміщуючих порід та підземних порожнин, суперечить положенням 
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стапі 2R Кодексу України про надра, якою встановлено, що користування 

надрами є IІлатНlШ. 

Поряд з цим, пропозицію щодо подовження з 2020 року до 2030 року 
періоду звільнення від ОllодаТКУВЗIІНЯ прибутку піДIlРIІЄМСТВ, отримююп) ІІIIШI 

від господарської діяльності з деl'Ю31(ії вугіЛЬНIІХ родовищ та/або використання 

ГЮУ (метану) дегюації вугільних родовищ, доцільно розглядати у строки, які 

передуватимуть закінченню дії пільги, з огляду на те, що прийняпя рllUСННЯ 

СТОСОВIIО подовження дії пільги потребує проведення аналізу сфеКПlВllОсті 

використання вивільнених коштів, можливих втрат бюджету від р0111І1ІрСННЯ 

пільги та скономічної доцільності й запровадження в майбутньому. 

Експертний висновок Головного haYKOBO-СКСllертного упраВJI1ННЯ 

Апарату Верховної Ради України не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення ЗМlII до Податкового кодексу 

України 1110.110 зменшення податкового навантаження на Вllробників 

альтернативних видів lІалива (реєстр. N!! 2694 від 02.04.2013), lІоданий 

народними деllугатами України Мирним О.Б., Мірошниченком І.М" матиме 

ВlIJJИВ на ІІОКЮНИКИ бюджету (призведе до зменшення доходів державного та 

Мlсневих бюджетів з lІодатку на прибуток ПІДприємств та плати за 

користування надрами). 

У разі прийняпя відповідного закону після 15 липня 2013 року він має 
вводитися в дію не раніше І січня 2015 року (або І січня наСТУІІНОГО за ЦІІМ 

року залсжно від часу прийняпя закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради УкраїНІ! з Illпань 

податкової та митної політики. 

3.2.12. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проскт Закону України про внесення '3МІН JIO 

Податкового кодексу України (щодо статусу та розміру ставки фіксованого 

сільськогосподарського податку) (рсєстр. N!! 2683 від 02,04.2013), lюдаllиіі 

народним денутатом України ЖереБНlОКОМ В.М. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної 1І0літики. 

Законопроектом пропонується перенссти фіксований 

сільськогосподарський податок із персліку загальнодержавних подаТКІВ до 

складу місцевих податКІВ та збільшити ставку фіксоваНОl'О 

сільськогосподарського податку з 0,15% до 1,15% від нормативної грошової 
оцінки земельних ділянок для сільськогосподарських товаровироБНlІків, які 

використовують більше, НІЖ І ОО га земель сіЛЬСЬКОГОСllодарського 

IІризна'lення, а саме ріллі, сіножатеи І пасовищ (крім тих, що ротгаlllOвані у 

гірських та поліських районів, а також тих, що перебувають у власності 

сіЛЬГОСlІвиробників, які спеціалізуються на виробництві та переробці продукції 

рослинництва на закритому rpYHTi). 
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Враховуючи запропоноване збільшення ставки фіксованого 

сільськогосподарського податку, прийняття законопроекту Сllриятиме 

збільшенню надходжень до місцевих бюджетів (за інформацією автора 

законопроекту, зазначеною у пояснювальн1И записці, доходи місцевих 

бюджетів зростуть майже на 6 млрд гривень). При цьому, Міністерство 

фінансів України відмічає, що вартісна величина впливу законопроекту 

залежатиме від категорії земель та Їх загальної площі. 

Загалом Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку 

зазначає, що законопроект не підтримує, оБГРУНТОВУЮЧІ! це таким. 

Спрямування фіксованого сільськогосподарського податку до місцевих 

бюджетів законодавчо врегульовано, оскільки відповідно до пункту 8 частин!! 
першої статті 69 Бюджетного кодексу України такий податок віднесено до 
доходів місцевих бюджетів, що не враховуються І1рИ ВlІЗначенні обсягу 

міжбюджетних трансфертів. Крім того, запропоноване у законопроекті 

lІідвищення майже у 8 разів ставки фіксованого сіЛЬСЬКОГОСllодарського 

Ilодатку для сільськогосподарських товаровиробників, у власності яких 

знаходяться землі загальною площею понад 1 ОО га, не дозволить вирішити 

завдання щодо усунення дискримінації в Оllодаткуванні цим податком, так як 

сілы�оспвиробники,' які спеціалізуються на виробництві та переробці Ilродукції 

рослинництва на закритому грунті, а також IІродукції тваринництва 

Ilтахівництва, здійснюючи свою діяльність на невеJIИКИХ IІлошах МОЖУТЬ 

отримувати прибутки значно більші, ніж зазначені сільгоспвиробники. 

Експертний висновок Головного науково-експертного управліНІІЯ 

А!laрату Верховної Ради України не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України І1рО внесення змін до Податкового кодексу 

України (щодо статусу та розміру ставки фіксованого сіЛЬСЬКОГОСllодарського 

податку) (реєстр. N2 2683 від 02.04.2013), ПОДaJШЙ народним дспутатом України 
Жсребнюком В.М., матиме ВIlЛИВ на показники бюджету (призведе до 

збільшення доходів місцевих бюджетів). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з IІІПа!IЬ 

І10даткової та митної політики. 

3.2.13. СЛУХАЛИ: 
Інформацію !ІрО проект Закону України про внесення ЗМІН дО 

Податкового кодексу України (щодо створення консолідованої ГРУIlИ IlлаТlІиків 

Ilодатків) (реєстр. N2 2737 від 05.04.2013), поданий народними депутатами 

України Глазуновим с.М., Фаєрмарком с.о. 

Вїдмїl'ИJlИ: 

ВіДIlовідальним за розгляд законопроекту є Комітет з IІІпаllЬ IlОдаткової 

та митної ПОJJіПIКlI. 

Законопроектом пропонується визначити IIОIІЯТТЯ «KOfICOJlijJoBalla гру"а 
ІІлатникїD податків» та ДOIlOBH~ITII Гlодатковиlt кодекс України CT31TCIO І52-1, 
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в якій передбачити порядок створення консолідованої І'РУIlИ платниКІВ 

1l0датків, критерії, яким повинні відповідати учасники для створення такої 

консолідованої групи платників, та порядок СІІлати податкових зобов'язань з 

податку на прибуток учасниками консолідованої групи, зокрема, здійснювати 

зарахування сум від'ємного значення об'єкта Оllодаткування 1l0датком на 

прибуток іншого учаеника консолідованої ГРУШІ, 

Міністерство фінансів України ЗГІдно з еКСllеРТНIІМ висновком 

заКОНОІІроект не підтримує, оскільки заІІровадження інституту консолідованої 

групи платників податків надасть можливість врахування будь-яким учасником 

при визначенні оподатковуваного прибутку сум від'ємного значення об'єкта 

оподаткування податком на прибуток іншого учасника консолідованої І'РУІІИ, 

ЩО призведе до зменшення надходжень до бюджету. 

Проте, авторами законопроекту не надано фінансово-економічні 

розрахунки та ІІРОПОЗИЦії 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 РаДl1 

України (частина третя статті 91). Відсутність фінансово-економічного 

обrрунтування не дає можливості Мінфіну обрахувати вартісну величину втрат 

доходів бюджету внаслідок запровадження норм законопроскту. 

Крім того, норми, запропоновані у заКОНОІІроскті, СІІрямовані на 

СНРОЩСННЯ процедури здійснення ІІодаткового контролю за трансфертним 

ціноугворенням по відношенню до учасників консолідованої ГРУШІ платників 

податків. Тому зазначений законопроект необхідно РОЗІля)taти 

взаЄМОУЗІ'оджено із законопроектом «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо трансфертного ЦІноутворення» (реєстр. N22515 
від 12.0З.20 ІЗ). 

Експертний висновок Головного haykobo-еКСlIертного упраВJIlНПЯ 

Апарату Верховної Ради України не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення ЗМІН дО Податкового кодексу 
України (щодо створення консолідованої групи платників податків) 

(реєстр. N227З7 від 05.04.20 ІЗ), поданий народними деІІугатами УкраїН11 

Глазуновим с.М., Фаєрмарком с.о., матиме ВПЛИВ на І10казНИКIІ бюджсту 

(ІІризведе до зменшення доходів державного та місцевих бюджетів з ІІодатку на 

ІІрибугок піДІІРИЄМСТВ). 

У разі прийняття відповідного закону після 15 ЛIlIІНЯ 20lЗ року він має 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року (або 1 січня наступного за цим 
року залежно від часу прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 
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3.2.14. СЛУХАЛИ: 
Інформанію про проект Закону України про внесення ЗМІН дО 

законодав'IИХ актів щодо забезпечення Ч\lСТОТlІ територій (реєстр. N~ 2736 
від 05.04.2013), поданиіі народним деllутатом України Зарубінським 0.0. 

Відмітили: 

Головним з підготовки і попереднього розгляду законопроекту є Комітет 

з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом пропонується внести зміни до: 

- Кодексу України про адміністративні правопорушення, ДОІЮВШІВШИ 

новою статтею 152-1, якою встановити адміністративну віщювідальність за дії, 
що призвели до дрібного засмічення територій у вигляді штрафу залежно від 

об'єму смітгя від одного до ста неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян. А також змінами до статей 5, 218 та 219 нього Кодексу 

встановлюється механізм реалізанії аДМНl1стративної віДПОВІДальносТІ за 

зазначені дії та визначаються органи, які приймають рішення про застосування 

аДМІНІстративної відповідальності; 

- Закону України «Про міліцію» (пункт 26 статті 10) і зобов'язатн мілінію 

забезпечувати контроль за утриманням в налеЖН!І1 ЧИСТОТІ не лише ДВОрl1 та 

прибудинкові території, а всю територію адміністративно-територіальних 

одининь; 

- Закону України «Про благоустрій населених пунктів» (пункт 3 частини 
першої статті І О) в частині поширення гювноважень сільських, селищних і 

міських рад забезпечувати організацію ЧИСТОТlІ і порядку не лише на території 

населеного пункту, а на території, яка входить до складу віДІІовідної 

адміністративно-територіальної одиниці. 

Згідно із пунктом 12 частини першої статті 69 Бюджетного кодексу 
України до доходів загального фонду місцевих бюджетів, що не враховуються 

при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, належать аД~lіністративні 

штрафи, що накладаються місцевими органами виконавчої влади та 

виконавчими органами місцевих рад або утвореними ними в установленому 

порядку аДМlІl1стративними КОМІСІЯМИ. Тому реалізація 110ложень 

законопроекту може призвести до збільшення надходжень місцевих бюджетів у 

разі сплати штрафів за дії, що призвели до засмічення та забруднення 

територій. 

Водночас, поширення повноважень сільських, селищних і міських рад в 

частині забезпечення чистоти та порядку на всі території, що входять до складу 

адміністративно-територіальної одиниці, може викликати необхідність у 

додаткових коштах з місцевих бюджетів на проведення благоустрою. 

Однак, до законопроекту не надано належне фінансово-економічне 

обrрунтування, включаючи відповідні розрахунки, та пропозиції для 

збалансування бюджетів, як визначено у статті 27 Бюджетного кодексу України 
та частині третій статті 91 Регламенту Верховної Ради України. 

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

відповідає частині третій статті 27 Бюджетного кодексу України. 
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3.2.14. СЛУХАЛИ: 
Інформанію про проект Закону України про внесення ЗМІН дО 

законодав'IИХ актів щодо забезпечення Ч\lСТОТlІ територій (реєстр. N~ 2736 
від 05.04.2013), поданиіі народним деllутатом України Зарубінським 0.0. 

Відмітили: 

Головним з підготовки і попереднього розгляду законопроекту є Комітет 

з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом пропонується внести зміни до: 

- Кодексу України про адміністративні правопорушення, ДОІЮВШІВШИ 

новою статтею 152-1, якою встановити адміністративну віщювідальність за дії, 
що призвели до дрібного засмічення територій у вигляді штрафу залежно від 

об'єму смітгя від одного до ста неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян. А також змінами до статей 5, 218 та 219 нього Кодексу 

встановлюється механізм реалізанії аДМНl1стративної віДПОВІДальносТІ за 

зазначені дії та визначаються органи, які приймають рішення про застосування 

аДМІНІстративної відповідальності; 

- Закону України «Про міліцію» (пункт 26 статті 10) і зобов'язатн мілінію 

забезпечувати контроль за утриманням в налеЖН!І1 ЧИСТОТІ не лише ДВОрl1 та 

прибудинкові території, а всю територію адміністративно-територіальних 

одининь; 

- Закону України «Про благоустрій населених пунктів» (пункт 3 частини 
першої статті І О) в частині поширення гювноважень сільських, селищних і 

міських рад забезпечувати організацію ЧИСТОТlІ і порядку не лише на території 

населеного пункту, а на території, яка входить до складу віДІІовідної 

адміністративно-територіальної одиниці. 

Згідно із пунктом 12 частини першої статті 69 Бюджетного кодексу 
України до доходів загального фонду місцевих бюджетів, що не враховуються 

при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, належать аД~lіністративні 

штрафи, що накладаються місцевими органами виконавчої влади та 

виконавчими органами місцевих рад або утвореними ними в установленому 

порядку аДМlІl1стративними КОМІСІЯМИ. Тому реалізація 110ложень 

законопроекту може призвести до збільшення надходжень місцевих бюджетів у 

разі сплати штрафів за дії, що призвели до засмічення та забруднення 

територій. 

Водночас, поширення повноважень сільських, селищних і міських рад в 

частині забезпечення чистоти та порядку на всі території, що входять до складу 

адміністративно-територіальної одиниці, може викликати необхідність у 

додаткових коштах з місцевих бюджетів на проведення благоустрою. 

Однак, до законопроекту не надано належне фінансово-економічне 

обrрунтування, включаючи відповідні розрахунки, та пропозиції для 

збалансування бюджетів, як визначено у статті 27 Бюджетного кодексу України 
та частині третій статті 91 Регламенту Верховної Ради України. 

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

відповідає частині третій статті 27 Бюджетного кодексу України. 
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Міністерство фінансів України згідно з скспертним ВІІСНОВКОМ 

(від 07 .()5.2() 13 за N2 6()43Ю/2-13) нс заllеречує ПРОТІІ IJРИI1НЯТТЯ ЗаІШllOllрОСКТУ. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до законодавчих актів шодо 

забезпечення чистоти тсриторій (реєстр. N2 2736 від 05.04.2013), lІодаНlІ11 

народним депутатом України Зарубінським 0.0., має вплив на показники 

бюджетів (може прювести до збільшення надходжень місцевих бюджстів та 

збільшення їх видатків). 

У разі ПРИI1НЯТТЯ відповідного закону до 15 липня 2013 року він має 

вводитися в дію не раиіше І січня 2014 року, а після 15 ЛИIJНЯ 2() 13 року - не 

раніше І січня 2015 року (або І січня наСТУІІНОГО за цим року залсжно від часу 

прийняття закону). 

2. Це рішсння надіслати Комітету Верховної РаДІ! України з питань 

законодавчого забеЗIJСЧСННЯ "равоохоронної діяльності. 

3.2.15. СЛУХАЛИ: 
Інформацію "ро проект Закону Укра'іни про внесення змін ло Закону 

України «Про наукову і науково-техНІЧНУ діяльність» 11 ЮДО lІауково

педагогі'lНОГО стажу та стажу науково-педагогічно'і роБОТІ! (рсєстр. N~ 2645 
від 28.03.2013), поданий народним дспутатом УкраїНIІ ДМІІТРУКОМ М.І. 

Відмітили: 

І'оловним 3 розгляду законопроекту є Комітет з питань наУКIІ і освіти. 

Законопроектом пропонується внести зміНIІ до Закону Укра'іни 

«Про наукову і науково-технічну діяльність», зокрема, в чаСТІІні визначення 

стажу наукової (науково-педагогічної) роботи та зарахування до такого стажу 

час роботи на посадах державних службовців і rrосадових осіб місцевого 

самоврядування, що передував персходу на haYKOBO-IJсдагопчну ДlЯJIЬНIСТЬ. 

Запровадження такої законодавчої ініціаТИВІ! зумовить зарахування 

працівникам більшого стажу науково-педагогічної роботи, встановлення 

надбавок науково-педагогічним працівникам за ВИСЛУІ'У років у біЛЬШІІХ 
РОЗМІрах. Крім того, зазначене призведе до розширення кола осіб, які мають 

право на призначення пенсії та ВИllлату грошової ДОІІОМОПІ ири BIIXOДl на 

пенсію відновідно до статті 24 Закону України «Про наукову і науково

технічну діяльність», і, як наслідок, - до додаткових видатків бюджету 

Пенсійного фонду України та витрат державного бюджету в частині 

бюджетного забезпечення виплат пенсій за різними бюджетними "РOlрамами. 

За вюначенням автора заКОНОllроекту його реалізаЦІЯ ЩОРІЧНО 

потребуватиме додаткових витрат з державного в обсязі 1,5 MJIН гривень. 
Проте, всупереч вимогам статгі 91 Регламенту Верховно'і Ради Укра'іни та 

статті 27 Бюджетного кодексу України суб'єктом законодавчої ініціаТИВІ! не 
надано пропозицій про внесення змін до законодавчих актів У країни шодо 

скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету 

для досягнення збалансованості бюджету. 

Термін набрання чинності, визначений у законопроекті, не віДІІовідає 

частині третій стапі 27 Бюджетного кодексу Укра'іни, якою персдбачсно, шо 
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Міністерство фінансів України згідно з скспертним ВІІСНОВКОМ 

(від 07 .()5.2() 13 за N2 6()43Ю/2-13) нс заllеречує ПРОТІІ IJРИI1НЯТТЯ ЗаІШllOllрОСКТУ. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до законодавчих актів шодо 

забезпечення чистоти тсриторій (реєстр. N2 2736 від 05.04.2013), lІодаНlІ11 

народним депутатом України Зарубінським 0.0., має вплив на показники 

бюджетів (може прювести до збільшення надходжень місцевих бюджстів та 

збільшення їх видатків). 

У разі ПРИI1НЯТТЯ відповідного закону до 15 липня 2013 року він має 

вводитися в дію не раиіше І січня 2014 року, а після 15 ЛИIJНЯ 2() 13 року - не 

раніше І січня 2015 року (або І січня наСТУІІНОГО за цим року залсжно від часу 

прийняття закону). 

2. Це рішсння надіслати Комітету Верховної РаДІ! України з питань 

законодавчого забеЗIJСЧСННЯ "равоохоронної діяльності. 

3.2.15. СЛУХАЛИ: 
Інформацію "ро проект Закону Укра'іни про внесення змін ло Закону 

України «Про наукову і науково-техНІЧНУ діяльність» 11 ЮДО lІауково

педагогі'lНОГО стажу та стажу науково-педагогічно'і роБОТІ! (рсєстр. N~ 2645 
від 28.03.2013), поданий народним дспутатом УкраїНIІ ДМІІТРУКОМ М.І. 

Відмітили: 

І'оловним 3 розгляду законопроекту є Комітет з питань наУКIІ і освіти. 

Законопроектом пропонується внести зміНIІ до Закону Укра'іни 

«Про наукову і науково-технічну діяльність», зокрема, в чаСТІІні визначення 

стажу наукової (науково-педагогічної) роботи та зарахування до такого стажу 

час роботи на посадах державних службовців і rrосадових осіб місцевого 

самоврядування, що передував персходу на haYKOBO-IJсдагопчну ДlЯJIЬНIСТЬ. 

Запровадження такої законодавчої ініціаТИВІ! зумовить зарахування 

працівникам більшого стажу науково-педагогічної роботи, встановлення 

надбавок науково-педагогічним працівникам за ВИСЛУІ'У років у біЛЬШІІХ 
РОЗМІрах. Крім того, зазначене призведе до розширення кола осіб, які мають 

право на призначення пенсії та ВИllлату грошової ДОІІОМОПІ ири BIIXOДl на 

пенсію відновідно до статті 24 Закону України «Про наукову і науково

технічну діяльність», і, як наслідок, - до додаткових видатків бюджету 

Пенсійного фонду України та витрат державного бюджету в частині 

бюджетного забезпечення виплат пенсій за різними бюджетними "РOlрамами. 

За вюначенням автора заКОНОllроекту його реалізаЦІЯ ЩОРІЧНО 

потребуватиме додаткових витрат з державного в обсязі 1,5 MJIН гривень. 
Проте, всупереч вимогам статгі 91 Регламенту Верховно'і Ради Укра'іни та 

статті 27 Бюджетного кодексу України суб'єктом законодавчої ініціаТИВІ! не 
надано пропозицій про внесення змін до законодавчих актів У країни шодо 

скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету 

для досягнення збалансованості бюджету. 

Термін набрання чинності, визначений у законопроекті, не віДІІовідає 

частині третій стапі 27 Бюджетного кодексу Укра'іни, якою персдбачсно, шо 
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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, шо передує плановому, вводяться в дію не 
раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим. 

Міністерство фінансів України вважає недоцільним прийняття 

законопроекту, зважаючи на зауваження, аналОI·ічні викладеним вище. Також 

зазначається, що запропоновані зміни суперечать принципам пенсійної реформ, 

яка запроваджена в Україні з 1 жовтня 2011 року відповідно до Закону України 
від 08.07.2011 N2 3668-УІ «Про заходи щодо законодавчого забезпечення 

реформування пенсійної системи». 

Узагальнюючий висновок Головного haykobo-експеРТНОI·О управління 

Апарату Верховної Ради України на даний час відсутній. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змІН до Закону УкраїНІ! 

«Про наукону і науково-технічну діяльність» щодо науково-педагогічного 

стажу та стажу науково-педагогічної роботи (реєстр. NQ 2645 від 28.03.2013), 
поданий народним депутатом України Дмитруком М.І., матиме вплив на 

lIоказники бюджету (збільшить витрати бюджету) і у разі прийняття 

відповідного закону до 15 линня 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 І1итань науки 
І ОСВІТи. 

3.2.16. СЛУХАЛИ: 
Інформацію llpO проект Закону України про внесення змін до статті 277 

Податкового кодексу України (щодо встановлення обl"РУНТОВа!IОГО розміру 

ставки податку за земельні ділянки садівницьких товариств) (реєстр. N2 2634 
від 25.03.2013), поданий народними депутатами України Дубілем В.О., 

Сенченком А.В. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з lІитань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом І1рОПОНУЄТЬСЯ встановити ставку І10датку за земельні 

ділянки, надані садівницьким товариствам, у тому числі зайняті садовими 

та/або дачними будинками фізичних осіб, у розмірі 0,03 % (замість діючої 

ставки у розмірі 5 %) від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі І10 
Автономній РеСllубліці Крим або по області. 

Відповідно до частини Ilершої статті 69 Бюджетного кодексу України 
IIлата за землю належить до доходів місцевих бюджетів, що не враховується 

IIрИ визначенні міжбюджетних трансфертів, отже, зменшення ставки 

земельного податку призведе до втрат відповідних доходів міСllеВIІХ бюджетів. 

Згідно із статтею 103 цього Кодексу надання державою llОдаТКОВIІХ llільг, які 
зменшують доходи МІсцевих бюджетів, що не врахонуються при Вl1Значевві 

I\lіжбюджеТІІI1Х трансфертів, має СУIlРОВОДЖУШlll1СЯ надаНIlЯМ ДОjЩТКОІЮЇ 
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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, шо передує плановому, вводяться в дію не 
раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим. 

Міністерство фінансів України вважає недоцільним прийняття 

законопроекту, зважаючи на зауваження, аналОI·ічні викладеним вище. Також 
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дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на КОМllенсацію відповідних 

втрат доходів місцевих бюджетів. Подані до законопроекту матеріали не 

містять пропозицій щодо компенсації місцевим бюджетам таких коштів. 

Таким чином, запропоновані норми заКОНОllроекту, у разі Їх реалізації, 

призведуть до зменшення доходів місцевих бюджетів та потребуватимуть 

додаткових видатків державного бюджету для компенсації відповідних втрат 

доходів місцевих бюджетів. 

Однак, авторами заКОНОllроекту не надано фінансово-економічні 

розрахунки та пропозиції змін до законодавчих актів України щодо скорочення 

витрат бюджету та/або пропозиції джерел додаткових надходжень бюджсту 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 заКОНОllроекту щодо 
терміну набрання чинності не відповідає вимогам частини третьої статті 27 
Бюджетного кодексу України та піДIlУНКТУ 4.1.9 пункту 4.1 і ІІУНКТУ 4.5 статті 4 
Податкового кодексу України. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що реалізація законопроекту призведе до втрат доходів місцевих бюджетів в 

результаті зменшення ставки податку за зазначені земельні ділянки, і зауважує, 

що не підтримує прийняття законопроекту, зважаючи, зокрема, на такс. 

Садівницькі товариства мають законодавчо встановлене право зменшувати 

суми земельного податку за земельні ділянки, які належать фізичним особам 

(членам садівницького товариства) і lІеребувають у складі юридичної особи, у 

разі якщо цими фізичними особами оформлено право власності на такі земельні 

ділянки. Крім того, для земель садівничих товариств, де проведено нормативну 

грошову оцінку, передбачено диференціацію ставки для земель багаторічних 

насаджень - 0,03 % та для земель загального користування - 1 % від 

нормативної грошової оцінки землі. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до статті 277 Податкового 
кодексу України (ЩОДО встановлення обrрунтованого розміру ставки податку за 

земельні ділянки садівницьких товариств) (реєстр. N!! 2634 від 25.03.2013), 
поданий народними депутатами України Дубілем 8.0., Сенченком А.8., матиме 
вплив на показники бюджету (призведе до зменшення надходжень земсльного 

податку до місцевих бюджетів та потребуватиме додаткових видатків 

державного бюджету для компенсації відповідних втрат доходів 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 - нс 

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

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної РаДІ! УкраїНІ! з питань 

податкової та митної 1І0ліПIКИ. 
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3.2.17. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до 

Податкового кодексу України ІІЮДО встановлення еколоГІЧНОГО податку за 

розміщення твердих побутових відходів (реєстр. N~ 2672 від 01.04.2013), 
поданий народним депутатом України Пінчуком АЛ. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується збільшити та диференціювати ставки 

екологічного податку, що справляється за розміщення твердих побутових 

відходів, в залежності від ступеня поводження з відходами та від системи, яка 

запроваджена на території вивезення згідно схеми очистки населених пунктів. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що реалізація законопроекту призведе до збільшення надходжень екологічного 

податку до державного та місцевих бюджетів, та вважає, що проект закону 

потребує доопрацювання, оскільки відповідні положення можуть призвести до 

подвійного оподаткування та ускладнення адміністрування. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодсксу 

України щодо встановлення екологічного податку за РОЗМІщення твердих 

побутових відходів (реєстр. N2 2672 від 01.04.2013), поданий народним 

депутатом України Пінчуком АЛ., матиме вплив на показники бюджету 

(призведе до збільшення надходжень екологічного податку до державного та 

місцевих бюджетів). 

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. 

3.2.18. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до дсяких 

законодавчих актів України (щодо охоронної діяльності) (реєстр. N2 2387 
від 25.02.2013), поданий народним депутатом України Яценком А.8. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом передбачені зміни до Кодексу України І1рО 

адміністративні правопорушення, законів України «Про охоронну діяльність» 

та «Про страхування». 

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, у зв'язку з 

прийняттям Закону України «Про охоронну діяльність» потребують уточнення 

положення статей 259 та 262 Кодексу України !ІрО адміністративні 

правопорушення, зокрема приведення використаних в ньому теРМІНІВ У 

відповідність до термінології вищезазначеного Закону. 
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Крім цього, статгю 7 Закону України «Про страхування» пропонується 
ДОПОВНИТlI такими видами обов'язкового страхування, як страхування життя та 

здоров'я lІерсоналу охорони і страхування цивільно-правової відповідальності 

суб'єкта охоронної діяльності (з метою забезпечення відшкодування ШКОД", 

заподіяної через неналежне виконання суб' єктом своїх зобов' язань). 

Змінами до Закону України «Про охоронну діяльність» пропонується 

розширити повноваження центрального органу виконавчої влади у сфері 

охоронної діяльності (МВС України ), зокрема щодо надання йому !lрав: 
затверджувати порядок навчання, підготовк", переПlДГОТОВКИ, 

підвищення кваліфікації фахівців з організації заходів охорони; 

- визначати перелік об'єктів, які підлягають обов'язковій охороні, 

порядок, способи та засоби здійснення охорони цих об'єктів (у чинній 

редакції - перелік окремих особливо важливих об'єктів права державної 

власності, охорона яких здійснюється виклю'шо державним" підприємствам" 
та організаціями, встановлюється Кабінетом Міністрів України); 

- затверджувати перелік видів об'єктів, що повинні бути оснаіцсні 

системами передавання тривожних сповіщень та визначати порядок їх 

оснашення; 

- визначати порядок обов'язкової сертифікації програМllо-а!lаратних 

комплексІВ пропуску; 

- затверджувати ВИМОГИ дО договору про надання послуг з охорони тощо. 
За еКСllертним висновком Міністерства фінансів України реалізація норм 

законопроекту не впливає на доходну частину та може збіJlhШИТИ видаткову 

частину державного бюджету. 

Одночасно, необхідно зазначити, що передбачені проектом закону зміни, 

також можугь збільшити витрати місцевих бюджетів. 

Так, запровадження норми щодо страхування житгя та ЗJ\ОРОВ'Я 

персоналу охорони та цивільно-правової відповідальності суб'єкта охоронної 

діяльності, як обов'язкових видів страхування, призведе до збільшення 

собівартості послуг з охорони майна та громадян і матиме наслідком відповідне 

зростання собівартості цих послуг (в тому числі для бюджетних організацій 

державної та комунальної форм власності). 

Крім того, як зазначає Мінфін, реалізація положення законопроекту щодо 

встановлення цим проектом закону переліку об'єктів, які підлягають 

обов'язковій охороні (в тому числі у бюджетній сфері), у порядку, визначеному 

центральним органом виконавчої влади у сфері охоронної діяльності, та 

надання цьому органу права розширювати перелік таких об'єктів (у чинній 

редакції статгі 6 Закону України «Про охоронну діяльність» Ilерелік об'єктів 

визначається Кабінетом Міністрів України) може призвести до 

неконтрольованого включення до вищезгаданого переліку бюджетних установ 

та, відповідно, збільшить видатки з державного (місцевих) бюджетів на їх 

утримання (Оllлату охоронних послуг). 

Враховуючи наведене, Мінфін пропонує відповідні положення законів 

України «Про охоронну діяльність» та «Про страхування» залишити в чинній 

редакції. 
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Згідно із розділом другим законопроекту «Прикінцеві положення» ВІІІ 

набирає чинності через шістдесят днів з ДНЯ його онублікування. 

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

України розробником законопроекту не подано пропозицій шодо змін до 

законодавчих актів України із скорочення витрат бюджету та/або джерел 

додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету. 

Відтак, згідно з вимогами частини третьої статті 27 Бюджетного кодексу 

України закони України або їх окремі положення, які впливають на показНИКIІ 

бюджету (зменшують надходження бюджету та/або збільшують витрати 

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

На момент розгляду законопроекту від Головного науково-екснертного 

управління Апарату Верховної Ради України висновок не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (шодо охоронної діяльності) (реєстр. NQ 2387 від 25.02.2013), 
поданий народним депутатом України Яценком А.В., має вплив на показники 

бюджету (збільшуючи витрати державного та місцевих бюджетів). 

У разі прийняття відновіДНОГ0 закону до 15 липня 2013 року він має 

ВВОДИТИСЯ в дію не раніше І січня 2014 року, а llісля 15 1ІИ[IІІЯ 2013 року - не 

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

ІІРИЙНЯТТЯ закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з ПlІтань 

законодавчого забезпечення нравоохоронної діяльності. 

3.2.19. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення ЗМІН дО деяких 

законів України щодо виконання судових рішень (реєстр. NQ 2399 
від 26.02.2013), поданий Кабінетом Міністрів України. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження заКОНОІІроекту є Комітет з шпань 

верховенства права та правосуддя. 

Як зазначено у пояснювальній ЗаІІИсці до закононроекту, прийня'ГГЯ 

ІІроекту закону повинно забезпечити [ювне виконання зобов'язань держави за 

пілотним рішенням Європейського суду у СIlраві «IОрій Миколайович Іванов 

проти України». 

Законопроектом, зокрема, І1ередбачається: 

- узгодити положення Закону України «Про виконавче нровадження» із 

Законом України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» 

щодо порядку виконання р[шень суду про стягнення коштів, боржником за 

якими є державний орган; 

здійснювати погашення заборгованості за СУДОВИІШ[ р[шеІІНЯМН 

поетапно в черговості, запрононованій нроектом закону; РОЗl\lір БЮДЖСПIІІХ 
КОШТІВ, необхіДНIІХ на [Ю[,lшеIlНЯ забор['ованості, затвсрджуваП[I\1СТЬСЯ 
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Верховною Радою України в Законі про Державний бюджет України на 

відповідний рік (у Державному бюджеті України на 2013 рік персдбачсно 

153,9 млн грн за бюджетною програмою Міністерства фінансів У країни 

«Забезпечення виконання рішень суду, шо гарантовані державою»); 

- звільнити державні органи, установи, організації та піДПРlІємства, 

а також юридичні особи, примусова реалізація майна яких заборонсна законом, 

відповідно до Закону України «Про гарантії держави щодо виконання судових 

рішень», від стягнсння виконавчого збору. 

Міністерство фінансів України в експсртному ВІІСНОВКУ дО заКОНО!ІРОСКТУ 

зазначає, щО ЙОІ"О реалізація впливатиме на державний бюджст, гютребуваТIІМС 

передбачення видатків державного бюджету у 2014 році та наСТУ!ІНИХ 

бюджетних !Іеріодах. Вартісну величину ВIIJIИВУ на гroказlШКИ бюджету можна 

буде визначити лише після проведення згідно з нормами ЦЬОІ"О ІІроекту закону 

інвентаризації заборгованості з виплат за рішеннями суду, які було ВІІНСССНО на 

нідставі правовідносин, які мали місце до набрання чинності Законом УКРі1ЇНИ 

«Про гарантії держави щодо виконання судових рішень». Загалом вважається 

доцільним ухвалення законопроекту. 

Згідно з узагальнюючим висновком Головного haYKOBO-СКСІІСРТНОГО 

управління Апарату Верховної Ради України законопроскт за результатами 

розгляду в першому читанні може бути прийнятий за основу з настунним 

урахуванням висловлених зауважень та нропозиціЙ. 

УХ8АЛИЛИ: 

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

щодо виконання судових рішень (реєстр. NQ 2399 від 26.02.2013), lІодаНIІЙ 

Кабінетом Міністрів України, має вплив на ІІОКазники дсржавного бюджету 

(ІІотребуватиме передбачення коштів у державному бюджеті на 2014 рік та 

наступні роки). 

У разі НРИЙНЯТТЯ відповідного закону він може набирати ЧlІнності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з ШІТань 

верховснства ІІрава та правосуддя. 

3.2.20. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внсссння змін ДО дсяких 

законодавчих актів України щодо СІІрощення умов розроблення докумснтації із 

землеустрою та оцінки земсль на замовлення І"ромадян та юридичних осіб 

(реєстр. NQ 2642 від 28.03.2013), ІІоданий народним депутатом України 

Царьовим О.А. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводжсння законопроекту є Комітет з нитань 

юрарної ІІоліТIІКИ та земельних відносин. 

Законопросктом пропонується визнати таКІІМ, що втралІВ ЧIllшість, Закон 

УкраїНIІ «Про державну експертизу зсмлеВІЮРЯДНОЇ документацїі» та ВНССТІІ 

віДІІові)щі ЗМІНИ ІЗ ВlІключеЮІЯ ІІОЛОЖСНЬ щодо нроведсння державної 

СКСІІеРПI1И документації із землсустрою до ЗемсльноlO кодексу УкраїНIІ, 
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законів України «Про землеУСТрІЮ>, «Про оцінку земсль» та «Про 1І0РЯДОК 

виділення в натурі (на місцевості) земельних діJlЯНОК влаСНlІкам земеJIЬНlIХ 

часток (ІІаїв)>>, «l1ро Перелік документів дозвільнОІ'О характеру у сфсрі 

господарської діяJIы�oсті>>,, «Про Раду міністрів Автономної РССllуБJIіКIІ KPIIM». 
Водночас, ПРОІІОНУЄТЬСЯ здійснювати рецензування документації із 

землеустрою у разі проведення землеустрою на загальнодсржавному та 

регіональному рівнях, а також на вимогу заінтересованих осіб та в іНШІІХ 
випадках, визначених законом. 

Положення законопроекту спрямовані на скасування державної 

експертизи документації із землеустрою не ІІідтримується Держзсмагентством, 

оскільки проведення такої державної експертизи ДОЗВОЛЯЄ забезнеЧllТИ вссбічну 

псревірку, аналіз та надання об'єктивної оцінки документації із зсмлеустрою на 

предмет П відповідності вимогам законодавства, встановлсним стандартам, 

нормам і праВllлам. ВіДІІовідно, визнання таким, що втратив чинність Закону 

України «Про державну скспертизу землевпорядної докумснтації» призвсде до 

відсутності належного контролю з боку держави за якістю та віДllOвідністю 

нормативно-правовій базі землеВIІОРЯДНОЇ документації та документанії "3 ОllіНКIІ 

земсль. 

Слід зазначити, ЩО відповідно до Закону УкраїНIІ «Про дсржавну 

скспертlІЗУ ЗСМЛСВІІОРЯДНОЇ документації» державна експеРТІІза здіііснюггься за 

рахунок коштів замовника державної експертІІЗИ. Розмір I1JШТl1 за провсдсння 

державної еКСlIертlІЗИ встановлюється в розмірі 3 відсотки від КОШТОРІІСНОЇ 

вартості I�poeKTHO-ВlILlІукувальних робіт. 

Відповідно, рсалізація IІроекту закону може бути ІІРИЧІІНОЮ втрат 

бюджету черсз нсдоотримання КОШТІВ за проведення такої державної 

експертизи. 

Міністерство фінансів України в скспсртному висновку зазначає, ЩО 

враховуючи викладсні зауважсння, проект закону потребує ДООllращовання. 

Реалізація його норм не llОтрсбуватиме додаткових витрат 3 дсржаВНОI'О 
бюджету. 

Крім того, оскільки ВІДПОВІДно до редакції статті 21 Закону У країНІ! 

«Про оцінку зеМСЛh» документація з оцінки земельних ділянок дсржавної та 

комунальної власності (дані бонітування rpYHTiB, економічної оцінки ЗСМСЛІ" 
грошової оцінки земсль) у разі продажу підлягає державній еКСlІсртизі, то 

реалізація За!IРОІюнованої законодав'юї пропозиції може IIРИЗВССТlI 

до заниження оцінки таких зеМСЛh та відновідно до недонадходжсння коштів до 

бюджетів усіх рівнів. Про це зауважує у своєму висновку і Міністсрство 

фінансів України. 

Проте, розробником ВСУllереч вимогам статті 27 Бюджстного кодексу 
України та статті 91 Регламенту Верховної Ради України до законопроекту 

не надано фінансово-економічних обгрунтувань (розрахунків), а також 

IІропозиції змін до законодавчих актів України щодо скорочсння витрат 

бюджету та джерел додаткових надходжень бюджсту для досягнсння 

збалансованості бюджету. 

На момент розгляду законопроекту висновок Головного науково

експертного управління Апарату Верховної Ради України відсутній. 
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УХВАЛИЛИ: 

І. Ilроект Закону УкраїНІІІІРО внссення змін до ДСЯКlIХ законодаВ'IІІХ 

актів УкраїНІ! І1LOДО СIlРОЩСIІНЯ умов розроблення документації із землеустрою 

та оцінки земель ІІа заМОІшеНIІЯ І'ромадян та юридичних осіб (реєстр. N~ 2642 
від 28.03.2013), ПОДaJlІlЙ народним деllутатом УкраїНJI ЦаРЬОВШIО.А., має 

вплив на показники бюджету (зменшує надходження бюджетів). 

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 

раніше І сіЧІІЯ 2015 року (або І сіЧІІЯ наСТУІІНОГО за цим року ЗaJІСЖНО від часу 

прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної РаДІ! України з lІитань 

аграрної політики та земельних віДНОСIІІI. 

3.2.21. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення ЗМІНИ Jto 

пункту 235.1 статті 235 ПодатковоІ"О кодексу України (шодо звільнсння від 

сплати збору траНСIІОРТНИХ засобів дЛЯ ПРИЙОМIІIIХ сі~lей та дитячих БУЮl/Іків 

сіМСЙНОІ'О ТІшу) (рсєстр. N~ 2699 від 03.04.2013), llОдаllИЙ HapOJ\HIIM ДСIlутатом 
України Ссменюком А.О. 

Відмітили: 

відповідалыlмM за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується звільнити від СІIJIаПI збору за першу 

реєстрацію траНСIlОРТНОГО засобу траНСlІортні засоби "РИЙОМНІІХ сімсіі та 

ДИТЯЧИХ будинків сімейного ТИIlУ. 

ВіДІІовідно до пункту 2 чаСТИНJI другої статті 69 Бюджетного кодексу 
України збір за псршу рсєстрацію траНСIІОРТНОГО засобу налсжить до J\оходів, 

що не враховується IІрИ визначенні міжбюджстних трансфертів, і зараховується 

до спсціaJlЬНОГО фонду місцевих бюджстів. Отже, розширсння кола 

застосування lІільгового оподаткуваllНЯ із СІ/лати цього збору "ризведе до втрат 

відповідних доходів місцевих бюджстів. Згідно із статтею 103 цього Кодсксу 
надання державою 1І0даткових піЛЬІ', які зменшують доходи місцевих 

бюджетів, шо не враховуються І1рИ визначенні міжбюджетних трансфсртів, має 

супроводжуватися наданням додаткової дотації з державного бюджету 

місцевим бюджетам на компснсацію відповідних втрат доходів місцевих 

бюджетів. Подані до законопроекту матеріали не містять пропозицііі щодо 

компенсації місцевим бюджетам таких коштів. 

Таким чином, запропоновані норми законопроекту, у раЗІ ІХ реалізаl1ії, 

призведуть до зменшення доходів місцевих бюджетів та потребуватимуть 

додаткових видатків державного бюджету для компенсації відповідних втрат 

доходів місцевих бюджетів. 

Автором законопроекту не надано фінансово-економічні розрахунки та 

пропозиції змін до законодавчих актів України шодо скорочення витрат 

бюджету та/або пропозиції джерел додаткових надходжень бюджету для 

досягнення збалансованості бюджету, шо не відповідає вимогам БюджеТНОІ'О 

56 

УХВАЛИЛИ: 

І. Ilроект Закону УкраїНІІІІРО внссення змін до ДСЯКlIХ законодаВ'IІІХ 

актів УкраїНІ! І1LOДО СIlРОЩСIІНЯ умов розроблення документації із землеустрою 

та оцінки земель ІІа заМОІшеНIІЯ І'ромадян та юридичних осіб (реєстр. N~ 2642 
від 28.03.2013), ПОДaJlІlЙ народним деllутатом УкраїНJI ЦаРЬОВШIО.А., має 

вплив на показники бюджету (зменшує надходження бюджетів). 

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 

раніше І сіЧІІЯ 2015 року (або І сіЧІІЯ наСТУІІНОГО за цим року ЗaJІСЖНО від часу 

прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної РаДІ! України з lІитань 

аграрної політики та земельних віДНОСIІІI. 

3.2.21. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення ЗМІНИ Jto 

пункту 235.1 статті 235 ПодатковоІ"О кодексу України (шодо звільнсння від 

сплати збору траНСIІОРТНИХ засобів дЛЯ ПРИЙОМIІIIХ сі~lей та дитячих БУЮl/Іків 

сіМСЙНОІ'О ТІшу) (рсєстр. N~ 2699 від 03.04.2013), llОдаllИЙ HapOJ\HIIM ДСIlутатом 
України Ссменюком А.О. 

Відмітили: 

відповідалыlмM за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується звільнити від СІIJIаПI збору за першу 

реєстрацію траНСIlОРТНОГО засобу траНСlІортні засоби "РИЙОМНІІХ сімсіі та 

ДИТЯЧИХ будинків сімейного ТИIlУ. 

ВіДІІовідно до пункту 2 чаСТИНJI другої статті 69 Бюджетного кодексу 
України збір за псршу рсєстрацію траНСIІОРТНОГО засобу налсжить до J\оходів, 

що не враховується IІрИ визначенні міжбюджстних трансфертів, і зараховується 

до спсціaJlЬНОГО фонду місцевих бюджстів. Отже, розширсння кола 

застосування lІільгового оподаткуваllНЯ із СІ/лати цього збору "ризведе до втрат 

відповідних доходів місцевих бюджстів. Згідно із статтею 103 цього Кодсксу 
надання державою 1І0даткових піЛЬІ', які зменшують доходи місцевих 

бюджетів, шо не враховуються І1рИ визначенні міжбюджетних трансфсртів, має 

супроводжуватися наданням додаткової дотації з державного бюджету 

місцевим бюджетам на компснсацію відповідних втрат доходів місцевих 

бюджетів. Подані до законопроекту матеріали не містять пропозицііі щодо 

компенсації місцевим бюджетам таких коштів. 

Таким чином, запропоновані норми законопроекту, у раЗІ ІХ реалізаl1ії, 

призведуть до зменшення доходів місцевих бюджетів та потребуватимуть 

додаткових видатків державного бюджету для компенсації відповідних втрат 

доходів місцевих бюджетів. 

Автором законопроекту не надано фінансово-економічні розрахунки та 

пропозиції змін до законодавчих актів України шодо скорочення витрат 

бюджету та/або пропозиції джерел додаткових надходжень бюджету для 

досягнення збалансованості бюджету, шо не відповідає вимогам БюджеТНОІ'О 
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кодексу України (частина перша стапі 27) та Регламенту Верховної Ради 

України (частина третя стапі 91). Положення законопроекту ЩОДО терміну 
набрання чинності не відповідає вимогам частини третьої стапі 27 Бюджетного 
кодексу України та підпункту 4.1.9 пункту 4.1 і пункту 4.5 стапі 4 Податкового 
кодексу України. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

ЩО реалізація законопроекту може призвести до утворення схем ухилення від 

оподаткування, і вважає за необхідне встановити обмеження щодо кількості 

транспортних засобів для прийом них сімей та дитячих будинків сімейного 

типу, які звільнятимуться від сплати збору, а саме не більше одного 

транспортного засобу на сім'ю. Відповідно законопроект у запропонованій 

редакції не може бути підтриманий. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення зміни до пункту 235.1 стапі 235 
Податкового кодексу України (ЩОДО звільнення від сплати збору транспортних 

засобів для прийомних сімей та дитячих будинків сімейного ТИIIУ) 

(реєстр. N!! 2699 від 03.04.2013), поданий народним депутатом України 

Семенюком А.О., матиме вплив на показники бюджету (призведе до змсншення 

надходжень збору за першу реєстрацію транспортного засобу до місцевих 

бюджетів та потребуватиме додаткових видатків державного бюджету ДЛЯ 

компенсації відповідних втрат доходів місцевих бюджетів). 

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

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

2. Це рішення надіслати Комітету Всрховної Ради України з шпань 

податкової та митної політики. 

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

Податкового кодексу України (ЩОДО Оllтимізації ІІОрЯДКУ сплати податку ІІа 

додану вартість сіЛЬСЬКОГОСІюдарськими піДlIриємствами) (реєстр. N!! 2726 
від 04.04.2013), поданий народними деlIугатаМIІ України Пилипенком ВЛ., 

Шаблатовичем О.М., Домбровським О.Г. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд заКОНОlIроекту є Комітет З питань податкової 

та митної політики. 

Законопросктом нроrюнується виключити норму Податкового кодексу 

України (абзац другий пункту 209.10 стапі 209), яка нсредбачає обов'язковс 
зазначення переліку видів діяльності сільськогосгюдарського підприємства у 

свідоцтві про реєстрацію як суб'єкта спсціaJІЬНОГО рсжиму оподаткування. 

Міністерство фінансів України вважає, що зазначена законодавча прогюзинія не 

СІІРОСТlПЬ норядок адміністрування СІІеціаш,ного реЖIlМУ ОІІодаткування 

ІІодатком на додану вартість, як цс зазначсно У ІЮЯСНЮВaJІьнііі 'ШПІlсці до 

заКОIlОIIРОСКТУ, а навнаКIІ ІІРlIЗведе до ускладнсння аДI\ІініСТРУВаІІІІЯ lІодатку 
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кодексу України (частина перша стапі 27) та Регламенту Верховної Ради 

України (частина третя стапі 91). Положення законопроекту ЩОДО терміну 
набрання чинності не відповідає вимогам частини третьої стапі 27 Бюджетного 
кодексу України та підпункту 4.1.9 пункту 4.1 і пункту 4.5 стапі 4 Податкового 
кодексу України. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

ЩО реалізація законопроекту може призвести до утворення схем ухилення від 

оподаткування, і вважає за необхідне встановити обмеження щодо кількості 

транспортних засобів для прийом них сімей та дитячих будинків сімейного 

типу, які звільнятимуться від сплати збору, а саме не більше одного 

транспортного засобу на сім'ю. Відповідно законопроект у запропонованій 

редакції не може бути підтриманий. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення зміни до пункту 235.1 стапі 235 
Податкового кодексу України (ЩОДО звільнення від сплати збору транспортних 

засобів для прийомних сімей та дитячих будинків сімейного ТИIIУ) 

(реєстр. N!! 2699 від 03.04.2013), поданий народним депутатом України 

Семенюком А.О., матиме вплив на показники бюджету (призведе до змсншення 

надходжень збору за першу реєстрацію транспортного засобу до місцевих 

бюджетів та потребуватиме додаткових видатків державного бюджету ДЛЯ 

компенсації відповідних втрат доходів місцевих бюджетів). 

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

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

2. Це рішення надіслати Комітету Всрховної Ради України з шпань 

податкової та митної політики. 

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

Податкового кодексу України (ЩОДО Оllтимізації ІІОрЯДКУ сплати податку ІІа 

додану вартість сіЛЬСЬКОГОСІюдарськими піДlIриємствами) (реєстр. N!! 2726 
від 04.04.2013), поданий народними деlIугатаМIІ України Пилипенком ВЛ., 

Шаблатовичем О.М., Домбровським О.Г. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд заКОНОlIроекту є Комітет З питань податкової 

та митної політики. 

Законопросктом нроrюнується виключити норму Податкового кодексу 

України (абзац другий пункту 209.10 стапі 209), яка нсредбачає обов'язковс 
зазначення переліку видів діяльності сільськогосгюдарського підприємства у 

свідоцтві про реєстрацію як суб'єкта спсціaJІЬНОГО рсжиму оподаткування. 

Міністерство фінансів України вважає, що зазначена законодавча прогюзинія не 

СІІРОСТlПЬ норядок адміністрування СІІеціаш,ного реЖIlМУ ОІІодаткування 

ІІодатком на додану вартість, як цс зазначсно У ІЮЯСНЮВaJІьнііі 'ШПІlсці до 

заКОIlОIIРОСКТУ, а навнаКIІ ІІРlIЗведе до ускладнсння аДI\ІініСТРУВаІІІІЯ lІодатку 
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(створить підrрунтя для різного роду маніпуляцій із звітністю, що призвсде до 

необхідності проведсння додаткових контрольно-псревірочних заходів) у 

зв'язку з цим не підтримує прийняття даного законопроекту. 

Крім того, проектом закону передбачено доповнити положення щодо 

переліку послуг із збирання врожаю та підготовки продукції до первинної 

реалізації, на які поширюється дія спеціального режиму Оllодаткування у сфері 

сільського та лісового господарства, а також рибальства, ПОСЛУІ'аМIІ 

вентилювання, приймання, відвантаження, зберігаllНЯ (підпункту 209.17.14 
пункту 209.17 Податкового кодексу). 

Слід відмітити, шо реалізація таких законодавчих ІНІЦІатив призвсде до 

змсншення надходжень 1І0датку на додану вартість до державного бюджету. 

Однак, авторами законопроекту не надано фінансово-економічних розрахунків 

та пропозицій змін до законодавчих актів України щодо скорочення витрат 

бюджсту та/або джерел додаткових надходжень бюджсту для досягнення 

збалансованості бюджету. Це не відповідає вимогам чаСТlШIІ ІІСРШОЇ статті 27 
Бюджетного кодексу У країни та частини третьої статті 91 Рсгламенту 

Верховної Ради України. 

Проектом закону також передбачається конкретизувати положення 

абзацу другого ІІУНКТУ 15 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» 
Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування податком на 

додану вартість операцій з вивезення в митному режимі еКСІlОрТУ зернових та 

технічних культур, зазначених в абзаці першому цього "ункту, ЧІТко 

встановивши дату Їх дії - до 1 січня 2014 року. 
Міністерство фінансів України у своєму еКСllерпlOМУ висновку до 

законопроекту зазначає, що проект закону не підтримує, а відсугність 

фінансово-економічних розрахунків не дає можливості розрахувати вартісну 

величину впливу на доходи бюджету. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення ЗМІІІ дО Податкового кодексу 

України (щодо оптимізації порядку СIIJШТИ податку на додану вартість 

сільськогосподарськими підприємствами) (реєстр. N~ 2726 від 04.04.2013), 
поданий народними депутатами України ПIІЛИllенком ВЛ., 

LUаблатовичем О.М., Домбровським О.Г. матимс ВПШІВ на 1І0казники бюджету 

(призве)\е до зменшення надходжень податку на додану вартість до дсржавного 

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 lШIІНЯ 2013 року - не 

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

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради УкраїIІИ з IІI!Тань 

податкової та митної політики. 

1.2.23. СЛУХАЛИ: 
Інформацію ІІІЮ IІроект Закону УкраїНІ! IІрО Вllесення З~ІlIl до деяких 

законодаВЧIІХ акТІВ УкраїНІ! щодо "ротидії IІслсгaJІыІІмM розкопкам та 
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(створить підrрунтя для різного роду маніпуляцій із звітністю, що призвсде до 

необхідності проведсння додаткових контрольно-псревірочних заходів) у 

зв'язку з цим не підтримує прийняття даного законопроекту. 
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реалізації, на які поширюється дія спеціального режиму Оllодаткування у сфері 
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законопроекту зазначає, що проект закону не підтримує, а відсугність 
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1.2.23. СЛУХАЛИ: 
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обмежсння Ilивільного обігу археологічних 

від 22.03.2()) 3), поданий наРОДНИМIІ депутатаМIІ 

Матіос М.В., Доній О.с., БсНlОКОМ Б.М. 

Відмітили: 

предметів (реєстр. N~2616 

України KllpllJleHKOM В.Л., 

ГОЛОВНИМ з l1ідготовки та попереднього розгляду проекту закону є 

Комітет з питань культури і духовності. 

Законопроектом нсредбачається внести ЗМІНи до законів України 

«Про охорону культурної спадщини», «Про ліllензування ІІСВНИХ Вlщів 

господарської діяльності», «Про музсї та музейну справу», «Про охорону 

археологічної СIІаДЩИНИ», Цивільного кодексу України, Кодексу УкраїНІ! нро 

адміністративні правО/юрушсння, Кримінального кодексу У країни з метою 

вюначення рухомих архсологічних предметів, контролю за ВИКОРl!станням 

пошукового обладнання та обмсження нелегального обіl'У рухомої 'ІаСПIНII 

археологічної СlJaДll[ИlШ. 

Зокрема, ПрОНОIlУЄТЬСЯ: 

- Закон України «Про охорону культурної спадщини» доповнити новим 

розділом визнаЧИВIІІИ особливості недержавної власності на аРХСOJюгічні 

предмети, зокрсма передбачити обов'язкову державну скснсртlІ'3У таких 

предметів, дсржавну реєстрацію, обов'язки власників, обмежсння певних 

катсгорій фізичних осіб щодо права власності; 

- стаггю 343 ЦивіJlЬНОl'О Кодексу України ДОПОВНИТИ ВІ1Значснням 

археологічного скарбу; 

- статтю 15-1 Закону України «Про музеї та музейну справу» ДО/ІОВІІІІПІ 
вимогою обов'язкового віднсссння до недержавної частини МузеЙНОl'О фон)(у 

УкраїНІ! архсологічних прсдметів недержавної форми власності; 

- статгю R Закону України «Про охорону археОЛОl'ічної СllaДІЩIIIJf)) 

викласти у новій рсдакнії, рсгламснтувавши IІОВІІоваження державних ОРl'анlВ 

щодо державної реєстрації рухомої археологічної снадщини нсзалсжно ВІД 

форми власності; 

- статгі 9 та 12 Закону України «Про ліцензування псвних ВИДІв 

господарської }tіЯJlьності» НРОПОНУЄТЬСЯ ДОПОВНИТІІ віднесснням ДО діяльності, 

яка потребує ліцснзування, пошук старожитностей та використання 

відиовідного пошукового обладнання; 

- статтю 289 Кримінального Кодсксу України викласти в рсдакції, яка 

встановлює відповідальність за незаконний пошук та вилучсння аРХСOJЮI'і'lНИХ 

предмстів; 

- статгю 92 Кодсксу України про адміністративні правонорушення щодо 
порушення вимог законодавства про охорону культурної снаДЩIІНИ ВИКJІаСТlI у 

рсдакції, яка нередбачає відповідальність за порушення вимог законодавства 

щодо архсологічних нрсдмстів недержавної форми власності. 

Крім ТОІ'О, статтею 51 і 52 цього Кодсксу, встановлюється 

відповідальність за 1І0рущення прав власності на археологічні предмети. 

За ВІ1Зна'lенням авторів закононроекту, його реалізація не потрсбує 

додаткових витрат з Дсржавного бюджету України. 

Проте, реалізація окремих норм поданого законопроекту впливатимс на 
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показники бюджету. 

Так, законопросктом ПрОПОIlУЄТl,СЯ внести змІНИ до стапі 29R 
криміналыlгоo кодсксу України, мірою покарання за дії, спрямовані на 

незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті аРХСОJlOІ'ічної СIJaДЩIlНlI, 

знищення РУЙllування, псування або ІІОШКОДЖСННЯ пам'яток KYJlbTypHO'i 
спадщини, незаконний пощук археологічних предметів, IІсредбачасгься 

позбавлення BOJli до восьми років. 
Зазначене може призвести до збільшення видатків з дсржавного бюджсту 

на утримання громадян, які ВЧИНlIЛИ дані ЗJlОЧИНИ, в установах СИСТСМІІ 

виконання покарань. 

Разом з ТІІМ, пропонується Кодекс України про адміністраТИВНІ 

правопорушення ДOllOвнити статгями 51 та 52, які IІсредба'lають встаНОВJlСНIІЯ 
відповідальності у вигляді накладення штрафу від п'ятдссяти до ста 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від ста до 

ста п'ятдесяти неоподатковуваllИХ мінімумів доходів громадян за пошук 

металевих предметів з використанням детекторів металу, гсосканерів та інших 

приладів, призначених або адаптованих під такий пошук, виявлення та 1I0ШУК 

решток людського існування або діяльності віком не мсншс І ОО років ІІа 

момент виявлення, що містяться під земною поверхнею та під водою, і за 

lІорушення IІрав власності на архсологічні IІредмсти. 

Поряд з НИМ, стапю 92 зазначеного Кодсксу пропонується 
встановленням відповідальності за дії щодо археОJlогічних 

недержавних форми власності. 

ДОllOВНlПИ 

"PCДMCТlB 

Вишезазначене, може "ризвести до збільшення надходжснь до 

державного бюджету від штрафних саНКllій, у разі виявлення ВЩІЮВЩНИХ 

правопорушень. 

Тобто, законодавчі IІРОІlОзиuії шодо lІосилення аДМlІlІстраТІІвно'і та 

кримінальної віДІІовідальності у uій сфері можуть мати наслідком збілыllнfIяя 

надходжень бюджету га витрат бюджету у разі виявлення відпові)lfIllХ 

праВОllорушень та санкцій, ЩО застосовуватимуться. 

Крім того, додаткові надходжсння до бюджету МОЖУТЬ зумовити 

запропоновані зміни до статей 9 та 12 Закону України «Про ліцензування 
певних видів господарської діяльності», якими передбачається віднеСТIІ до 

діяльності, яка потрсбує ліцеюуваllНЯ, діяльність з використання детскторів 

металу, геосканерів та іНШІІХ ПРIlладів, "ризначених або адаптованих під ІІОШУК 

металевих предметів і з виявлсння та пошук решток людського існування або 

діяльності віком не менше 1 ОО років на момент виявлення, що містяться lІід 

зеМIІОЮ поверхнею та під водою, з використанням детекторів ~Істалу, 

геосканерів та інших приладів, призначеНIІХ або адаптованих під таКІІЙ ІІОШУК 

(згідно з переліком, який затверджується центральним оргаllОМ виконавчої 

влади, ЩО забеЗllечує формуваllНЯ та реалізаuію державної lІоліТІІКИ у сфері 

охорони культурної спадщини). 

Відповідно до стапі 15 Закону України «Про ліuензування певних видів 
господарської діяльності» за видачу ліцензії справляється плата, розмір та 

порядок зарахування якої до Державного бюджету України встановлюється 

Кабінетом Міністрів України. 
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"PCДMCТlB 
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Таким чином, реалізація норм законопроекту може зумовить збільшення 

надходжень до бюджету від плати за ліцензії. 

Також, передбачаються змІНИ до Закону України «Про охорону 

культурної спадшиню>, встановивши проведення обов'язкової державної 

археологічної експертизи та державної реєстрації. При цьому, їх проведення 

пропонується здійснювати за рахунок власника предметів, якщо угодою між 

власником та музейним закладом, що здійснює реєстрацію, не передбачено 

інше. 

Поряд з цим, змінами до Закону України «Про охорону археологічної 

спадщини» регламентовані повноваження державних органів шодо державної 

реєстрації рухомої археологічної спадщини незалежно від форми власності, 

включаючи експертизу археологічних предметів недержавної власності. 

Розширення повноважень державних органів може зумовити потребу в 

додаткових коштах на здійснення їх діяльності, одним із джерел КОМІІенсації 

якої може бути проведення таких заходів на договірній основі (шляхом 

відшкодування витрат на надання відповідних послуг). 

Крім того, частиною третьою стапі 43 Закону України «Про охорону 
культурної спадщини» державі надається пріоритетне IІраво на придбання 

археологічних предметів у разі зміни власника археологічних предметів 

шляхом продажу. Зазначене може зумовити необхідність СIlрямування КОllпів 

державного бюджету на придбання таких І1редметів. 

Відтак, норми проекту закону потребують узгодження із НOJюжеllНЯМИ 

частини третьої стапі 27 Бюджетного кодексу України, ЗІ"ідно з якими закони 
У країни або Їх окремі положення, які впливають ІІа показНИКlI бюджету 

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

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

За експертним висновком Міністерства фінансів України реалізація 

законопроекту призведе до збільшення видатків з державного бюджету на 

утримання громадян, які здійснили злочин у сфсрі археОЛОІ'ічної СIlадщини в 

установах системи виконання покарань. 

Крім того, Міністерство фінансів відмічає, що нормами законопроекту 

передбачається оподаткування археологічних предметів недержавної форми 

власності. Проте, відносини, які виникають у сфері справляння податків і 

зборів, регулюються Податковим кодексом України. Податковий кодекс 

України визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в 

Україні, та порядок їх адміністрування, платників нодатків та зборів, Їх права та 

обов 'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх 

посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також 

відповідальність за порушення податкового законодавства. 

Будь-які питання щодо оподаткування регулюються цим Кодексом і не 

можуть встановлюватися або змінюватися іншими законами України, крім 

законів, шо містять виключно lюложеllНЯ шодо внссення змін до нього Кодсксу 

та/або положення, які встановлюють віДІІовіДШlьність за І10РУШСННЯ ІІОРМ 

податкового законодавства. 
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Враховуючи зазначене, Міністерство фінансів відмічає, що законопроект 

потребує доопрацювання і НРИЙНЯТТЯ його У вказаній редакції є недоцільним. 

Експертний висновок Головного науково-експертного унравління 

Апарату Верховної Ради України законопроект на даний час відсутній. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо протидії нелегальним розкопкам та обмеження цивільного 

обігу археологічних предметів (реєстр. N~ 2616 від 22.03.2013), І10Да\НlЙ 

народними депутатами України Кириленком В.А., Матіос М.В., Доній о.с., 

Бенюком Б.М., має вплив на показники бюджету (збільшуючи надходження та 

витрати бюджету). 

У разі прийняття відновіДНОГ0 закону до 15 ЛИНІІЯ 2013 року він має 

вводитися в дію 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 нитань 

культури і духовності. 

Законопроекти, які потребують узгод:JlСе,шя з бюд:Jiсет"uм 

заКОllодавство./Н 

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

України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної РеСIlубліки Крим, 

місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» (щодо texhiko-юридичноl'O 

вдосконалення виборчого процесу) (реєстр. N~ 2664 від 01.04.2013), поданий 
народним депутатом України Князевичем РЛ. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування. 

Згідно із пояснювальною запискою до закононроекту його реалізація не 

потребує додаткових витрат з державного бюджету. 

Водночас, законопроектом нередбачається утворення у містах з районним 

поділом районних у містах територіальних виборчих комісій (віДІІовідно до 

чинних положень Закону такі комісії створюються лише у містах, де утворені 

районні у місті ради), що призведе до збільшення кількості територіальних 

комісій та потребуватиме додаткових видатків бюджету на їх угримання, 

насамперед на ОIlлату праці членів комісій, виготовлення агітаційних матеріалів 

тощо. 

Поряд з тим пропонується надати статус суб'єктів виборчого І1роцесу 

офіційним спостерігачам від громадських організацій, до статутної діяльності 

яких належать шпання виборчого процесу та СIlостережеНI!Я за НІШ. Тuкі 

громадські організації можуть отримувати дозвіл від ЦВК ~ШТlI офіціilНІІХ 

спостеріІ·ачів ІІід час нроведення місцевих виборів (нова стапя 58-1). 
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Розширення кількості офіційних спостсрігачів із статусом суб'єкта 

виборчого IІрОЦССУ також потребуватиме ДО)ЩТКОІ.ІІІХ коштів з бюджету, 

зокрема на виготовлення копііі відповіДНIІХ протоколів виборчих комісііі та 
. . 
ІНШИХ ДОКУМСНТlВ. 

Законопросктом встановлюється, шо процес місцевих виборів може 

проводитись одночасно з процесом всеукраїнського чи місцевого рефереНДУ~IУ, 

виборчим процесом виборів Президента України, виборів народних депутатів 

України тільки у разі, якщо день голосування на відповідних виборах депутатів 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, 

селищних, міських голів не СІІівпадає з днем голосування на відповідному 

референдумі чи віДlІовідних виборах Президента України чи наРОДНIІХ 

деlIугатів України. 

Реалізація такої норми вимагає додаткових коштів з державного бюджету 

на утримання комісії референдуму поряд з виборчими комісіями у разі 

одночасного проведення виборчої каМllанії та всеукраїнського референдуму. 

Крім того, додаткові бюджетні кошти мають бути направлені на: 

виготовлення територіальними комісіями трафаретів для бюлетенів 

рельєфно-крапковим шрифтом (за методом Брайля) з розрахунку 110 два 

трафарети на звичайну виборчу дільниню (лля забеЗlIечсння голосування 

виборців з вадами зору), 

виготовлення спеніальних пакетів для запакування виборчих документів, 

збільшсння кількості стаціонарних (великих) виборчих скриньок для 

виборчих дільниць. 

Слід зазна'шти, що доповнення статті 60 Закону новим псршим абзаном є 
невмотивоваllИМ, оскільки дублює інші положення статті 60 чинного Закону, 
які є нормами прямої дії і не 1І0требують додаткового врегулювання. 

Крім того, у бюджстній термінології не вживається ВІ1рЮ «бюджетні 

витрати ... за рахунок коштів бюджету», як зазначено у заКОНОlIроекті. Вілтак, 
пункт 156 розділу І законопроекту пропонується виключити. 

Міністерство фінансів України не підтримує заКОНОIIРОСКТ і зазна'шє, шо 

його рсалізація 1І0требуватиме значних видатків з державного бюджету на 

утримання діЛЬНИЧllІІХ виборчих комісій У зв'язку з Іюдовженням тсрміну їх 

повноважень, а також на утримання комісій референдуму у разі одночасного 

проведення вссукраїнського рсферендуму та виборчої компанії з виборів 

дспутатів Всрховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та 

сільських, селищних, міських голів, виготовлення трафаретів для бюлетенів, 

спеціальних пакетів для заllакування виборчих документів тощо. 

Автором законодавчої ініціативи в порушення вимог частини першої 

статті 27 Бюджетного кодексу та частини третьої статгі 91 Регламенту 

Верховної Ради України для досягнення збалансованості бюджетів не надано 

пропозицій щодо додаткових джерел проведення таких видатків з державнOl'О 

та місцевих бюджетів. 

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 
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І1риймаються після 15 липня року, що передує плановому, вводяться в ДІЮ не 
paHillle [ючатку бюджепюl'O псріоду, що настає за I1ЛaJIОВІІМ. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про вибори де"утатів Верховної Ради Автономної РеспубліКIІ Крим, місцевих 

рад та сільських, селищних, міських голів» (щодо техніко-юридичного 

вдосконалення виборчого процесу) (реєстр. N~ 2664 від 01.02.2013), поданий 
народним депутатом України Князевичем Р.П., має ВПЛИВ на І10Казники 

бюджету, збільшуючи видаткову частину 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 1 січня насту"ного за цим року залсжно віл часу 
прийняття законів). 

2. Рскомендувати Комітету з питань державного будівництва та місцсвого 
самоврядування при доопрацюванні закононроекту пункт 156 розділу 1, 
положення якого дублюють чинну редакцію статті 60 Закону та не 

узгоджуються із статтсю 2 Бюджетного кодексу України, ВИКЛЮЧИТИ. 
3. Цс рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з IІІпань 

державного будівництва та місцевого самоврядування. 

3.2.25. СЛУХАЛИ: 
Інформацію нро проект Закону України про внесення змін до Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів» (щодо удосконалення діяльносТІ 

Вищої кваліфікаційної комісії суддів України) (реєстр. N~ 2340 від 19.02.2013), 
"оданий народними депутатами України Ківаловим с.в. та Романюком Р.с. 

Відмітили: 

Ві)t!lОвідальним за супроводження законопроекту ( Комітст з п!!тань 

всрховенства нрава та правосуддя. 

Проект закону І1средбачає внесення Закону України «Про судоустрій і 

статус суддів» щодо: 

- збільшення строку завершення прийняття документів від кандидатів на 

посаду судді до двох місяців до нроведення добору кандидаТІВ заl\lІСТЬ двох 

днів за чинною редакцією (зміни до статті 67); 
встановлення стипендії, псредбаченої для кандидаТІВ, ЯКІ 

проходитимуть спеціальну підготовку в Національній школі суддів України у 

розмірі мінімальної заробітної плаТІ!, встановленої на момент й нарахування (за 

чинною редакцією не менше 2/3 від посадового окладу судді місцевого суду 

загальної юрисдикції) (зміни до статті 69); 
- визначення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України головним 

розпорядником коштів Державного бюджету України щодо фінансового 

забезпечення своєї діяльності та діяльності Національної школи суддів України 

(зміни до статей 91,142,146). 
Як зазначено в експертному висновку Міністерства фінансів Україн!! 

реалізація проекту закону не вплине на доходну частину бюджету та не 

І1ризведе до збільшення видаткової частини бюджету. 
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Необхідно зазначити, що передбачені проектом закону зміни до статті 69 
Закону України «Про судоустрій і статус суддів» призведуть до зменшення 

видатків державного бюджету в частині виплати стипендії кандидатам на 

посаду судді. 

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, ЩО з 

урахуванням встановленого з 1 січня 2013 року розміру мінімальної заробітної 
плати у місячному розмірі 1147 гривень та планом спеціальної підготовки 
Національною школою суддів України на 2013 рік 147 кандидатів на посаду 
судді, які проходитимуть підготовку на денній формі навчання (протягом 

6 місяців), потреба у бюджетних коштах для виплати стипендії складатиме 
1011,7 тис. гривень. 

Натомість, у 2013 році посадовий оклад судді місцевого суду становить 
1 О мінімальних заробітних плат (стаття 129 Закону України «Про судоустрій і 

статус суддів»), тобто з 1 січня 2013 року розмір посаДОВОI'О окладу судді 
місцевого суду становить 11470 гривень. 

Таким чином, враховуючи чинну редакцію статті 69 Закону України 
«Про судоустрій і статус суддів», стипендія, шо виплачується кандидату на 

посаду судді у період проходження ним спеціальної підготовки, має становити з 

1 січня 2013 року - 7647 гривень на місяць. При умові підготовки 147 кандидатів 
на посаду судді в розрахунку на 6 місяців витрати державного бюджету 

складають 6744,7 тис. гривень. 
Тобто, економія бюджетних коштів, в разі прийняття законопроекту, 

складатиме в розрахунку на 6 місяців 5733 тис. гривень. 
Разом з тим, зекономлені кошти згідно пояснювальної записки до 

законопроекту прононується спрямувати на навчально-методичне забезпечення 

процесу спеціальної підготовки кандидатів на lІосаду судді. 

Одночасно, необхідно зазначити, що передбачені законопроектом зміни 

до статей 91,142,146 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», з метою 

надання Вищий кваліфікаційній комісії суддів України статусу головним 

розпорядником коштів державного бюджету, не узгоджуються з вимогами 

Бюджетного кодексу України (далі - Кодекс), зокрема частиною другою 

статті 4, яка передбачає, що якщо іншим нормативно-правовим актом бюджетні 
відносини визначаються інакше, ніж у цьому Кодексі, застосовуються 

відповідні норми цього Кодексу, та пунктом І частини другої статтею 22 
Кодексу, якою визначено чіткий перелік установ, ЩО можуть бути головними 

рознорядниками коштів державного бюджету, до якого Вища кваліфікаційна 

комісія суддів України не входить. 

Про таку невідповідність Кодексу зазначає і Мінфін у експертному 

висновку до законопроекту та не підтримує його у заПРОlІонованій редакції. 

Згідно з узагальнюючим висновком Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України законопроект за результатами 

розгляду в першому читанні може бути прийнятий за основу. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України IІрО внесення змін до Закону УкраїН11 

«Про судоустрій і статус суддів» (щодо удосконалення діяльності ВІІЩОЇ 
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кваліфікаційної комісії суддів України) (реєстр. N!! 2340 ВІД 19.02.2013), 
поданий народними депутатами України Ківаловим с.в. та Романюком Р.с., 

має вплив на показники бюджету (зменшуючи видатки державного бюджету на 

виплату стипендії кандидатам на посаду судді). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності у 

термін, визначений автором законопроекту. 

2. Рекомендувати Комітету з нитань верховенства права та IІравосуддя 

при доопрацюванні законопроекту пункти 3, 4 та 5 розділу 1 проекту закону 
вилучити, як такі, що не узгоджуються з вимогами частини другої статті 4 та 
пункту 1 частини другої статті 22 Бюджетного кодексу України. 

3. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

верховенства права та правосуддя. 

б) ОІlОсередковаllИЙ 

3.2.26. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про нроект Закону України про внесення змІН до Кодексу 

України про адміністративні правопорушення щодо вдосконалення 

відповідальності за правопорушення на транспорті, в І'алузі шляхового 

господарства і зв'язку (реєстр. N!! 2667 від 01.04.2013), ноданий народним 

депутатом України Нетецькою О.А. 

Відмітили: 

Відновідальним за супроводження закононроекту є Комітет з I1Іпань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Проектом закону пропонується внести зміни до статей 119, 141, 229, 251, 
255 та 276 Кодексу України про адміністративні правопорушення з метою 

підвищення адміністративної відповідальності у вигляді штрафів (в окремих 

винадках збільшених у 30 - 40 разів) за порушення санітарного стану 

(викидання сміття та інших предметів під час руху та зупинки транспорту) і 

екологічного стану (звалювання сміття) в смузі відводу автомобільних шляхів, 

а також поліпшення адміністрування таких штрафів. 

За експертним висновком Міністерства фінансів України реалізація норм 

законопроекту матиме вплив на доходну частину державного бюджету в 

частині додаткових надходжень від збільшення розміру штрафів. 

Разом з тим, необхідно зазначити, що відповідно до вимог пункту 12 
частини першої статті 69 Бюджетного кодексу України до місцевих бюджетів 
зараховуються адміністративні штрафи що накладаються місцевими органами 

влади. 

А відтак, у разі застосування штрафних санкцій за порушення IІравил 

охорони смуги відводу автомобільних шляхів щодо звалювання снігу і сміпя У 

такій смузі, виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад (пункт 5 
частини першої законопроекту) відповідні надходження належить зараховувати 

до місцевих бюджетів. 

На момент РОЗІ'ЛЯДУ заКОНОllроекту від rOJIOBIIOI'O ��aykobo-експеРТІIОІ'О 

управління Анарату Верховної Ради України ВИСНОВОК не надійшов. 
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поданий народними депутатами України Ківаловим с.в. та Романюком Р.с., 
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а також поліпшення адміністрування таких штрафів. 
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частині додаткових надходжень від збільшення розміру штрафів. 
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зараховуються адміністративні штрафи що накладаються місцевими органами 

влади. 

А відтак, у разі застосування штрафних санкцій за порушення IІравил 

охорони смуги відводу автомобільних шляхів щодо звалювання снігу і сміпя У 
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УХВАЛИЛИ: 

\. Проект Закону України про внесення ЗМІН дО Кодексу Україн!! про 
адміністративні правопорушення щодо вдосконалення нідповіДaJІьності за 

праВОІІорушення на транспорті, в ГaJІузі ШЛЯХОВОІ'О I'Осподарства і зв'я'зку 

(реєстр. N22667 від 0\.04.20 \3), поданий народним деІІУтатом У країНIІ 

Нетецькою О.А., має опосередкований вплив на показники бюджету 

(збільшуючи надходження державного та місцевих бюджетів при умові 

виявлення відповідних правопорушень та в ЗaJІежності від санкцій, що 

застосо вувати м уться). 

У разі прийняпя відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

3.2.27. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до статей 4 та 

29 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень» (шодо прав на земельні ділянки державної чи комунальнuї 

власності) (реєстр. N22674 від 0\.04,20\3), поданий народними деlIу-гатаМIІ 

України Глазуновим с.М., Шпеновим Д.Ю. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань економічної 

ІІОЛІТИКИ. 

Законопроектом пропонується, що державна реєстрація права власності 

на земельні ділянки державної чи KOMYHaJIbHOЇ власносТІ здійснюється 

одночасно з державною реєстранією права користування (IIOCTiїIНOI'O 

користування, оренди, емфітевзису та СУІІерфіцію) земельною ділянкою, Разом 

з тим, пропонується доповнити нормою, що органи виконавчої влади і органи 

місцевого самоврядування у разі державної реєстрації права власності на 

земельні ділянки державної чи комунальної власності звільняються від сплаТІІ 

державного мита за проведення державної реєстрації прав та їх обтяжень. 

Належить зауважити, шо положення законопроекту щодо звільнення від 

сплати державного мита не є нормою закону, до якого пропонується внести 

зміни, оскільки цей Закон визначає правові, економічні, організаЦНІНІ засади 

проведення державної реєстрації речових прав та їх обтяжень. Питання 

оподаткування державним митом, визначення його платниКІВ, об'єкти 

справляння, розміри ставок, порядок його сплати та пільги щодо сплати 

держмита визначається Декретом Кабінету Міністрів України «Про державне 

мито». Разом з тим, відповідно до пункту 5\ стапі 4 зазначеного Декрету 
встановлено, що органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування 

звільняються від сплати державного мита за державну реєстрацію ІІрава 

власності держави, територіальної громадами на земельні ДІЛянки. 

Проектом закону також пропонується доповнити органами виконавчої 

влади та органами місцевого самоврядування перелік осіб, які звільняються від 

плати за наДalШЯ витягу з Державного реєстру прав під час проведення 
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влади та органами місцевого самоврядування перелік осіб, які звільняються від 

плати за наДalШЯ витягу з Державного реєстру прав під час проведення 
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державної реєстрації обтяжень речових прав на нерухоме майно. Водночас слід 

зазнаЧИТІІ, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів УкраїНІ! N~ 12()4 
від 21.11.2012 «Про 'Затвердження розміру і І10РЯДОК використання плати за 

внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 

та надання інформації із зазначеного реєстру» з 01.01.20 13 РОЗ~lір !Ілаш за 

надання інформації з реєстру у формі витягу становить 120 грн, а відповідна 
плата зараховується до спеціального фонду державного бюджету. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку вважає, 

що законопроект не впливає на виконання показників державного бюджету у 

поточному бюджетному періоді та потребує доопрацювання. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до статей 4 та 29 Закону 
України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та Їх 

обтяжень» (щодо прав на земельні ділянки державної чи комунальної 

власності) (реєстр. N~ 2674 від 01.04.2013), поданий народними депутатами 
України Глазуновим с.М., Illпеновим Д.fО. матиме опосередкований ВПЛІІВ ІІа 

показники бюджету (може призвести до зменшення доходів від [lJIати '3(1 

надання інформації з Державного реєстру прав під час проведення державної 

реєстрації обтяжень речових прав на нерухоме майно до спеl(іального фонду 

державного бюджету). 

У разі прийняпя відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради УкраїНІ! з питань 

економічної політики. 

3.2.28. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про нроект Закону України про внесення змін до статті 16 

Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» щодо 

неможливості скорочення існуючої мережі закладів охорон!! здоров'я шляхом 

оптимізщії чи реорганізації (реєстр. N2 2727 від 04.04.2013) поданий народним 
депутатом України Вознюком ІО.В. 

Відмітили: 

Головним з Пlдготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань охорони здоров'я. 

У законопроекті пропонується виключити можливість прийняття рішень 

органами, уповноваженими управляти об'єктами державної і комунальної 

власності, щодо оптимізації мережі закладів охорони здоров'я та обмежити їх 

право на реорганізацію ~ поділом або перетворенням. 

Слід зазначити, що з урахуванням тенденцій до зміни кількості населення 

та потреб регіонів постійно відбуваються зміни у мережі закладів охорони 

здоров'я (відбувається об'єднання та реорганізація закладів, їх 

перепрофілювання, зміна кількості штатної чисельності працівників та ліжок, 

які відповідно до нормативів визначаються переважно від кількості населення). 

У разі виникнення необхідності проведення таких змін, відсутність 

можливості оптимізувати мережу закладів потребуватиме додаткових коштів із 
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Слід зазначити, що з урахуванням тенденцій до зміни кількості населення 
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державного та місцевих бюджетів на утримання понаднормової мережі 

(штатної чисельності працівників, кількості ліжок тощо). 

Водночас до законопроекту не надано належне фінансово-економічне 

обrpунтування (включаючи відповідні розрахунки) та пропозиції щодо 

збалансування бюджетів, як визначено частиною першою стапі 27 Бюджетного 
кодексу та частиною третьою статті 91 Регламенту Верховної Ради України. 

Міністерство фінансів України вважає прийняпя законопроекту 

недоцільним. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до статті 16 Закону України 
«Основи законодавства У країни !ІрО охорону здоров'я» щодо неможливості 

скорочення існуючої мережі закладів охорони здоров'я шляхом Оllтимізації чи 

реорганізації (реєстр. N!! 2727 від 04.04.2013), поданий народним депутатом 
України Вознюком Ю.В., має опосередкований ВIlЛlIВ на Ilоказникн державного 

та місцевих бюджетів (може призвести до збільшення видатків у зв'язку з не 

проведенням заходів щодо оптимізації мережі закладів за об'єктивними 

чинниками). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинносТІ у 

терміни, визначені автором законопроекту. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради УкраїНІ! з 11І1Тань 

охорони здоров'я. 

3.2.29. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України вро внесення змін до Закону 

України «Про перелік об'єктів права державної власності, що не піДJlягають 

приватизації» (реєстр. N!! 2735 від 05.04.2013), поданий Кабінетом Міністрів 
України. 

ВЇДміТНJIИ: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет з питань економічної 

ПОЛІТики. 

Законопроектом передбачається виключити із переліку об'єктів права 

державної власності, що не підлягають вриватизації, але можуть БУТІ! 

корпоратизовані, Державне відкрите акціонерне товариство «Дондіпрошахт». 

Як зазначено у IlOяснювальній записці до законопроекту предметом 

діяльності Державного відкритого акціонерного товариства «Дондіврошахп>, 

відповідно до його Статуту, зокрема є науково-технічна діяльність та проектні 

роботи, що не підпадає під критерії, якими встановлена заборона на 

приватизацію державного майна, згідно з частинами другою і четвертою 

статті 5 Закону України «Про приватизацію державного майню>. 
Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку підтримує 

законопроект та зазначає, шо ЙОГО ПРИЙНЯПЯ не ВПJlІІває на Вliконання заКОIlУ 

вро Державний бюджет України у поточному бюджетному періоді. 
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корпоратизовані, Державне відкрите акціонерне товариство «Дондіпрошахт». 

Як зазначено у IlOяснювальній записці до законопроекту предметом 

діяльності Державного відкритого акціонерного товариства «Дондіврошахп>, 

відповідно до його Статуту, зокрема є науково-технічна діяльність та проектні 

роботи, що не підпадає під критерії, якими встановлена заборона на 

приватизацію державного майна, згідно з частинами другою і четвертою 

статті 5 Закону України «Про приватизацію державного майню>. 
Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку підтримує 

законопроект та зазначає, шо ЙОГО ПРИЙНЯПЯ не ВПJlІІває на Вliконання заКОIlУ 

вро Державний бюджет України у поточному бюджетному періоді. 
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УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення ЗМІН дО Закону України 

«Про перелік об'єктів права державної власності, що не llIдлягають 

приватизації» (реєстр. N!! 2735 від 05.04.2013), поданий Кабінетом Міністрів 
України, має опосередкований вплив на показники бюджету (може призвести 

до збільшення надходжень державного бюджету у разі приватизації 

відповідного товариства). 

У разі прийнятгя відповідного закону ВІН може набирати чинності у 

терміни, визначені автором законопроекту. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

економічної політики. 

3.2.30. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін та ДОІІОВНСНЬ 

до Кримінального кодексу України шодо віДllOвідальності за неналежнс 

виконання обов'язків стосовно охорони життя та здоров'я дітсй (реєстр. N2 2638 
від 26.03.2013), поданий народним депутатом України Журавським В.с. 

Відмітили: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет з витань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом пропонується викласти у новій редакції статтю 137 
Кримінального кодексу України стосовно неналежного виконання IІрофесійних 

чи службових обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей, зокрсма, 

замінюється поняття «неповнолітні» на узагальнююче [юнятгя «діти»; 

уточнюється перелік діянь, за вчинення яких особи несуть покарання за 

зазначені правопорушення та посилюється відвовідальність за діяння, що 

спричинили тяжке тілесне ушкодження або смерть дитини або інші тяжкі 

наслідки із встановленням покарання шляхом позбавленням волі від 3 до 8 
років (за чинною редакцією - від 3 до 5 років); визначається поняття «шкода 
здоров' ю». 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає 

про доцільність прийняття цього законопроекту та про відсутність ВІІЛИВУ 

положснь законопроекту на показники бюджету. 

Проте, слід зазначити, що реалізація положень законопроекту може 
. .. 

призвести до розширення кола засуджених за ВІДПОВІДНІ враВОПОРУШСIIНЯ та 

збільшення терміну ув'язнення таких осіб, а відтак відповідно до збільшсння 

видатків державного бюджету на утримання в установах виконання покарань 

засуджених до обмеження (позбавлення) волі за відповідний злочин. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

вважає, що за результатами розгляду в першому читанні законопроект доцільно 

новернути суб'єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання з урахуванням 

висловлених ним зауважень і пропозицій. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Ilроскт Закону 

КримінаЛhНОІ'О кодексу 

Україн!! 

України 

про внсссння ЗМІН та lЮlювнень до 

щодо відповідальності за неналсжнс 
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УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення ЗМІН дО Закону України 

«Про перелік об'єктів права державної власності, що не llIдлягають 

приватизації» (реєстр. N!! 2735 від 05.04.2013), поданий Кабінетом Міністрів 
України, має опосередкований вплив на показники бюджету (може призвести 

до збільшення надходжень державного бюджету у разі приватизації 

відповідного товариства). 

У разі прийнятгя відповідного закону ВІН може набирати чинності у 

терміни, визначені автором законопроекту. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

економічної політики. 

3.2.30. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін та ДОІІОВНСНЬ 

до Кримінального кодексу України шодо віДllOвідальності за неналежнс 

виконання обов'язків стосовно охорони життя та здоров'я дітсй (реєстр. N2 2638 
від 26.03.2013), поданий народним депутатом України Журавським В.с. 

Відмітили: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет з витань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом пропонується викласти у новій редакції статтю 137 
Кримінального кодексу України стосовно неналежного виконання IІрофесійних 

чи службових обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей, зокрсма, 

замінюється поняття «неповнолітні» на узагальнююче [юнятгя «діти»; 

уточнюється перелік діянь, за вчинення яких особи несуть покарання за 

зазначені правопорушення та посилюється відвовідальність за діяння, що 

спричинили тяжке тілесне ушкодження або смерть дитини або інші тяжкі 

наслідки із встановленням покарання шляхом позбавленням волі від 3 до 8 
років (за чинною редакцією - від 3 до 5 років); визначається поняття «шкода 
здоров' ю». 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає 

про доцільність прийняття цього законопроекту та про відсутність ВІІЛИВУ 

положснь законопроекту на показники бюджету. 

Проте, слід зазначити, що реалізація положень законопроекту може 
. .. 

призвести до розширення кола засуджених за ВІДПОВІДНІ враВОПОРУШСIIНЯ та 

збільшення терміну ув'язнення таких осіб, а відтак відповідно до збільшсння 

видатків державного бюджету на утримання в установах виконання покарань 

засуджених до обмеження (позбавлення) волі за відповідний злочин. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

вважає, що за результатами розгляду в першому читанні законопроект доцільно 

новернути суб'єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання з урахуванням 

висловлених ним зауважень і пропозицій. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Ilроскт Закону 

КримінаЛhНОІ'О кодексу 

Україн!! 

України 

про внсссння ЗМІН та lЮlювнень до 

щодо відповідальності за неналсжнс 
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виконання обов'язків стосовно охорони життя та здоров'я дітей (реєстр. N~ 2638 
від 26.03.2013), поданий народним депутатом України Журавським в.с., має 
опосередкований ВШIl1В на показники бюджету (збільшуючи ВlІтраТIІ 

державного бюджету при умові виявлення відповіДНIІХ правопорушень та 

залежно від покарання, що застосовуватиметься). 

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. 

3.2.31. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення ЗМІН дО 

Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконне 

переривання вагітності (реєстр. N22646 від 28.03.2013), поданий народним 

депутатом України Журавським в.с. 

Відмітили: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом пропонується внести зміни до статті 134 Кримінального 
кодексу України, а саме: визна'JaЄТЬСЯ кримінальна відповідальність за 

незаконне переривання вагітності (за чинною редакцією незаконне 

проведення аборту); розширюється коло суб'єктів, яКІ підлягатимуть 

кримінальній відповідальності за виконання зазначеного злочину (за чинною 

редакцією - особа, яка не має спеціальної медичної освіти). Крім того, частину 

другу цієї статті щодо наслідків проведення незаконного переривання 

вагітності доповнено понятгям «тяжкі наслідки» замість безплідності, як 

наслідку цього злочину. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає 

про відсутність впливу положень законопроекту на показники бюджету. 

Проте, слід звернути увагу, що реалізація запропонованих ЗМІН 

законопроекту може призвести до розширення кола засуджених та відповідно 

до збільшення видатків державного бюджету на утримання в установах 

виконання покарань засуджених до обмеження (позбавлення) волі за 

відповідний злочин, а також до збільшення надходжень бюджету від штрафних 

санкцій, у разі виявлення відповідних правопорушень та залежно від санкцій, 

що застосовуватимуться. 

Однак, всупереч вимогам статті 27 Бюджетного кодексу У країни та 

статті 91 Регламенту Верховної Ради України суб'єктами 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. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

вважає, що за результатами розгляду у першому читанні законопроект може 
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виконання обов'язків стосовно охорони життя та здоров'я дітей (реєстр. N~ 2638 
від 26.03.2013), поданий народним депутатом України Журавським в.с., має 
опосередкований ВШIl1В на показники бюджету (збільшуючи ВlІтраТIІ 

державного бюджету при умові виявлення відповіДНIІХ правопорушень та 

залежно від покарання, що застосовуватиметься). 

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. 

3.2.31. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення ЗМІН дО 

Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконне 

переривання вагітності (реєстр. N22646 від 28.03.2013), поданий народним 

депутатом України Журавським в.с. 

Відмітили: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом пропонується внести зміни до статті 134 Кримінального 
кодексу України, а саме: визна'JaЄТЬСЯ кримінальна відповідальність за 

незаконне переривання вагітності (за чинною редакцією незаконне 

проведення аборту); розширюється коло суб'єктів, яКІ підлягатимуть 

кримінальній відповідальності за виконання зазначеного злочину (за чинною 

редакцією - особа, яка не має спеціальної медичної освіти). Крім того, частину 

другу цієї статті щодо наслідків проведення незаконного переривання 

вагітності доповнено понятгям «тяжкі наслідки» замість безплідності, як 

наслідку цього злочину. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає 

про відсутність впливу положень законопроекту на показники бюджету. 

Проте, слід звернути увагу, що реалізація запропонованих ЗМІН 

законопроекту може призвести до розширення кола засуджених та відповідно 

до збільшення видатків державного бюджету на утримання в установах 

виконання покарань засуджених до обмеження (позбавлення) волі за 

відповідний злочин, а також до збільшення надходжень бюджету від штрафних 

санкцій, у разі виявлення відповідних правопорушень та залежно від санкцій, 

що застосовуватимуться. 

Однак, всупереч вимогам статті 27 Бюджетного кодексу У країни та 

статті 91 Регламенту Верховної Ради України суб'єктами 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. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

вважає, що за результатами розгляду у першому читанні законопроект може 
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бути приіінятий за основу з урахуванням висловлених НI1М зауважень 
ІІrОПОЗl1ціЙ. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до Кримінального кодексу 

України щодо відповідальності за незаконне переривання ваГІТНОСТІ 

(реєстр. N~ 2646 від 28.03.20 13), поданий народним депутатом У країни 

Журавським В.с., має опосередкований вплив на показники бюджету 

(збільшуючи надходження та витрати державного бюджету при УМОВІ 

виявлення віДllовідних 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. 

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

законодавчих актів України (ЩОДО заборони штучного переривання вагітності 

(абортів) (реєстр. N~ 2646-1 від 05.04.2013), поданий народними дeIIYTaTa~1II 

України Сичем О.М., Зеликом Р.Б., Марцінківим Р.Р. 

Відмітили: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом пропонується внести зміни до Цивільного кодексу 

України, Кримінального кодексу України, Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, законів України «Основи законодавства України IІрО охорону 

здоров'я», «Про лікарські засоби» щодо заборони штучного переривання 

вагітності, окрім випадків, встановлених чинним законодавством. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає 

про відсутність впливу положень законопроекту на показники бюджету. 
Проте, слід звернути увагу, що запропоновані зміни до Кримінального 

кодексу України передбачають встановлення кримінальної відповідальності за 

проведення операції штучного переривання вагітності (аборту), у випадках не 

передбачених законодавством, у вигляді позбавленням волі від 3 до 7 років 
(за чинною редакцією - від 2 до 5 років, або штрафом від 50 до І ОО 

неоподаткованих мінімумів доходів громадян; громадськими (виправними) 

роботами - до 2 років). Реалізація цього положення законопроекту може 

призвести до розширення кількості засуджених за таке правопорушення, та 

відповідно до збільшення видатків державного бюджету на утримання в 

установах виконання покарань засуджених до обмеження (позбавлення) волі за 

відповідний ЗЛОЧИН, водночас зменшую</и надходження бюджетів від 

штрафних санкцій у зв'язку із відміною Їх застосування при виявленНІ цих 

правопорушень. 

Кодекс України про аДМІНІстративні правопорушення пропонується 

доповнити новою статтею щодо lІублічної пропаганди або заклику до штучного 
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бути приіінятий за основу з урахуванням висловлених НI1М зауважень 
ІІrОПОЗl1ціЙ. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до Кримінального кодексу 

України щодо відповідальності за незаконне переривання ваГІТНОСТІ 

(реєстр. N~ 2646 від 28.03.20 13), поданий народним депутатом У країни 

Журавським В.с., має опосередкований вплив на показники бюджету 

(збільшуючи надходження та витрати державного бюджету при УМОВІ 

виявлення віДllовідних 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. 

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

законодавчих актів України (ЩОДО заборони штучного переривання вагітності 

(абортів) (реєстр. N~ 2646-1 від 05.04.2013), поданий народними дeIIYTaTa~1II 

України Сичем О.М., Зеликом Р.Б., Марцінківим Р.Р. 

Відмітили: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом пропонується внести зміни до Цивільного кодексу 

України, Кримінального кодексу України, Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, законів України «Основи законодавства України IІрО охорону 

здоров'я», «Про лікарські засоби» щодо заборони штучного переривання 

вагітності, окрім випадків, встановлених чинним законодавством. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає 

про відсутність впливу положень законопроекту на показники бюджету. 
Проте, слід звернути увагу, що запропоновані зміни до Кримінального 

кодексу України передбачають встановлення кримінальної відповідальності за 

проведення операції штучного переривання вагітності (аборту), у випадках не 

передбачених законодавством, у вигляді позбавленням волі від 3 до 7 років 
(за чинною редакцією - від 2 до 5 років, або штрафом від 50 до І ОО 

неоподаткованих мінімумів доходів громадян; громадськими (виправними) 

роботами - до 2 років). Реалізація цього положення законопроекту може 

призвести до розширення кількості засуджених за таке правопорушення, та 

відповідно до збільшення видатків державного бюджету на утримання в 

установах виконання покарань засуджених до обмеження (позбавлення) волі за 

відповідний ЗЛОЧИН, водночас зменшую</и надходження бюджетів від 

штрафних санкцій у зв'язку із відміною Їх застосування при виявленНІ цих 

правопорушень. 

Кодекс України про аДМІНІстративні правопорушення пропонується 

доповнити новою статтею щодо lІублічної пропаганди або заклику до штучного 
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переривання вагітності (аборту), яке тягне за собою накладання штрафу на 

особу, яка це вчинила, у розмірі від 50 до 1 ОО неоподаткованих мінімумів 
доходів громадян (тобто від 850 до 1700 гривень). Встановлення додаткових 
видів штрафних санкцій збільшуватиме надходження до бюджету у разі Їх 

застосування. 

Однак, всупереч вимогам статті 27 Бюджетного кодексу України та 

статті 91 Регламенту Верховної Ради України суб'єктами 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. 

Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної 

Ради України на даний час не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо заборони штучного переривання вагітності (абортів) 

(реєстр . .N~ 2646-1 від 05.04.2013), поданий народними депутатами України 

Сичем О.М., Зеликом Р.Б., Марценківим Р.Р., має опосередкований вплив на 

показники бюджету (збільшуючи/зменшуючи надходження та витрати 

державного бюджету при умові виявлення відповідних Ilравопорушень 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. 

3.2.33. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення 

Податкового кодексу України щодо впорядкування проведення 

(реєстр . .N~ 2679 від 02.04.2013), поданий народним депутатом 

Смітюхом г.є. 

Відмітили: 

ЗМІН до 

переВІРОК 

України 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань lюдаткової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується внесення до Податкового кодексу України 

змін, які передбачають, що платники податків ~ виробники ІІРОМИСЛОВОЇ та 

сільськогосподарської продукції, які протягом останНІХ п'яти років не 

скорочують обсяги виробництва основної продукції та робочі місця, 

збільшують суми сплачуваних ними податків та зборів, своєчасно проводять 

розрахунки з державним та місцевими бюджетами, включаються до плану

графіка проведення перевірок не частіше ніж раз на п'ять календарних років. 

Крім того, IlрОПОНУЄТЬСЯ запровадити заборону на IІроведення будь-яких 

lІеревірок державними податковими органами на підставі анонімних заяв, скарг 

та інших звернень, а також іншої необгрунтованої інформації. 
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переривання вагітності (аборту), яке тягне за собою накладання штрафу на 

особу, яка це вчинила, у розмірі від 50 до 1 ОО неоподаткованих мінімумів 
доходів громадян (тобто від 850 до 1700 гривень). Встановлення додаткових 
видів штрафних санкцій збільшуватиме надходження до бюджету у разі Їх 

застосування. 

Однак, всупереч вимогам статті 27 Бюджетного кодексу України та 

статті 91 Регламенту Верховної Ради України суб'єктами 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. 

Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної 

Ради України на даний час не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо заборони штучного переривання вагітності (абортів) 

(реєстр . .N~ 2646-1 від 05.04.2013), поданий народними депутатами України 

Сичем О.М., Зеликом Р.Б., Марценківим Р.Р., має опосередкований вплив на 

показники бюджету (збільшуючи/зменшуючи надходження та витрати 

державного бюджету при умові виявлення відповідних Ilравопорушень 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. 

3.2.33. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення 

Податкового кодексу України щодо впорядкування проведення 

(реєстр . .N~ 2679 від 02.04.2013), поданий народним депутатом 

Смітюхом г.є. 

Відмітили: 

ЗМІН до 

переВІРОК 

України 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань lюдаткової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується внесення до Податкового кодексу України 

змін, які передбачають, що платники податків ~ виробники ІІРОМИСЛОВОЇ та 

сільськогосподарської продукції, які протягом останНІХ п'яти років не 

скорочують обсяги виробництва основної продукції та робочі місця, 

збільшують суми сплачуваних ними податків та зборів, своєчасно проводять 

розрахунки з державним та місцевими бюджетами, включаються до плану

графіка проведення перевірок не частіше ніж раз на п'ять календарних років. 

Крім того, IlрОПОНУЄТЬСЯ запровадити заборону на IІроведення будь-яких 

lІеревірок державними податковими органами на підставі анонімних заяв, скарг 

та інших звернень, а також іншої необгрунтованої інформації. 
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Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку 

законопроект не підтримує та висловлює суттєві зауваження до 

запропонованих у ньому норм, зокрема: 

встановлення п'ятирічного терміну не проведення планових перевірок 

перевищуватиме строк давності, що надасть можливість недобросовісним 

платникам податків уникати проведення планових перевірок і, як наслідок, 

ухилятись від сплати до бюджету своїх податкових зобов'язань та уникати 

відповідальності; 

ІІід час розгляду анонімної інформації представники органів ІІодаткової 

служби керуються положеннями статті 8 Закону України «Про звернення 
громадян», відповідно до якої письмове звернення без зазначення місця 

проживання, не підписане автором визнається анонімним і розгляду не 

ПІдлягає. 

Крім того, запровадження заборони на заходи контролю лише щодо 

визначених законопроектом суб'єктів господарювання не відповідає принципам 

податкового законодавства в частині забезпечення рівності усіх IІлатників 

перед законом, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації -
забезпечення однакового підходу до всіх платників податків. 

Експертний висновок Головного науково-експертного упраВJ\lННЯ 

Апарату Верховної Ради України не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення ЗМІН дО Податкового кодексу 
України щодо впорядкування проведення перевірок (реєстр. N~ 2679 
від 02.04.2013), поданий народним деllутатом України Смітюхом г.Є., матиме 
опосередкований вплив на показники бюджету (може призвести до зменшення 

доходів бюджету у разі ухилень від сплати до бюджсту податкових зобов'язань 

відповідними платниками податків внаслідок уникнення планових перевірок). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з ІІитань 

ІІодаткової та митної політики. 

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

законодавчих актів України щодо захисту тварин від жорстокого lІоводження 

(реєстр. N~ 2651 від 28.03.2013), поданий народним депутатом України 

Паламарчуком МЛ. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітст з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом з метою захисту тварин від жорстокого поводжснпя 

IlРОПОНУЄТЬСЯ внести такі зміни та ДОlIовнення: 

- до Кодексу України про адміністративні праВОIlорушення, ДОІЮВНИВШІІ 

ііого новою статгею 883 щодо використання тварин ПРИ здійсненні BIДeo-1 
фотознімаllЬ з метою одержання I1Рllбутку у невстановлсних ~llсцях 
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Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку 

законопроект не підтримує та висловлює суттєві зауваження до 

запропонованих у ньому норм, зокрема: 

встановлення п'ятирічного терміну не проведення планових перевірок 

перевищуватиме строк давності, що надасть можливість недобросовісним 

платникам податків уникати проведення планових перевірок і, як наслідок, 

ухилятись від сплати до бюджету своїх податкових зобов'язань та уникати 

відповідальності; 

ІІід час розгляду анонімної інформації представники органів ІІодаткової 

служби керуються положеннями статті 8 Закону України «Про звернення 
громадян», відповідно до якої письмове звернення без зазначення місця 

проживання, не підписане автором визнається анонімним і розгляду не 

ПІдлягає. 

Крім того, запровадження заборони на заходи контролю лише щодо 

визначених законопроектом суб'єктів господарювання не відповідає принципам 

податкового законодавства в частині забезпечення рівності усіх IІлатників 

перед законом, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації -
забезпечення однакового підходу до всіх платників податків. 

Експертний висновок Головного науково-експертного упраВJ\lННЯ 

Апарату Верховної Ради України не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення ЗМІН дО Податкового кодексу 
України щодо впорядкування проведення перевірок (реєстр. N~ 2679 
від 02.04.2013), поданий народним деllутатом України Смітюхом г.Є., матиме 
опосередкований вплив на показники бюджету (може призвести до зменшення 

доходів бюджету у разі ухилень від сплати до бюджсту податкових зобов'язань 

відповідними платниками податків внаслідок уникнення планових перевірок). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з ІІитань 

ІІодаткової та митної політики. 

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

законодавчих актів України щодо захисту тварин від жорстокого lІоводження 

(реєстр. N~ 2651 від 28.03.2013), поданий народним депутатом України 

Паламарчуком МЛ. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітст з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом з метою захисту тварин від жорстокого поводжснпя 

IlРОПОНУЄТЬСЯ внести такі зміни та ДОlIовнення: 

- до Кодексу України про адміністративні праВОIlорушення, ДОІЮВНИВШІІ 

ііого новою статгею 883 щодо використання тварин ПРИ здійсненні BIДeo-1 
фотознімаllЬ з метою одержання I1Рllбутку у невстановлсних ~llсцях 
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(встановивши адміністративну відповідальність - у вигляді штрафу від ІІ'ЯТИ дО 

двадцяти одного неоподатковуваних МІНІМУМІВ дохоДІВ l'ромаДЯIІ 13 

конфіскацією тварин, а за повторне протягом року вчинення таКОI'О 

порушення - у вигляді штрафу від дев'яти до двадцяти чотир!,ох 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією тварин) та 

новою ста'пею 265-4 в частині встановлення порядку такого тимчасового 

вилучення (конфіскації) тварин. Крім того, пропонується внести зміни до статті 

89 цього Кодексу щодо жорстокого поводження з тваринами, доповнивши 

аДМІНІстративну відповідальність нормою про конфіскацію тварин та 

статей 221, 242-1, 255 Кодексу в частині доповнень повноважень районних, 
міських чи міськрайонних суддів, центрального органу виконавчої влади, шо 

реалізує державну політику із здійснення нагляду (контролю) у сфері охорони 

навколишнього природного середовиша, а також уповноважених посадових осіб 

органів внутрішніх справ шодо розгляду справ про вишевказані адміністративні 

правопорушення; 

- до статті 25 Закону України «Про захист тварин від жорстокого 

поводження» визначивши місця для здійснення відео та фотознімань тварин 3 

метою одержання прибутку. 

Прийняття поданого законопроекту впливатиме на доходну частину 

державного бюджету від сплати штрафів у разі виявлення відповідних 

правопорушень та на видаткову частину місцевих бюджетів в частині 

збільшення витрат на утримання тварин в притулках у разі їх тимчаСОВОI'О 

вилучення (конфіскації). 

Проте, розробником всупереч вимогам статті 27 Бюджетного кодексу 
України та статті 91 Регламенту Верховної Ради України до законопроекту 

не надано фінансово-економічних обrрунтувань (розрахунків), а також 

пропозицій змін до законодавчих актів України шодо скорочення витрат 

бюджету та джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення 

збалансованості бюджету. 

Міністерство фінансів України в експертному висновку зазначає, що 

оскільки прийняття поданого проекту Закону вимагатиме додаткових 

бюджетних асигнувань з місцевих бюджетів, та матиме вплив на доходну 

частину державного бюджету у поточному бюджетному періоді, то 

розробником до проекту мають бути надані фінансово-економічні розрахунки 

щодо обсягів таких видатків і джерел їх покриття. 

Міністерство фінансів України не заперечує проти прийняття поданого 

законопроекту в разі врахування наданих зауважень. 

На момент розгляду законопроекту висновок Головного науково

експертного управління Апарату Верховної Ради України відсутній. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України шодо захисту тварин від жорстокого поводження (реєстр. N~ 2651 
від 28.03.2013), поданий народним депутатом України Паламарчуком МЛ., має 
опосередкований вплив на показники бюджетів (збільшує надходження 
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(встановивши адміністративну відповідальність - у вигляді штрафу від ІІ'ЯТИ дО 

двадцяти одного неоподатковуваних МІНІМУМІВ дохоДІВ l'ромаДЯIІ 13 

конфіскацією тварин, а за повторне протягом року вчинення таКОI'О 

порушення - у вигляді штрафу від дев'яти до двадцяти чотир!,ох 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією тварин) та 

новою ста'пею 265-4 в частині встановлення порядку такого тимчасового 

вилучення (конфіскації) тварин. Крім того, пропонується внести зміни до статті 

89 цього Кодексу щодо жорстокого поводження з тваринами, доповнивши 

аДМІНІстративну відповідальність нормою про конфіскацію тварин та 

статей 221, 242-1, 255 Кодексу в частині доповнень повноважень районних, 
міських чи міськрайонних суддів, центрального органу виконавчої влади, шо 

реалізує державну політику із здійснення нагляду (контролю) у сфері охорони 

навколишнього природного середовиша, а також уповноважених посадових осіб 

органів внутрішніх справ шодо розгляду справ про вишевказані адміністративні 

правопорушення; 

- до статті 25 Закону України «Про захист тварин від жорстокого 

поводження» визначивши місця для здійснення відео та фотознімань тварин 3 

метою одержання прибутку. 

Прийняття поданого законопроекту впливатиме на доходну частину 

державного бюджету від сплати штрафів у разі виявлення відповідних 

правопорушень та на видаткову частину місцевих бюджетів в частині 

збільшення витрат на утримання тварин в притулках у разі їх тимчаСОВОI'О 

вилучення (конфіскації). 

Проте, розробником всупереч вимогам статті 27 Бюджетного кодексу 
України та статті 91 Регламенту Верховної Ради України до законопроекту 

не надано фінансово-економічних обrрунтувань (розрахунків), а також 

пропозицій змін до законодавчих актів України шодо скорочення витрат 

бюджету та джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення 

збалансованості бюджету. 

Міністерство фінансів України в експертному висновку зазначає, що 

оскільки прийняття поданого проекту Закону вимагатиме додаткових 

бюджетних асигнувань з місцевих бюджетів, та матиме вплив на доходну 

частину державного бюджету у поточному бюджетному періоді, то 

розробником до проекту мають бути надані фінансово-економічні розрахунки 

щодо обсягів таких видатків і джерел їх покриття. 

Міністерство фінансів України не заперечує проти прийняття поданого 

законопроекту в разі врахування наданих зауважень. 

На момент розгляду законопроекту висновок Головного науково

експертного управління Апарату Верховної Ради України відсутній. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України шодо захисту тварин від жорстокого поводження (реєстр. N~ 2651 
від 28.03.2013), поданий народним депутатом України Паламарчуком МЛ., має 
опосередкований вплив на показники бюджетів (збільшує надходження 
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дсржавного бюджсту та витрати місцевого бюджету у разі виявлення 

віДlІовідних праВОl10РУШСНЬ та саНКl[ій, що застосовуватимуться). 

У Ра3і приі!няпя відповідного закону він має ВВОДИТІІСЯ в дію згідно із 

законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезнечення правоохоронної діяльності. 

3.2.35. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення ЗМІН дО дсяких 

законодавчих актів У країни (ЩОДО розвитку сільського госнодарства) 

(реєстр. N<:> 2101 (доопрац.) від 27.03.2013), поданий народними дспутатами 

України Сабієм І.М., МИРНИМ О.Б., Мірошниченком І.М. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

аграрної політики та земельних відносин. 

Законопроектом псредбачається внести зміни до Земсльного кодексу 

України, Кодексу України про адміністративні правопорушення в чаСТІІні 

уточнення положень ЩОДО віДl10відальності за використання зсмельних ділянок 

СІЛьськогосподарського призначення для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва без проектів землеустрою, шо 

забезпечують еколого-економічне обгрунтування сівозміни та впорядкування 

угідь і застосування відновідних заходів за наявності впливу факту ІЮJ'іршсння 

стану земель. 

ВОДНО'Іас, реалізація норм законопроекту призведе до зменшення 

надходжень до державного бюджету від сплати штрафів за вчинення 

зазначених правопорушень, оскільки з 1 січня 2013 року набрала чинності 

редакція стапі 55 Кодсксу України про адміністративні правопорушення, якою 
встановлено застосування штрафних санкцій за відхилення від ІІроектів 

землеустрою та за використання земельних ділянок сільськогосподаРСI,КОГО 

призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва без 

затверджених проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне 

обгрунтування сівозміни та впорядкування угідь, без наявності при цьому 

факту погіршення стану земель. 

Отже, у разі виявлення зазначених правопорушень будуть обмежені 
законодавчі підстави для застосування штрафних санкцій. 

Міністерство фінансів України не підтримує прийняпя 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-екснертного 

управління Апарату Верховної Ради України прийняпя законопроскту є 

недоцільним. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (ЩОДО розвитку сільського господарства) (реєстр. N<:> 21 О 1 
(доопрац.) від 27.03.2013), поданий народними депутатами України 
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дсржавного бюджсту та витрати місцевого бюджету у разі виявлення 

віДlІовідних праВОl10РУШСНЬ та саНКl[ій, що застосовуватимуться). 

У Ра3і приі!няпя відповідного закону він має ВВОДИТІІСЯ в дію згідно із 

законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезнечення правоохоронної діяльності. 

3.2.35. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення ЗМІН дО дсяких 

законодавчих актів У країни (ЩОДО розвитку сільського госнодарства) 

(реєстр. N<:> 2101 (доопрац.) від 27.03.2013), поданий народними дспутатами 

України Сабієм І.М., МИРНИМ О.Б., Мірошниченком І.М. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

аграрної політики та земельних відносин. 

Законопроектом псредбачається внести зміни до Земсльного кодексу 

України, Кодексу України про адміністративні правопорушення в чаСТІІні 

уточнення положень ЩОДО віДl10відальності за використання зсмельних ділянок 

СІЛьськогосподарського призначення для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва без проектів землеустрою, шо 

забезпечують еколого-економічне обгрунтування сівозміни та впорядкування 

угідь і застосування відновідних заходів за наявності впливу факту ІЮJ'іршсння 

стану земель. 

ВОДНО'Іас, реалізація норм законопроекту призведе до зменшення 

надходжень до державного бюджету від сплати штрафів за вчинення 

зазначених правопорушень, оскільки з 1 січня 2013 року набрала чинності 

редакція стапі 55 Кодсксу України про адміністративні правопорушення, якою 
встановлено застосування штрафних санкцій за відхилення від ІІроектів 

землеустрою та за використання земельних ділянок сільськогосподаРСI,КОГО 

призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва без 

затверджених проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне 

обгрунтування сівозміни та впорядкування угідь, без наявності при цьому 

факту погіршення стану земель. 

Отже, у разі виявлення зазначених правопорушень будуть обмежені 
законодавчі підстави для застосування штрафних санкцій. 

Міністерство фінансів України не підтримує прийняпя 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-екснертного 

управління Апарату Верховної Ради України прийняпя законопроскту є 

недоцільним. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (ЩОДО розвитку сільського господарства) (реєстр. N<:> 21 О 1 
(доопрац.) від 27.03.2013), поданий народними депутатами України 
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Сабієм І.М., Мирним О.Б., Мірошниченком І.М. має опосередкований ВІІЛИВ на 

доходну частину бюджету (зменшує надходження державного бюджету у 

зв 'язку із обмеженням застосування штрафних санкцій у разі виявлення 

відповідних правопорушень). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 
із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з І1итань 

аграрної політики та земельних відносин. 

3.2.36. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до дсяких 

законів України (щодо удосконалення антикорупційного законодавства у 

частині декларування доходів) (реєстр. N22580 від 20.03.2013), ІІоданий 

народним депутатом України Дерев'янком Ю.Б. 

ВідміТИJIН: 

Головним з шдготовки та І10переднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією. 

Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України 

«Про засади запобігання і протидії корупції» та Кодсксу України про 

аДМІНІстративні правопорушсння щодо посилення відповідальності за 

неподання або несвоєчасне нодання декларації, нсредбаченої зазначсним 

законом. Зокрема, передбачається збільшити штраф за неподання або 

несвоєчасне подання дскларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання 

фінансового характеру, а також за НСIlовідомлсння або несвоєчаснс 

повідомлення про відкриття валютного рахунку в установі банку - нерезидента 

від ста до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (у діючій 

редакції від десяти до двадцяти п'яти). 

Реалізація таких положень законопроекту може IІризвести до збільшення 

надходжень до державного бюджету за рахунок штрафних санкцій, 

персдбачених за скоєння вищезгаданих дій. 

Міністерство фінансів України вважає ІІроект закону таким, що 1І0требує 

доопрацювання. 

На даний час висновок Головного науково-скспсртного управЛІННЯ 

Апарату Верховної Ради України не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

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

(щодо удосконалення антикорупційного законодавства у частині декларування 

доходів) (реєстр. N2 2580 від 20.03.2013), поданий народним депутатом України 
Дерев'янком Ю.Б., має опосередкований ВПJl!IR на І10казники бюджету 

(збільшуючи надходження державного бюджету за умови виявлення 

відповідних правопорущень та в залежності від штрафних санкцій, що 

застосовуватш.IУТЬСЯ ). 
У разі ПРИЙНЯТТЯ віДIlовідного закону він може набираЛI чинності ЗI'іДlЮ 

ІЗ законодавством. 
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Сабієм І.М., Мирним О.Б., Мірошниченком І.М. має опосередкований ВІІЛИВ на 

доходну частину бюджету (зменшує надходження державного бюджету у 

зв 'язку із обмеженням застосування штрафних санкцій у разі виявлення 

відповідних правопорушень). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 
із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з І1итань 

аграрної політики та земельних відносин. 

3.2.36. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до дсяких 

законів України (щодо удосконалення антикорупційного законодавства у 

частині декларування доходів) (реєстр. N22580 від 20.03.2013), ІІоданий 

народним депутатом України Дерев'янком Ю.Б. 

ВідміТИJIН: 

Головним з шдготовки та І10переднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією. 

Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України 

«Про засади запобігання і протидії корупції» та Кодсксу України про 

аДМІНІстративні правопорушсння щодо посилення відповідальності за 

неподання або несвоєчасне нодання декларації, нсредбаченої зазначсним 

законом. Зокрема, передбачається збільшити штраф за неподання або 

несвоєчасне подання дскларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання 

фінансового характеру, а також за НСIlовідомлсння або несвоєчаснс 

повідомлення про відкриття валютного рахунку в установі банку - нерезидента 

від ста до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (у діючій 

редакції від десяти до двадцяти п'яти). 

Реалізація таких положень законопроекту може IІризвести до збільшення 

надходжень до державного бюджету за рахунок штрафних санкцій, 

персдбачених за скоєння вищезгаданих дій. 

Міністерство фінансів України вважає ІІроект закону таким, що 1І0требує 

доопрацювання. 

На даний час висновок Головного науково-скспсртного управЛІННЯ 

Апарату Верховної Ради України не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

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

(щодо удосконалення антикорупційного законодавства у частині декларування 

доходів) (реєстр. N2 2580 від 20.03.2013), поданий народним депутатом України 
Дерев'янком Ю.Б., має опосередкований ВПJl!IR на І10казники бюджету 

(збільшуючи надходження державного бюджету за умови виявлення 

відповідних правопорущень та в залежності від штрафних санкцій, що 

застосовуватш.IУТЬСЯ ). 
У разі ПРИЙНЯТТЯ віДIlовідного закону він може набираЛI чинності ЗI'іДlЮ 

ІЗ законодавством. 
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2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з ПlІтань 

боротьби з організованою злочинніспо та корунцією. 

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

законодавчих актів України (щодо посилення відповідальності за порушення 

законодавства про оплату праці) (реєстр. N~ 2423 від 01.03.2013), поданий 

народними депутатами України Яценюком АЛ., Кубівим с.І. та 

Петренком П.Д. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітст з IІІпаllЬ 

законодавчого забезнечсння правоохоронної діяльності. 

Законопроектом пропонується посилити кримінальну та адміністративну 

відповідальність за порушення термінів виплати заробітної плати, стипендії, 

пенсії чи інших установлених законом виплат. 

З цією метою запропоновано внести зміни до статті 175 KPIIMiHaJlbHOrO 
кодексу України (далі - ККУ) та статті 41 Кодексу України про адміністраТlІвні 
правопорушення (далі - КУпАП). 

Так, змінами до статті 175 ККУ передбачено занровадження криміНaJlЬНОЇ 
відповідальності за вищезазначені нравопорушення в разі безпідставної 

затримки більше, ніж на десять КaJlендарних днів, вказаНIІХ ВИІlJlат (в чинній 

редакції - більше одного місяця). 

Крім цього, уточнено склад діянь, за вчинення яких застосовуватимуться 

покарання та передбачено збільшення штрафних санкцій у 2·4 рази за 

відповідні правонорушення. 

Законопроектом також передбачсно звільнення особи від кримінальної 

відповіДaJlьності за діяння, передбачені цією статтею ККУ у разі, якщо така 

особа до притягнення до криміНaJlЬНОЇ відповідальності поряд з ВИlIJШТОЮ 

заробітної плати, стипендії, ненсії чи іншої встановленої законом виплати 

громадянам, у новному рОЗМІрІ ВІДшкодує шкоду, завдану такою lІевинлатою чи 

порушенням строків виплати (за чинною редакцією статті 175 ККУ нс 

передбачсно відшкодування шкоди). 

Змінами до статті 41 КУпАП псрсдбачсно накладсння штрафу за 

порушення встановлених термінів виплати пенсій, стипендій, заробітної IIJIaПI, 

не більше, ніж на десять календарних днів, у сумі від трьохсот до ,,'ятисот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (у чинній редакції -- від 30 
до І оо). 

Таким чином, законодавча пронозиція може "ризвести до збільшсння 

кількості "равопорушень щодо затримки виплати заробітної IIJIaПI та інших 

соціaJlЬНИХ ВИllлат (зважаючи, шо віДІІовіДaJІьність наступатиме у разі затримки 

виплати понад І О календарних днів) та віДl!овідно ДО збільшення надходжснь 

державного бюджету (зважаючи також на збільшення розміру штрафннх 

санкцііі) Прl! умові виявлення відповідних нравонорушеІIЬ та в ЗaJlСЖlюсті нід 

санкцій, що застосовуватимуться. 
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2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з ПlІтань 

боротьби з організованою злочинніспо та корунцією. 

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

законодавчих актів України (щодо посилення відповідальності за порушення 

законодавства про оплату праці) (реєстр. N~ 2423 від 01.03.2013), поданий 

народними депутатами України Яценюком АЛ., Кубівим с.І. та 

Петренком П.Д. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітст з IІІпаllЬ 

законодавчого забезнечсння правоохоронної діяльності. 

Законопроектом пропонується посилити кримінальну та адміністративну 

відповідальність за порушення термінів виплати заробітної плати, стипендії, 

пенсії чи інших установлених законом виплат. 

З цією метою запропоновано внести зміни до статті 175 KPIIMiHaJlbHOrO 
кодексу України (далі - ККУ) та статті 41 Кодексу України про адміністраТlІвні 
правопорушення (далі - КУпАП). 

Так, змінами до статті 175 ККУ передбачено занровадження криміНaJlЬНОЇ 
відповідальності за вищезазначені нравопорушення в разі безпідставної 

затримки більше, ніж на десять КaJlендарних днів, вказаНIІХ ВИІlJlат (в чинній 

редакції - більше одного місяця). 

Крім цього, уточнено склад діянь, за вчинення яких застосовуватимуться 

покарання та передбачено збільшення штрафних санкцій у 2·4 рази за 

відповідні правонорушення. 

Законопроектом також передбачсно звільнення особи від кримінальної 

відповіДaJlьності за діяння, передбачені цією статтею ККУ у разі, якщо така 

особа до притягнення до криміНaJlЬНОЇ відповідальності поряд з ВИlIJШТОЮ 

заробітної плати, стипендії, ненсії чи іншої встановленої законом виплати 

громадянам, у новному рОЗМІрІ ВІДшкодує шкоду, завдану такою lІевинлатою чи 

порушенням строків виплати (за чинною редакцією статті 175 ККУ нс 

передбачсно відшкодування шкоди). 

Змінами до статті 41 КУпАП псрсдбачсно накладсння штрафу за 

порушення встановлених термінів виплати пенсій, стипендій, заробітної IIJIaПI, 

не більше, ніж на десять календарних днів, у сумі від трьохсот до ,,'ятисот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (у чинній редакції -- від 30 
до І оо). 

Таким чином, законодавча пронозиція може "ризвести до збільшсння 

кількості "равопорушень щодо затримки виплати заробітної IIJIaПI та інших 

соціaJlЬНИХ ВИllлат (зважаючи, шо віДІІовіДaJІьність наступатиме у разі затримки 

виплати понад І О календарних днів) та віДl!овідно ДО збільшення надходжснь 

державного бюджету (зважаючи також на збільшення розміру штрафннх 

санкцііі) Прl! умові виявлення відповідних нравонорушеІIЬ та в ЗaJlСЖlюсті нід 

санкцій, що застосовуватимуться. 
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За експертним висновком Міністерства фінансів України реалізаІІія 

законопроекту призведе до збільшення доходної чаСТШIІІ бюджету за рахунок 

надходжень від збільшення штрафних еанкціil. 

Мінфін підтримує ПРИЙНЯПЯ законопроекту у терМІНІ!, В1ІзначеНІ 

розробниками. 

На момент розгляду законопроекту від Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України висновок не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо посилення відповідальності за порушення законодавства 

про оплату праuі) (peєcтp.H~ 2423 від 01.03.2013), 110даний наРОДН1ІМИ 

депутатами України Яuенюком АЛ., Кубівим с.І. та Петренком п.д., має 

опосередкований вплив на показники бюджету (збільшуючи надходження 

державного бюджету при умові виявлення відповідних правопорушень та в 

залежності від санкuій, що застосовуватимуться). 

У разі прийняпя відповідного закону він може набирати чинності згідно 

13 законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради УкраїНІ! з питань 

законодавчого забеЗ11ечення 11равоохоронної діяльності. 

3.2.38. СЛУХАЛИ: 
1нформаuію про проект Закону України про внесення змін до Кодексу 

України 11рО адміністративні правопорушення (щодо 110СИJlення 

віДll0відальності роботодавuів за прояви дискримінauії у сфері прані) 

(peЄCTp.H~ 2427 від 01.03.2013), поданий народними депутатами УкраїН1І 

Яненюком АЛ., Кубівим с.1., Петренком П.Д. та Шкварилюком 13.13. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Проектом закону пропонується доповнити Кодекс України про 

адміністративні правопорушення новою стапею 41-4 та передбачити 

аДМІНІстративну відповідальність у вигляді штрафів від 200 до 500 
неоподатковуваних МІНІМУМІВ ДОХОДІВ громадян (залежно вІД тяжкосТІ 

правопорушення), яКІ передбачається застосовувати до посадових осіб 

піДllРИЄМСТВ, установ і організащи незалежно від форми власності та 

громадян - суб'єктів підприємниuької діяльності за будь-яку дискримінацію у 

сфері праuі, у тому числі при приilняпі на роботу, зокрема, за порушення 

принuипу рівності прав і можливостей, за пряме або непряме обмеження прав 

праuівників залежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших 

переконань, статі, етнічного, соніального та іноземного походження, віку, стану 

здоров'я, інвалідності тощо. 

Передбачені законопроектом штрафні санщії за вищезазначені 

правопорушення матимуть 0110середкований вплив на показники бюджету 

(збільшуючи надходження державного бюджету llрИ УМОВІ виявлення 

79 

За експертним висновком Міністерства фінансів України реалізаІІія 

законопроекту призведе до збільшення доходної чаСТШIІІ бюджету за рахунок 

надходжень від збільшення штрафних еанкціil. 

Мінфін підтримує ПРИЙНЯПЯ законопроекту у терМІНІ!, В1ІзначеНІ 

розробниками. 

На момент розгляду законопроекту від Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України висновок не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо посилення відповідальності за порушення законодавства 

про оплату праuі) (peєcтp.H~ 2423 від 01.03.2013), 110даний наРОДН1ІМИ 

депутатами України Яuенюком АЛ., Кубівим с.І. та Петренком п.д., має 

опосередкований вплив на показники бюджету (збільшуючи надходження 

державного бюджету при умові виявлення відповідних правопорушень та в 

залежності від санкuій, що застосовуватимуться). 

У разі прийняпя відповідного закону він може набирати чинності згідно 

13 законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради УкраїНІ! з питань 

законодавчого забеЗ11ечення 11равоохоронної діяльності. 

3.2.38. СЛУХАЛИ: 
1нформаuію про проект Закону України про внесення змін до Кодексу 

України 11рО адміністративні правопорушення (щодо 110СИJlення 

віДll0відальності роботодавuів за прояви дискримінauії у сфері прані) 

(peЄCTp.H~ 2427 від 01.03.2013), поданий народними депутатами УкраїН1І 

Яненюком АЛ., Кубівим с.1., Петренком П.Д. та Шкварилюком 13.13. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Проектом закону пропонується доповнити Кодекс України про 

адміністративні правопорушення новою стапею 41-4 та передбачити 

аДМІНІстративну відповідальність у вигляді штрафів від 200 до 500 
неоподатковуваних МІНІМУМІВ ДОХОДІВ громадян (залежно вІД тяжкосТІ 

правопорушення), яКІ передбачається застосовувати до посадових осіб 

піДllРИЄМСТВ, установ і організащи незалежно від форми власності та 

громадян - суб'єктів підприємниuької діяльності за будь-яку дискримінацію у 

сфері праuі, у тому числі при приilняпі на роботу, зокрема, за порушення 

принuипу рівності прав і можливостей, за пряме або непряме обмеження прав 

праuівників залежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших 

переконань, статі, етнічного, соніального та іноземного походження, віку, стану 

здоров'я, інвалідності тощо. 

Передбачені законопроектом штрафні санщії за вищезазначені 

правопорушення матимуть 0110середкований вплив на показники бюджету 

(збільшуючи надходження державного бюджету llрИ УМОВІ виявлення 
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ВІДІЮВІДНИХ праВОIЮРУШСНЬ та в залежносТІ ВІД саНКІ!ііі, що 

застосовуватимуться ). 
За СКСllеРТIІИМ висновком Міністерства фінансів України реалізація 

заКОНОIJроекту ПРlІзведе до збільшення доходної 'lаСНI/ІІІ бюджсту за рахунок 

надходжень від збільшення штрафних санкцій. 

Мінфін підтримує прийняпя законопроекту у термІНИ, визначеНІ 

розробниками. 

На момент розгляду законопроекту від Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України висновок не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Кодексу України про 
аДМІНІстративНІ IJравопорушення (шодо посилення ВIДПОВJДШIЬНОСТl 

роботодавців за прояви дискримінації у сфері IІраці) (percTp . .N~ 2427 
від 01.03.2013), Іюданий народними депутатами України Яценюком А.г1., 

Кубівим с.І., Петренком П.Д. та Шкварилюком В.В., має опосередкований 

вплив на показники бюджету (збільшуючи надходження державноJ"O бюджету 

ири умові виявлення віДlІовідних праВОllорушень та в залежності від санкцій, 

ЩО застосовуватимуться). 

У разі прийняпя відповідного закону він може набираТIІ чинності згідно 

ІЗ законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забеЗIJе'lення правоохоронної діяльності. 

3.239. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до стапі 204 

Кримінального кодексу України (ЩОДО ві)(fIовідальносТl за незаконнс 

виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту міцних 

спиртних напоїв домашнього вироблсння) (peccTp . .N~ 2652 від 28.03.2013), 
поданий народним деllугатом України Атрошенком В.А. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом ІІРОПОНУЄТЬСЯ доповнити перелік предметів злочину, які 

підлягають кримінальній відповідальності: незаконне виготовлення, зберіІ"ання, 

збут або транспортування з метою збугу міцних спиртних напоїв домаШНЬОI"О 

вироблення. 

Мінфін у своєму експертному висновку зазначає, ЩО реаЛJзаЦIЯ 

законопроекту впливатиме на дохідну частину державного бюджету через 

збільшення кількості штрафів за вчинення правопорушень, та підтримує проект 

закону з урахуванням того, ЩО термін «міцні спиртні напої домаШНЬОIО 

виготовлення» 1І0требує законодавчого унормування. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до стапі 204 Кримінального 
кодексу України (шодо відповідальності за незаконне ВИJ"Oтовлення, зберігання, 
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ВІДІЮВІДНИХ праВОIЮРУШСНЬ та в залежносТІ ВІД саНКІ!ііі, що 

застосовуватимуться ). 
За СКСllеРТIІИМ висновком Міністерства фінансів України реалізація 

заКОНОIJроекту ПРlІзведе до збільшення доходної 'lаСНI/ІІІ бюджсту за рахунок 

надходжень від збільшення штрафних санкцій. 

Мінфін підтримує прийняпя законопроекту у термІНИ, визначеНІ 

розробниками. 

На момент розгляду законопроекту від Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України висновок не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Кодексу України про 
аДМІНІстративНІ IJравопорушення (шодо посилення ВIДПОВJДШIЬНОСТl 

роботодавців за прояви дискримінації у сфері IІраці) (percTp . .N~ 2427 
від 01.03.2013), Іюданий народними депутатами України Яценюком А.г1., 

Кубівим с.І., Петренком П.Д. та Шкварилюком В.В., має опосередкований 

вплив на показники бюджету (збільшуючи надходження державноJ"O бюджету 

ири умові виявлення віДlІовідних праВОllорушень та в залежності від санкцій, 

ЩО застосовуватимуться). 

У разі прийняпя відповідного закону він може набираТIІ чинності згідно 

ІЗ законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забеЗIJе'lення правоохоронної діяльності. 

3.239. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до стапі 204 

Кримінального кодексу України (ЩОДО ві)(fIовідальносТl за незаконнс 

виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту міцних 

спиртних напоїв домашнього вироблсння) (peccTp . .N~ 2652 від 28.03.2013), 
поданий народним деllугатом України Атрошенком В.А. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом ІІРОПОНУЄТЬСЯ доповнити перелік предметів злочину, які 

підлягають кримінальній відповідальності: незаконне виготовлення, зберіІ"ання, 

збут або транспортування з метою збугу міцних спиртних напоїв домаШНЬОI"О 

вироблення. 

Мінфін у своєму експертному висновку зазначає, ЩО реаЛJзаЦIЯ 

законопроекту впливатиме на дохідну частину державного бюджету через 

збільшення кількості штрафів за вчинення правопорушень, та підтримує проект 

закону з урахуванням того, ЩО термін «міцні спиртні напої домаШНЬОIО 

виготовлення» 1І0требує законодавчого унормування. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до стапі 204 Кримінального 
кодексу України (шодо відповідальності за незаконне ВИJ"Oтовлення, зберігання, 
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збут або транспортування з метою збуту міцних спиртних напоїв домашнього 

вироблення) (реєстр . .N~ 2652 від 28.03.2013), поданий народним депутатом 

України Атрошенком В.А., матиме опосередкований вплив на показники 

бюджету (може призвести до збільшення доходів бюджету у вигляді штрафів 
при виявленні відповідних правопорушень). 

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. 

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

законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за зловживання у 

сфері продажу алкогольних напоїв (реєстр. N!! 2719 від 04.04.2013), поданий 
народним депутатом України Царьовим О.А. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань 1І0даткової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України 

«Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного 

і плодового, алкогольних наllОЇВ та тютюнових виробів» з метою: 

. заборони продажу алкогольних напоїв на розлив для споживання на 
місці спеціалізованим відділам, що мають статус суб'єктів ГОСllодарювання 

громадського харчування, суб'єктів господарювання з УНІВерсальним 

асортиментом товарів; 

- збільшення мінімального розміру штрафу у 5 разів (з 1700 грн до 
8500 грн) за оптову (включаючи імпорт та експорт) і роздрібну торгівлю 

спиртом етиловим, коньячним і плодовим, спиртом етиловим ректифікованим 

виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, алкогольними 

напоями та тютюновими виробами без наявності ліцензій; 

- збільшення штрафу на 25 відсотків (з 6800 грн до 8500 грн) за 

порушення вимог продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин 

столових та тютюнових виробів. 

Також законопроектом передбачено внести зміни до Кодексу України IІрО 

адміністративні правопорушення в частині збільшення штрафів за lIорушення 

вимог продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та 

тютюнових виробів (у 3-1 О разів). 
Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що вплив на доходну частину бюджету обрахувати неможливо через 

диференційованість штрафів, та вважає, що заКОНОlIроект може бути 

підтриманий. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внссення ЗМІН дО деяких законодавчих 
актів України щодо lIОСl1JlСННЯ віДllOвідальності за зловживання у сфері 

продажу алкогольних напоїв (реєстр. N22719 від 04.04.2013), 1І0Да/ШЙ 
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збут або транспортування з метою збуту міцних спиртних напоїв домашнього 

вироблення) (реєстр . .N~ 2652 від 28.03.2013), поданий народним депутатом 

України Атрошенком В.А., матиме опосередкований вплив на показники 

бюджету (може призвести до збільшення доходів бюджету у вигляді штрафів 
при виявленні відповідних правопорушень). 

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. 

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

законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за зловживання у 

сфері продажу алкогольних напоїв (реєстр. N!! 2719 від 04.04.2013), поданий 
народним депутатом України Царьовим О.А. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань 1І0даткової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України 

«Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного 

і плодового, алкогольних наllОЇВ та тютюнових виробів» з метою: 

. заборони продажу алкогольних напоїв на розлив для споживання на 
місці спеціалізованим відділам, що мають статус суб'єктів ГОСllодарювання 

громадського харчування, суб'єктів господарювання з УНІВерсальним 

асортиментом товарів; 

- збільшення мінімального розміру штрафу у 5 разів (з 1700 грн до 
8500 грн) за оптову (включаючи імпорт та експорт) і роздрібну торгівлю 

спиртом етиловим, коньячним і плодовим, спиртом етиловим ректифікованим 

виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, алкогольними 

напоями та тютюновими виробами без наявності ліцензій; 

- збільшення штрафу на 25 відсотків (з 6800 грн до 8500 грн) за 

порушення вимог продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин 

столових та тютюнових виробів. 

Також законопроектом передбачено внести зміни до Кодексу України IІрО 

адміністративні правопорушення в частині збільшення штрафів за lIорушення 

вимог продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та 

тютюнових виробів (у 3-1 О разів). 
Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що вплив на доходну частину бюджету обрахувати неможливо через 

диференційованість штрафів, та вважає, що заКОНОlIроект може бути 

підтриманий. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внссення ЗМІН дО деяких законодавчих 
актів України щодо lIОСl1JlСННЯ віДllOвідальності за зловживання у сфері 

продажу алкогольних напоїв (реєстр. N22719 від 04.04.2013), 1І0Да/ШЙ 
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народним депугатом України Царьовим О.А., матиме опосередкований вплив 

на показники бюджету (може призвести до збільшення доходів бюджету у 

вигляді штрафів при виявленні відповідних правопорушень). 

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. 

3.2.41. СЛУХAJШ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до Митного 

кодексу України щодо узгодження положень про відповідальність за 

контрабанду товарів у великих розмірах (peccTp.N22717 від 04.04.2013), 
поданий народними депугатами України Москалем Г.г., Мошаком с.м. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Змінами до статей 482 і 483 Митного кодексу України передбачається 
встановити, що адміністративна відповідальність за переміщення або дії, 

спрямовані на !lереміщення товарів, транспортних засобів комерційного 

призначення через митний кордон України поза митним контролем, так само як 

і за переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний 

кордон України з приховуванням від митного контролю - наставатиме лише у 

випадках, якщо вартість відповідних товарів не перевищуватиме межу, після 

якої настає кримінальна відповідальність. 

Слід зауважити, що авторами цього законопроекту також подано 

законопроект про внесення змін до статті 201 Кримінального кодексу України 
щодо криміналізації контрабанди товарів у великих розмірах (реєстр. N~ 2716), 
в якому пропонується встановити кримінальну відповідальність за контрабанду 

товарів, вартість яких у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний 

мінімум доходів громадян (у 2013 році ця сума становить 573,5 тис. грн). Отже, 
ці законопроекти системно пов'язані між собою і їх належить розглядати 

взаємоузгоджено. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку до 

законопроекту зазначає, що у зв'язку із перекваліфікацією адміністративного 

порушення в кримінальне, реалізація норм проекту закону призведе до 

зменшення надходжень до державного бюджету від штрафів за здійснення 

контрабанди, а також до збільшення видатків на угримання судової системи та 

пенітенціарної служби. Разом з тим, відсугність інформації щодо обсягів та 

вартості контрабандних товарів (у тому числі у великих розмірах) не дозволяє 

оцінити вартісну величину впливу законопроекту на показники бюджетів. 

Загалом Міністерство фінансів України зазначає, що повернення 

кримінальної відповідальності щодо контрабанди товарів не є ефективним 

стримуючим фактором щодо цього явища, а відтак вважає недоціЛЬНIІМ 

ІІР"ЙНЯТТЯ законопроекту. На думку Мінфіну, на даний час питання щодо 

протидії контрабанді товарів законодавчо врегульовано (чинними нормами 
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народним депугатом України Царьовим О.А., матиме опосередкований вплив 

на показники бюджету (може призвести до збільшення доходів бюджету у 

вигляді штрафів при виявленні відповідних правопорушень). 

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. 

3.2.41. СЛУХAJШ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до Митного 

кодексу України щодо узгодження положень про відповідальність за 

контрабанду товарів у великих розмірах (peccTp.N22717 від 04.04.2013), 
поданий народними депугатами України Москалем Г.г., Мошаком с.м. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Змінами до статей 482 і 483 Митного кодексу України передбачається 
встановити, що адміністративна відповідальність за переміщення або дії, 

спрямовані на !lереміщення товарів, транспортних засобів комерційного 

призначення через митний кордон України поза митним контролем, так само як 

і за переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний 

кордон України з приховуванням від митного контролю - наставатиме лише у 

випадках, якщо вартість відповідних товарів не перевищуватиме межу, після 

якої настає кримінальна відповідальність. 

Слід зауважити, що авторами цього законопроекту також подано 

законопроект про внесення змін до статті 201 Кримінального кодексу України 
щодо криміналізації контрабанди товарів у великих розмірах (реєстр. N~ 2716), 
в якому пропонується встановити кримінальну відповідальність за контрабанду 

товарів, вартість яких у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний 

мінімум доходів громадян (у 2013 році ця сума становить 573,5 тис. грн). Отже, 
ці законопроекти системно пов'язані між собою і їх належить розглядати 

взаємоузгоджено. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку до 

законопроекту зазначає, що у зв'язку із перекваліфікацією адміністративного 

порушення в кримінальне, реалізація норм проекту закону призведе до 

зменшення надходжень до державного бюджету від штрафів за здійснення 

контрабанди, а також до збільшення видатків на угримання судової системи та 

пенітенціарної служби. Разом з тим, відсугність інформації щодо обсягів та 

вартості контрабандних товарів (у тому числі у великих розмірах) не дозволяє 

оцінити вартісну величину впливу законопроекту на показники бюджетів. 

Загалом Міністерство фінансів України зазначає, що повернення 

кримінальної відповідальності щодо контрабанди товарів не є ефективним 

стримуючим фактором щодо цього явища, а відтак вважає недоціЛЬНIІМ 

ІІР"ЙНЯТТЯ законопроекту. На думку Мінфіну, на даний час питання щодо 

протидії контрабанді товарів законодавчо врегульовано (чинними нормами 
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статей 482 і 48З Митного кодексу України, статтею 2()1 Кримінального кодексу 
України та Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо гуманізації віДІІовідальності за праВОllорушення у сфсрі 

господарської діяльності). 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Митного кодексу України 
щодо узгодження положень про відповідальність за контрабанду товарів у 

великих розмірах (реєстр. N2 2717 від 04.04.20 ІЗ), поданий народними 

депутатами України Москалем r.r., Мошаком с.М. матиме опосередкований 
вплив на показники бюджету (може призвести до зменшення доходів 

державного бюджету ВІД штрафів у випадку вчинення ВІДПОВІДНІІХ 

правопорушень ). 
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. 

3.2.42. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до статті 20 І 

Кримінального кодексу України щодо криміналізації контрабанди товарів у 

великих розмірах (реєстр. N22716 від 04.04.20 ІЗ), поданий народними 

депутатами України Москалем Г.Г., Мошаком с.М. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом передбачається встановити кримінальну відповідальність 

за контрабанду товарів у великих розмірах, якщо їх вартість у тисячу і більше 

разів lІеревищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (у 2() ІЗ році ця 
сума становить 573,5 тис. грн), встановивши покаранням 1І0збавлення волі на 
строк від трьох до семи років з конфіскацією предметів контрабанди. 

Слід зауважити, що авторами цього законопроекту також подано 

законопроект про внесення змін до Митного кодексу України щодо узгодження 

положень про відповідальність за контрабанду товарів у великих розмірах 

(реєстр. N'! 2717), в якому пропонується встановити, що адміністративна 

відповідальність за переміщення або дії, спрямовані на перемішення товарів, 

транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України 

поза митним контролем, так само як і за переміщення або дії, спрямовані на 

переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від 

митного контролю - наставатиме лише у випадках, якщо вартість відповідних 

товарів не перевищуватиме межу, після якої настає кримінальна 

відповідальність. Отже, ці законопроекти системно пов'язані між собою і їх 

належить розглядати взаємоузгоджено. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку до 

законопроекту зазначає, що у зв'язку із перекваліфікацією адміністративного 

порушення в кримінальне, реалІЗаЦІЯ норм проекту закону призведе до 
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статей 482 і 48З Митного кодексу України, статтею 2()1 Кримінального кодексу 
України та Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо гуманізації віДІІовідальності за праВОllорушення у сфсрі 

господарської діяльності). 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Митного кодексу України 
щодо узгодження положень про відповідальність за контрабанду товарів у 

великих розмірах (реєстр. N2 2717 від 04.04.20 ІЗ), поданий народними 

депутатами України Москалем r.r., Мошаком с.М. матиме опосередкований 
вплив на показники бюджету (може призвести до зменшення доходів 

державного бюджету ВІД штрафів у випадку вчинення ВІДПОВІДНІІХ 

правопорушень ). 
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. 

3.2.42. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до статті 20 І 

Кримінального кодексу України щодо криміналізації контрабанди товарів у 

великих розмірах (реєстр. N22716 від 04.04.20 ІЗ), поданий народними 

депутатами України Москалем Г.Г., Мошаком с.М. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом передбачається встановити кримінальну відповідальність 

за контрабанду товарів у великих розмірах, якщо їх вартість у тисячу і більше 

разів lІеревищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (у 2() ІЗ році ця 
сума становить 573,5 тис. грн), встановивши покаранням 1І0збавлення волі на 
строк від трьох до семи років з конфіскацією предметів контрабанди. 

Слід зауважити, що авторами цього законопроекту також подано 

законопроект про внесення змін до Митного кодексу України щодо узгодження 

положень про відповідальність за контрабанду товарів у великих розмірах 

(реєстр. N'! 2717), в якому пропонується встановити, що адміністративна 

відповідальність за переміщення або дії, спрямовані на перемішення товарів, 

транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України 

поза митним контролем, так само як і за переміщення або дії, спрямовані на 

переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від 

митного контролю - наставатиме лише у випадках, якщо вартість відповідних 

товарів не перевищуватиме межу, після якої настає кримінальна 

відповідальність. Отже, ці законопроекти системно пов'язані між собою і їх 

належить розглядати взаємоузгоджено. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку до 

законопроекту зазначає, що у зв'язку із перекваліфікацією адміністративного 

порушення в кримінальне, реалІЗаЦІЯ норм проекту закону призведе до 
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зменшення надходжень до державного бюджету від штрафів за ЗД1иснення 

контрабанди, а також до збільшення Вllдатків на утримання судової системи та 

пенітенціарної служби. Разом з тим, відсутність інформаuії щодо обсягів та 

вартості контрабандних товарів (у тому числі у великих РОЗ~lірах) не дозволяє 
оuінити вартісну величину ВlIЛИВУ законопроекту на ноказники бюджетів. 

Загалом Міністерство фінансів України зазна'taЄ, що повернення 

кримінальної відповідальності щодо контрабанди товарів не є ефективним 

стримуючим фактором щодо Uboro явища, а відтак вважає недоuільним 

прийняття законопроекту. На думку Мінфіну, на даний час питання шодо 

нротидії контрабанді товарів законодавчо врегульовано (чинними нормами 

статей 482 і 483 Митного кодексу України, статтею 20 І Кримінального кодексу 
України та Законом України «Про внесення змін до деяких законодаВЧI!Х актів 

України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері 

господарської діяльності). 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до статті 20 І Кримінального 
кодексу України шодо криміналізаuії контрабанди товарів у великих розмірах 

(реєстр.И~ 2716 від 04.04.2013), поданий народними депутатами України 

Москалем ГГ., Мошаком с.м. матиме опосередкований ВІІЛИВ на показники 

бюджету (може потребувати збільшення видатків державноl"O бюджету на 

утримання засуджених у випадку вчинення відповідних правопорушень). 

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. 

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

Кримінального кодексу України щодо встановлення кримінальної 

відповідальності за публічне заперечення чи виправдання злочинів наuизму та 

сталінізму (реєстр.И2 2729 від 04.04.2013), поданий народними депутатами 
України Кириленком В.А., Мішенком А.М. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом пропонується доповнити Кримінальний кодекс України 

новою статтею 442-1, передбачивши, що публічне заперечення чи виправдання 
злочинів, учинених наuистським та сталінським тоталітарними режимами, 

а також lІублічне заперечення Голодомору 1932 - 1933 років в Україні як факту 
геноuиду Українського народу, Голокосту як факту геноuиду єврейCl,КОГО 

народу, а також виготовлення і розповсюдження матеріалів з таким 

запереченням чи виправданням каратиметься штрафом у розмірі від двохсот до 

п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням 

волі на строк до двох років. Ці самі дії, вчинені службовими особами повторно, 
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зменшення надходжень до державного бюджету від штрафів за ЗД1иснення 

контрабанди, а також до збільшення Вllдатків на утримання судової системи та 

пенітенціарної служби. Разом з тим, відсутність інформаuії щодо обсягів та 

вартості контрабандних товарів (у тому числі у великих РОЗ~lірах) не дозволяє 
оuінити вартісну величину ВlIЛИВУ законопроекту на ноказники бюджетів. 

Загалом Міністерство фінансів України зазна'taЄ, що повернення 

кримінальної відповідальності щодо контрабанди товарів не є ефективним 

стримуючим фактором щодо Uboro явища, а відтак вважає недоuільним 

прийняття законопроекту. На думку Мінфіну, на даний час питання шодо 

нротидії контрабанді товарів законодавчо врегульовано (чинними нормами 

статей 482 і 483 Митного кодексу України, статтею 20 І Кримінального кодексу 
України та Законом України «Про внесення змін до деяких законодаВЧI!Х актів 

України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері 

господарської діяльності). 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до статті 20 І Кримінального 
кодексу України шодо криміналізаuії контрабанди товарів у великих розмірах 

(реєстр.И~ 2716 від 04.04.2013), поданий народними депутатами України 

Москалем ГГ., Мошаком с.м. матиме опосередкований ВІІЛИВ на показники 

бюджету (може потребувати збільшення видатків державноl"O бюджету на 

утримання засуджених у випадку вчинення відповідних правопорушень). 

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. 

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

Кримінального кодексу України щодо встановлення кримінальної 

відповідальності за публічне заперечення чи виправдання злочинів наuизму та 

сталінізму (реєстр.И2 2729 від 04.04.2013), поданий народними депутатами 
України Кириленком В.А., Мішенком А.М. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом пропонується доповнити Кримінальний кодекс України 

новою статтею 442-1, передбачивши, що публічне заперечення чи виправдання 
злочинів, учинених наuистським та сталінським тоталітарними режимами, 

а також lІублічне заперечення Голодомору 1932 - 1933 років в Україні як факту 
геноuиду Українського народу, Голокосту як факту геноuиду єврейCl,КОГО 

народу, а також виготовлення і розповсюдження матеріалів з таким 

запереченням чи виправданням каратиметься штрафом у розмірі від двохсот до 

п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням 

волі на строк до двох років. Ці самі дії, вчинені службовими особами повторно, 
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караються обмеженням волі на строк до чотирьох років або позбавленням волі 

на той самий строк. 

Реалізація таких положень законопроекту може призвести до збільшення 

надходжень до державного бюджету за рахунок штрафних саНКЦIИ, 

передбачених за скоєння вишезгаданих дій, та до збільшення видатків 

державного бюджету на утримання осіб, які відбуватимуть покарання. 

При цьому, до законопроекту не надано фінансово-економічне 

обrрунтування (включаючи відповідні розрахунки) та пропозиції для 

досягнення збалансованості державного бюджету, як вимагається частиною 

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

Міністерство фінансів України нідтримує IІроект закону. 

Згідно з узагальнюючим висновком Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України, за результатами розгляду у 

першому читанні законопроект доцільно відхилити. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону У країни про внесення ЗМІН до Кримінального кодексу 
України щодо встановлення кримінальної відповідальності за lІублічне 

заперечення чи виправдання злочинів нацизму та сталінізму (реєстр. N~ 2729 
від 04.04.2013), поданий народними деllугатами України Кириленком В.А., 

Мішенком А.М., має опосередкований ВІIJIИВ на показники бюджету 

(збільшуючи надходження та видатки державного бюджету за умови виявлення 

відповідних правопорушень та в залежносТІ ВІД санкцій, що 

застосовуватимуться ). 
У разі прийняття відновіДНОГ0 закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради УкраїНІ! з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

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

Кримінального кодексу України (ЩОДО встановлення кримінальної 

відповідальності за наругу над місцями поховання учасників національно

визвольної боротьби за свободу і незалежність України, жертв репресій 

тоталітарного комуністичного режиму та геноциду 1932-1933 років) 

(реєстр. N~ 2730 від 04.04.2013), .lІоданиЙ народними депутатами України 

Кириленком В.А., Міщенком А.М. 

Відмітили: 

Головним з lІідготовки та lІопереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронно·і діяльності. 

Законопроектом "рOllOнується шляхом внесення змін до статті 297 
Кримінального кодексу України встановити строки обмеження або 1І0збаВJlеllНЯ 

волі за злочини, вчинені щодо місць поховання учасника націоН<UlЬНО

визвольно·і боротьби за свободу і незалежність України, жертв реllресііі 

тоталітарного комуніСТИЧНОІ'О режиму, жертв геноциду 1932-1933 років, 
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караються обмеженням волі на строк до чотирьох років або позбавленням волі 

на той самий строк. 

Реалізація таких положень законопроекту може призвести до збільшення 

надходжень до державного бюджету за рахунок штрафних саНКЦIИ, 

передбачених за скоєння вишезгаданих дій, та до збільшення видатків 

державного бюджету на утримання осіб, які відбуватимуть покарання. 

При цьому, до законопроекту не надано фінансово-економічне 

обrрунтування (включаючи відповідні розрахунки) та пропозиції для 

досягнення збалансованості державного бюджету, як вимагається частиною 

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

Міністерство фінансів України нідтримує IІроект закону. 

Згідно з узагальнюючим висновком Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України, за результатами розгляду у 

першому читанні законопроект доцільно відхилити. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону У країни про внесення ЗМІН до Кримінального кодексу 
України щодо встановлення кримінальної відповідальності за lІублічне 

заперечення чи виправдання злочинів нацизму та сталінізму (реєстр. N~ 2729 
від 04.04.2013), поданий народними деllугатами України Кириленком В.А., 

Мішенком А.М., має опосередкований ВІIJIИВ на показники бюджету 

(збільшуючи надходження та видатки державного бюджету за умови виявлення 

відповідних правопорушень та в залежносТІ ВІД санкцій, що 

застосовуватимуться ). 
У разі прийняття відновіДНОГ0 закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради УкраїНІ! з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

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

Кримінального кодексу України (ЩОДО встановлення кримінальної 

відповідальності за наругу над місцями поховання учасників національно

визвольної боротьби за свободу і незалежність України, жертв репресій 

тоталітарного комуністичного режиму та геноциду 1932-1933 років) 

(реєстр. N~ 2730 від 04.04.2013), .lІоданиЙ народними депутатами України 

Кириленком В.А., Міщенком А.М. 

Відмітили: 

Головним з lІідготовки та lІопереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронно·і діяльності. 

Законопроектом "рOllOнується шляхом внесення змін до статті 297 
Кримінального кодексу України встановити строки обмеження або 1І0збаВJlеllНЯ 

волі за злочини, вчинені щодо місць поховання учасника націоН<UlЬНО

визвольно·і боротьби за свободу і незалежність України, жертв реllресііі 

тоталітарного комуніСТИЧНОІ'О режиму, жертв геноциду 1932-1933 років, 
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а також збільшити строки обмеження або 1І0збавлення BOJli IІрИ повторному 

вчиненні інших, зазначених у цій статті злочинів. 

Реалізація таких положень законопроекту може IІризвести до збільшення 

видатків державного бюджету на утримання осіб, які відбуватимуть покарання. 

При цьому, до законопроекту не надано фінансово-економічне 

обгрунтування (включаючи відповідні розрахунки) та IІропозиції для 

досягнення збалансованості державного бюджету, як вимагається частиною 

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

Міністерство фінансів України не заперечує щодо ІІРИЙНЯТТЯ 

заКОНОllроекту, зазначаючи, що загальна величина впливу буде залежати від 

кількості правопорушників, до яких буде застосовуватись той чи інший строк 

обмеження та позбавлення волі. 

Згідно з узагальнюючим висновком ГОЛОВНОІ"О haykobo-еКСllертного 

УlIравління Апарату Верховної Ради України, за результатами розгляду у 

першому читанні законопроект доцільно відхилити. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України IІрО внесення змін до Кримінального кодексу 
України (щодо встановлення кримінальної віДІІовідальності за наругу над 

місцями поховання учасників національно-визвольної боротьби за свободу і 

незалежність України, жертв репресій тоталітарного комуністичного режиму та 

геноциду 1932-1933 років) (реєстр. N~ 2730 від 04.04.2013), lІоданий народними 
деllутатами України Кириленком В.А, Міщенком А.М., має Оllосередкований 

вплив на показники бюджету (збільшуючи видатки державного бюджету при 

умові виявлення відповідних IІравопорушень та в залежності від кількості 

нравопорушників, які відбуватимуть покарання). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності ЗІ"ідно 

ІЗ законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

3.2.45. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення ЗМІН дО деяких 

законодавчих акТІВ України щодо захисту житлових IІрав громадян 

(реєстр. N~ 2659 від 29.03.2013), ноданий народним депутатом України 

Яремою В.г. 

8ідміТИJIИ: 

Головним з підготовки і попереднього розгляду заКОНОllроекту є Комітет 

з lІитань будівництва, містобудування і житлово-комуналы�оІ"оo I"OCIlOJIapCTBa та 
регіональної політики. 

Законопроектом пропонується внести зміни до: 

- Житлового кодексу Української РСР (стаття 6) в чаСТllні заборони 

створення хостелів та надання на договірних засадах у тимчасове користування 

квартир, кімнат або ліжко-місць у кваРТlIРilХ 6агаТОКВilРТИРНllХ житлових 

будинків з рОЗрilХУНКУ жилої площі менше ніж 13,65 квадратнот ~Ielpy на одну 
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а також збільшити строки обмеження або 1І0збавлення BOJli IІрИ повторному 

вчиненні інших, зазначених у цій статті злочинів. 

Реалізація таких положень законопроекту може IІризвести до збільшення 

видатків державного бюджету на утримання осіб, які відбуватимуть покарання. 

При цьому, до законопроекту не надано фінансово-економічне 

обгрунтування (включаючи відповідні розрахунки) та IІропозиції для 

досягнення збалансованості державного бюджету, як вимагається частиною 

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

Міністерство фінансів України не заперечує щодо ІІРИЙНЯТТЯ 

заКОНОllроекту, зазначаючи, що загальна величина впливу буде залежати від 

кількості правопорушників, до яких буде застосовуватись той чи інший строк 

обмеження та позбавлення волі. 

Згідно з узагальнюючим висновком ГОЛОВНОІ"О haykobo-еКСllертного 

УlIравління Апарату Верховної Ради України, за результатами розгляду у 

першому читанні законопроект доцільно відхилити. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України IІрО внесення змін до Кримінального кодексу 
України (щодо встановлення кримінальної віДІІовідальності за наругу над 

місцями поховання учасників національно-визвольної боротьби за свободу і 

незалежність України, жертв репресій тоталітарного комуністичного режиму та 

геноциду 1932-1933 років) (реєстр. N~ 2730 від 04.04.2013), lІоданий народними 
деllутатами України Кириленком В.А, Міщенком А.М., має Оllосередкований 

вплив на показники бюджету (збільшуючи видатки державного бюджету при 

умові виявлення відповідних IІравопорушень та в залежності від кількості 

нравопорушників, які відбуватимуть покарання). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності ЗІ"ідно 

ІЗ законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

3.2.45. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення ЗМІН дО деяких 

законодавчих акТІВ України щодо захисту житлових IІрав громадян 

(реєстр. N~ 2659 від 29.03.2013), ноданий народним депутатом України 

Яремою В.г. 

8ідміТИJIИ: 

Головним з підготовки і попереднього розгляду заКОНОllроекту є Комітет 

з lІитань будівництва, містобудування і житлово-комуналы�оІ"оo I"OCIlOJIapCTBa та 
регіональної політики. 

Законопроектом пропонується внести зміни до: 
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особу без попередньої письмової згоди власників інших KBarTllp, що 

розташовані в ОДНОМУ fJід'їзді багатоквартирного ЖИЛОІ'О БУДІІНКУ; 

- Закону Украї/НІ «Про ТУРИЗМ» (стал'я І), ДОПОВНIIВlllll НОВІІМ llOІІЯ1ТЯМ 

«хостею> . 
Поряд з тим запроваджується адміністративна відповідальность за 

порушення умов щодо створення хостелів шляхом внесення змін до Кодексу 

України про адміністративні правопорушення (стаття 150), встановлюючи 

відповідні штрафні санкції. Відтак застосування штрафних санкцій та Їх сплата 

призведе до збільшення надходжень місцевих бюджетів. 

Однак, до законопроекту не надано належне фінансово-економічне 

обrрунтування та пропозиції для збалансування бюджетів, як ВlІЗначено у 

статті 27 Бюджетного кодексу України та частині третій статті 91 РеПJaмеllТУ 

Верховної Ради України. 

Міністерство фінансів України згідно з експертним висновком IlіДТРІІМУЄ 

прийняття законопроекту. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 

акТІВ України ЩОДО захисту житлових нрав І'ромадян (реєстр. N~ 2659 
від 29.03.2013), поданий народним депутатом України Яремою н.г., має 

опосередкований вплив на показники бюджету (може призвеСТlI до збільшення 

надходжень місцевих бюджетів). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати ЧИllllOсті згідно 

ІЗ законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з шпаНІ, 

будівництва, містобудування житлово-комунального господарства та 

регіональної політики. 

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

України «Про рекламу» (щодо заборони використання у соціальній рекламі 

зображення посадових осіб шо є державними службовцями або служБОВIJЯМИ 

місцевих органів самоврядування) (реєстр. N22721 від 04.04.2013), нодаНИIІ 

народним депутатом України Мочковим О.Б. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду проекту закону є 

Комітет з Іlитань свободи слова та інформації. 

ЗаКОНОllроектом пропонується доповнити положення Закону України 

«Про рекламу» нормами щодо заборони використаНІ/Я у соціальній рекла~Jі 

будь-якого зображення посадових осіб, що є державними службовцями або 

службовцями органів місцевого самоврядування. 

При цьому, доповнюється стаття 27 «Відповідальність за порушення 

законодавства про рекламу» даного закону такими учасниками, як посадові 

особи, що є державними службовцями або службовцями місцевих органів 

самоврядування чиє зображення було використане у соціальній рекламі. 
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У зв'язку із розширенням кола суб'єктів, що несуть відповідальність за 

порушсння законодавства нро рекламу, зазначене можс НРI1'3ВССПI дО 

збільшсння надходжень до дсржавного бюджсту, при УІІЮВІ ВlIЯВЛСННЯ 

ВIДIЮВIДIIИХ правопорушснь. 

Міністерство фінансів України у своєму висновку зазначає, що 

законопроект не вплине на доходну та видаткову частини бюджету. 

Експертний висновок Головного науково-експертного управління 

Апарату Верховної Ради України в даний час відсутній. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до Закону УкраїНІ! 

«Про рекламу» (щодо заборони використання у соціальній рекламі зображення 

посадових осіб що є державними службовцями або службовцями місцсвих 

органів самоврядування) (реєстр. N!' 2721 від 04.04.2013), поданиіі народним 

дспутатом України Мочковим О.Б., має опосередкований ВІІJJИВ на покаЗНІІКIІ 

бюджету (збільшуючи надходження державного бюджету при умові виявлення 

ВІДІІОВІДНИХ правопорушень та в залежності ВІД санкцій, що 

застосовуватимуться ). 
У разі lIРИЙНЯТТЯ віДlIовідного закону він може набllрати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішсння надіслаТІІ Комітету Верховної Ради УкраїНІ! з I1ІlТань 

свободи слова та інформації. 

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

Кримінального кодексу України (ЩОДО посилсння віДІІовідальності за ЗЛОЧІІШІ 

проти статевої недоторканості неповнолітніх) (реєстр. N!' 2738 від 05.04.2013), 
lІоданий народним депутатом України Мисиком 8.10. 

Відмітили: 

Головним з Пlдготовки та попереднього розгляду проекту закону є 

Комітет з питань законодавчого забсзпечення правоохоронної діяльності. 

Законопросктом IIсрсдбачається внести зміни до Кримінального кодексу 

України та посилити відповідальність за злочини, вчинені особою, ранішс 

судимою за будь-який із злочинів, передбачених статтями 152 «Згвалтування» 
та 153 «Насильницьке задоволення статевої пристрасті неIlрllрОДНИМ способом» 
Кодексу, вчинених щодо малолітньої чи малолітнього. 

Зокрема, встановлюється покарання у вигляді позбавлення волі на строк 

від п'ятнадцяти до двадцяти років або довічним позбавленням волі за вчинсння 

злочинів особою, раніше судимою за будь-який із злочинів lIередбачених 

статтями 152 та 153 Кодексу, вчинених щодо монолітної чи малоліТНЬОl'О, 
Крім того, встановлюється відповідальність у вигляді позбавлення волі на 

строк від десяти до п'ятнадцяти років за злочин, визначений статтсю 155 
«Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості» Кодексу, вчинениіі 

такими винними особами повторно щодо малолітньої чи малолітнього. 

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту його прийняття 

не потребує додаткових витрат з Державного бюджету УкраїНІ!. 
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Проте, реалізація норм законопроекту може призвести до збільшення 

видатків з державного бюджету на утримання засуджених в установах системи 

виконання покарань, у зв'язку із збільшенням строку позбавлення волі та 

встановленням довічного позбавлення волі осіб. 

Загальна величина впливу на видаткову частину державного бюджету 

буде залежати від кількості злочинців, до яких будуть застосовуватися такі 

покарання. 

Враховуючи зазначене, відповідно до частини третьої стапі 91 
Регламенту Верховної Ради України та частини першої стапі 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 

додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету, 

однак така інформація відсугня. 

За експертним висновком Міністерства фінансів України реалізація 

законопроекту може потребувати додаткових видатків з державного бюджету 

на утримання громадян в установах системи виконання покарань. 

Міністерство фінансів не заперечує щодо прийняпя даного 

законопроекту. 

Згідно експертного висновку Головного haykobo-еКСІІертного управління 

Апарату Верховної Ради України законопроект доцільно відхилити. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Кримінального кодексу 
України (ЩОДО посилення віДІІовідальності за злочини [ІРОТИ статевої 

недоторканості неповнолітніх) (реєстр. И~ 2738 від 05.04.2013), поданий 

народним депутатом України Мисиком В.lО., має опосередкований вплив на 

показники бюджету (збільшуючи витрати державного бюджету при умові 

виявлення відповідних правопорушень та в залежності від санкцій, що 

застосовуватимуться ). 
У разі прийняпя відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

4. СЛУХАЛИ: 
Інформацію заступника Міністра - керівника Апарату Міністерства 

культури України Стичинського Б.с. про погодження перерозподілу деяких 

видатків державного бюджету, передбачених Міністерству культури на 2013 рік. 

Відмї·rили: 

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету надlИШЛО 

звернення Міністерства культури від 21.05.2013 за И~ 956/15-4110-13 щодо 

погодження перерозподілу деяких видатків державного бюджету, передбачеНIІХ 

Міністерству культури на 2013 рік, відповідно до НУНКТУ 1 РОЗІІорядження 
Кабінету Міністрів України від 20.05.2013 И~ 309-р. 
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Перерозподіл видатків державного бюджету за бюджетними IІрограмами 

в межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника 

коштів державного бюджету здійснюється на підставі частини восьмої статті 23 
Бюджетного кодексу України за рішенням Кабінету Міністрів України, 

погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. Такий 

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

Водночас відповідно до частини шостої статті І 08 Бюджетного кодексу 
України Кабінет Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної 

Ради України з питань бюджету може здійснювати розподіл і перерозподіл 

обсягу субвенції між місцевими бюджетами у межах загального обсягу такої 

субвенції. 

Пунктом І зазначеного розпорядження Уряду від 20.05.2013 N2309-p. 
встановлено здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, 

передбачених у державному бюджеті на 2013 рік Міністерству культури як 

загальнодержавні витрати, перерозподіл між бюджетними програмами видатків 

розвитку в сумі 27 200 тис. гривень шляхом: 
- зменшення на таку суму видатків за програмою 1811020 «Субвенція з 

державного бюджету міському бюджету міста Києва на проведення консервації 

та сучасної музеєфікації, завершення археологічних досліджень Старокиївської 

гори із залишками фундаменту Десятинної церкви території пам'ятки 

археології національного значення «Дитинець стародавнього Києва YlII-Х ст. 

з фундаментом Десятинної церкви Х ст.»; 

- збільшення на цю суму видатків за програмою 1811140 «Субвенція з 
державного бюджету місцевим бюджетам на проведення заходів з відзначення 

200-річчя від дня народження Тараса Шевченка, 120-річчя від дня народження 

Олександра Довженка, заходів з вшанування пам'яті у зв'язку з 70-ми 

роковинами Корюківської трагедії» для спрямування МІСЬКОМУ бюджету 

м. Києва з метою проведення заходів з відзначення 200-річчя вІД дня 

народження Тараса Шевченка. 

У Законі України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» за 

загальним фондом державного бюджету встановлена субвенція міському 

бюджету міста Києва на проведення консервації та сучасної музеєфікації, 

завершення археологічних досліджень Старокиївської гори із залишками 

фундаменту Десятинної церкви території пам'ятки археології національного 

значення «Дитинець стародавнього Києва УІІІ-Х ст. з фундаментом 

Десятинної церкви Х ст.» у сумі 40 ООО тис. гривень. Згідно із звітом 

Казначейства України за січень-квітень 2013 року така субвенція не 

"ерераховувалася. 

Обгрунтування щодо проведеного перерозподілу за загальнодержавними 

видатками надано у листі Міністерства культури. 

Слід зауважити, що посилання у пункті І розпорядження Уряду на 

частину дев'яту статті 23 Бюджетного кодексу України невмотивоване, 

ОСКІльки зазначена норма регулює здійснення переРОЗПОДІЛУ видаткІВ 

державного бюджету на централізовані заходи МІЖ аДМIНlстраТИВIЮ

територіaJlЬНИМIІ ОДІІНІІЦЯМИ. Натомість налеЖaJЮ вказати частину шосту 
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стапі 108 Бюджстного кодексу України, згідно з якою дозволено розподіл 

визна'lеllОГО обсягу субвенції між місцевими бюджетами. 

УХВАЛИЛИ: 

За наслідками розгляду та керуючись вимогами чаСТИНІI восьмої статті 23 
та частини шостої стапі 108 Бюджетного кодексу України: 

погодити перерозподіл видатків розвитку у межах загального обсягу 

бюджетних призначень, передбачених Міністерству культури у державному 

бюджеті на 2013 рік на загальнодержавні витрати, у сумі 27 200 тис. гривень 
шляхом зменшення на таку суму видатків за бюджетною програмою 181 1020 
«Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Києва на 

проведення консервації та сучасної музеєфікації, завершення археологічних 

досліджень Старокиївської гори із залишками фундаменту Десятинної церкви 

території пам' ятки археології національного значення «ДИТlІнець 

стародавнього Києва УІІІ-Х ст. з фундаментом Десятинної церкви Х ст.» та 

відповідного збільшення видатків за бюджетною програмою 181 1140 
«Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення заходів з 

відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка, І20-річчя від дня 

народження Олександра Довженка, заходів з вшанування пам'яті у зв 'язку з 

70-ми роковинами Корюківської трагедії» для спрямування міському бюджету 

м. Києва з метою IІроведення заходів з відзначення 200-рі'lЧЯ від дня 

народження Тараса Шевченка, що визначено пунктом 1 розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 20.05.2013 N2 309-р. 

Голосували: «зю) - одноголосно. 

5. РіЗ'lе. 

5.1. СЛУХАЛИ: 
Про орієнтовний розклад засідань Комітету з питань бюджету на червень 

2013 року. 

Відмітили: 

Згідно із частиною третьою стапі 43 Закону України «Про компети 

Верховної Ради України» розклад засідань комітету не менш як на 

двотижневий термін складається головою комітету з урахуванням календарного 

плану роботи Верховної Ради України, доручень Верховної Ради України, 

Голови Верховної Ради України, стану підготовки питань до розгляду і 

затверджується на засіданні комітету. 

Постановою Верховної Ради України від 11.01.2013 N227-VI! 
затверджено календарний план проведення другої сесії Верховної Ради України 

сьомого скликання. 

З урахуванням цього календарного плану складено орієнтовний розклад 

засідань Комітету Верховної Ради України з питань бюджету на червень 

2013 року (в якому передбачено засідання Комітету на 5 і 19 червня 2013 року 
о 15-00). При цьому, до розкладу засідань можуть бути внесені зміни 
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«Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення заходів з 

відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка, І20-річчя від дня 

народження Олександра Довженка, заходів з вшанування пам'яті у зв 'язку з 

70-ми роковинами Корюківської трагедії» для спрямування міському бюджету 

м. Києва з метою IІроведення заходів з відзначення 200-рі'lЧЯ від дня 

народження Тараса Шевченка, що визначено пунктом 1 розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 20.05.2013 N2 309-р. 

Голосували: «зю) - одноголосно. 

5. РіЗ'lе. 

5.1. СЛУХАЛИ: 
Про орієнтовний розклад засідань Комітету з питань бюджету на червень 

2013 року. 

Відмітили: 

Згідно із частиною третьою стапі 43 Закону України «Про компети 

Верховної Ради України» розклад засідань комітету не менш як на 

двотижневий термін складається головою комітету з урахуванням календарного 

плану роботи Верховної Ради України, доручень Верховної Ради України, 

Голови Верховної Ради України, стану підготовки питань до розгляду і 

затверджується на засіданні комітету. 

Постановою Верховної Ради України від 11.01.2013 N227-VI! 
затверджено календарний план проведення другої сесії Верховної Ради України 

сьомого скликання. 

З урахуванням цього календарного плану складено орієнтовний розклад 

засідань Комітету Верховної Ради України з питань бюджету на червень 

2013 року (в якому передбачено засідання Комітету на 5 і 19 червня 2013 року 
о 15-00). При цьому, до розкладу засідань можуть бути внесені зміни 
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відповідно до доручень Верховної Ради України, Голови Верховної Ради 

УкраїНI1, І'ОЛОВІ'І Комітету Верховної Ради України з питаlll, бюджету. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити орієнтовний розклад засідань Комітету Верховної РаДIІ 

України з питань бюджету на червень 2013 року. 

5.2. СЛУХАЛИ: 
Інформацію народного депутата України Деркача А.л. щодо питань 

Державної казначейської служби України з організації своєчасного та 

прозорого виконання державного та місцевих бюджетів у 2012 році. 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати України - члени 

Комітету з питань бюджету Атрощенко В.А., елюз Т.я., Пресман О.с., 

Гєллєр є.Б., Дубневич Я.В., Ландик В.!., а також Перший заступник Голови 

Державної казначейської служби Україин Даневич О.с. 

За підсумками обговорення Головою Комітету доручено народному 

депутату елюз т.я. за участю народних депутаТІВ Деркача А.Л. 

Атрошенка В.А. доопрацювати підготовлений наРОДНИl\I депутатом 

Деркачем А.Л. проект рішення щодо Державної казначейської служби України. 

/" ,І 

Секретар Комітету 'li.l~{l /" В.В. Шкварилюк 
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