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Список запрошених додається. 

ПОРЯДОК ДЕННИ Й: 

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

Регламентом Верховної Ради України і статгею 27 Бюджетного кодексу 

У країни. (За СПИСКОМ) 
2. Про погодження передачі бюджетних призначень та перерозподілу 

видатків державного бюджету, передбачених головним розпорядникам коштів 

державного бюджету: 



1) про перерозподіл видатків державного бюджету, передбачених 

Центральній виборчій комісії /розпорядження КМУ від 12.06.2013 И!! 417-р/ 
(лист ЦВК від 21.06.2013 И!! 21-18-1181); 

2) про перерозподіл видатків державного бюджету, передбачених 

Державній судовій адміністрації /розпорядження КМУ від 19.06.2013 И!! 421-р/ 
(лист ДСА від 21.06.2013 И!! 11-3573/13); 

3) про перерозподіл видатків державного бюджету, передбачених 

Державній судовlИ адМіНІстрації України (лист Держсудадміністрації 

від 02.07.2013 И!! 11-3789/13); 
4) про перерозподіл видатків державного бюджету, передбачених 

Державній службі У країни з надзвичайних ситуацій /розпорядження КМУ 

від 19.06.2013 И!! 431-р/ (лист ДСНС від 25.06.2013 И!! 01-5689/202); 
5) про перерозподіл видатків державного бюджету, передбачених 

Міністерству аграрної політики та продовольства /розпорядження КМУ 

від 19.06.2013 И!! 432-р/ (лист Мінагрополітики від 21.06.2013 
И!! 37-21-2-4112267); 

6) про перерозподіл видатків державного бюджету, передбачених 

Державному агентству автомобільних доріг України /розпорядження КМУ 

від 26.06.2013 И!! 445-р/ (лист Укравтодору від 02.07.2013 И!! 185411/6.1-4); 
7) про перерозподіл видатків державного бюджету, передбачених 

Міністерству внутрішніх справ України /розпорядження КМУ від 26.06.2013 
И!! 446-р/ (лист МВС від 02.07.2013 И!! 11136/Лк); 

8) про перерозподіл видатків державного бюджету, передбачених 

Міністерству внутрішніх справ України /розпорядження КМУ від 

26.06.2013И!! 447-р/ (лист МВС від 02.07.2013 И!! 11137/Лк); 
9) про перерозподіл видатків державного бюджету, передбачених 

Міністерству оборони України /розпорядження КМУ від 26.06.2013 И!! 449-р/ 
(лист Міноборони від 27.06.2013 И!! 220/4825); 

1 О) про перерозподіл видатків державного бюджету, передбачених 

Апарату Верховної Ради України /розпорядження КМУ від 26.06.2013 И!! 450-р/ 
(лист Апарату ВРУ від 27.06.2013 И!! 15/11-1408(164908); 

11) про перерозподіл видатків державного бюджету, передбачених 

Міністерству охорони здоров'я України (лист МОЗ від 27.06.2013 
И!! 10.01.09/2061/18656); 

12) про перерозподіл видатків державного бюджету, передбачених 

Міністерству фінансів України /розпорядження КМУ від 26.06.2013 И!! 442-р/ 
(лист Мінфіну від 27.06.2013 И!! 31-12240-01-2/19566); 

13) про передачу бюджетних призначень, передбачених Міністерству 
фінансів, окремим головним розпорядникам /розпорядження КМУ 
від 12.06.2013 И!.! 418-р/ (лист Мінфіну від 20.06.2013 И!.! 31-05150-02-2/18747); 

14) про передачу бюджетних призначень та перерозподіл видатків 
державного бюджету за окремими бюджетними програмами, передбаченими 

Міністерству фінансів України на 2013 рік (лист Мінфіну від 02.07.2013 
И!! 31-05150-02-2/19859); 

2 



15) про передачу бюджетних призначень, передбачених Міністерству 
фінансів, окремим головним розпорядникам /розпорядження КМУ 

від 19.06.2013/ (лист Мінфіну від 02.07.2013 N!! 31-05150-02-2/19864). 
3. Про підготовку до другого читання проекту Закону України про 

внесення змін до статті 90 Бюджетного кодексу України (щодо включення 
видатків на деякі загальноосвітні навчальні заклади до видатків бюджету 

Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів) (реєстр. N!! 2087). 
4. Про підготовку до другого читання проекту Закону України про 

внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 

2013 рік» (реєстр. N!! 2341а). 
5. Про проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про 

Державний бюджет України на 2013 рік» (реєстр. N!! 2342а від 18.06.2013), 
поданий народним депутатом України Пресманом О.с. 

6. Про проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про 
Державний бюджет України на 2013 рік» (реєстр. N!! 2404а від 21.06.2013), 
поданий народним депутатом України Долженковим О.В. (Розглянуто після 

питання N!! 2 порядку денного). 
7. Про проект Закону України про внесення зміни до Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2013 рік» (щодо державних гарантій) 
(реєстр. N!! 2373а від 20.06.2013), поданий народним депутатом України 

Пінчуком АЛ. 

8. Про проект Закону України «Про внесення змін до Бюджетного 

кодексу Українн» (щодо розміщення науковими установами та організаціями 

власних надходжень) (реєстр. N!! 2257а від 07.06.2013), поданий народним 

депутатом України Гриневич Л.М. 

9. Різне. 
- Про основні підсумки роботи Комітету з питань бюджету у період 

другої сесії Верховної Ради У країни сьомого скликання. 

- Про план роботи Комітету з питань бюджету на період третьої сесії 

Верховної Ради. 

- Про нагородження Почесною Грамотою Верховної Ради України 

народного депутата України, голову підкомітету з питань видатків державного 

бюджету Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Пресмана 

Олександра Семеновича. 

1. СЛУХАЛИ: 
Інформацію секретаря Комітету з питань бюджету Шкварилюка В.В. про 

розгляд законопроектів щодо їх впливу на показники бюджету та відповідності 
законам, що регулюють бюджетні відносини, згідно з Регламентом Верховної 

Ради України і статтею 27 Бюджетного кодексу України. 

1.1. Законопроекти, які не мають впливу на показники бюджетів, 
у тому числі: 

1.1.1. Проект Закону України про профілактику травматизму 

невиробничого характеру (реєстр. N!! 2904 від 22.04.2013, народний депутат 
України Бутківський в.в.). 
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1.1.2. Проект Закону України про ратифікацію Угоди між Кабінетом 
Міністрів України, Урядом Російської Федерації та Урядом Угорщини про 

перевезення ядерних матеріалів між Російською Федерацією та Угорщиною 

через територію України (реєстр. N!! 0025 від 22.05.2013, Кабінет Міністрів 

України). 

1.1.3. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про захист прав споживачів» щодо забезпечення права покупця на належну 

якість товару (реєстр. N!! 2062а від 20.05.2013, народний депутат України 

Бондарєв к.А.). 

1.1.4. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації 
транспортних засобів» (щодо непоширення дії Закону на транспортні засоби, 

які не підпадають під дію екологічних норм рівнів «євро-о» - «Євро-6»)> 
(реєстр. N!! 2001а від 15.05.2013, народний депутат України Деревляний В.Т.). 

1.1.5. Проект Закону У країни про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо обліку та реєстрації платників податків» (реєстр. N!! 2054а 
від 17.05.2013, Кабінет Міністрів України). 

1.1.6. Проект Закону України про внесення зміни до статті 17 Закону 
України «Про теплопостачання» (щодо ліцензування діяльності з виробництва 

теплової енергії) (реєстр. N!! 2079а від 21.05.2013, Кабінет Міністрів України). 

1.1.7. Проект Закону України про внесення змін до статті 172 
Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України 

(реєстр. N!! 2956 від 08.05.2013, народний депутат України Яценко А.В.). 

1.1.8. Проект Закону України про внесення змін до деяких законів 

України щодо здійснення інвестування майна і майнових прав за межі України 

та реекспорту (реєстр. N!! 2100а від 22.05.2013, Кабінет Міністрів України). 

1.1.9. Проект Закону У країни про внесення змін до деяких законів 
У країни щодо стимулювання залучення інвестицій (реєстр. N!! 21 О 1 а 
від 22.05.2013, Кабінет Міністрів України). 

1.1.1 о. Проект Закону України про внесення зміни до пункту 1 розділу ХІІ 
«Прикінцеві та перехідні положення» Кодексу цивільного захисту України 

щодо перенесення терміну введення в дію (реєстр. N!! 2088а від 21.05.2013, 
народні депутати України Зарубінський 0.0. та ін.). 

1.1.11. Проект Закону України про внесення змін до Регламенту 

Верховної Ради України (щодо попереднього розгляду законопроектів, проектів 

інших актів у комітетах) (реєстр. N!! 2022а від 16.05.2013, народний депутат 
України Макеєнко В.В). 

1.1.12. Проект Закону України про внесення змін до Регламенту 

Верховної Ради України (щодо удосконалення деяких положень) 

(реєстр. N!! 2041а від 16.05.2013, народний депутат України Макеєнко В.В). 

1.1.13. Проект Закону України про внесення змін до статті 51 Регламенту 
Верховної Ради України (щодо посилення дисципліни на пленарних засіданнях 
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Верховної Ради України) (реєстр. N~ 2047а від 17.05.2013, народний депутат 
України Морозенко Є.В.). 

1.1.14. Проект Закону України про внесення змін до Регламенту 

Верховної Ради України щодо реалізації права народного депутата України на 

депутатський запит (реєстр. N!12930 від 25.04.2013, народний депутат України 
Сікора О.М.). 

УХВАЛИЛИ: 

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

2. Це рішення надіслати профільним комітетам, відповідальним за 

підготовку законопроектів. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

1.2. Законопроекти, які мають вплив на показники бюджeriв, 

У тому числі: 

а) безпосередиій 

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

«Перехідні положення» Податкового кодексу України (щодо створення 

сприятливих умов для реалізаЦll складової Національного проекту 

«Місто майбутнього» - проекту «InterMedicalEcoCity») (реєстр. N~ 2038а 

від 16.05.2013), поданий народними депутатами України Бахтеєвою Т.Д. та 

іншими. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 
Законопроектом пропонується внести зміни до Податкового кодексу 

України в частині звільнення від оподаткування податком на додану вартість 

операцій з постачання на митній території послуг, пов'язаних з реалізацією 
проекту «InterMedicalEcoCity», устаткування, обладнання і комплектувальних 

виробів до них, що використовуються під час реалізації зазначеного проекту; з 

ввезення на митну територію України товарів, необхідних для реалізації 
вищезазначеного проекту, в тому числі виробів медичного призначення, 
устаткування (обладнання) та комплектувальних виробів до нього, які 
використовуються виключно для забезпечення лікувально-діагностичної 
діяльності, у митному режимі імпорту, що не виробляються в Україні або 
виробляються, але не відповідають вимогам проекту. При цьому пропонується, 

що перелік та обсяги ввезення таких товарів встановлюється Кабінетом 

Міністрів України. 
Належить зауважити, що Податковим кодексом України вже передбачено 

ряд пільг з податку на додану вартість при імпорті устаткування, обладнання та 
комплектуючих, зокрема, звільнення від оподаткування податком на додану 

5 



вартість енергозберігаючого обладнання, яке ввозиться на митну територію 

України. 

Крім того, законопроектом пропонується строком на 1 О років, починаючи 
з 1 жовтня 2013 року, звільнити від оподаткування прибуток, отриманий від 
надання послуг з медичної реабілітації в спеціалізованих реабілітаційних 

клініках, створених в межах проекту «InterMedicalEcoCity», а також звільнити 
суб'єктів господарювання від сплати земельного податку за земельні ділянки, 
відведені для спорудження об'єктів, передбачених зазначеним проектом. 

Слід зазначити, що запропонована норма щодо звільнення окремих 

суб'єктів господарювання від сплати земельного податку призведе до втрат 

доходів місцевих бюджетів. Відповідно до статті 69 Бюджетного кодексу 
України плата за землю зараховується до бюджетів місцевого самоврядування і 

належить до доходів загального фонду місцевих бюджетів, що не враховуються 

при визначенні міжбюджетних трансфертів. Згідно зі статтею 1 03 Бюджетного 
кодексу України надання державою податкових пільг, які зменшують доходи 

місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні міжбюджетних 

трансфертів, має супроводжуватися наданням додаткової дотації з державного 

бюджету місцевим бюджетам на компенсацію відповідних втрат доходів 

місцевих бюджетів. Однак, подані до законопроекту матеріали не містять 
пропозицій щодо компенсації таких втрат. 

Таким чином, запропоновані норми щодо пільг зі сплати земельного 
податку, у разі Їх реалізації, потребуватимуть додаткових видатків державного 

бюджету для компенсації відповідних втрат доходів місцевих бюджетів. 

Незважаючи на те, що законопроект матиме негативний вплив на 

показники доходів бюджету, його авторами не надано пропозицій змін до 

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

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

Крім того, передбачена законопроектом дата набрання чинності 

відповідного закону (з дня, наступного за днем його опублікування) не 

відповідає вимогам частини третьої статті 27 Бюджетного кодексу України 
щодо терміну набрання чинності законів України, які мають вплив на 

показники бюджету, та підпункту 4.1.9 пункту 4.1 і пункту 4.5 статті 4 
Податкового кодексу України щодо стабільності податкового законодавства. 

Слід зауважити, що положення законопроекту щодо звільнення від 

оподаткування окремих суб'єктів господарювання суперечить принципу 

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

Як зазначає Міністерство фінансів України, практика застосування 

податкових пільг свідчить про негативний вплив на економіку як регіону, так і 
держави в цілому через непрозорий механізм надання такого звільнення та 
утворення нових схем ухилення від оподаткування і, крім втрат доходів 
бюджету, потребує додаткових витрат державного бюджету для здійснення 
дієвого контролю за дотримання умов їх надання та використання. 
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Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що не підтримує законопроект. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні 
положення» Податкового кодексу України (щодо створення сприятливих умов 

для реалізації складової Національного проекту «Місто майбутнього» - проекту 

«InterMedicalEcoCity») (реєстр. Х!! 2038а від 16.05.2013), поданий народними 
депутатами України Бахтеєвою Т.Д. та іншими, матиме вплив на показники 

бюджету (призведе до зменшення доходів державного та 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 - не 
раніше 1 січня 2015 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу 
прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

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

Кабінету Міністрів України «Про державне мито» (щодо відновлення принципу 

соціальної справедливості при державнlИ реєстрації права на землю) 

(реєстр. Х!! 2033а від 16.05.2013), поданий народними депутатами України 

Ляшком О.В., Лабунською А.В. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується скасувати державне мито за державну 

реєстрацію права на нерухоме майно, державну реєстрацію іншого речового 

права на нерухоме майно, обтяження права на нерухоме майно. 

Належить зауважити, що справляння державного мита за вищезазначені 

дії, із зарахуванням до державного бюджету, запроваджено з 01.01.2013 
Законом України від 20.11.2012 Х!! 5508 «Про внесення змін до Декрету 

Кабінету Міністрів України «Про державне мито» щодо ставок за проведення 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно». 

Таким чином, законопроект, у разі його прийняття, може вплинути на 

зменшення доходів державного бюджету. Однак, авторами законопроекту не 

надано пропозицій змін до законодавчих актів України щодо скорочення витрат 

бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення 

збалансованості бюджету. Це не відповідає вимогам частини першої статті 27 
Бюджетного кодексу України та частини третьої статті 91 Регламенту 

Верховної Ради України. 

Крім того, передбачена законопроектом дата набрання чинності 
відповідного закону (з дня, наступного за днем його опублікування) не 
відповідає вимогам частини третьої статті 27 Бюджетного кодексу України 

7 



щодо терміну набрання чинності законів України, яКІ мають вплив на 

показники бюджету, та підпункту 4. 1.9 пункту 4. І і пункту 4.5 статті 4 
Податкового кодексу України щодо стабільності податкового законодавства. 

Слід зазначити, що відповідно до статті 3 Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та Їх обтяжень» державна 
реєстрація прав є обов'язковою, при цьому, інформація про права на нерухоме 

майно та Їх обтяження підлягає внесенню до Державного реєстру прав, 

а відповідно до статті 29 цього Закону за проведення державної реєстрації прав 
та їх обтяжень справляється державне мито. 

Як зазначає Міністерство фінансів України, за свою сутністю державне 

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

вчинення ними в інтересах фізичних та юридичних осіб дій та видачу 
документів, що мають юридичне значення. Таким чином, державне мито 

виконує компенсаційну функцію і є інструментом відшкодування витрат 

державного або іншого органу у зв'язку з його діяльністю. У даному випадку 

державне мито слугує компенсатором витрат на утримання системи органів 

державної реєстрації прав. 

Крім того, на думку Мінфіну, запропоноване скасування держмита за 
державну реєстрацію права власності та іншого речового права на нерухоме 

майно не вирішить питання прискорення процесу оформлення права власності 

на земельні ділянки, а матиме лише негативні наслідки для наповнення 

доходної частини бюджету. 

Слід також відмітити, що статтею 4 Декрету Кабінету Міністрів України 
«Про державне мито» визначено ряд суб'єктів, які звільняються від сплати 

державного мита, зокрема, інваліди, громадяни, віднесені до 1 та 2 категорій 
постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи тощо. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що не підтримує законопроект. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до Декрету Кабінету 

Міністрів України «Про державне мито» (щодо відновлення принципу 

соціальної справедливості при державній реєстрації права на землю) 

(реєстр. N!! 2033а від 16.05.2013), поданий народними депутатами України 

Ляшком О.В., Лабунською А.В., матиме вплив на показники бюджету 

(призведе до зменшення доходів державного бюджету щодо державного мита). 

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

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

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

1.2.3. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про ратифікацію Протоколу між 

Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Таджикистан про вилучення 
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окремих товарів з режиму вільної торгівлі до Угоди між Кабінетом Міністрів 

України і Урядом Республіки Таджикистан про вільну торгівлю від 6 липня 
2001 року (реєстр. Х!! 0023 від 17.05.2013), поданий Кабінетом Міністрів 

України. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань у 
закордонних справах. 

У законопроекті пропонується ратифікувати Протокол між Кабінетом 

Міністрів України і Урядом Республіки Таджикистан про вилучення окремих 

товарів з режиму вільної торгівлі до Угоди між Кабінетом Міністрів України і 
Урядом Республіки Таджикистан про вільну торгівлю від 6 липня 2001 року, 
підписаний 28 червня 2012 року і який набирає чинності з дати останнього 
повідомлення про виконання Сторонами необхідних для цього 
внутрішньодержавних процедур. 

Належить зауважити, що відповідно до Протоколу товари, номенклатура 

яких наведена у Додатку 1 до цього Протоколу, вилучаються з режиму вільної 
торгівлі і обкладаються Таджицькою стороною імпортним митом при їх 

поставці з митної території України на митну територію Республіки 
Таджикистан, а товари, номенклатура яких наведена у Додатку 2 до цього 
Протоколу, вилучаються з режиму вільної торгівлі і обкладаються Українською 

стороною експортним митом при Їх поставці з митної території України на 

митну територію Республіки Таджикистан. 

Отже, реалізація такого законопроекту може сприяти збільшенню 

надходжень вивізного (експортного) мита до державного бюджету. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що реалізація положень законопроекту не потребуватиме додаткових видатків 

державного бюджету. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

у своєму висновку звертає увагу, що у пояснювальній записці до законопроекту 

не наведено чіткої інформації щодо можливих (як позитивних, так і 

негативних) фінансових, торговельних та економічних наслідків для економіки 

України практичної реалізації положень Протоколу, лише зазначається, що 

ратифікація зазначеного Протоколу сприятиме захисту інтересів вітчизняних 

виробників на таджицькому ринку та подальшому поглибленню і розвитку 

взаємовигідного торговельно-економічного співробітництва між Україною та 

Республікою Таджикистан. 

УХВАЛИЛИ: 
1. Проект Закону України про ратифікацію Протоколу між Кабінетом 

Міністрів України і Урядом Республіки Таджикистан про вилучення окремих 

товарів з режиму вільної торгівлі до Угоди між Кабінетом Міністрів України і 
Урядом Республіки Таджикистан про вільну торгівлю від 6 липня 2001 року 
(реєстр. Х!! 0023 від 17.05.2013), поданий Кабінетом Міністрів України, матиме 
вплив на показники бюджету (може призвести до збільшення доходів 

державного бюджету від експортного мита). 
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У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань у 
закордонних справах. 

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

законів України щодо утримання в належному стані абонентських поштових 
шаф (абонентських поштових скриньок) (реєстр. И!! 2338-1 від 23.04.2013), 
поданий народними депутатами України Сальдо в.в., Близнюком А.М., 

Федоряком Г.Д., Медяником в.ю. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань транспорту та зв'язку. 

Законопроект має на меті створення умов для забезпечення належного 

стану абонентського поштового господарства, зокрема, вирішення питання 
утримання у належному стані абонентських поштових шаф (скриньок). 

Для досягнення цієї мети пропонується внести зміни до законів України 

«Про поштовий зв'язок», «Про житлово-комунальні послуги», «Про об'єднання 

співвласників багатоквартирного будинку», «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

Зокрема, у Законі України «Про поштовий зв'язок» передбачається 

доповнити статтю 12 повноваженнями місцевих органів виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування щодо: 

забезпечення у населених пунктах наявності інформаційних табличок з 

назвами вулиць, номерів будинків; 

сприяння вирішенню питань щодо виготовлення та утримання у 

належному стані абонентських поштових шаф (скриньок), доступу листонош до 

них, освітленню вулиць, сходів, під'їздів; 

здійснення контролю за виконанням житлово-експлуатацlИНИМИ 

організаціями, об'єднаннями співвласників багатоквартирних житлових 

будинків, власниками приватних будинків вимог цього Закону; 

забезпечення проектування і будівництва об'єктів поштового зв'язку, 

призначених для організації надання універсальних послуг, відповідно до 
встановлених нормативів з можливістю наступної передачі Їх національному 

операторові у користування на пільгових умовах (у чинній редакції - вжиття 

заходів щодо забезпечення проектування і будівництва таких об'єктів). 
Стаття 23 цього Закону України щодо особливостей використання засобів 

поштового зв'язку викладена у новій редакцій, що посилює роль та 

відповідальність житлово-експлуатацlИНИХ організацlИ, співвласників 

багатоквартирних житлових будинків об'єднань за встановлення, ремонт і 

заміну абонентських поштових шаф (скриньок), а також встановлює державний 
і громадський контроль за їх утриманням і фінансуванням. 

Кодекс України про адМІН1стративні правопорушення пропонується 

доповнити новою статтею 148-б щодо застосування штрафних санкцій за 
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псування засобів поштового зв'язку (у розмірі від ста до трьохсот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за ті самі дії, вчинені 

повторно - від трьохсот до п'ятиста неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян). 

При цьому автором зазначається, що реалізація положень законопроекту 

не впливатиме на видаткову та доходну частини Державного бюджету України. 

Проте запропонована норма у Законі У країни «Про поштовий зв'язок» 

щодо забезпечення місцевими органами виконавчої влади та органами 

місцевого самоврядування проектування і будівництва об'єктів поштового 

зв'язку, призначених для організації надання універсальних послуг, може 

призвести до збільшення видатків з місцевих бюджетів. 

Водночас застосування нових видів штрафних санкцій у статті 148-б 

Кодексу України про адміністративні правопорушення призведе до збільшення 

доходів місцевих бюджетів (згідно із статтею 69 Бюджетного кодексу України 
адміністративні штрафи, що накладаються місцевими органами виконавчої 

влади та виконавчими органами місцевих рад, є складовою переліку доходів 

місцевих бюджетів). 

В порушення вимог частини першої статті 27 Бюджетного кодексу 

України та частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради України до 
законопроекту не надано належне фінансово-економічне обrрунтування 

(включаючи відповідні розрахунки) та пропозиції щодо джерел проведення 

таких видатків для збалансування бюджету. 

Крім того, термін набрання чинності законом, визначений у 

законопроекті, не відповідає частині третій статті 27 Бюджетного кодексу 
України, якою передбачено, що закони України або їх окремі положення, які 

впливають на показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або 

збільшують витрати бюджету) і приймаються після 15 липня року, що передує 
плановому, вводяться в дію не раніше початку бюджетного періоду, що настає 

за плановим. 

Міністерство фінансів У країни згідно з експертним висновком 

(від 05.06.2013 М 7443/0/2-13) вважає законопроект таким, що може 

збільшувати видатки місцевих бюджетів, і тому потребує ДООllрацювання. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законів України 
щодо утримання в належному стані абонентських поштових шаф (абонентських 

поштових скриньок) (реєстр. N!! 2338-1), поданий народними депутатами 

України Сальдо В.В., Близнюком А.М., Федоряком Г.Д., Медяником В.Ю., 

матиме вплив на показники бюджету (може призвести до збільшення видатків і 

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 - 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 

транспорту та зв'язку. 
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1.2.5. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до Митного 

кодексу України (щодо митної вартості товарів та методів ії визначення) 

(реєстр. N!! 2061а від 20.05.2013), поданий народним депутатом України 

Хомутинніком в.ю. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується внести зміни до Митного кодексу України, 

спрямовані на корегування його положень щодо визначення митної вартості 

товарів. 

Запропоновані зміни, на думку Міністерства фінансів України, матимуть 
негативний вплив на доходну частину бюджету, зокрема: 

- виключення норм, що зобов'язують декларанта під час митного 

оформлення товарів сплатити митні платежі за митною вартістю, визначеною 

митним органом або надати фінансову гарантію на суму різниці в платежах 

визначених декларантом та митницею; 

- встановлення обов'язку митниці здійснити митне оформлення товарів 

за заявленою декларантом митною вартістю без вжиття будь-яких заходів щодо 

забезпечення сплати митних платежів у разі Їх донарахування за результатами 

пост аудит контролю в подальшому; 

- здійснення органом доходів зборів перевірки правильності 

визначення заявленої митної вартості та 11 коригування після митного 

оформлення і випуску у вільний обіг імпортованих товарів; 

- встановлення заборони щодо використання під час здійснення митного 
оформлення та контролю за правильністю визначення митної вартості товарів 

показників митної вартості оформлених раніше ідентичних або подібних 
товарів. 

При цьому, Міністерство фінансів України вважає, що в разі реалізації 

норм законопроекту, річні умовні втрати державного бюджету від надходження 

митних платежів, за попередніми оцінками, складатимуть 4,96 млрд гривень. 
Крім того, передбачена законопроектом дата набрання чинності 

відповідного закону (з 1 жовтня 2013р.) не відповідає вимогам частини третьої 
статті 27 Бюджетного кодексу України щодо терміну набрання чинності законів 
України, які мають вплив на показники бюджету, та підпункту 4.1.9 пункту 4.1 
статті 4 Податкового кодексу України щодо стабільності податкового 

законодавства. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 
що норми законопроекту призведуть до послаблення податкового контролю під 

час митного оформлення товарів, затримки надходжень митних платежів до 

державного бюджету, а відтак не підтримує прийняття законопроекту. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

звертає увагу, що 18.04.2013 Верховною Радою України у першому читанні 
прийнято законопроект за реєстр. N!! 2834, яким також вносяться зміни до 
Митного кодексу України. Проте, обидва законопроекти містять різні за 
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змістом пропозиції до одного і того ж положення чинного Кодексу, а відтак, ці 

законопроекти належить розглядати взаємоузгоджено. 

УХВAJIИJIИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Митного кодексу України 
(щодо митної вартості товарів та методів їі визначення) (реєстр. N!! 2061 а 
від 20.05.2013), поданий народним депутатом України Хомутинніком В.Ю., 

матиме вплив на показники бюджету (призведе до зменшення доходів 

державного бюджету щодо митних платежів). 

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

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради У країни з питань 
податкової та митної політики. 

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

України «Про судовий збір» (щодо об'єктів справляння судового збору) 

(реєстр. N!! 2008а від 15.05.2013), поданий народним депутатом України 

Бондарєвим к.А. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується не справляти судовий збір за подання 

позовних заяв про оскарження рішень органів (посадових осіб), уповноважених 

розглядати справи про адміністративні правопорушення, про притягнення 

особи до адміністративної відповідальності. 
Слід зазначити, що згідно з пунктом 5 частини третьої статті 29 

Бюджетного кодексу України судовий збір зараховується до спеціального 
фонду державного бюджету і відповідно до пункту 5 частини третьої статті 30 
цього Кодексу спрямовується на забезпечення здійснення правосуддя, 

зміцнення матеріально-технічної бази судів, включаючи створення та 

забезпечення функціонування Єдиної судової інформаційної системи, веб

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

фіксування судового процесу, придбання та обслуговування комп'ютерної і 
копіювально-розмножувальної техніки, впровадження електронного цифрового 

підпису. 

Таким чином, норми законопроекту, в разі їх прийняття, призведуть до 

зменшення надходжень судового збору до спеціального фонду державного 

бюджету, а відтак потребуватимуть додаткових видатків загального фонду 

державного бюджету на функціонування органів судової влади. Вартісна 
величина впливу, за інформацією Міністерства фінансів України, залежатиме 
від кількості позовів про оскарження рішень суб'єктів владних повноважень 

про притягнення особи до адміністративної відповідальності. 
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Однак, автором законопроекту не надано пропозицій змін до 

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

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

Крім того, передбачена законопроектом дата набрання чинності 

відповідного закону (з дня, наступного за днем його опублікування) не 

відповідає вимогам частини третьої статті 27 Бюджетного кодексу України 
щодо терміну набрання чинності законів У країни, які мають вплив на 

показники бюджету, та підпункту 4.1.9 пункту 4.1 і пункту 4.5 статті 4 
Податкового кодексу України щодо стабільності податкового законодавства. 

Як зазначає Мінфін, в основу Закону України «Про судовий збір» 

покладено конституційний принцип рівності всіх учасників судового процесу 

перед законом і судом, який закріплено в статті 129 Конституції України. При 
цьому, відповідно до статті 8 зазначеного Закону, враховуючи майновий стан 
сторони, суд може своєю ухвалою відстрочити або розстрочити сплату 

судового збору на певний строк, зменшити розмір судового збору або звільнити 

від його сплати. 

Поряд з тим, відповідно до статті 94 Кодексу адміністративного 

судочинства України, якщо судове рішення ухвалене на користь сторони, яка не 

є суб'єктом владних повноважень, суд присуджує всі здійснені нею 

документально підтверджені судові витрати з державного бюджету (або 

відповідного місцевого бюджету, якщо іншою стороною був орган місцевого 
самоврядування, його посадова чи службова особа). 

Крім того, статтею 5 Закону України «Про судовий збір» визначені 
суб'єкти, які звільняються від сплати судового збору (зокрема, інваліди, 

громадяни, віднесені до 1 та 2 категорlИ постраждалих внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, військовослужбовці та ін.). 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 
що не підтримує законопроект. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про судовий збір» (щодо об'єктів справляння судового збору) 

(реєстр. N22008a від 15.05.2013), поданий народним депутатом України 

Бондарєвим кл., матиме вплив на показники бюджету (призведе до зменшення 

надходжень судового збору до спеціального фонду державного бюджету, 

а відтак потребуватиме додаткових видатків загального фонду державного 
бюджету на функціонування органів судової влади). 

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

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

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 
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1.2.7. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до статті 169 

Податкового кодексу України щодо надання податкових соціальних пільг 

матерям, які народили та виховують дітей (реєстр. N2 2091а від 21.05.2013), 
поданий народними депутатами України Мирним О.Б., Мірошниченком І.М., 

Кайдою ОЛ., Зеликом Р.Б. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується з 1 січня 2014 року збільшити діючу 
податкову соціальну пільгу (1 ОО відсотків розміру прожиткового мінімуму для 
платника податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років) для 
матерів, які народили та виховують до 18 років трьох дітей - до 150 відсотків 
прожиткового мінімуму, чотирьох - до 200 відсотків, п'ятьох і більше - до 

300 відсотків. 
Запровадження такої пропозиції призведе до зменшення надходжень 

податку на доходи фізичних осіб до бюджетів (за експертною оцінкою 

Міністерства фінансів України недонадходження цього податку можуть 

скласти близько 368 млн гривень). 
Проте, автором законопроекту не надано фінансово-економічні 

розрахунки та пропозиції змін до законодавчих актів України щодо скорочення 

витрат бюджету та/або пропозиції джерел додаткових надходжень бюджету для 

досягнення збалансованості бюджету, що не відповідає вимогам Бюджетного 

кодексу України (частина перша статті 27) та Регламенту Верховної Ради 
України (частина третя статті 91). 

Загалом Міністерство фінансів України згідно з експертним висновком 

надає зауваження до законопроекту та не підтримує його прийняття. 

Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної 

Ради України не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 
1. Проект Закону України про внесення змін до статті 169 Податкового 

кодексу України щодо надання податкових соціальних пільг матерям, які 

народили та виховують дітей (реєстр. N!! 2091а від 21.05.2013), поданий 

народними депутатами України Мирним О.Б., Мірошниченком І.М., 

Кайдою ОЛ., Зеликом Р.Б., матиме вплив на показники бюджету у наступних 

бюджетних періодах (призведе до зменшення доходів державного та місцевих 

бюджетів щодо податку на доходи фізичних осіб). 
У разі прийняття відповідного закону після 15 липня 2013 року він має 

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

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 
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1.2.8. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону У країни про внесення змін до 

Податкового кодексу України (щодо зарахування податку на доходи фізичних 

осіб до відповідних місцевих бюджетів за фактичним місцезнаходженням 

структурних та відокремлених підрозділів юридичної особи) (реєстр. N!! 2030а 
від 16.05.2013), поданий народними депутатами України Парубієм А.В., 

Васюником І.В., Гінкою Я.Я., Дубневичем Я.В., Канівцем о.л., Котеляк л.л., 

Кубівом С.І., Пазиняком В.С., Хмілем М.М. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується зобов'язати юридичну особу 

нараховувати, утримувати і сплачувати до відповідного місцевого бюджету 
податок на доходи фізичних осіб не лише за відокремлені підрозділи, а й за 

структурні підрозділи за їх місцезнаходженням. 
Крім того, у законопроекті передбачено встановити відповідальність за 

порушення правил нарахування, утримання та сплати (перерахування) до 

бюджету податку на доходи фізичних осіб шляхом застосування штрафів у 

розмірі від 25 % до 75 % суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті 
до відповідного місцевого бюджету. 

Належить звернути увагу, що авторами цього законопроекту подано 

взаємопов'язаний з даним законопроектом проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України (щодо зарахування податку на доходи 

фізичних осіб до відповідних місцевих бюджетів за фактичним 

місцезнаходженням структурних та відокремлених підрозділів юридичної 

особи) (реєстр. N!! 2029а від 16.05.2013), у якому пропонується зобов'язати 
юридичну особу вносити відомості про структурні підрозділи до Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. 
Міністерство фінансів України згідно з експертним висновком 

законопроект не підтримує та зауважує, зокрема, що у законопроекті не надано 

визначення структурного підрозділу і не врегульовано питання сплати податку 

на доходи фізичних осіб структурними підрозділами, відомості щодо яких не 

внесені до Єдиного державного реєстру. Тому, запровадження норм 

законопроекту призведе до розбалансування окремих місцевих бюджетів. 
Слід відмітити, що відповідно до норм Бюджетного кодексу України 

податок на доходи фізичних осіб зараховується до місцевих бюджетів, крім 
50 % цього податку, що сплачується у м. Києві і зараховується до державного 

бюджету. Отже, реалізація законопроекту впливатиме також на показники 

доходів державного бюджету. 

Положення законопроекту щодо набрання чинності відповідним законом 

з дня його опублікування не узгоджується з частиною третьою статті 27 
Бюджетного кодексу України. 

Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної 

Ради України не надійшов. 

16 



УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 
України (щодо зарахування податку на доходи фізичних осіб до відповідних 

місцевих бюджетів за фактичним місцезнаходженням структурних та 

відокремлених підрозділів юридичної особи) (реєстр. N!! 2030а від 16.05.2013), 
поданий народними депутатами України Парубієм А.В., Васюником І.В., 

Гінкою яя., Дубневичем Я.В., Канівцем ол., Котеляк ЛЛ., Кубівом с.І., 

Пазиняком В.С., Хмілем М.М., матиме вплив на показники бюджету (призведе 

до збільшення або зменшення доходів державного та окремих місцевих 

бюджетів з податку на доходи фізичних осіб та може призвести до збільшення 

доходів бюджету від застосування штрафів у разі виявлення відповідних 

порушень). 

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

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

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

1.2.9. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону У країни про внесення змін до статті 140 

Податкового кодексу України щодо особливості стимулювання підприємств 

(реєстр. N!! 2085а від 21.05.2013), поданий народним депутатом України 
Пономарьовим А.В. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується доповнити перелік витрат подвійного 

призначення, які враховуються при визначенні об'єкта оподаткування податком 

на прибуток, витратами платника податку (крім капітальних, які підлягають 

амортизації) на утримання та експлуатацію закладів охорони здоров'я, 

профілактики і допомоги працівникам, баз відпочинку працівників, закладів 

благоустрою та озеленення, зоологічних парків, лазень. При цьому 

пропонується скасувати вимогу щодо визнання витрат на утримання та 

експлуатацію відповідних об'єктів за умови не використання таких об'єктів з 

метою отримання доходу. 

Запровадження такої норми призведе до збільшення витрат платника 

податку і, відповідно, зменшення надходжень податку на прибуток підприємств 

до бюджетів. 

Проте, автором законопроекту не надано фінансово-економічні 

розрахунки та пропозиції змін до законодавчих актів У країни щодо скорочення 

витрат бюджету та/або пропозиції джерел додаткових надходжень бюджету для 

досягнення збалансованості бюджету, що не відповідає вимогам Бюджетного 

кодексу України (частина перша статті 27) та Регламенту Верховної Ради 
України (частина третя статті 91). Крім того, відсутність інформації про 
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кількість та результати господарської діяльності суб'єктів господарювання, 

яких будуть стосуватися законодавчі зміни, не дає можливості Міністерству 
фінансів У країни визначити вартісну величину впливу цього законопроекту на 

показники бюджету. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку 

законопроект не підтримує та висловлює ряд зауважень до запропонованих у 

ньому положень. 

Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної 

Ради України не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до статті 140 Податкового 
кодексу України щодо особливості стимулювання підприємств 

(реєстр. К!! 2085а від 21.05.2013), поданий народним депутатом України 

Пономарьовим А.В., матиме вплив на показники бюджету (призведе до 

зменшення доходів державного та місцевих бюджетів з податку на прибуток 

підприємств). 

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

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

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

України «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо врегулювання 

питань законодавства стосовно містобудівної діяльності (реєстр. К!! 2872 
від 18.04.2013), поданий народними депутатами України Деркачем АЛ., 

Пшонкою А.В., Шенцевим Д.О., Путіловим А.с., Михальчишиним Ю.А. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального 

господарства та регіональної політики. 

У законопроекті пропонується вилучити частини третю та четверту 

статті 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», згідно з 
якими забороняєгься передача (надання) земельних ділянок із земель державної 

або комунальної власності у власність чи користування фізичним та 

юридичним особам для містобудівних потреб у разі відсутності плану 

зонування або детального плану території та зміна цільового призначення 

земельної ділянки, яка не відповідає плану зонування території. 

Як зазначаєгься у пояснювальній записці до законопроекту, підставою 

для його розробки стало те, що внаслідок ускладнень у фінансуванні на 

сьогодні відсутні генеральні плани, плани зонування та детальні плани 

територій майже в усіх сільських населених пунктах, селищах та містах 
районного значення. Тому прийняття відповідного закону сприятиме 
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вирішенню проблеми набутгя у власність чи користування земельних ділянок 

фізичними та юридичними особами для містобудівних потреб у таких 

населених пунктах. 

Слід зазначити, що згідно із статтею 40 Закону України 

«Про регулювання містобудівної діяльності» замовник, який має намір щодо 

забудови земельної ділянки у відповідному населеному пункті, зобов' язаний 

взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури населеного пункту та перерахувати (до прийняття об'Єh."та 

будівництва в експлуатацію) до відповідного місцевого бюджету кошти для 
створення і розвитку зазначеної інфраструктури. То ж у разі прийняття закону 

може бути розширене коло тих, хто має внести кошти пайової участі у розвиток 

інфраструктури населеного пункту, що призведе до збільшення надходжень 

місцевих бюджетів. 

Міністерство фінансів України підтримує прийняття законопроекту. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

звертає увагу на те, що запропоноване фрагментарне вилучення частин третьої 

та четвертої статті 24 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності» не узгоджується з іншими базовими положеннями цього Закону та 

Земельного кодексу України, які пов'язують розвиток територій з 

містобудівною документацією. Зокрема, за зазначеним Законом режим 

забудови територій, визначених для містобудівних потреб, встановлюється у 

генеральних планах населених пунктів, планах зонування та детальних планах 

територій (частина перша статті 25). Передбачено також, що режим забудови 
територlИ, визначених для містобудівних потреб, є обов'язковим для 

врахування під час розроблення землевпорядної документації (частина друга 

статті 25). Земельний кодекс України (стаття 39) наполягає на використанні 
земель житлової та громадської забудови відповідно до генерального плану 

населеного пункту, іншої містобудівної документації. 

УХВAJIИJIИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про регулювання містобудівної діяльності» щодо врегулювання питань 

законодавства стосовно містобудівної діяльності (реєстр. N~ 2872 
від 18.04.2013), поданий народними депутатами України Деркачем АЛ., 

Пшонкою А.В., Шенцевим д.О., Путіловим А.с., Михальчишиним Ю.А., 

матиме вплив на показники бюджету (може призвести до збільшення 

надходжень місцевих бюджетів). 
У разі прийняття відповідного закону він має набирати чинності згідно із 

законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

будівництва, містобудування житлово-комунального господарства та 

регіональної політики. 

1.2.11. CЛYXAJIИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до Закону 

України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» (щодо підвищення 

19 



відповідальності державних органів) (реєстр. Х!! 2869 від 18.04.2013), поданий 
народним депутатом України Михальчишиним Ю.А. 

Вjдмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є Комітет з 

питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму. 

Законопроектом, зокрема, пропонується внести зміни до: 

./ статті 5 Закону, поклавши на Міністерство соціальної політики 
України обов'язок здійснювати фінансове регулювання у сфері сім'ї та дітей, 
надавати фінансову допомогу центральним і місцевим органам виконавчої влади, 

органам місцевого самоврядування, об'єднанням громадян, підприємствам, 

установам, організаціям, дитячим закладам оздоровлення та відпочинку і 

громадянам. 

Слід зазначити, що така законодавча ІНІЦіатива не узгоджується із 

визначеними Законом України «Про Центральні органи виконавчої влади» 

(стаття 7) завданнями міністерств. 
Єдине регулювання бюджетних відносин здійснюється згідно з Бюджетним 

кодексом України, у статті 4 якого визначено: «якщо іншим нормативно

правовим актом бюджетні відносини визначаються інакше, ніж у цьому Кодексі, 

застосовуються відповідні норми цього Кодексу. Виключно законом про 

Державний бюджет У країни визначаються надходження та витрати Державного 

бюджету України». 

Крім того, у бюджетній термінології не вживаються терміни «фінансове 
регулювання» та «фінансова ДОПОМОГа», як зазначено у законопроекті . 

./ статті 7 Закону в частині забезпечення місцевими органами 
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у межах своїх 

повноважень виділення коштів з місцевих бюджетів на організацію оздоровлення 

та відпочинку дітей, в першу чергу таким, що потребують особливої соціальної 

уваги та підтримки (чинною редакцією цієї статті передбачено виділення коштів з 

місцевих бюджетів на організацію оздоровлення та відпочинку дітей, які 

потребують особливої уваги та підтримки). 

Реалізація запропонованої норми передбачає покладення на місцеві 

бюджети витрат на організацію та відпочинок усіх дітей віком від 4 до 18 років 
(за даними Державної служби статистики України за станом на 01.01.2012 року в 
Україні кількість дітей від 1 до 4 років становила 2 млн. осіб, від 5 до 9 років -
2,1 млн осіб, від 1 О до 14 років - 2 млн осіб, від 15 до 19 - 2,5 млн осіб). 

Зазначене не узгоджується із: 

статтею 3 Закону в частині адресності соціальної допомоги, що 
надається з державного і місцевих бюджетів для оздоровлення і відпочинку дітей; 

статтею 4 Закону, якою до системи оздоровлення та відпочинку дітей 
віднесено Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної політики з питань сім'ї та дітей, центральний 

орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань сім'ї та дітей, 

міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління 

яких належать дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, місцеві органи 

виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, інші суб'єкти, що 
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забезпечують оздоровлення та відпочинок дітей; 

статтею 24 Закону, згідно з якою оздоровлення та відпочинок дітей, 
які потребують особливих умов для оздоровлення, дітей, які потребують 

особливої соціальної уваги та підтримки; дітей з багатодітних і малозабезпечених 
сімей; дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під 
час виконання службових обов' язків; дітей, які перебувають на 

диспансерному обліку; талановитих та обдарованих дітей; дітей працівників 

агропромислового комплексу та соціальної сфери села здійснюється за рахунок 

коштів державного та місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ та 

організацій, професійних спілок і фондів, добровільних внесків ЮРИДИЧНИХ та 

фізичних осіб, інШИХ джерел. 

Необхідно відмітити, що відповідно до частини другої статті 25 Закону 
органи місцевого самоврядування розробляють і затверджують відповідні 

програми з оздоровлення та відпочинку дітей, фінансування яких здійснюється за 

рахунок місцевих бюджетів. За даними звіту про виконання місцевих бюджетів за 

2012 рік на заходи з оздоровлення та відпочинку дітей з місцевих бюджетів 
спрямовано 243,8 млн грн. 

,/' статті 34 Закону, розширивши форми державного контролю за' 
виконанням і фінансуванням програм оздоровлення та відпочинку дітей 

перевіркою виконання та фінансування узгоджених в рамках законодавства, цього 

Закону програм оздоровлення та відпочинку дітей, послуг з оздоровлення та 

відпочинку дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення, згідно ст. 24 
цього Закону. 

Питання, які пропонуються, врегульовані чинним законодавством, 

насамперед, у розділі V «Контроль за дотриманням бюджетного законодавства та 
відповідальність за порушення бюджетного законодавства» Бюджетного кодексу 

України. Поряд з тим згідно із статтею 22 цього Кодексу головний розпорядник 
бюджетних коштів, зокрема: 

здійснює управління бюджетними коштами у межах встановлених йому 

бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, 

забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних 

коштів, організацію та координацію роботи одержувачів бюджетних коштів у 

бюджетному процесі; 

здійснює внутрішній контроль за повнотою надходжень, взяттям 

бюджетних зобов'язань одержувачами бюджетних коштів і витрачанням ними 

бюджетних коштів. 

Міністерство фінансів України вважає прийняття законопроекту 

недоцільним і зазначає, що прийняття запропонованого проекту закону 

призведе до необхідності вишукання додаткових бюджетних коштів в 
обсязі понад 1423,8 млн гривень (за інформацією Міністерства соціальної 
політики України у 2012 році на оздоровлення та відпочинок дітей було 

спрямовано 1208 млн грн позабюджетних коштів та 215,8 млн грн - коштів Фонду 

соціального страхування з тимчасової втрати непрацездатності). 
Однак, в порушення вимог частини першої статті 27 Бюджетного кодексу 

України та частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради УІІ.-раїни до 
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законопроекту не надано належного фінансово-економічного обrрунтування та 

пропозицій для досягнення збалансованості бюджетів. 

Термін набрання чинності законом, визначений у законопроекті, не відповідає 

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

надходження бюджету тalабо збільшують витрати бюджету) і приймаються після 

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

бюджетного періоду, що настає за плановим. 

За узагальнюючим висновком Головного науково-експертного управління 

Апарату Верховної Ради України за результатами розгляду в першому читанні 

законопроект доцільно повернути суб'єкту законодавчої ініціативи на 

доопрацювання. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 
«Про оздоровлення та відпочинок дітей» (щодо підвищення відповідальності 

державних органів) (реєстр. N!! 2869 від 18.04.2013), поданий народним 

депутатом України Михальчишиним Ю.А., має вплив на показники бюджету 

(може призвести до збільшення видаткової частини державного і місцевих 

бюджетів). 

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

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

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

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

України «Про стимулювання розвитку регіонів» (щодо розвитку депресивних 

територій) (реєстр. N!! 2415 (доопрац.) від 25.04.2013), поданий народним 

депутатом України Єфремовим О.с. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального 

господарства та регіональної політики. 

Законопроект спрямований на вирішення соціально-економічних та 
екологічних проблем на територіях, де ліквідовані або знаходяться в стадії 
ліквідації державні вугледобувні та вуглепереробні підприємства. 

З цією метою передбачається: 

- уточнення складу депресивних територій, до яких замість населених 

пунктів, на території яких з 1996 року були ліквідовані державні вугледобувні 
та вуглепереробні підприємства, але не були здійснені в повному обсязі заходи 

щодо вирішення соціально-економічних та екологічних питань, передбачені 

проектами ліквідації зазначених підприємств віднесено місто чи район, на 

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

зниження соціально-економічних та інших показників розвитку територій» та 

відокремлення таких міст або районів в окрему групу; 

- уточнення порядку надання території статусу депресивної, визначивши, 
що пропозиції щодо надання такого статусу розробляються і подаються 

Кабінетові Міністрів України центральним органом виконавчої влади, який 

забезпечує формування державної регіональної політики, а Кабінет Міністрів 

України визначає строк внесення не програми, а концепції програми подолання 

депресивності територій. 
Реалізація таких пропозицій призведе до збільшення кількості територій, 

яким надано статус депресивних (замість населених пунктів з'являються міста 
та райони, коло територій, де були ліквідовані державні вугледобувні та 

вуглепереробні підприємства, розширюється за рахунок територій, де такі 

підприємства знаходяться в стадії ліквідаціі) і відповідно - до додаткових 

видатків державного бюджету для здійснення заходів державного 

стимулювання розвитку таких територій. 

Проте всупереч вимогам частини першої статті 27 Бюджетного кодексу 
України та частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради України не 
надано належне фінансово-економічне обrpунтування (включаючи відповідні 

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

додаткових надходжень бюджету для досягнення його збалансованості. 

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

відповідає частині третій статті 27 Бюджетного кодексу України, якою 

передбачено, що закони України або їх окремі положення, які впливають на 

показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або збільшують 

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

Міністерство фінансів України (експертний висновок від 10.06.2013 
М 7738/0/2-13) не підтримує законопроект, як такий, що збільшує видатки 
Державного бюджету України, оцінити вартісну величину якого без надання 

відповідних розрахунків і пропозицій неможливо, і пропонує розглядати 

законопроекти за N!! 2415 та N!! 2415-1 (внесений Кабінетом Міністрів України) 
комплексно. 

Головне науково-експертне управління (висновок від 17.05.2013 
М 16/3-691/2415) Апарату Верховної Ради України в цілому підтримуючи 

законопроект, надає ряд зауважень, зокрема, в частині дублювання окремих 

норм, відсутності чітких критеріїв надання територіям статусу депресивних, та 

пропонує за результатами розгляду у першому читанні прийняти законопроект 

за основу з урахуванням висловлених зауважень і пропозицій. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 
«Про стимулювання розвитку регіонів» (щодо розвитку депресивних територій) 
(реєстр. N!! 2415 (доопрац.) від 25.04.2013), поданий народним депутатом 

України Єфремовим О.с., має вплив на показники бюджету, збільшуючи 
видаткову частину державного бюджету. 
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У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 20] 3 року він має 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2014 року, а після 15 липня 2013 року - не 

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

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

будівництва, містобудування житлово-комунального господарства та 

регіональної політики. 

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

України «Про стимулювання розвитку регіонів» (щодо розвитку депресивних 

територій) (реєстр. N!! 2415-1 від 20.05.2013), поданий Кабінетом Міністрів 
України. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального 
господарства та регіональної політики. 

Метою законопроекту є удосконалення нормативно-правового підгрунтя 

надання територіям статусу депресивних, вирішення соціально-економічних та 

екологічних проблем на територіях, де ліквідовані вугледобувні та 

вуглепереробні підприємства. 

З цією метою передбачається, зокрема: 

- виділити у окрему групу депресивних територій населені пункти, на 

території яких з 1996 року були ліквідовані вугледобувні та вуглепереробні 

підприємства, але не були здійснені в повному обсязі заходи щодо вирішення 

соціально-економічних та екологічних питань, передбачені проектами 

ліквідації зазначених підприємств; 

- уточнити порядок надання території статусу депресивної, визначивши, 

що пропозиції щодо надання такого статусу розробляються і подаються 

Кабінетові Міністрів України центральним органом виконавчої влади, який 

забезпечує формування державної регіональної політики, а Кабінет Міністрів 

України визначає строк внесення не програми, а концепції програми подолання 
депресивності територій. 

Слід зазначити, що виокремлення населених пунктів, де не були здійснені 

належні заходи щодо вирішення соціально-економічних та екологічних питань 

внаслідок ліквідації підприємств, може призведе до збільшення кількості 

територій, яким надано статус депресивних, і відповідно - до додаткових 
видатків державного бюджету для здійснення заходів державного 
стимулювання розвитку таких територій. 

Однак до законопроекту не надано належне фінансово-економічне 

обrpунтування (включаючи відповідні розрахунки) та ПрОПОЗИЦll щодо 

скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету 

для досягнення його збалансованості, як визначено у частині першій статті 27 
Бюджетного кодексу України та частині третій статті 91 Регламенту Верховної 
Ради України. 
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Відтак, термін набрання чинності, визначений у законопроекті, не 

відповідає частині третій статті 27 Бюджетного кодексу України, якою 

передбачено, що закони України або їх окремі положення, які впливають на 

показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або збільшують 

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

Міністерство фінансів України (експертний висновок від 17.06.2013 
М8055/0/2-13) підтримує законопроект. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

в цілому підтримуючи законопроект, надає окремі зауваження та пропонує за 

результатами розгляду у першому читанні прийняти законопроект за основу з 

урахуванням висловлених зауважень. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про стимулювання розвитку регіонів» (щодо розвитку депресивних територій) 

(реєстр. N!! 2415-1 від 20.05.2013), поданий Кабінетом Міністрів України, 

матиме вплив на показники бюджету (може призвести до збільшення видатків 

державного бюджету). 

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

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

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

будівництва, містобудування житлово-комунального господарства та 

регіональної політики. 

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

законодавчих актів України (щодо надання права пріоритету в русі автомобілям 

екстреної медичної допомоги) (реєстр. N!! 2954 від 07.05.2013), поданий 

народними депутатами України Деркачем АЛ., Олійником В.М., 

Пшонкою А.В. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань транспорту і зв'язку. 

Метою законопроекту є сприяння безперешкодному проїзду спеціальним 

транспортним засобам для надання екстреної медичної допомоги, що 

рухаються з УВІмкненими спеціальними СВІтловими або звуковими 

сигнальними пристроями. 

Законопроектом передбачається внесення змін до законів України 

«Про екстрену медичну допомогу» та «Про дорожній рух» в частині 
застосування світлових сигналів синього та червоного кольору на спеціальних 

транспортних засобах для надання екстреної медичної допомоги, що, за 

поясненням авторів, має високу ефективність і засвідчується європейським і 

американським ДОСВІДом. 
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Згідно із ДСТУ 3849-99 «Кольорографічні схеми, розпізнавальні знаки, 
написи та спеціальні сигнали оперативних, спеціалізованих та спеціальних 
транспортних засобів» оперативні транспортні засоби, до яких відносяться 

автомобілі швидкої медичної допомоги, мають бути обладнані спеціальними 
світловими сигналами синього кольору. 

Переобладнання спеціальних транспортних засобів для надання екстреної 

медичної допомоги світовими сигналами синього та червоного кольору 

потребуватиме додаткових видатків з державного та місцевих бюджетів, 

оскільки відповідно до Закону України «Про екстрену медичну допомогу» 

(статті 14) фінансове забезпечення функціонування та розвитку системи 

екстреної медичної допомоги, їі матеріально-технічної бази здійснюється, 

зокрема, за рахунок коштів державного бюджету, бюджету Автономної 

Республіки Крим, бюджетів областей, міст Києва і Севастополя. 

Всупереч вимогам частини першої статті 27 Бюджетного кодексу України 
та частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради України не надано 
належне фінансово-економічне обrpунтування (включаючи відповідні 

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

додаткових надходжень бюджету для досягнення його збалансованості. 
Крім того, термін набрання чинності, визначений у законопроекті, не 

відповідає частині третій статті 27 Бюджетного кодексу України, якою 

передбачено, що закони України або їх окремі положення, які впливають на 

показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або збільшують 

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

УХВАЛИЛИ: 
1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України (щодо надання права пріоритету в русі автомобілям екстреної 

медичної допомоги) (реєстр. N!! 2954 від 07.05.2013), поданий народними 

депутатами України Деркачем АЛ., Олійником В.М., Пшонкою А.В., має вплив 

на показники бюджету (може призвести до збільшення видатків державного та 

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 наступного за цим року залежно від часу 
прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

транспорту і зв'язку. 

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

України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» щодо збільшення 
державних гарантій в соціально-економічному розвитку населених пунктів, 
яким надано статус гірських (реєстр. N!! 2891 від 19.04.2013), поданий 

народними депутатами України Шлемком Д.Б., Гладієм В.І., Сікорою О.М. 
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Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування. 

У законопроекті пропонується розширити перелік державних гарантій 

щодо соціально-економічного розвитку населених пунктів, яким надано статус 
гірських, шляхом: 

1) встановлення 
- пріоритетів розвитку таких населених пунктів та підтримки проектів, 

які здійснюються у цих населених пунктах, за різними сферами діяльності; 

- для суб'єктів підприємницької діяльності, що розмістили в гірських 

населених пунктах об'єкти торгівлі товарами повсякденного вжитку чи надання 

побутових послуг, ставки на прибуток в числі прибутку, отриманого за місцем 
розміщення об'єктів, на рівні 0,75 щодо ставок, визначених податковим 
законодавством; 

компенсації за невигідне географічне розташування у формі 

транспортної субсидії в розмірі 25 % витрат на рік, але не більше 1 ОО тис. грн; 
2) зменшення на 1 О % нарахувань на фонд заробітної плати; 
З) збільшення у високогірних населених пунктах на 40 % розміру 

державних пенсій, стипендій, всіх передбачених чинним законодавством видів 

державної матеріальної допомоги; 

4) надання пенсіонерам-громадянам України, які проживають в гірських 
населених пунктах соціальної допомоги в розмірі, що не перевищує 50 % 
розміру соціальної пенсії; 

5) зарахування поза конкурсом до державних і комунальних вищих та 

професійно-технічних навчальних закладів освіти для навчання за рахунок 

коштів державного і місцевого бюджетів дітей, батьки яких мають статус 

особи, яка проживає і працює на території населеного пункту, якому надано 

статус гірського. 

Реалізація зазначених пропозицій буде мати безпосередній вплив на 

показники бюджетів. Зокрема, призведе до: 

- зменшення надходжень державного бюджету у разі застосування 

понижувального коефіцієнту 0,75 щодо ставок 1l0датку на IІриGутuк 

підприємств, в частині прибутку, отриманого за місцем розміщення об'єктів в 

гірських населених пунктах; 

- збільшення видатків державного бюджету для виплати підвишених 

розмірів державних пенсій, стипендій, всіх передбачених законодавством видів 

державної матеріальної допомоги громадянам, які одержали статус особи, що 

працює, проживає або навчається у високогірних населених пунктах, що 

розташовані на висоті 600 метрів і вище над рівнем моря та схилом крутизною 
15 градусів і більше, та іншої соціальної допомоги, а також видатків місцевих 

бюджетів - на надання за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим чи обласної ради соціальної допомоги для визначеної цим 

законопроектом категорії пенсіонерів. 
Водночас пропозиція про надання соціальної допомоги за рахунок 

субвенції з державного бюджету на розвиток гірських територій не відповідає 
вимогам частини другої статті 95 Конституції України, згідно з якою виключно 
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законом про Державний бюджет України визначаються будь-які видатки 

держави, їх розмір та цільове спрямування. 

Поряд з тим пропозиція щодо зниження на 1 О відсотків розміру єдиного 
соціального внеску призведе до зменшення надходжень та розбалансування 

бюджетів фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування і 

Пенсійного фонду України. Зважаючи на наявність дефіциту Пенсійного фонду 

України, що покривається за рахунок коштів державного бюджету, зниження 

розміру єдиного соціального внеску спричинить необхідність здійснення 

додаткових видатків із державного бюджету. На таке звертає увагу і 

Міністерство фінансів України. 

Визнаючи згідно з пояснювальною запискою, що законопроект потребує 

додаткових бюджетних коштів, авторами всупереч вимогам частини першої 

статті 27 Бюджетного кодексу України та частини третьої статті 91 Регламенту 
Верховної Ради України не надано належне фінансово-економічне 

обrpунтування, включаючи відповідні розрахунки, та пропозиції для 

досягнення збалансованості бюджетів. 
Міністерство фінансів України не підтримує проект закону, вказуючи 

серед іншого на: 

- невідповідність положень законопроекту з питань оподаткування 

положенням Податкового кодексу України (зокрема, пункту 7.3 статті 7, згідно 
з яким будь-які питання щодо оподаткування регулюються цим Кодексом, та 

підпункту 4.1.2. пункту 4.1 статті 4 щодо забезпечення однакового підходу до 
всіх платників податків); 

- неузгодженість між собою положень підпункту 2 пункту 1 та 

підпункту 4 пункту 1 законопроекту в частині визначення обсягу державних 
стипендій (згідно із підпунктом 2 пункту 1 розмір державних стипендій 

збільшується на 20 відсотків (у високогірних населених пунктах - на 

40 відсотків), а згідно із підпунктом 4 пункту 1 гарантується виплата за рахунок 
коштів державного бюджету стипендій в розмірі прожиткового мінімуму, 

встановленого законом для працездатних осіб); 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради 

висловлює ряд зауважень до законопроекту, звертаючи увагу на неузгодженість 

його положень з чинними законами. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про статус гірських населених пунктів в Україні» щодо збільшення державних 

гарантій в соціально-економічному розвитку населених пунктів, яким надано 

статус гірських, (реєстр. N22891 від 19.04.2013), поданий народними 

депутатами України Шлемком Д.Б., Гладієм В.І., Сікорою О.М., має вплив на 

показники бюджету (призведе до зменшення надходжень державного бюджету 

та збільшення видатків державного і місцевих бюджетів). 

У разі прийняття відповідного закону після 15 липня 2013 року він має 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року (або 1 січня наступного за цим 
року залежно від часу прийняття закону). 
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2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 
державного будівництва та місцевого самоврядування. 

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

України «Про позашкільну освіту» щодо забезпечення конституційного права 

громадян України на безоплатність позашкільної освіти (реєстр. Х!! 2066а 

від 20.05.2013), поданий народними депутатами України Мірошниченком І.М. 
та Мирним О.Б. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань науки і освіти. 

Законопроектом встановлюється норма, згідно із якою держава 

забезпечує доступність і безоплатність позашкільної освіти в державних і 

комунальних навчальних закладах. Відповідно вихованці, учні і слухачі, які є 

громадянами України, здобувають позашкільну освіту в державних та 

комунальних позашкільних навчальних закладах безоплатно. Поряд з тим, для 
дітей із багатодітних сімей, дітей із малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів, 
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування передбачено 

безоплатне здобуття позашкільної освіти у приватних позашкІЛЬНИХ 

навчальних закладах. 

Згідно із статтею 53 Конституції України держава забезпечує доступність 
і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, 
вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах; розвиток 

дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, 

вищої і післядипломної освіти, різних форм навчання. 

У статті 6 Закону України «Про позашкільну освіту» визначено, що 
здобуття позашкільної освіти rpунтується на принципі добровільності вибору 
типів закладів та видів діяльності, а також здійснюється за участю батьків або 

осіб, які їх замінюють, трудових колективів, громадських організацій, 

товариств, фондів. Тому у статті 26 цього Закону встановлено, що фінансове 
забезпечення державних і комунальних позашкільних навчальних закладів 

здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів, а також незаборонених 

законодавством України додаткових джерел. 

Відтак згідно з Бюджетним кодексом України видатки на позашкільну 

освіту забезпечуються з державного бюджету (позашкільні навчальні заклади 

та заходи з позашкільної роботи з дітьми згідно з переліком, затвердженим 

Кабінетом Міністрів України (стаття 87,) заходи республіканського Автономної 
Республіки Крим, обласного та районного значення з позашкільної роботи з 

дітьми (статті 89 та 90), що належать до видатків, які враховуються при 

визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів) та з місцевих бюджетів за 

рахунок видатків, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних 

трансфертів (стаття 91). Загалом на фінансове забезпечення позашкільної освіти 
при затвердженні відповідних бюджетів на 2013 рік враховані кошти в обсязі 
4 746,6 млн гривень. 
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Реалізація положень законопроекту про безоплатність позашкільної 

освіти в державних і комунальних призведе до значного збільшення видатків з 

державного та місцевих бюджетів на позашкільну освіту. Крім того, ймовірним 

джерелом видатків для безоплатної освіти окремої категорії дітей у приватних 

позашкільних навчальних закладах будуть кошти місцевого бюджету. 

Однак, в порушення вимог частини першої статті 27 Бюджетного кодексу 
України та частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради України до 
законопроекту не надано належне фінансово-економічне обrpунтування 

(включаючи відповідні розрахунки) та пропозиції для досягнення 

збалансованості бюджету. 

Міністерство фінансів України згідно з експертним висновком 

(від 17.06.2013 М 8055/0/2-13) вважає прийняття законопроекту недоцільним, 
посилаючись на те, що позашкільна освіта не є обов'язковою та вказуючи на 
неузгодженість положень законопроекту з положеннями Конституції У країни. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про позашкільну освіту» щодо забезпечення конституційного права громадян 

України на безоплатність позашкільної освіти (реєстр. N!! 2066а від 20.05.2013), 
поданий народними депутатами України Мірошниченком І.М. та Мирним О.Б., 

має вплив на показники бюджетів (збільшує видатки місцевих бюджетів). 

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

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

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

законодавчих актів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання 

(реєстр. N!! 2878 від 18.04.2013), поданий народними депутатами України 

Гриневич Л.М. та Сушкевичем В.М. 

Відмітили: 
Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань науки і освіти. 

Законопроект передбачає внесення змін до Закону України «Про загальну 

середню освіту», запроваджуючи часткове або повне утримання за рахунок 

держави дітей, які потребують соціальної допомоги, забезпечення дітей з 

особливими освітніми потребами безплатним гарячим харчуванням протягом 

усього періоду Їх навчання у загальноосвітньому навчальному закладі та 

встановлення педагогічного навантаження вихователям (асистентам вчителя) 

класів з інклюзивним навчанням у загальноосвітніх навчальних закладах 

25 годин на тиждень. 
А також з метою законодавчого закріплення інклюзивного навчання в 

системі дошкільної ОСВІТи запропоновані зміни до Закону України 
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«Про дошкільну освіту» в частиНІ впровадження в усіх типах дошкільних 

навчальних закладів принципів інклюзивного навчання. 

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що його 

реалізація не вплине на видаткову частину державного та місцевих бюджетів, 

а внесення запропонованих змін передбачає лише перерозподіл бюджетних 

асигнувань. 

Водночас положення законопроекту в частині забезпечення безплатним 

гарячим харчуванням протягом усього періоду навчання у загальноосвітньому 

навчальному закладі, встановлення педагогічного навантаження вихователям 

(асистентам вчителя) класІВ з ІНклюзивним навчанням призведуть до 

необхідності вишукання додаткових джерелу МІсцевих бюджетах для 
забезпечення видатків на освіту. 

Однак, в порушення вимог частини першої статті 27 Бюджетного кодексу 
України та частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради України до 
законопроекту не надано належне фінансово-економічне обrpунтування 

(включаючи відповідні розрахунки) та пропозицій для досягнення 

збалансованості бюджетів. 

Міністерство фінансів України вважає прийняття законопроекту 

недоцільним, мотивуючи тим, що питання організації інклюзивного навчання у 

дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах унормовано чинним 

законодавством. Крім того, зазначає, що положення законопроекту щодо 

забезпечення безоплатним гарячим харчуванням дітей з особливими потребами 

не узгоджується із статтею 5 Закону України «Про охорону дитинства», якою 
передбачено, що місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого 

самоврядування забезпечують організацію безкоштовного харчування учнів 1-4 
класів загальноосвітніх навчальних закладів, а також дітей-сиріт, дітей з 

неповних та багатодітних сімей у професійно-технічних навчальних закладах. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змІН до деяких законодавчих 
актів України про освіту щодо організаЦll інклюзивного навчання 

(реєстр. N!! 2878 від 18.04.2013), поданий народними депутатами України 

Гриневич Л.М. та Сушкевичем В.М., має вплив на показники бюджету 

(призведе до збільшення видатків місцевих бюджетів). 

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

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань науки 
І ОСВІти. 
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Законоnроектu, ню мають вплив на nОlШ3ники бюджетів 

та потребують узгодження з бюджеmнuм законодавством 

1.2.18. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект 

(реєстр. N!! 2945 від 26.04.2013), 
Царьовим О.А. 

Відмітили: 

Закону України про казино в 

поданий народним депутатом 

Україні 

України 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроект передбачає визначення правових засад державного 

регулювання проведення азартних ігор у казино, запровадження обмеження 

щодо проведення окремих видів азартних ігор та здійснення контролю за їх 

проведенням. 

При цьому, запропоновано скасувати Закон України від 15.05.2009 
N!! 1334 «Про заборону грального бізнесу в Україні», згідно з яким на всій 

території України забороняється гральний бізнес. 

Згідно з положеннями законопроекту планується запровадити 

ліцензування видів азартних ігор, зокрема, передбачено, що плата за ліцензію 
на організацію та проведення азартних ігор у казино становитиме 40 мільйонів 
гривень і сплачується рівними частинами щоквартально, а за видачу дубліката 

ліцензії пропонується справляти плату у розмірі одного мільйона гривень 

(строк дії відповідної ліцензії становитиме 7 років). Проектом закону також 
пропонується встановити відповідальність за порушення вимог цього закону 

(фінансові санкції у розмірі від 300 до 16 тис. мінімальних заробітних плат з 
конфіскацією грального обладнання). 

Отже, реалізація цих норм призведе до збільшення доходів бюджету від 

плати за відповідні ліцензії та може призвести до збільшення доходів 

державного бюджету від фінансових санкцій у випадку вчинення відповідних 

правопорушень. 

Разом з тим, належить відмітити, що запровадження грального бізнесу в 

Україні може створити негативні соціально-економічні наслідки для 
суспільства, а відтак потребуватиме додаткових видатків на Їх усунення. 

Автор законопроекту зазначає, що впорядкування системи діяльності у 

сфері організації та проведення азартних ігор, зокрема відповідного 

ліцензування, патентування, створить умови для збільшення доходів 
державного бюджету. Однак, у пояснювальній записці до законопроекту не 

надано фінансово-економічних обrpунтувань та розрахунків, у тому числі щодо 
впливу на показники бюджету. 

Абзацом сьомим пункту 1 статті 6 передбачено, що організатор азартних 
ігор зобов'язаний відраховувати не менше 5 відсотків доходів, які залишилися 
після формування призового фонду, на фінансування заходів по боротьбі з 

ігровою залежністю (лудоманією). Зазначена норма є виключно предметом 
регулювання бюджетного законодавства, а відтак суперечить положенням 

Бюджетного кодексу України, якими визначено, що бюджетна система України 
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і державний бюджет встановлюються виключно цим Кодексом та законом про 

Державний бюджет України (частина друга статті 4), а розподіл бюджету на 
загальний та спеціальний фонди, Їх складові частини визначаються виключно 

Бюджетним кодексом України та законом про Державний бюджет України 

(частина п'ята статті 13). 
Водночас, належить зауважити, що статтею 95 Конституції УІ\.-раїни 

встановлено, що виключно законом про Державний бюджет України 

визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і 

цільове спрямування цих видатків. 

Норми статей 14 та 15 законопроекту щодо видачі, переоформлення 

ліцензії, видачі дубліката, анулювання ліцензії на організацію та проведення 
азартних ігор у казино щодо зміни даних у документах, що додаються до заяви 

на отримання ліцензії, дублюють норми Закону України «Про ліцензування 

певних видів господарської діяльності», а тому, як зазначає Міністерство 

фінансів України, доцільно передбачити норму, відповідно до якої процедура 

ліцензування господарськоі діяльності з організаціі та проведення азартних ігор 

у казино буде здійснюватися згідно із Законом України «Про ліцензування 

певних видів господарської діяльності», з урахуванням особливостей, 

визначених цим законопроектом. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку 

висловлює зауваження до законопроекту та вважає за доцільне його прийняття 

за умови врахування наданих зауважень. 

УХВАЛИЛИ: 
1. Проект Закону України про казино в Україні (реєстр. N~ 2945 

від 26.04.2013), поданий народним депутатом України Царьовим О.А., матиме 
вплив на показники бюджету (призведе до збільшення доходів БЮдЖету щодо 

плати за ліцензії та може потребувати додаткових видатків державного 

бюджету на усунення негативних наслідків від грального бізнесу для 

суспільства). У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності 

згідно із законодавством; 
2. Рекомендувати при доопрацюванні законопроекту (реєстр. N~2945) 

привести його положення у відповідність до Бюджетного кодексу України, 

зокрема, абзац сьомий пункту І статті 6 виключити, як такий, що не відповідає 
частини другої статті 4 та частині п'ятій статті 13 цього Кодексу і є предметом 
регулювання виключно БЮдЖетного законодавства). 

3. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

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

України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, 
коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (щодо 
формування здорового способу життя у підлітків та молоді) (реєстр. N!! 2006а 
від 15.05.2013), поданий народним депутатом України Кіссе А.І. 
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Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується з 1 січня 2014 року спрямовувати щорічно 
1 % надходжень від акцизного податку з тютюнових виробів, тютюну та 

промислових замінників тютюну, спирту етилового та інших спиртових 

дистилятів, алкогольних напоїв на підтримку програм формування здорового 

способу життя молоді та соціальну рекламу щодо формування здорового 

способу життя У підлітків та молоді. 

Зазначене положення законопроекту суперечить частині другій статті 95 
Конституції України (згідно з якою виключно законом про Державний бюджет 

України визначаються будь-які видатки на загальносуспільні потреби, розмір і 

цільове спрямування ЦИХ видатків), частині другій статті 4 (згідно з якою 

виключно законом про Державний бюджет України визначаються 

надходження та витрати державного бюджету), частині п'ятій статті 13 
(згідно з якою розподіл бюджету на загальний та спеціальний фонди, їх 

складові частини визначаються виключно Бюджетним кодексом України та 

законом про Державний бюджет України), пунктам 7 і 8 частини другої 
статті 29 (згідно з якими акцизний податок зараховується до загального фонду 
державного бюджету) та пункту 6 частини першої статті 66 (згідно з яким 

акцизний податок, що сплачується платниками, які зареєстровані в 

Автономній Республіці Крим, зараховується до загального фонду бюджету 

Автономної Республіки Крим) Бюджетного кодексу України. 

Належить також зауважити, що порушене питання не є предметом 

регулювання Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу 

спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових 

виробів» і має унормовуватись виключно бюджетним законодавством, на що 

також звертає увагу у своєму експертному висновку Міністерство фінансів 
України. 

Незважаючи на можливі втрати доходів загального фонду бюджету, 

автором законопроекту не надано фінансово-економічні розрахунки та 

пропозиції змін до законодавчих актів України щодо скорочення витрат 

бюджету та/або пропозиції джерел додаткових надходжень бюджету для 

досягнення збалансованості бюджету, що не відповідає вимогам Бюджетного 

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

України (частина третя статті 91). 
Загалом Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку 

зазначає, що не підтримує прийняття законопроекту. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного 

і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (щодо формування 

здорового способу життя у підлітків та молоді) (реєстр. N~ 2006а 

від 15.05.2013), поданий народним депутатом України Кіссе А.І.: 
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- матиме вплив на показники бюджету (призведе до зменшення доходів 

загального фонду державного бюджету і бюджету Автономної Республіки 

Крим від акцизного податку). У разі прийняття відповідного закону до 

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

- суперечить статті 95 Конституції України та нормам Бюджетного 

кодексу України (зокрема, статтям 4, ІЗ, 29 та 66), а порушене у ньому питання 
є предметом регулювання виключно бюджетного законодавства. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

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

України «Про угоди про розподіл продукції» (щодо забезпечення інтересів 

територіальних громад, на території яких розташовані ділянки надр, що 

передаються у користування за угодою про розподіл продукції) (реєстр. N22936 
від 26.04.2013), поданий народним депутатом України Васюником І.В. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань економічної 

ПОЛlтики. 

Законопроектом пропонується включити до угоди про розподіл 

продукції - угоду між органом місцевого самоврядування, на території якого 

розташовані ділянки надр, що передаються у користування, та інвестором про 

організаційні, фінансові, економічні, соціальні, екологічні аспекти участі 

інвестора у розвитку відповідних територій. 

Крім того, пунктом 4 розділу І законопроекту пропонується внести зміни 
до статті 21 відповідного Закону, якими встановлюється, що на потреби 

територій тих районних рад, на яких розташовані ділянки надр, що передані у 

користування на умовах угоди, спрямовується не менше десяти відсотків 

вартості такої продукції пропорційно до обсягів продукції, що вироблена на 

території кожної відповідної районної ради. 

Зазначене положення законопроекту суперечить частині п'ятій статті 13 
(згідно з ЯКОЮ розподіл бюджету на загальний та спеціальний фонди, іх 

складові частини визначаються виключно Бюджетним кодексом Украі'ни та 

законом про Державний бюджет України) та пункту 55 частини другої 

статті 29 (згідно з яким кошти від використання (реалізацй) частини 

виробленої продукціі; що залишається у власності держави відповідно до угод 

про розподіл продукціі; зараховується до загального фонду державного 

бюджету) Бюджетного кодексу України. 

Належить також зауважити, що порушене питання є предметом 

регулювання виключно бюджетного законодавства. 

Незважаючи на можливі втрати доходів загального фонду державного 

бюджету, автором законопроекту не надано фінансово-економічні розрахунки 

та пропозиції змін до законодавчих актів У країни щодо скорочення витрат 
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бюджету та/або пропозиції джерел додаткових надходжень бюджету для 
досягнення збалансованості бюджету, що не відповідає вимогам Бюджетного 

кодексу України (частина перша cTaтri 27) та Регламенту Верховної Ради 
України (частина третя cTaтri 91). 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що не підтримує прийнятrя законопроекту, і зауважує, що пропозиція про 

спрямування не менше 1 О % вартості продукції на потреби територій не 
узгоджується з положеннями Бюджетного кодексу України. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про 
угоди про розподіл продукції» (щодо забезпечення інтересів територіальних 
громад, на території яких розташовані ділянки надр, що передаються у 

користування за угодою про розподіл продукції) (реєстр. N!! 2936 
від 26.04.2013), поданий народним депутатом України Васюником І.В.: 

- матиме вплив на показники бюджету (призведе до зменшення доходів 

загального фонду державного бюджету щодо коштів від використання 

(реалізаціі) частини виробленої продукції, що залишається у власності держави 

відповідно до угод про розподіл продукції). У разі прийнятrя 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 прийнятrя закону); 

- рекомендувати при доопрацюванні законопроекту (реєстр. N!! 2936) 
пункт 4 розділу І законопроекту (щодо змін до статті 21 Закону України 
«Про угоди про розподіл продукції») виключити, як такий, що суперечить 

нормам Бюджетного кодексу України (зокрема, статrям 13 та 29), а порушене 
цим пунктом питання є предметом регулювання виключно бюджетного 

законодавства. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

економічної політики. 

1.2.21. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змІН до деяких 

законодавчих актів України щодо забезпечення якісним харчуванням учнів 
молодших класів (початкових класів або 1-4 класів) у державних та 

комунальних загальноосвітніх навчальних закладах (реєстр. N!! 2867 
від 18.04.2013), поданий народним депутатом України Бандуровим В.Б. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань науки і освіти. 

У законопроекті пропонується: 

- забезпечувати харчування учнів 1-4 класів у навчальних закладах 

шляхом надання відповідної субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам. При цьому норми харчування щорічно має встановлювати Кабінет 

Міністрів України (зміни до статті 25 Закону України «Про освіту»); 
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проводити реорганізацію та ліквідацію діючих загальноосвітніх 

навчальних закладів, заснованих на комунальній формі власності, за рішенням 

засновника - органу місцевого самоврядування, погодженим з органом 

виконавчої влади обласного рівня, який здійснює управління у сфері освіти, та 

лише за згодою представницьких органів територіальних громад у формі 

рішення сесії сільських, селищних або міських рад (зміни до статті 11 Закону 
України «Про загальну середню освіту). 

Пропозиція щодо здійснення видатків на харчування учнів 1-4 класів 

шляхом надання субвенції з державного бюджету не узгоджується з вимогами 

статті 95 Конституції України та частини другої статті 4 Бюджетного кодексу 
України, згідно з якими виключно законом про Державний бюджет України 

визначаються надходження та витрати державного бюджету. Крім того, 

зазначена пропозиція суперечить частині першій. статті 25 Закон України 

«Про освіту», згідно із якою організація та відповідальність за харчування у 

державних навчальних закладах покладається на місцеві органи виконавчої 

влади та органи місцевого самоврядування, центральні органи виконавчої 

влади, яким підпорядковані навчальні заклади, керівників навчальних закладів і 

здійснюється за рахунок бюджетних асигнувань. 

Розмежування видатків між бюджетами та відповідальності за 

забезпечення таких видатків здійснено у Бюджетному кодексі України на 

основі принципу субсидіарності бюджетної системи (стаття 7), з урахуванням 
критеріїв повноти надання гарантованих послуг та максимально можливого 

наближення їх до безпосереднього споживача (стаття 86). 
Згідно з нормами статей 89-90 Бюджетного кодексу України видатки на 

утримання загальноосвітніх навчальних закладів України віднесено до 

видатків, що здійснюються з місцевих бюджетів та враховуються при 

визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів. Для визначення розподілу 

міжбюджетних трансфертів використовується фінансовий норматив бюджетної 

забезпеченості (стаття 94 цього Кодексу), який визначається шляхом ділення 
загального обсягу фінансових ресурсів, що спрямовуються на реалізацію 

бюджетних програм, на кількість населення чи споживачів гарантованих 

послуг. Прогнозний обсяг видатКlВ на плановий бюджетний період 

визначається окремо для кожної галузі, виходячи із загальних ресурсів 

зведеного бюджету України місцевих бюджетів та першочерговості 

соціальних видатків. 

Відтак, інший механізм забезпечення харчування учнів молодших класів 

не узгоджується із положеннями Бюджетного кодексу У країни щодо 

розмежування видатків між державним та місцевими бюджетами, та у разі його 

реалізації призведе до збільшення видатків державного бюджету. 

При цьому, в порушення вимог статті 91 Регламенту Верховної Ради 

України та CTaтrЇ 27 Бюджетного кодексу України суб'єктом законодавчої 
ініціативи до законопроекту не надано фінансово-економічних обгрунтувань 

(включаючи відповідні розрахунки) та пропозиції для досягнення 

збалансованості бюджету. 

Термін набрання чинності законом, визначений у законопроекті, не 
відповідає частині третій статті 27 Бюджетного кодексу України, якою 
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передбачено, що закони України або їх окремі положення, які впливають на 

показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або збільшують 

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

Поряд з тим, зміни, які пропонується внести до Закону У країни 

«Про загальну середню освіту» в частині реорганізації і ліквідації 

загальноосвітніх навчальних закладів, суперечать частинам 2,3 і 5 статті 11 
Закону України «Про загальну середню освіту». 

Міністерство фінансів України згідно з експертним висновком 

(від 20.05.2013 Ng 6537/0/2-13) вважає прийняття законопроекту недоцільним, 
зазначаючи, що положення законопроекту не узгоджуються з положеннями 

Бюджетного кодексу України, законів України «Про Державний бюджет 

України на 2013 рік» та «Про місцеве самоврядування в Україні», а також із 
законодавством про освіту. 

УХВАЛИЛИ: 
1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо забезпечення якісним харчуванням учнів молодших класів 

(початкових класів або 1-4 класів) у державних та комунальних 

загальноосвітніх навчальних закладах (реєстр. Х!! 2867 від 18.04.2013), поданий 
народним депутатом України Бандуровим В.В., має вплив на показники 

бюджетів (збільшує видатки державного бюджету). У разі прийняття 

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

2. Рекомендувати Комітету з питань науки і освіти при доопрацюванні 

законопроекту до другого читання узгодити його із статтями 4, 89-90 
Бюджетного кодексу України. 

3. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань науки 
1 ОСВІТи. 

1.2.22. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін та доповнень 

до деяких законів України щодо створення і використання корпоративних 

амортизаційних депозитних рахунків житлових будинків (реєстр. Х!! 2948 
від 28.04.2013), поданий народним депутатом України Морозенком Є.В. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального 

господарства та регіональної політики. 

Законопроектом пропонується внести зміни до Житлового кодексу 

Української РСР, Закону України «Про житлово-комунальні послуги» в частині 

запровадження корпоративних амортизаційних депозитних рахунків житлових 

будинків. 

Слід зазначити, що запропоновані зміни до Житлового кодексу 
Української РСР суперечать пропозиціям щодо Закону України «Про житлово-
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комунальні послуги», створюють умови для дублювання функцій органами 

місцевого самоврядування різних рівнів та не в повній МІрІ відповідають 

вимогам Бюджетного Кодексу України. 

Зокрема, відповідно до абзацу другого пункту 1 частини першої 

законопроекту виконавчі комітети обласних, міських (міст республіканського 

підпорядкування) рад народних депутатів створюють корпоративний 

амортизащиний депозитний рахунок (КАДР) житлового будинку та 

забезпечують використання його коштів за прямим призначенням - на 

капітальний або поточний ремонт будинку та його інженерних мереж. 

Така норма суперечить частині дев 'ятій статті 13 Бюдж:етного кодексу 
України, згідно з якою створення nозабюдж:етнux фондів органами держ:авної 

влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого 

самоврядування та іншими бюдж:етними установами не допускається. 

Законом України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» 

(стаття 7) та постановою правління Національного банку України від 12.11.2003 
X~492 «Про затвердження інструкції про порядок відкриття, використання і 

закриття рахунків у національній та іноземних валютах» визначено, що 

вкладний (депозитний) рахунок відкривається банком клієнту на договірній 

основі для зберігання коштів, що передаються клієнтом банку в управління на 

встановлений строк та під визначений процент (дохід) відповідно до умов 

договору. 

Відповідно до статті 47 Закону України «Про банки та банківську 

діяльність» банк має право надавати банківські та інші фінансові послуги. При 

цьому банк самостійно встановлює процентні ставки та комісійну винагороду 

за надані послуги. Враховуючи, що кошти, які планується залучати на КАДР, 

мають цільове призначення - капітальний або поточний ремонт будинку та його 
інженерних мереж, плату за надання банком послуг, відповідно до умов 

договору має сплатити клієнт - юридична особа, в даному випадку відповідний 
виконавчий комітет за рахунок коштів місцевих бюджетів. Тобто, реалізація 

положень законопроекту вимагає додаткових видатків з місцевих бюджетів, 

обсяг яких всупереч вимогам частини першої статті 27 Бюджетного кодексу та 
частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради України автором 

законодавчої ініціативи не обраховано. 

В той же час, пунктом 1 частини другої законопроекту визначається, щО 
КАДР житлового будинку відкриває його балансоутримувач власним коштом. 

Належить зауважити, що статтею 18 Житлового кодексу Української РСР 
визначено, що управління житловим фондом здійснюється власником або 
уповноваженим ним органом у межах, визначених власником. 

Крім того, витрати на поточний ремонт вже включені до тарифу на 

послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій відповідно 
до постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 Х!! 869. При цьому 
автором законодавчої ініціативи не надано обrpунтувань щодо розміру внесків 
та не вказано яким чином сплата таких внесків впливатиме на тариф. 

Термін набрання чинності, визначений у законопроекті, не відповідає 
частині третій статті 27 Бюджетного кодексу, якою передбачено, що закони 
України або їх окремі положення, ЯКl впливають на показники бюджету 
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(зменшують надходження бюджету та/або збільшують витрати бюджету) і 

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

Міністерство фінансів України не підтримує законопроект у запропонованій 
редакції. 

За узагальнюючим висновком Головного науково-експертного управління 

Апарату Верховної Ради України за результатами розгляду в першому читанні 

законопроект доцільно повернути суб'єкту законодавчої ініціативи на 

доопрацювання. 

УХВАЛИЛИ: 

1 Проект Закону України про внесення змін та доповнень до деяких 

законів України щодо створення і використання корпоративних амортизаційних 

депозитних рахунків житлових будинків (реєстр. К!! 2948 від 28.04.2013), 
поданий народним депутатом України Морозенком Є.Б., має вплив на 

показники бюджету (може призвести до збільшення видаткової частини 

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 наступного за цим року 
залежно від часу прийняття закону). 

2. Рекомендувати Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, 
містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики 

при доопрацюванні законопроекту виключити абзац другий пункту 1 частини 
першої законопроекту, що суперечить частині дев'ятій статті 13 Бюджетного 
кодексу У країни. 

3. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

будівництва, містобудування житлово-комунального господарства та 
регіональної політики. 

б) опосередкований 

1.2.23. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про ратифікацію Угоди між 

Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки про повітряне 

сполучення (реєстр. К!! 0020 від 07.05.2013), внесений Кабінетом Міністрів 

України. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет у 
закордонних справах. 

Законопроектом пропонується ратифікувати Угоду між Кабінетом 

Міністрів України та Урядом Турецької Республіки про повітряне сполучення, 
вчинену 22 грудня 2011 року в м. Анкарі. Дана Угода спрямована на створення 
двосторонньої договірно-правової бази для ЗДlИснення міжнародного 

повітряного сполучення між Україною та Турецькою Республікою. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку не 
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висловило зауважень щодо цього законопроекту та зауважило, що ратифікація 

цієї Угоди дозволить забезпечити створення та функціонування надійного 

правового механізму міжнародного рівня для реалізації й активізації процесу 

двосторонніх міждержавних зв'язків між У країною та Турецькою Республікою, 

подальшому розвитку співробітництва в галузі авіацlИНОГО транспорту, 

сприятиме налагодженню ділових зв'язків, подальшому розширенню географії 

польотів українських авіакомпаній. 

Водночас, слід зазначити, що реалізація законопроекту може мати вплив 

на доходну частину бюджету у разі передбачення у національному податковому 

законодавстві відповідних податкових преференцій, передбачених даною 

Угодою, зокрема, в частині звільнення Договірною Стороною в максимально 

можливому обсязі відповідно до національного законодавства своєї держави 

призначене авіапідприємство іншої Договірної Сторони від мита і зборів на 

повітряні судна, паливо, мастильні матеріали, витратні технічні запаси, запасні 

частини, включаючи двигуни, комплектне обладнання, бортові запаси 

(включаючи продукти харчування, напої та тютюнові вироби), необхідні 

документи (бланки квитків для автоматизованого заповнення, авіавантажні 

накладні, будь-які друковані матеріали з зображенням на них товарного знака 

авіапідприємства, які розповсюджуються призначеним авіапідприємством 

безкоштовно, та рекламні матеріали), а також на інші предмети, які призначені 

для використання або які використовуються виключно у зв'язку з 

експлуатацією чи обслуговуванням повітряних суден призначеного 

авіапідприємства іншої Договірної Сторони, що здійснюють перевезення на 

договірних лініях, крім зборів за надане обслуговування. Однак, розробником 

всупереч вимогам статті 27 Бюджетного кодексу України та статті 91 
Регламенту Верховної Ради України до законопроекту не надано фінансово

економічних обrpунтувань (розрахунків). 

Згідно з узагальнюючим висновком Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України Угода між Кабінетом Міністрів 

України та Урядом Турецької Республіки про повітряне сполучення може бути 

ратифікована. 

УХВАЛИЛИ: 
1. Проект Закону України про ратифікацію Угоди між Кабінетом 

Міністрів України та Урядом Турецької Республіки про повітряне сполучення 

(реєстр. N!! 0020 від 07.05.2013), внесений Кабінетом Міністрів України, 

має опосередкований вплив на показники бюджету (зменшує доходи 

державного бюджету у разі нормативно-правового врегулювання питання 

надання податкових преференцій). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України у закордонних 
справах. 
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1.2.24. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до 

Кримінального кодексу України (щодо посилення відповідальності за 

незаконне заволодіння транспортним засобом) (реєстр. N!! 2076а від 21.05.2013), 
поданий народним депутатом України Яценком А.В. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом пропонується внести зміни до статті 289 «Незаконне 
заволодіння транспортним засобом» Кримінального кодексу України в частині 

посилення кримінальної відповідальності за злочинні діяння, передбачені 

даною статтею, шляхом значного збільшення розмірів покарань, що містяться в 

санкціях даної статті. 

Так, зокрема, за незаконне заволодіння транспортним засобом 

передбачено встановити відповідальність у вигляді накладення штрафу від 2000 
до 3000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (діюча норма від 1 ООО до 
1200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян) або обмеження чи 

позбавлення волі на строк від 5 до 8 років (діюча норма від 3 до 5 років). 
За ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, 

або поєднанні з насильством, що не є небезпечним для життя чи здоров'я 

потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинені з 

проникненням у приміщення чи інше сховище, або якщо вони завдали значної 

матеріальної шкоди - встановлюється покарання у вигляді позбавлення волі на 
строк від 8 до 1 О років з конфіскацією майна або без такої (діюча норма від 5 до 
8 років з конфіскацією майна або без такоі). 

За вищезгадані дії вчинені організованою групою або поєднані з 

насильством, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або з погрозою 

застосування такого насильства, або якщо вони завдали великої матеріальної 
шкоди - встановлюється покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 1 О до 
15 років з конфіскацією майна або без такої (діюча норма від 7 до 12 років з 
конфіскацією майна або без такої). 

Слід зазначити, що реалізація законопроекту може призвести до 

збільшення надходжень до державного бюджету від штрафних санкцій та 

збільшення видатків державного бюджету на утримання засуджених до 

обмеження або позбавлення волі в установах виконання покарань за 

відповідний злочин, про що також відмічає у своєму експертному висновку 
Міністерство фінансів України. 

Міністерство фінансів не заперечує щодо прийняття даного 

законопроекту. 

Згідно із узагальнюючим висновком Головного науково-експертного 
управління Апарату Верховної Ради України за результатами розгляду в 

першому читанні законопроект доцільно відхилити. 
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УХВAJШЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Кримінального кодексу 
України (щодо посилення відповідальності за незаконне заволодіння 

транспортним засобом) (реєстр. N!! 2076а від 21.05.2013), поданий народним 
депутатом України Яценком А.В., має опосередкований вплив на показники 

бюджету (збільшуючи надходження та витрати державного бюджету при умові 

виявлення відповідних правопорушень та в залежності від санкцій, що 

застосовуватимуться). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

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

Податкового кодексу України щодо податкових наслідків визнання правочинів 

(угод, договорів) недійсними (нікчемними) (реєстр. N!! 2018а від 16.05.2013), 
поданий народними депутатами України Гіршфельдом А.М., Тігіпком сл. 

Відмітили: 
Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується доповнити главу 4 розділу ІІ Податкового 
кодексу України новою статтею 60-1, відповідно до якої встановлюється, що 
визнання угоди (договору) недійсною за рішенням суду не є підставою для 

зменшення або збільшення грошових зобов'язань платника податків та не 

призводить до зміни податкових баз (об'єктів оподаткування) з податку на 

додану вартість та/або податку на прибуток сторін угоди (договору). При 

цьому, визнання правочину (угоди, договору) недійсним (нікчемним), якщо 

його недійсність встановлена законом, не є підставою для зменшення або 

збільшення грошових зобов'язань платника податків та не призводить до зміни 

податкових баз (об'єктів оподаткування) з податку на додану вартість та/або 
податку на прибуток сторін угоди (договору). У такому випадку, податковий 

орган має право звернутися до суду з позовом про стягнення в дохід держави 

коштів, одержаних за правочином, вчиненим з метою, яка завідомо суперечить 

інтересам держави і суспільства, посилаючись на його нікчемність. 
Як зазначає Міністерство фінансів України, враховуючи складність 

доказу в судовому порядку нікчемності правочинів та існуючу судову 

практику, органи доходів і зборів будуть позбавлені можливості визначати 
платникам податків, які укладають нікчемні правочини, податкові зобов'язання, 

упереджувати незаконно заявлене відшкодування з бюджету податку на додану 

вартість та застосовувати штрафні санкції відповідно до вимог Податкового 

кодексу України. Така ситуація призведе до неможливості виконання в повній 

мірі органами доходів і зборів контролюючих функцій, що опосередковано 

може вплинути на зменшення надходжень до бюджету. 
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Однак, авторами законопроекту не надано пропозицій змін до 

законодавчих актів України щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел 

додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету. Це 

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

Крім того, передбачена законопроектом дата набрання чинності 

відповідного закону (з дня, наступного за днем його опублікування) не 

відповідає вимогам частини третьої статті 27 Бюджетного кодексу України 
щодо терміну набрання чинності законів України, які мають вплив на 

показники бюджету, та підпункту 4.1.9 пункту 4.1 і пункту 4.5 статті 4 
Податкового кодексу України щодо стабільності податкового законодавства. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що не підтримує законопроект та зауважує, що на сьогодні відповідні 

відносини у сфері оподаткування регулюються підпунктом 4.1.4 пункту 4.1 
статті 4, пунктом 44.1 статті 44, статтею 61 Податкового кодексу України та 
Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», 

на що також звертає увагу Вищий адміністративний суд України (.Qucm 
від 02.06.2011 М 742/1 1/1 3-11). 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо податкових наслідків визнання правочинів (угод, договорів) 

недійсними (нікчемними) (реєстр. Н!! 2018а від 16.05.2013), поданий народними 
депутатами України Гіршфельдом А.М., Тігіпком с.л., матиме 

опосередкований вплив на показники бюджету (може призвести до зменшення 

доходів бюджету). 

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

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

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

Кримінального кодексу У країни щодо відповідальності за умисне порушення 

нарахування, обчислення або сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування чи збору на загальнообов'язкове пенсійне 

страхування (реєстр. Н!! 2074а від 21.05.2013), поданий народним депугатом 
України Олійником В.М. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Відповідно до пояснювальної записки законопроект розроблено з метою 

підвищення ефективності кримінально-правової охорони системи 

загальнообов'язкового державного соціального страхування, реалізації 
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конституційних гарантій громадян У країни на соціальний захист, недопущення 

втрат фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування. 

У законопроекті пропонується викласти в новій редакції статтю 212-1 
Кримінального кодексу України, в якій, зокрема, зменшити основні покарання 

у вигляді штрафу та ввести покарання у вигляді обмеження волі за умисне 

порушення порядку нарахування, обчислення або сплати єдиного внеску на 

загальнообов 'язкове державне пенсійне та соціальне страхування. 

Запровадження запропонованих у законопроекті положень може 

призвести до зменшення доходів бюджету у разі виявлення відповідних 

порушень (внаслідок зменшення розміру штрафів), та може потребувати 

додаткових видатків державного бюджету на утримання ув' язнених. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку вважає, 

що законопроект потребує доопрацювання та висловлює зауваження до його 

положень, а саме: пропозиція щодо заміни термінологічного звороту «страхові 

внески на загальнообов 'язкове державне пенсійне страхування» на «збір на 

обов'язкове державне пенсійне страхування» не відповідає законодавству про 

загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, а положення щодо заміни 

видів покарання за злочини, передбачені статтею 212-1 Кримінального кодексу 
України, потребують додаткового обrрунтування із врахуванням необхідності 

дотримання диференціації кримінальної відповідальності залежно від ступеню 

тяжкості вчиненого злочину. 

Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної 

Ради України не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Кримінального кодексу 
України щодо відповідальності за умисне порушення нарахування, обчислення 

або сплати єдиного внеску на загально обов 'язкове державне соціальне 

страхування чи збору на загальнообов 'язкове пеНСІИне страхування 

(реєстр. N~ 2074а від 21.05.2013), поданий народним депутатом України 

Олійником В.М., матиме опосередкований вплив на показники бюджету (може 

призвести до зменшення доходів бюджету та потребувати додаткових видатків 

державного бюджету на утримання ув'язнених у разі виявлення відповідних 

порушень). 

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

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

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Голосували: «За» - одноголосно. 
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2. Про погодження передачі бюджетних призначень та перерозподілу видатків 
державного бюджету, передбачених головним розпорядникам КОШТlв 

державного бюджету. 

2.1. СЛУХАЛИ: 
Інформацію Керівника Секретаріату Центральної виборчої комісії 

Суярка с.М. про погодження перерозподілу деяких видатків державного 

бюджету, передбачених Центральній виборчій комісії на 2013 рік. 

Відмітили: 
До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету надІИшло 

звернення Центральної виборчої комісії від 21.06.2013 N!! 21-18-1181 щодо 
погодження перерозподілу деяких видатків державного бюджету, передбачених 

Центральній виборчій комісії, відповідно до пункту 1 розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 12.06.2013 N!!417-p «Про перерозподіл деяких видатків 
державного бюджету, передбачених Центральній виборчій комісії на 2013 рік». 

Комітетом погодження перерозподілу видатків державного бюджету за 

бюджетними програмами в межах загального обсягу бюджетних призначень 
головного розпорядника коштів державного бюджету здійснюється відповідно 

до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України. Згідно із 

зазначеною вимогою Бюджетного кодексу України перерозподіл видатків 

здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів У країни, погодженим з 

Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. Такий порядок 

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

Пунктом 1 зазначеного вище розпорядження Уряду встановлено 

здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених 
Центральній виборчій комісії на 2013 рік у загальному фонді державного 

бюджету, перерозподіл видатків споживання в сумі 1 1 209 тис. грн шляхом 
зменшення Їх обсягу за програмою 6731 О 1 О «Керівництво та управління у сфері 
проведення виборів та референдумів» та збільшення їх обсягу (у тому числі 
оплата праці - 6 347,3 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв -
864,8 тис. грн) за програмою 6731020 «Проведення виборів народних депутатів 
Українн» для погашення заборгованості за виконані роботи із створення та 

забезпечення функціонування системи відеоспостереження, відеозапису і 
трансляції зображення для спостереження за організацією проведення 

голосування та підрахунку голосів на звичайних виборчих дільницях під час 
проведення виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року. 

Міністерству фінансів доручено після погодження зазначеного 

перерозподілу видатків забезпечити внесення відповідних змін до розпису 

державного бюджету. 

Обrpунтування щодо зазначеного перерозподілу видатків державного 

бюджету наведено у матеріалах Центральної виборчої комісії. 

Голова підкомітету з питань видатків державного бюджету Пресман о.с. 
вніс пропозицію підтримати перерозподіл видатків державного бюджету, 
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встановлений пунктом 

від 12.06.2013 N!! 417-р. 

УХВАЛИЛИ: 

розпорядження Кабінету Міністрів У країни 

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

погодити перерозподіл видатків споживання державного бюджету в 

межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Центральній 

виборчій комісії на 2013 рік у загальному фонді державного бюджету, що 

визначено пунктом 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.06.2013 
N!! 417-р, а саме: 

- зменшення їх обсягу за програмою 6731 О 1 О «Керівництво та управління 
у сфері проведення виборів та референдумів» на 11 209 тис. грн (у тому числі 
оплата праці - 6347,3 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв -
864,8 тис. грн); 

- збільшення їх обсягу за програмою 6731020 «Проведення виборів 

народних депутатів України» на 11 209 тис. грн для погашення заборгованості 
за виконані роботи із створення та забезпечення функціонування системи 

відеоспостереження, відеозапису і трансляції зображення для спостереження за 

організацією проведення голосування та підрахунку голосів на звичайних 

виборчих дільницях під час проведення виборів народних депутатів України 

28 жовтня 2012 року. 

Голосували: «ЗЮ> - 27, «проти» - 2, «утримались» - 2. 

2.2. СЛУХАЛИ: 
Інформацію Голови Державної судової адміністрації України 

Кирилюка Р.І. про погодження перерозподілу деяких видатків державного 

бюджету, передбачених Державній судовій адміністрації на 2013 рік. 

Відмітили: 

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету надійшло 

звернення Державної судової aДMlНlcтpaцiї України від 21.06.2013 
N!! 11-3573/13 щодо погодження перерозподілу деяких видатків державного 
бюджету, передбачених Державній судовій адміністрації, відповідно до 

пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.06.2013 N2421-p 
«Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених 

Державній судовій адміністрації на 2013 рію>. 
Комітетом погодження перерозподілу видатків державного бюджету за 

бюджетними програмами в межах загального обсягу бюджетних призначень 

головного розпорядника коштів державного бюджету здійснюється відповідно 

до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу У країни. Згідно із 

зазначеною вимогою Бюджетного кодексу України перерозподіл видатків 

державного бюджету здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України, 

погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. Такий 

порядок затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 
N!! 18 (зі змінами від 21.03.2012 N!! 217). 
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Пунктом зазначеного вище розпорядження Уряду встановлено 

здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених 

Державній судовій адміністрації на 2013 рік, перерозподіл видатків розвитку 
державного бюджету за спеціальним фондом щляхом: 

1) зменшення їх обсягу за програмою 0501010 «Організаційне 

забезпечення діяльності судів та установ судової системи» на 

45721,1 тис. гривень; 
2) збільшення Їх обсягу за програмами: 
0501020 «Здійснення правосуддя місцевими господарськими судами» на 

6725,9 тис. гривень; 
0501030 «Здійснення правосуддя апеляційними загальними судами» на 

15825 тис. гривень; 
0501040 «Здійснення правосуддя місцевими загальними судами» на 

15525,2 тис. гривень; 
0501080 «Здійснення правосуддя апеляційними господарськими судами» 

на 6945 тис. гривень; 
0501170 «Здійснення правосуддя місцевими адміністративними судами» 

на 700 тис. гривень. 
Міністерству фінансів доручено після погодження зазначеного 

перерозподілу видатків забезпечити внесення відповідних змін до розпису 

державного бюджету. 

У поясненні щодо здійснення такого перерозподілу видатків державного 

бюджету, наведеному у листі Державної судової адміністрації, зокрема, 

відмічається необхідність забезпечення судів загальної юрисдикції належними 

службовими приміщеннями. З цією метою передбачено закінчення будівництва 
приміщень суду, будівельна готовність яких становить 70 відсотків і більше, та 
капітальний ремонт дахів приміщень судів, що знаходяться в аварійному стані. 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати - члени Комітету з 
питань бюджету Шуфрич Н.І., Путілов А.С., Пресман О.С. 

Голова підкомітету з питань видатків державного бюджету Пресман О.С. 
вніс пропозицію підтримати перерозподіл видатків державного бюджету, 

встановлений пунктом 1 розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 19.06.2013 N!! 421-р. 

УХВАЛИЛИ: 

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

погодити перерозподіл видатків розвитку державного бюджету за 
спеціальним фондом у межах загального обсягу бюджетних призначень, 

передбачених Державній судовій адміністрації на 2013 рік, що визначено 

пунктом 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.06.2013 N!! 421-р, 
а саме: 

1) зменшення Їх обсягу за програмою 0501010 «Організаційне 
забезпечення діяльності судів та установ судової системи» на 

45721,1 тис. гривень; 
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2) збільшення їх обсягу за програмами: 
0501020 «Здійснення правосуддя місцевими господарськими судами» на 

6725,9 тис. гривень; 
0501030 «Здійснення правосуддя апеляційними загальними судами» на 

15825 тис. гривень; 
0501040 «Здійснення правосуддя місцевими загальними судами» на 

15525,2 тис. гривень; 
0501080 «Здійснення правосуддя апеляційними господарськими судами» 

на 6945 тис. гривень; 
0501170 «Здійснення правосуддя місцевими адміністративними судами» 

на 700 тис. гривень. 

Голосували: «за» - 29, «проти» - О, «утримались» - 2. 

2.3. СЛУХАЛИ: 
Інформацію Голови Державної судової адміністрації України 

Кирилюка Р.І. про погодження перерозподілу деяких видатків державного 

бюджету, передбачених Державній судовій адміністрації на 2013 рік. 

Відмітили: 

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету надійшло 

звернення Державної судової аДМІНІстрації України від 02.07.2013 
N2 11-3789/13 щодо погодження перерозподілу видатків державного бюджету 
відповідно до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених 

Державній судовій адміністрації на 2013 рік». 
Комітетом погодження перерозподілу видатків державного бюджету за 

бюджетними програмами в межах загального обсягу бюджетних призначень 

головного розпорядника коштів державного бюджету здійснюється відповідно 

до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України. Згідно із 

зазначеною вимогою Бюджетного кодексу України перерозподіл видатків 

державного бюджету здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України, 

погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. Такий 

порядок затверджено постановою Кабінету Міністрів України від І 2.0 І .20 І І 

N2 18 (зі змінами від 21.03.2012 N2217). 
Пунктом 1 зазначеного проекту розпорядження Уряду встановлено 

здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених 

Державній судовій адміністрації на 2013 рік, перерозподіл видатків державного 
бюджету за спеціальним фондом шляхом: 

- зменшення обсягу видатків споживання за програмами: 
0501160 «Здійснення правосуддя апеляційними адміністративними 

судами» на 27125,9 тис. гривень; 
0501170 «Здійснення правосуддя місцевими адміністративними судами» 

на 1836,4 тис. гривень; 
- збільшення обсягу видатків розвитку за програмами: 
0501160 «Здійснення правосуддя апеляційними адміністративними 

судами» на 17290,2 тис. гривень; 
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0501170 «Здійснення правосуддя місцевими адміністративними судами» 
на 11672,1 тис. гривень. 

Міністерству фінансів доручено після погодження зазначеного 

перерозподілу видатків забезпечити внесення відповідних змін до розпису 

державного бюджету. 

У поясненні щодо здійснення такого перерозподілу видатків державного 

бюджету, наведеному у листі Державної судової адміністрації, зокрема 

зазначається, що перерозподіл видатків здійснюється з метою погашення 

кредиторської заборгованості, що виникла станом на 1 січня 2013 року в 
адміністративних судах, а також покращення умов здійснення правосуддя 

адміністративними судами шляхом проведення капІТального ремонту 

інженерних систем, покрівлі, систем газо- та водопостачання, які знаходяться в 

аварійному стані, обладнання котелень в судах, реконструкції систем опалення, 

ремонту залів судових засідань, реконструкції нежитлових приміщень під 

адміністративні будівлі, а також часткового оновлення комп'ютерів, принтерів, 

ксероксів, факсів, багатофункціональних пристроїв, серверного обладнання та 

систем фіксування судового процесу. 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати - члени Комітету з 

питань бюджету Медуниця о.Б., Шуфрич Н.І., Пресман о.с. 

Голова підкомітету з питань видатків державного бюджету Пресман о.с. 

вніс пропозицію підтримати перерозподіл видатків державного бюджету, 

встановлений пунктом 1 проекту розпорядження Кабінету Міністрів України. 

УХВАЛИЛИ: 

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

погодити перерозподіл видатків державного бюджету за спеціальним 

фондом у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених 

Державній судовій адміністрації на 2013 рік, що визначено пунктом 1 проекту 
розпорядження Кабінету Міністрів України (поданого листом Державної 

судової адміністрації України від 02.07.2013 N!! 11-3789/13), за умови 

унормування такого перерозподілу рішенням Кабінету Міністрів У країни, 

а саме: 

- зменшення обсягу видатків споживання за програмами: 
0501160 «Здійснення правосуддя апеляційними адміністративними 

судами» на 27125,9 тис. гривень; 
0501170 «Здійснення правосуддя місцевими адміністративними судами» 

на 1836,4 тис. гривень; 
- збільшення обсягу видатків розвитку за програмами: 
0501160 «Здійснення правосуддя апеляційними адміністративними 

судами» на 17290,2 тис. гривень; 
0501170 «Здійснення правосуддя місцевими адміністративними судами» 

на 11672,1 тис. гривень. 

Голосували: «зю) - 29, «протю) - О, «утримались» - 2. 
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2.4. СЛУХАЛИ: 
Інформацію заступника Голови Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій Бойка АЛ. про погодження перерозподілу деяких 

видатків державного бюджету, передбачених Державній службі з надзвичайних 

ситуацій на 2013 рік. 

Відмітили: 

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету надlИШЛО 
звернення Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 25.06.2013 
N!! 01-5689/202 щодо погодження перерозподілу деяких видатків державного 
бюджету, передбачених Державній службі з надзвичайних ситуацій, відповідно 

до пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.06.2013 N!! 431-р 
«Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених 

Державній службі з надзвичайних ситуацій на 2013 рік». 
Комітетом погодження перерозподілу видатків державного бюджету за 

бюджетними програмами в межах загального обсягу бюджетних призначень 

головного розпорядника коштів державного бюджету здійснюється відповідно 

до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України. Згідно із 

зазначеною вимогою Бюджетного кодексу України перерозподіл видатків 

державного бюджету здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів У країни, 

погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. Такий 

порядок затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 
N!! 18 (зі змінами від 21.03.2012 N!! 217). 

Пунктом 1 зазначеного вище розпорядження Уряду встановлено 

здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених 

Державній службі з надзвичайних ситуацій на 2013 рік у загальному фонді 

державного бюджету, перерозподіл видатків у сумі 4031,6 тис. гривень шляхом 
зменшення обсягу видатків споживання за програмою 3701280 «Забезпечення 
діяльності сил цивільного захисту» (оплата праці) і збільшення обсягу видатків 

розвитку за програмою 3701070 «Прикладні наукові та науково-технічні 

розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним 

замовленням у сфері гідрометеорології, підготовка наукових кадрів». 

Міністерству фінансів доручено після погодження зазначеного 

перерозподілу видатків забезпечити внесення відповідних змін до розпису 

державного бюджету. 

У поясненні щодо здійснення такого перерозподілу видатків державного 

бюджету, наведеному у листі Державної служби з надзвичайних ситуацій, 

зокрема, відмічається, що потреба у перерозподілі бюджетних коштів пов'язана 

з тим, що передбачені у 2013 році кошти на утримання Українського науково
дослідного гідрометеорологічного інституту не забезпечують виплату 

заробітної плати науковцям та співробітникам інституту, що призведе до 
виникнення кредиторської заборгованості із виплати заробітної плати та 

соціальної напруги серед працівників. 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати - члени Комітету з 
питань бюджету Шуфрич Н.І., Путілов А.с., Пресман о.с., Фищук о.г., 
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Гєллєр Є.Б., а також заступник Голови Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій Бойко АЛ. 

Голова підкомітету з питань видатків державного бюджету Пресман о.с. 

вніс пропозицію підтримати перерозподіл видатків державного бюджету, 

встановлений пунктом 1 розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 19.06.2013 N!! 431-р. 

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

Бюджетного кодексу України: 

погодити перерозподіл видатків державного бюджету в сумі 

4031,6 тис. гривень у межах загального обсягу бюджетних призначень, 

передбачених Державній службі з надзвичайних ситуацій на 2013 рік у 

загальному фонді державного бюджету, шляхом зменшення обсягу видатків 

споживання за програмою 3701280 «Забезпечення діяльності сил цивільного 
захисту» (оплата праці) і збільшення обсягу видатКіВ розвитку за 

програмою 3701070 «Прикладні наукові та науково-технічні розробки, 

виконання робіт за державними цільовими програмами і державним 

замовленням у сфері гідрометеорології, підготовка наукових кадрів», що 

визначено пунктом 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.06.2013 
N!!431-p. 

Голосували: «зю) - одноголосно. 

2.5. СЛУХАЛИ: 
Інформацію заступника Міністра - керівника апарату Міністерства 

аграрної політики та продовольства України Сеня О.В. про погодження 

перерозподілу бюджетних призначень у межах загального обсягу бюджетних 

призначень, передбачених у 2013 році Міністерству аграрної політики та 

продовольства України у загальному фонді державного бюджету. 

Відмітили: 

До Комітету Верховної Ради У країни з llитань бюджету надійшло 

звернення Міністерства аграрної політики та продовольства У країни 

від 21.06.2013 N!! 37-21-2-4/12267 щодо погодження перерозподілу видатків 
державного бюджету згідно з пунктом 1 розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 19.06.2013 N!! 432-р «Про перерозподіл деяких видатків державного 
бюджету, передбачених Міністерству аграрної політики та продовольства на 

2013 рік». 
Комітетом погодження перерозподілу видатків державного бюджету за 

бюджетними програмами в межах загального обсягу бюджетних призначень 

головного розпорядника коштів державного бюджету здійснюється відповідно 
до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України. Згідно із 
зазначеною вимогою Бюджетного кодексу України перерозподіл видатків 
державного бюджету здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України, 

погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. Такий 
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порядок затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 
N!! 18 (зі змінами). 

Пунктом 1 розпорядження Уряду від 19.06.2013 N!! 432-р встановлено 
здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених 

Міністерству аграрної політики та продовольства на 2013 рік у загальному 
фонді державного бюджету за програмою 2801160 «Ліквідація та екологічна 
реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства 

«Солотвинський солеруднию) Тячівського району Закарпатської області», 

перерозподіл видатків у сумі 7003,7 тис. гривень шляхом зменшення обсягу 
видатків споживання та збільшення обсягу видатків розвитку. 

Міністерству фінансів доручено після погодження зазначеного 

перерозподілу видатків забезпечити внесення відповідних змін до розпису 
державного бюджету. 

В обrpунтуванні щодо запропонованого перерозподілу видатків бюджету, 

наведеному у матеріалах Міністерства аграрної політики та продовольства, 

зокрема зазначається про необхідність спрямування бюджетних коштів на 

оплату вартості проектно-кошторисної документації та заходів капітального 
характеру, що передбачено порядком використання коштів, передбачених в 

державному бюджеті для фінансування заходів з ліквідації та екологічної 

реабілітації території впливу гірничих робіт державного підприємства 
«Солотвинський солеруднию) Тячівського району Закарпатської області 

(затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2012 N!! 124, зі 
змінами від 11.04.2012 N!! 362). 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати - члени Комітету з 

питань бюджету Шуфрич Н.І., Пресман о.с. 

Голова підкомітету з питань видатків державного бюджету Пресман о.с. 

вніс пропозицію підтримати перерозподіл видатків державного бюджету, 

встановлений пунктом 1 розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 19.06.2013 N!! 432-р. 

УХВАЛИЛИ: 

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

погодити перерозподіл видатків в межах загального обсягу бюджетних 

призначень, передбачених у 2013 році Міністерству аграрної політики та 

продовольства в загальному фонді державного бюджету за програмою 2801160 
«Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт 
державного підприємства «Солотвинський солеруднию) Тячівського району 

Закарпатської області» у сумі 7003,7 тис. гривень шляхом зменшення обсягу 
видатків споживання та збільшення обсягу видатків розвитку, що визначено 

пунктом 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.06.2013 N!! 432-р. 

Голосували: «зю) - 30, «проти» - О, «утримались» - 1. 
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2.6. СЛУХАЛИ: 
Інформацію заступника Голови Державного агентства автомобільних 

доріг України Галушко В.О. про погодження перерозподілу видатків 

державного бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень, 

передбачених у 2013 році Державному агентству автомобільних доріг у 

спеціальному фонді державного бюджету. 

Відмітили: 

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету надійшло 

звернення Державного агентства автомобільних доріг від 02.07.2013 
N!! 1854/1/6.1-4 щодо погодження перерозподілу видатків державного бюджету 
згідно із пунктом 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 
N!! 445-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, 

передбачених Державному агентству автомобільних доріг на 2013 рік». 
Комітетом погодження перерозподілу видатків державного бюджету за 

бюджетними програмами в межах загального обсягу бюджетних призначень 

головного розпорядника коштів державного бюджету здійснюється відповідно 
до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України. Згідно із 

зазначеною вимогою Бюджетного кодексу України перерозподіл видатків 

державного бюджету здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України, 

погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. Такий 

порядок затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 
N!! 18 (зі змінами). 

Пунктом 1 розпорядження Уряду від 26.06.2013 N!! 445-р встановлено 
здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених 

Державному агентству автомобільних доріг на 2013 рік у спеціальному фонді 
державного бюджету, перерозподіл видатків у сумі 973300 тис. гривень 
шляхом зменшення обсягу видатків споживання за програмою 3111030 
«Виконання боргових зобов'язань за кредитами, отриманими під державні 
гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування» та 
збільшення обсягу видатків розвитку за програмою 3111020 «Розвиток мережі 
та утримання автомобільних доріг загального користування». 

Міністерству фінансів доручено після погодження зазначеного 

перерозподілу видатків забезпечити внесення відповідних змін до розпису 
державного бюджету. 

В обrpунтуванні щодо запропонованого перерозподілу видатків 
державного бюджету, наведеному у матеріалах Державного агентства 

автомобільних доріг, зокрема зазначається, що отримання зазначених коштів 
дозволить забезпечити виконання обсягів робіт з поточного ремонту та 

утримання автомобільних доріг загального користування за рахунок економії 
коштів (за програмою 3111030), що виникла у зв'язку з пролонгацією дії 

кредитного договору між Укравтодор ом та АТ «Укрексімбанк» (відповідно до 

погодженої з Міністерством фінансів України додаткової угоди), де 

передбачено погашення кредиту не у 2013 році, а протягом 2015-2016 років. 
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В обговоренні питання взяли участь народні депутати - члени Комітету з 

питань бюджету Шуфрич Н.І., Пресман О.С., ГЄJШєр Є.Б., Слюз т.я., 

Калетник О.М. 

Голова підкомітету з питань видатків державного бюджету Пресман о.с. 

ВНіс пропозицію підтримати перерозподіл видатків державного бюджету, 

встановлений пунктом 1 розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 26.06.2013 Х!! 445-р. 

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

Бюджетного кодексу України: 

погодити перерозподіл видатків у сумі 973 300 тис. гривень в межах 

загального обсягу бюджетних призначень, передбачених у 2013 році 
Державному агентству автомобільних доріг в спеціальному фонді державного 

бюджету, шляхом зменшення обсягу видатків споживання за 
програмою 3111030 «Виконання боргових зобов' язань за кредитами, 

отриманими під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг 

загального користування» та збільшення обсягу видатків розвитку за 

програмою 3111020 «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг 

загального користування», що визначено пунктом 1 розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 26.06.2013 Х!! 445-р. 

Голосували: «за» - 29, «проти» - о, «утримались» - 2. 

2.7. СЛУХАЛИ: 
Інформацію заступника Голови Державної міграційної служби України 

Грицака В.М. про погодження перерозподілу деяких видатків державного 

бюджету, передбачених Міністерству внутрішніх справ на 2013 рік. 

Відмітили: 

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету надlИШЛО 

звернення Міністерства внутрішніх справ України від 02.07.2013 Х!! 11136/Лк 

щодо погодження перерозподілу деяких видатків державного бюджету, 

передбачених Міністерству внутрішніх справ, відповідно до пункту 1 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 Х!! 446-р 

«Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених 

Міністерству внутрішніх справ на 2013 рік». 
Комітетом погодження перерозподілу видатків державного бюджету за 

бюджетними програмами в межах загального обсягу бюджетних призначень 

головного розпорядника коштів державного бюджету здійснюється відповідно 

до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України. Згідно із 
зазначеною вимогою Бюджетного кодексу України перерозподіл видатків 

державного бюджету здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України, 

погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. Такий 

порядок затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 
Х!! 18 (зі змінами від 21.03.2012 Х!! 217). 
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Пунктом зазначеного вище розпорядження Уряду встановлено 

здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених 

Міністерству внутрішніх справ на 2013 рік у спеціальному фонді державного 
бюджету, перерозподіл видатків споживання у сумі 504127,4 тис. гривень 
шляхом зменшення їх обсягу за програмою 1001050 «Забезпечення захисту 
прав і свобод громадян, суспільства і держави від протиправних посягань, 

охорона громадського порядку та протидія незаконній міграції» та відповідного 

збільшення Їх обсягу за програмою 1004020 «Забезпечення виконання завдань 
та функцій у сфері громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб». 

У поясненні щодо здійснення такого перерозподілу видатків державного 

бюджету, наведеному у листі Міністерства внутрішніх справ, зокрема 

відмічається, що потреба у перерозподілі бюджетних коштів пов'язана із 
необхідністю вирішення питання щодо виконання та реалізації Закону України 

«Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що 

підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи ті спеціальний 

статус» у частині забезпечення бланковою продукцією, зокрема, бланками 

паспортів громадянина України для виїзду за кордон. 

Голова підкомітету з питань видатків державного бюджету Пресман о.с. 

вніс пропозицію підтримати перерозподіл видатків державного бюджету, 

встановлений пунктом 1 розпорядження Кабінету Міністрів У країни 

від 26.06.2013 N!! 446-р. 

УХВАЛИЛИ: 

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

погодити перерозподІЛ видатків державного бюджету в сумі 

504127,4 тис. гривень (видатки споживання) у межах загального обсягу 

бюджетних призначень, передбачених Міністерству внутрішніх справ на 

2013 рік у спеціальному фонді державного бюджету, шляхом зменшення їх 
обсягу за програмою 1 оо 1 050 «Забезпечення захисту прав і свобод громадян, 

суспільства і держави від протиправних посягань, охорона громадського 

порядку та протидія незаконній міграції» та відповідного збільшення за 

програмою 1004020 «Забезпечення виконання завдань та функцій у сфері 

громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб», що визначено пунктом 1 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 N!! 446-р. 

Голосували: «зю> - 30, «проти» - о, «утримались» - 1. 

2.8. СЛУХАЛИ: 
Інформацію заступника Голови Державної міграційної служби України 

Грицака В.М. про погодження перерозподілу деяких видатків державного 

бюджету, передбачених Міністерству внутрішніх справ на 2013 рік. 

Відмітили: 

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету надlИШЛО 

звернення Міністерства внутрішніх справ України від 02.07.2013 N!! 11137ІЛк 
щодо погодження перерозподілу деяких видатків державного бюджету, 
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передбачених Міністерству внутрішніх справ, відповідно до пункту 1 
розпорядження Кабінету Міністрів України вІД 26.06.2013 N!! 447-р 
«Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених 

Міністерству внутрішніх справ на 2013 рік». 
Комітетом погодження перерозподілу видатків державного бюджету за 

бюджетними програмами в межах загального обсягу бюджетних призначень 

головного розпорядника коштів державного бюджету здійснюється відповідно 

до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України. Згідно із 

зазначеною вимогою Бюджетного кодексу України перерозподіл видатків 

державного бюджету здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України, 

погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. Такий 

порядок затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 
N!! 18 (зі змінами від 21.03.2012 N!! 217). 

Пунктом 1 зазначеного вище розпорядження Уряду встановлено 

здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених 

Міністерству внутрішніх справ на 2013 рік у загальному фонді державного 
бюджету, перерозподіл видатків споживання у сумі 1290 тис. гривень шляхом 
зменшення Їх обсягу за програмою 1004010 «Керівництво та управління у сфері 
міграції, громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб» та відповідного 

збільшення за програмою 1004020 «Забезпечення виконання завдань та функцій 
у сфері громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб». 

Міністерству фінансів доручено після погодження зазначеного 

перерозподілу видатків забезпечити внесення відповідних змін до розпису 

державного бюджету. 

У поясненні щодо здійснення такого перерозподілу видатків державного 

бюджету, наведеному у листі Міністерства внутрішніх справ, зокрема 

відмічається, що потреба у перерозподілі бюджетних коштів пов'язана із 
необхідністю замовлення послуг з технічного супроводження програмно

технічних комплексів для забезпечення створення та функціонування Єдиного 

демографічного реєстру та придбання бланкової продукції, зокрема довідки про 

звернення за захистом, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, та 

проїзного документа особи, яІОИ надано додатковий захист, щu 

використовується відповідно до Закону України «Про біженців та осіб, які 

потребують додаткового або тимчасового захисту». 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати України - члени 

Комітету з питань бюджету Шуфрич Н.І., Пресман О.с. 

Голова підкомітету з питань видатків державного бюджету Пресман О.с. 

вніс пропозицію підтримати перерозподіл видатків державного бюджету, 
встановлений пунктом 1 розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 26.06.2013 N!! 447-р. 

УХВAJIИJIИ: 

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

погодити перерозподіл видатків державного бюджету в сумі 
1290 тис. гривень (видатки споживання) у межах загального обсягу бюджетних 
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призначень, передбачених Міністерству внутрішніх справ на 2013 рік У 

загальному фонді державного бюджету, шляхом зменшення Їх обсягу за 

програмою 1004010 «Керівництво та управління у сфері міграції, громадянства, 
імміграції та реєстрації фізичних осіб» та відповідного збільшення за 

програмою 1004020 «Забезпечення виконання завдань та функцій у сфері 
громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб», що визначено пунктом 1 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 Н!! 447-р. 

Голосували: «зю) - 30, «проти» - о, «утримались» - 1. 

2.9. СЛУХАЛИ: 
Інформацію заступника Міністра оборони України Бабенка А.Ф. про 

погодження перерозподілу деяких видатків державного бюджету, передбачених 

Міністерству оборони на 2013 рік. 

Відмітили: 

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету надlИШЛО 

звернення Міністерства оборони України від 27.06.2013 Н!! 220/4825 щодо 
погодження перерозподілу деяких видатків державного бюджету, передбачених 

Міністерству оборони, відповідно до пункту 1 розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 26.06.2013 Н!! 449-р «Про перерозподіл деяких видатків 
державного бюджету, передбачених Міністерству оборони на 2013 рік». 

Комітетом погодження перерозподілу видатків державного бюджету за 

бюджетними програмами в межах загального обсягу бюджетних призначень 

головного розпорядника коштів державного бюджету здійснюється відповідно 

до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України. Згідно із 

зазначеною вимогою Бюджетного кодексу України перерозподіл видатків 

державного бюджету здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів У країни, 

погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. Такий 

порядок затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 
Н!! 18 (зі змінами від 21.03.2012 Н!! 217). 

Пунктом 1 зазначеного вище розпорядження Уряду встановлено 

здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених 

Міністерству оборони на 2013 рік У загальному фонді державного бюджету за 
бюджетною програмою 2101080 «Медичне лікування, реабілітація та санаторне 
забезпечення особового складу Збройних Сил України, ветеранів військової 

служби та членів їх сімей, ветеранів війни», перерозподіл видатків державного 

бюджету у сумі 13261 тис. гривень шляхом зменшення обсягу видатків 
споживання та встановлення видатків розвитку. 

Міністерству фінансів доручено після погодження зазначеного 

перерозподілу видатків забезпечити внесення відповідних змін до розпису 

державного бюджету. 

У поясненні щодо здійснення такого перерозподілу видатків державного 

бюджету, наведеному у листі Міністерства оборони, зокрема відмічається про 

необхідність погашення кредиторської заборгованості перед фірмами
постачальниками за поставлену у 2011 році медичну апаратуру. 
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В обговоренні питання взяли участь народні депутати - члени Комітету з 

питань бюджету Фищук О.Г., Путілов А.С., Пресман О.с., а також заступник 

Міністра оборони України Бабенко А.Ф. 

Голова підкомітету з питань видатків державного бюджету Пресман О.с. 

вніс пропозицію підтримати перерозподіл видатків державного бюджету, 

встановлений пунктом 1 розпорядження Кабінету Міністрів У країни 

від 26.06.2013 N2449-p. 

УХВАЛИЛИ: 

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

погодити перерозподіл видатків державного бюджету в сумі 

13261 тис. гривень у межах загального обсягу бюджетних призначень, 

передбачених Міністерству оборони на 2013 рік у загальному фонді державного 
бюджету за бюджетною програмою 2101080 «Медичне лікування, реабілітація 
та санаторне забезпечення особового складу Збройних Сил України, ветеранів 

військової служби та членів їх сімей, ветеранів війни», шляхом зменшення 

обсягу видатків споживання та встановлення видатків розвитку на таку ж суму, 

що визначено пунктом 1 розпорядження Кабінету Міністрів У країни 

від 26.06.2013 N2449-p. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

2.10. СЛУХАЛИ: 
Інформацію заступника Керуючого справами Апарату Верховної Ради 

України Совенко О.М. про погодження перерозподілу деяких видатків 

державного бюджету, передбачених Апарату Верховної Ради УJ\.-раїни на 

2013 рік. 

Відмітили: 

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету надійшло 

звернення Управління справами Апарату Верховної Ради України 

від27.06.2013 N215111-1408 (164908) щодо погодження перерозподілу деяких 
видатків державного бюджету, передбачених Апарату Верховної Ради України, 

відповідно до пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 26.06.2013 N2450-p «Про перерозподіл деяких видатків державного 

бюджету, передбачених Апарату Верховної Ради України на 2013 рік». 
Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України у 

межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника 

бюджетних коштів перерозподіл видатків державного бюджету за бюджетними 
програмами ЗДlИснюється за рішенням Кабінету Міністрів України, 

погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. 

Відповідний порядок перерозподілу видатків бюджету затверджено 
постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 N218 (із змінами 
від 21.03.2012 N2 217). 

Пунктом 1 розпорядження Уряду від 26.06.2013 N2450-p встановлено 
здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених 
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Апарату Верховної Ради України на 2013 рік у загальному фонді державного 
бюджету, перерозподіл видатків шляхом: 

зменшення обсягу видатків споживання за програмою О 111 О 1 О 
«Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України» на 

5.265,4 тис. гривень (оплата праці - 4.727,4 тис. гривень); 
встановлення видатків розвитку за програмою О 111 О 1 О «Здійснення 

законотворчої діяльності Верховної Ради України» в обсязі 538 тис. гривень; 
збільшення обсягу видатків споживання за програмою 0111020 

«Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально

технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України» на 

4.727,4 тис. гривень; 
зменшення обсягу видатків споживання за програмою 0111090 

«Висвітлення діяльності Верховної Ради України через засоби телебачення і 

радіомовлення та фінансова підтримка видання газети «Голос України» і 

журналу «Віче» на 900 тис. гривень - та встановлення видатків розвитку в 

обсязі 900 тис. гривень. 
Міністерству фінансів доручено після погодження Апаратом Верховної 

Ради України зазначеного перерозподілу видатків забезпечити внесення 

відповідних змін до розпису державного бюджету. 

У поясненні щодо здійснення такого перерозподілу видатків державного 

бюджету, наведеному у листі Управління справами Апарату Верховної Ради 

України, зокрема відмічається про необхідність оновлення технологічного 

телевізійного обладнання та придбання предметів довгострокового 

користування, забезпечення урядовим зв' язком вищих посадових осіб 

Верховної Ради України, а також забезпечення сплати нарахувань на заробітну 

плату відповідно до вимог чинного законодавства. 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати - члени Комітету з 

питань бюджету Шуфрич Н.І., Волков О.М., Пресман о.с., Калетник О.М., а 

також заступник Керуючого справами Апарату Верховної Ради України 

Совенко О.М. 

Голова підкомітету з питань видатків державного бюджету Пресман о.с. 

вніс пропозицію підтримати перерозподіл видатків державного бюджету, 

встановлений пунктом 1 розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 26.06.2013 Х!! 450р. 

УХВАЛИЛИ: 

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

погодити перерозподіл видатків державного бюджету у межах загального 

обсягу бюджетних призначень, передбачених Апарату Верховної Ради У країни 

на 2013 рік у загальному фонді державного бюджету, що визначено пунктом 1 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 Х!! 450-р, а саме: 

зменшення обсягу видатків споживання за програмою О 111 О 1 О 
«Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради У країни» на 

5.265,4 тис. гривень (оплата праці - 4.727,4 тис. гривень); 
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встановлення видатків розвитку за програмою О 111 О 1 О «Здійснення 

законотворчої діяльності Верховної Ради України» в обсязі 538 тис. гривень; 
збільшення обсягу видатків споживання за програмою О 11 1020 

«Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально

технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України» на 

4.727,4 тис. гривень; 
зменшення обсягу видатків споживання за програмою 011 1090 

«Висвітлення діяльності Верховної Ради України через засоби телебачення і 

радіомовлення та фінансова підтримка видання газети «Голос України» 

журналу «Віче» на 900 тис. гривень - та встановлення видатків розвитку в 

обсязі 900 тис. гривень. 

Голосували: «зю> - одноголосно. 

2.11. СЛУХАЛИ: 
Інформацію заступника Міністра охорони здоров'я Уь.-раїни 

Толстанова О.К про погодження перерозподілу деяких видатків державного 

бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров'я на 2013 рік, та 

перерозподіл видатків державного бюджету на централізовані заходи у розрізі 

адміністративно-територіальних одиниць. 

Відмітили: 

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету надійшло 

звернення Міністерства охорони здоров'я України від 27.06.2013 
N!! 10.01.09/2061/18656 щодо погодження перерозподілу видатків державного 
бюджету відповідно до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених 

Міністерству охорони здоров'я на 2013 рік, та перерозподіл видатків 

державного бюджету на централізовані заходи у розрізі адміністративно

територіальних одиниць». 

Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України у 
межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника 
бюджетних коштів перерозподіл видатків державного бюджету за бюджетними 

програмами, а також відповідно до частини дев'ятої статті 23 цього Кодексу 
перерозподіл видатків державного бюджету на централізовані заходи між 

адМІНІстративно-територіальними одиницями ЗДlИснюється за рішенням 
Кабінету Міністрів України, погодженим з Комітетом Верховної Ради України 

з питань бюджету. Відповідний порядок передачі бюджетних призначень та 

перерозподілу видатків бюджету затверджено постановою Кабінету Міністрів 

України від 12.01.2011 N!! 18 (із змінами від 21.03.2012 N!! 217). 
Пунктом 1 зазначеного проекту розпорядження Уряду встановлено 

здійснити в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених 
Міністерству охорони здоров'я на 2013 рік у загальному фонді державного 
бюджету за програмою 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих 

державних програм та комплексних заходів програмного характеру», 
перерозподіл видатків державного бюджету в сумі 43.130 тис. гривень шляхом 

61 



зменшення обсягу видатків споживання та збільшення обсягу видатків 

розвитку. 

Пунктом 2 зазначеного проекту розпорядження Уряду встановлено 

здійснити перерозподіл між аДМіНІстративно-територіальними одиницями 

видатків, передбачених у додатку N!! 5 до Закону України «Про Державний 
бюджет України на 2013 рік» Міністерству охорони здоров'я за 

програмою 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних 

програм та комплексних заходів програмного характеру» на загальну суму 

15.119 тис. гривень. 
Пунктом 3 зазначеного проекту розпорядження Уряду Міністерству 

фінансів доручено після погодження встановленого перерозподілу бюджетних 
призначень забезпечити внесення відповідних змін до розпису державного 
бюджету. 

В обrpунтуванні щодо такого перерозподілу видатків державного 

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

зокрема зазначається, що у зв'язку з тим, що лікування онкохворих дітей буде 

забезпечено у обсязі першочергової потреби на 2013 рік лікарськими засобами 
та випробами медичного призначення за рахунок коштів спеціального фонду, 

отриманих від проведення державних лотерей в Україні, для ефективного 

використання бюджетних коштів необхідно перерозподілити видатки 

загального фонду на інші централізовані заходи програмного характеру, не 

забезпечені видатками у повному обсязі, а саме забезпечення закладів охорони 

здоров'я медикаментами для лікування дітей, хворих на ювенільний 

ревматоїдний артрит; обладнанням - для обстеження та лікування дітей з 

онкологічними та гематологічними захворюваннями; проходження викликів 

екстреної медичної допомоги «103» до центрів екстреної медичної допомоги. 
довідково. Згідно із звітом Державної казначейської служби за січень

травень п.р. план спеціального фонду державного бюджету на 2013 рік щодо 
відрахування коштів, отриманих від проведення державних лотерей в Україні, 

збільшено з 864,4 тис. грн до 78.636,5 тис. грн (більше ніж у 90 разів). 

Фактично за січень-травень п.р. надійшло 127,1 млн грн, або на 48,5 млн грн 
більше уточненого плану на рік. У зв' язку з цим, за бюджетною 
програмою 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних 

програм та комплексних заходів програмного характеру» обсяг планових 

видатків за спеціальним фондом збільшено з 665,6 тис. грн до 60.550,1 тис. грн, 
або більше ніж у 90 разів. 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати України - члени 

Комітету з питань бюджету Путілов А.с., Фищук О.Г., Васильєв А.С., 

Шуфрич Н.І., Задорожний в.к., Пресман о.с., Дубіль в.о., Сл юз т.я., 

Павлов к.ю., а також заступник Міністра охорони здоров'я України 

Толстанов О.К. 

Під час обговорення зазначеного питання заступником Голови Комітету з 
питань бюджету Дубілем в.о. порушено питання щодо необхідності підготовки 

медичних фахівців по пересадці кісткового мозку, використанню обладнання 

для обстеження та лікування дітей з онкологічними та гематологічними 
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захворюваннями, що закуповується для Автономної Республики Крим, 

Донецької та Львівської областей за рахунок коштів державного бюджету. 
У зв'язку з цим запропоновано направити звернення до Міністерства охорони 

здоров'я України з наступним інформуванням Комітету з питань бюджету з 

порушеного питання. 

Голова підкомітету з питань видатків державного бюджету Пресман О.с. 

вніс пропозицію підтримати перерозподіл видатків державного бюджету, 

встановлений проектом розпорядження Кабінету Міністрів України. 

УХВАЛИЛИ: 

Керуючись вимогами частин восьмої та дев'ятої статті 23 Бюджетного 
кодексу України: 

1) погодити здійснення в межах загального обсягу бюджетних 

призначень, передбачених Міністерству охорони здоров'я на 2013 рік у 

загальному фонді державного бюджету за програмою 2301400 «Забезпечення 
медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів 

програмного характер)'», перерозподіл видатків державного бюджету в сумі 

43.130 тис. гривень шляхом зменшення обсягу видатків споживання та 

збільшення обсягу видатків розвитку, що визначено пунктом 1 проекту 

розпорядження Кабінету Міністрів України (поданого листом Міністерства 

охорони здоров'я України від 27.06.2013 N!! 10.01.09/2061/18656), за умови 

унормування такого перерозподілу рішенням Кабінету Міністрів України; 

2) погодити ЗДІИснення перерозподілу між адМІНlстративно-

територіальними одиницями видатків, передбачених у додатку N!! 5 до Закону 
України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» Міністерству охорони 
здоров'я за програмою 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих 

державних програм та комплексних заходів програмного характеру», що 

визначено пунктом 2 проекту розпорядження Кабінету Міністрів України 
(поданого листом Міністерства охорони здоров'я України від 27.06.2013 
N!! 10.01.09/2061/18656), за умови унормування такого перерозподілу рішенням 
Кабінету Міністрів України. 

Голосували: «ЗЮ> - 29, «проти» - О, «утримались» - 2. 

2.12. СЛУХАЛИ: 
Інформацію заступника Міністра фінансів України Рибака с.о. про 

погодження перерозподілу деяких видатків державного бюджету, передбачених 

Міністерству фінансів на 2013 рік. 

Відмітили: 

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету наДІИШЛО 

звернення Міністерства фінансів від 27.06.2013 N!! 31-12240-01-2/19566 щодо 
погодження перерозподілу деяких видатків державного бюджету, передбачених 

Міністерству фінансів, відповідно до пункту 1 розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 26.06.2013 N!! 442-р «Про перерозподіл деяких видатків 
державного бюджету, передбачених Міністерству фінансів на 2013 рік». 
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Комітетом погодження перерозподілу видатків державного бюджету за 

бюджетними програмами в межах загального обсягу бюджетних призначень 

головного розпорядника коштів державного бюджету здійснюється відповідно 

до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України. Згідно із 

зазначеною вимогою Бюджетного кодексу України перерозподіл видатків 

здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України, погодженим з 
Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. Такий порядок 
затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 N2 18 
(зі змінами від 21.03.2012 N2 217). 

Пунктом 1 зазначеного вище розпорядження Уряду встановлено 

здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених 
Міністерству фінансів на 2013 рік у загальному фонді державного бюджету, 
перерозподіл видатків державного бюджету щляхом: 

1) зменшення обсягу видатків розвитку на 14 195,5 тис. гривень та 

видатків споживання на 203,3 тис. гривень за програмою 3501660 
«Модернізація державних фінансів»; 

2) збільшення обсягу видатків споживання: 
на 6 ООО тис. гривень за програмою 3501410 «Підтримка реалізації 

Ініціативи з енергетичної ефективності і навколищнього середовиша у Східній 
Європі»; 

на 8398,8 тис. гривень за програмою 3501140 «Внески до міжнародних 
організацій» . 

Міністерству фінансів доручено після погодження зазначеного 

перерозподілу видатків забезпечити внесення відповідних змін до розпису 

державного бюджету. 

В обrpунтуванні щодо зазначеного перерозподілу видатків, наведеному 

у матеріалах Міністерства фінансів, зокрема відмічено про необхідність 
часткового погашення фінансової заборгованості України по сплаті членських 
внесків до статутних капіталів міжнародних фінансових організацій та 
здійснення у 2013 році щорічного членського внеску України до Фонду 

Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля. 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати України - члени 

Комітету з питань бюджету Шуфрич Н.І., Гєллєр Є.Б., Пресман О.С., 
Путілов А.С., Дубневич Я.В., Слюз т.я., Медуниця О.В., а також заступник 

Міністра фінансів України Рибак с.о. 

Голова підкомітету з питань видатків державного бюджету Пресман О.с. 

вніс пропозицію підтримати перерозподіл видатків державного бюджету, 

встановлений пунктом 1 розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 26.06.2013 N!! 442-р. 

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

Бюджетного кодексу України: 

погодити перерозподіл видатків державного бюджету в межах загального 

обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству фінансів на 2013 рік 
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у загальному фонді державного бюджету, що визначено пунктом 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 N~ 442-р, а саме: 
- зменшення обсягу видатків розвитку на 14 195,5 тис. гривень та видатків 

споживання на 203,3 тис. гривень за бюджетною програмою 3501660 
«Модернізація державних фінансію>; 

- збільшення обсягу видатків споживання на 6 ООО тис. гривень за 

бюджетною програмою 3501410 «Підтримка реалізації Ініціативи з 

енергетичної ефективності і навколишнього середовища у Східній Європі» та 

на 8 398,8 тис. гривень за бюджетною програмою 3501140 «Внески до 

міжнародних організацій». 

Голосували: «зю> - одноголосно. 

2.13. СЛУХАЛИ: 
Інформацію заступника Міністра фінансів України Рибака с.о. про 

погодження передачі бюджетних призначень та перерозподілу видатків 

державного бюджету за окремими бюджетними програмами, передбаченими 

Міністерству фінансів України на 2013 рік. 

Відмітили: 

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету надійшли 

звернення Міністерства фінансів України вІД 20.06.2013 
N~ 31-05150-02-2/18747, Міністерства доходів і зборів України від 21.06.2013 
N~ 283/2/99-99-05-03-01-1 О, Державного комітету телебачення та радіомовлення 
України від 21.06.2013 N~ 1044/20/6 та від 26.06.2013 N~ 4105/20/6 щодо 

погодження передачі бюджетних призначень та перерозподілу видатків 

державного бюджету за окремими бюджетними програмами відповідно до 

пунктів 1, 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.06.20 13 N~ 418-р 
«Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених 

Міністерству фінансів на 2013 рік, та внесення змін до розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 11 лютого 2013 р. N~ 76». 

Комітетом погодження передачі бюджетних призначень та перерозподіл 

видатків державного бюджету між бюджетними програмами здійснюється 

відповідно до частин шостої та восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України. 
Згідно зазначеної вимоги Бюджетного кодексу України передача бюджетних 

призначень та перерозподіл видатків державного бюджету здійснюється за 

рішенням Кабінету Міністрів України, погодженим з Комітетом Верховної 

Ради України з питань бюджету. Такий порядок затверджено постановою 

Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 N~ 18 (зі змінами від21.03.2012 

N~ 217). 
Пунктом 1 розпорядження Уряду від 12.06.2013 N~ 418-р встановлено 

здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених 

Міністерству фінансів на 2013 рік у загальному фонді державного бюджету 

(загальнодержавні витрати), перерозподіл видатків у сумі 75416,8 тис. гривень 
шляхом зменшення обсягу видатків споживання за програмою 3511590 
«Обслуговування та погашення зобов'язань за залученими коштами пІД 

державні гарантії для здійснення капІТальних видатків розпорядниками 
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бюджетних коштів» та збільшення обсягу видатків розвитку за 

програмою 3511090 «Державні капітальні видатки, шо розподіляються 

Кабінетом Міністрів У країни, в тому числі будівництво сучасного лікувально

діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні 

«Охматдит», реконструкція і розширення Національного інституту раку, 

будівництво спортивних споруд з штучним льодом, придбання медичного 

автотранспорту та медичного обладнання, підтримка реформування системи 
охорони здоров'я». 

Довідково: за підсумками січня-травня пр. за даними звітності 

Казначейства видатки за бюд:жетною програмою 3511590 не проводилися 
(затверд:жено бюд:жетні призначення у сумі 2 600 млн гривень). 

Пунктом 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.06.2013 
N!! 418-р та додатком до нього пропонується шляхом внесення змін до 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.02.2013 N!! 76-р «Деякі 

питання використання у 2013 році державних капітальних видатків» (із 

змінами, внесеними розnоряд:женнями Кабінету Міністрів України 

від 20.03.2013 М 149-р, від 29.04.2013 М 369-р та від 27.05.2013 М 376-р) 
передати бюджетні призначення, передбачені у 2013 році Міністерству фінансів 
у загальному фонді державного бюджету (загальнодержавні витрати) за 

програмою 3511090 «Державні капітальні видатки, шо розподіляються 

Кабінетом Міністрів України, в тому числі будівництво сучасного лікувально

діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні 

«Охматдит», реконструкція і розширення Національного інституту раку, 

будівництво спортивних споруд з штучним льодом, придбання медичного 

автотранспорту та медичного обладнання, підтримка реформування системи 

охорони здоров'я», у сумі 75416,8 тис. гривень за окремими напрямами та 

об'єктами таким головним розпорядникам коштів державного бюджету: 

- Донецькій обласній державній адміністрації - 14226,9 тис. гривень, 
у тому числі для: 

реконструкції спортивного комплексу "Кіровець " у м. Донецьку 

6440 тис. гривень; 
реконструкції регіонального спортивного комплексу "Олімпійський" у 

м. Донецьку - 4700 тис. гривень; 
оплати виконаних у 2012 році робіт з реконструкцП ре::іонального 

спортивного комплексу "Олімпійський" у м. Донецьку - 225,6 тис. гривень; 
оплати виконаних у 2012 році робіт з реконструкцП спортивного 

комплексу "Кіровець "у м. Донецьку - 2861,3 тис. гривень; 
- Міністерству доходів і зборів - 42289,9 тис. гривень, у тому числі для: 
погашення кредиторської заборгованості за придбане обладнання 

системи захисту транзитних переміщень (електронні замки з функцією GPS
GSM навігації) - 9804,6 тис. гривень; 

капітального ремонту мобільних систем сканування, здійснення заходів з 

відновлення їх працездатності - 32485,3 тис. гривень; 
- Державному комітету телебачення радіомовлення 

18 900 тис. гривень для придбання ліцеНЗ1ИНИХ прав та забезпечення 

висвітлення юнацького чемпіонату світу 2013 року з легкої атлетики. 
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Необхідно звернути увагу, що 'передача бюджетних призначень 
здійснюється в межах видатків розвитку, а відтак заходи Державного комітету 

телебачення і радіомовлення щодо придбання ліцензійних прав та забезпечення 

висвітлення юнацького чемпіонату світу 2013 року з легкої атлетики мають 
передбачати проведення видатків розвитку. Проте, згідно із поданими 

Державним комітетом телебачення і радіомовлення розрахунками, частина 

таких видатків належить до видатків споживання. Проте згідно Інструкції щодо 

застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо 

застосування класифікації кредитування бюджету, затверджених наказом 

Міністерства фінансів України від 12.03.2012 Х!! 333, плата за отримання 

ліцензій здійснюється за поточними видатками бюджету, а не видатками 

розвитку. 

Пунктом 3 розпорядження Уряду від 12.06.2013 Х!! 418-р Міністерству 

фінансів доручено після погодження зазначеної передачі бюджетних 

призначень забезпечити відкриття у разі потреби нових бюджетних програм та 
внесення відповідних змін до розпису державного бюджету. 

Водночас, слід зауважити, що для забезпечення збалансованості 

бюджетних показників розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 12.06.2013 Х!! 418-р узгоджуються зміни до розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 11.02.2013 Х!! 76-р, внесені розпорядженнями Кабінету 

Міністрів України від 29.04.2013 Х!! 369-р та від 27.05.2013 Х!! 376-р, в частині 
обсягів передачі бюджетних призначень Донецькій облдержадміністрації, 

встановлених ними, на що звернуто увагу Комітетом з питань бюджету при 

розгляді передачі бюджетних призначень відповідно до розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 29.04.2013 Х!!369-р. 
При цьому надано обrpунтування щодо спрямування видатків 

Міністерством доходів та зборів у сумі 42289,9 млн грн на погашення 

кредиторської заборгованості за придбане обладнання системи захисту 

транзитних переміщень та капітальний ремонт мобільних систем сканування, 

ЗДlИснення заходів їх працездатності, а також Державним комітетом 

телебачення та радіомовлення у сумі 18 900 тис. грн для придбання ліцензійних 
прав та забезпечення висвітлення юнацького чемпіонату світу 2013 року з 

легкої атлетики Національною телекомпанією України. 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати України - члени 

Комітету з питань бюджету Путілов А.С., Калетник О.М., Ландик В.1., 

Фельдман О.Б., Шуфрич Н.І., а також Голова Державного комітету телебачення 

та радіомовлення України Курдінович о.в. 

УХВАЛИЛИ: 

За наслідками розгляду та керуючись вимогами частин шостої і восьмої 

статті 23 Бюджетного кодексу України: 
1. Погодити перерозподіл видатків у межах загального обсягу бюджетних 

призначень, передбачених Міністерству фінансів на 2013 рік у загальному 

фонді державного бюджету (загальнодержавні витрати) у сумі 
75416,8 тис. гривень, шляхом зменшення обсягу видатків споживання за 

програмою 3511590 «Обслуговування та погашення зобов'язань за залученими 
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коштами під державні гарантії для ЗДlИснення капітальних видатків 

розпорядниками бюджетних коштів» та збільшення обсягу видатків розвитку за 

програмою 3511090 «Державні капітальні видатки, що розподіляються 
Кабінетом Міністрів України, в тому числі будівництво сучасного лікувально

діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні 

«Охматдит», реконструкція і розширення Національного інституту раку, 

будівництво спортивних споруд з штучним льодом, придбання медичного 

автотранспорту та медичного обладнання, підтримка реформування системи 

охорони здоров'я», що визначено пунктом 1 розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 12.06.2013 N!! 418-р. 

2. Погодити передачу бюджетних призначень, передбачених у 2013 році 
Міністерству фінансів у загальному фонді державного бюджету 

(загальнодержавні витрати) за програмою 3511090 «Державні капітальні 

видатки, що розподіляються Кабінетом Міністрів України, в тому числі 
будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної 

дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит», реконструкція і розширення 

Національного інституту раку, будівництво спортивних споруд з штучним 

льодом, придбання медичного автотранспорту та медичного обладнання, 

підтримка реформування системи охорони здоров'я», в межах видатків 

розвитку за окремими напрямами та об'єктами головним розпорядникам коштів 
державного бюджету, що визначено пунктом 2 розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 12.06.2013 N!! 418-р та додатку до нього. 

Голосували: «зю) - 27, <шроти» - 1, «утримались» - 3. 

2.14. СЛУХАЛИ: 
Інформацію заступника Міністра фінансів України Рибака С.О. про 

погодження передачі бюджетних призначень та перерозподілу видатків 
державного бюджету за окремими бюджетними програмами, передбаченими 

Міністерству фінансів України на 2013 рік. 

Відмітили: 

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету надlИШЛО 

звернення Міністерства фінансів України від 02.07.2013 И!! 31-05150-02-2/19859 
щодо погодження передачі бюджетних призначень та перерозподілу видатків 
державного бюджету за окремими бюджетними програмами відповідно до 
пунктів 1, 2 проекту розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених 
Міністерству фінансів на 2013 рік, та внесення змін до розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 11 лютого 2013 р. N!! 76». 

Комітетом погодження передачі бюджетних призначень та перерозподіл 
видатків державного бюджету між бюджетними програмами здійснюється 

відповідно до частин шостої та восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України. 
Згідно із зазначеною вимогою Бюджетного кодексу України передача 

бюджетних призначень та перерозподіл видатків державного бюджету 
здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України, погодженим з 

Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. Такий порядок 
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затверджено постановою Кабінету Міністрів України вІД 12.01.2011 NQ 18 
(зі змінами від 21.03.2012 NQ 217). 

Пунктом 1 вищезазначеного проекту розпорядження Уряду пропонується 
здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених 

Міністерству фінансів на 2013 рік у загальному фонді державного бюджету 
(загальнодержавні витрати), перерозподіл видатків у сумі 16 ООО тис. гривень 
шляхом зменшення обсягу видатків споживання за програмою 3511590 
«Обслуговування та погашення зобов'язань за залученими коштами під 

державні гарантії для здійснення капітальних видатків розпорядниками 

бюджетних коштів» та збільшення обсягу видатків розвитку за програмою 

3511090 «Державні капітальні видатки, що розподіляються Кабінетом Міністрів 
України, в тому числі будівництво сучасного лікувально-діагностичного 
комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит», 

реконструкція і розширення Національного інституту раку, будівництво 

спортивних споруд з штучним льодом, придбання медичного автотранспорту та 

медичного обладнання, підтримка реформування системи охорони здоров'я». 

Довідково: за підсумками січня-травня n.р. за даними звітності 

Казначейства видатки за бюджетною програмою 3511590 не проводилися 
(затверджено бюджетні призначення у сумі 2 600 млн гривень). 

Пунктом 2 даного проекту розпорядження Кабінету Міністрів України та 
додатком до нього пропонується шляхом внесення змін до розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 11.02.2013 N!! 76-р «Деякі питання використання 
у 2013 році державних капітальних видатків» (із змінами, внесеними 

розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 м! 149-р, 

від 29.04.2013 м! 369-р, від 27.05.2013 м! 376-р та від 12.06.2013 м! 418-р) 
передати бюджетні призначення, передбачені у 2013 році Міністерству фінансів 
у загальному фонді державного бюджету (загальнодержавні витрати) за 

програмою 3511090 «Державні капітальні видатки, що розподіляються 

Кабінетом Міністрів України, в тому числі будівництво сучасного лікувально

діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні 
«ОхмаТДИD>, реконструкція і розширення Національного інституту раку, 
будівництво спортивних споруд з штучним льодом, придбання медичного 

автотранспорту та медичного обладнання, підтримка реформування системи 

охорони здоров'я», у сумі 16 ООО тис. гривень в межах видатків розвитку 

Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів 

України для модернізації технічних засобів охорони Будинку Уряду. 

Пунктом 3 проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про 
перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству 

фінансів на 2013 рік, та внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 11 лютого 2013 р. NQ 76» Міністерству фінансів доручено після 
погодження зазначеної передачі бюджетних призначень забезпечити відкриття 

у разі потреби нових бюджетних програм та внесення відповідних змін до 
розпису державного бюджету. 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати України - члени 

Комітету з питань бюджету Шуфрич Н.І., Пресман О.с., Дубневич Я.В., 
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Путілов А.с., Канівець ОЛ., а також заступник Міністра фінансів України 

Рибак С.О. 

Голова підкомітету з питань видатків державного бюджету Пресман О.с. 

вніс пропозицію підтримати перерозподіл видатків державного бюджету та 

передачу бюджетних призначень, визначеНІ розпорядженням Кабінету 

Міністрів України. 

УХВАЛИЛИ: 

За наслідками розгляду та керуючись вимогами частин шостої і восьмої 

статті 23 Бюджетного кодексу України: 
1. Погодити перерозподіл видатків у межах загального обсягу бюджетних 

призначень, передбачених Міністерству фінансів на 2013 рік у загальному 

фонді державного бюджету (загальнодержавні витрати) у сумі 

16 ООО тис. гривень, шляхом зменшення обсягу видатків споживання за 

програмою 3511590 «Обслуговування та погашення зобов'язань за залученими 
коштами під державні гарантії для здійснення капітальних видатків 

розпорядниками бюджетних коштів» та збільшення обсягу видатків розвитку за 

програмою 3511090 «Державні капітальні видатки, що розподіляються 

Кабінетом Міністрів України, в тому числі будівництво сучасного лікувально

діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні 

«Охматдит», реконструкція і розширення Національного інституту раку, 

будівництво спортивних споруд з штучним льодом, придбання медичного 

автотранспорту та медичного обладнання, підтримка реформування системи 

охорони здоров'я», що визначено пунктом 1 проекту розпорядження Кабінету 
Міністрів України «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, 

передбачених Міністерству фінансів на 2013 рік, та внесення змін до 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2013 р. Н!! 76» 
(поданого листом Міністерства фінансів України від 02.07.2013 
Н!! 31-05150-02-2/19859), за умови унормування такого перерозподілу видатків 
рішенням Кабінету Міністрів України. 

2. Погодити передачу бюджетних призначень, передбачених у 2013 році 
Міністерству фінансів у загальному фонді державного бюджету 

(загальнодержавні витрати) за програмою 3511090 «Державні капітальні 

видатки, що розподіляються Кабінетом Міністрів У країни, в тому числі 

будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної 

дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит», реконструкція і розширення 

Національного інституту раку, будівництво спортивних споруд з штучним 

льодом, придбання медичного автотранспорту та медичного обладнання, 

підтримка реформування системи охорони здоров'я», у сумі 16 ООО тис. гривень 
в межах видатків розвитку Господарсько-фінансовому департаменту 

Секретаріату Кабінету Міністрів України для модернізації технічних засобів 
охорони Будинку Уряду, що визначено пунктом 2 проекту розпорядження 
Кабінету Міністрів України «Про перерозподіл деяких видатків державного 

бюджету, передбачених Міністерству фінансів на 2013 рік, та внесення змін до 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2013 р. H~ 76» 
(поданого листом Міністерства фінансів України від 02.07.2013 
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И231-05150-02-2/19859) за умови унормування такої передачі бюджетних 

призначень рішенням Кабінету Міністрів У країни. 

Голосували: «зю> - одноголосно. 

2.15. СЛУХАЛИ: 
Інформацію заступника Міністра фінансів України Рибака с.о. про 

погодження передачі бюджетних призначень, передбачених Міністерству 

фінансів України на 2013 рік, окремим головним розпорядникам. 

Відмітили: 

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету надІИШЛО 

звернення Міністерства фінансів У країни від 02.07.2013 И2 31-05150-02-2/19864 
щодо погодження розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення 

змін у додатки до розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 лютого 
2013 р. И276», прийнятого на засіданні Уряду 19 червня 2013 року. 

Вищезазначеним розпорядженням Кабінету Міністрів України шляхом 

внесення змін у додатки до розпорядження Кабінету Міністрів У країни 

від 11.02.2013 И276-р «Деякі питання використання у 2013 році державних 

капітальних видатків» (із змінами, внесеними розпорядженнями Кабінету 

Міністрів України від 20.03.2013 М 149-р, від 29.04.2013 М 369-р, 

від 27.05.2013 М 376-р та від 12.06.2013 М 418-р) уточнюються напрями 
(об'єкти) передачі бюджетних призначень окремим головним розпорядникам 

коштів державного бюджету, попередньо переданих за рахунок коштів 

бюджетної програми 3511090 «Державні капітальні видатки, що 

розподіляються Кабінетом Міністрів України, в тому числі будівництво 

сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої 

спеціалізованої лікарні «Охматдит», реконструкція і розширення 

Національного інституту раку, будівництво спортивних споруд з штучним 

льодом, придбання медичного автотранспорту та медичного обладнання, 

підтримка реформування системи охорони здоров'я». Так, зокрема, даним 

розпорядженням Уряду передбачається уточнення викладу напрямів 

використання відповідних коштів по Раді міністрів Автономної Республіки 

Крим, Івано-Франківській, Миколаївській, Сумській і Херсонській 

облдержадміністраціях та Міністерству охорони здоров'я У країни. 

Комітетом погодження передачі бюджетних призначень здійснюється 

відповідно до частини шостої статті 23 Бюджетного кодексу України. Згідно із 
зазначеною вимогою Бюджетного кодексу України передача бюджетних 
призначень державного бюджету здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів 

України, погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. 

Такий порядок затверджено постановою Кабінету Міністрів України 

від 12.01.2011 И2 18 (зі змінами від 21.03.2012 И2217). 
За інформацією Міністерства фінансів, дане розпорядження, прийняте на 

засіданні Уряду 19 червня 2013 року, було розроблено відповідно до пропозицій 
Ради міністрів Автономної Республіки Крим, Івано-Франківської, Миколаївської, 

Херсонської облдержадміністрацій та Міністерства охорони здоров'я. Цим 

розпорядженням Уряду пропонується уточнити окремі напрямки спрямування 
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державних капітальних видатків без зміни обсяry переданих бюджетних 

призначень головним розпорядникам коштів державного бюджету, в тому числі 

щодо: 

Ради міністрів Автономної Республіки Крим - кошти у сумі 16 млн грн 
спрямувати на погашення кредиторської заборгованості минулих років на окремих 

об'єктах АРК; 

Івано-Франківської облдержадміністрації - кошти у сумі ] I,З млн грн 
спрямувати на погашення кредиторської заборгованості минулих років на Оk.-ремих 

об'єктах області та будівництво школи в смт. Солотвин Богородчанського району; 

Миколаївської, Сумської, Херсонської облдержадміністрацій, Міністерства 

охорони здоров'я - уточнити назви окремих об'єктів відповідно до проектно

кошторисної документації. 

Голова підкомітету з питань видатків державного бюджету Пресман О.с. 

вніс пропозицію підтримати передачу бюджетних приз~-шчень, визначену 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19.06.2013. 

УХВАЛИЛИ: 

За наслідками розгляду та керуючись вимогами частини шостої статті 2З 

Бюджетного кодексу України: 

погодити здійснення в межах загального обсягу видатків розвитку за 

загальним фондом державного бюджету, передбачених Міністерству фінансів у 

20 ІЗ році за бюджетною програмою З511 090 «Державні капітальні видатки, що 
розподіляються Кабінетом Міністрів України, в тому числі будівництво 

сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої 

спеціалізованої лікарні «Охматдит», реконструкція і розширення 

Національного інституту раку, будівництво спортивних споруд з штучним 

льодом, придбання медичного автотранспорту та медичного обладнання, 

підтримка реформування системи охорони здоров'я», передачі бюджетних 

призначень головним розпорядникам коштів державного бюджету з 

урахуванням уточнення напрямів використання бюджетних коштів відповідно 

до розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення змін у додатки до 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 лютого 20]З р. N276», 
прийнятого на засіданні Уряду 19 червня 201З року. 

Голосували: «зю> - 27, «проти» - 1, «утримались» - З. 

З. СЛУХАЛИ: 

Інформацію голови підкомітету з питань МІсцевих бюджетів 
Павлова к.ю. про доопрацювання до другого читання проекту Закону про 

внесення змін до статті 90 Бюджетного кодексу України (щодо включення 
видатків на деякі загальноосвітні навчальні заклади до видатків бюджету 

Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів) за реєстр. N2 2087. 

Відмітили: 

За наслідками розгляду Верховною Радою 20 червня 201З року 

законопроект за реєстр.N22087 було прийнято за основу (у першому читанні). 

72 



У визначені терміни до законопроекту надійшло 8 пропозицій, ЯКІ 

викладені у Порівняльній таблиці до законопроекту. 

Метою законопроекту є вирішення проблеми утримання загальноосвітніх 

шкіл-інтернатів для обдарованих дітей. Однак, редакція, що прийнята в 

першому читанні, не забезпечує реалізацію поставленої мети, оскільки 
запропоновані зміни спрямовані на утримання гімназій-інтернатів, колегіумів

інтернатів, ліцеїв-інтернатів для громадян, які потребують соціальної допомоги 

та реабілітації, а не всіх обдарованих дітей. 

Тому народними депутатами України Гриневич Л.М., Дубілем В.О., 

Зубком г.г., Литвином В.М. запропонована нова редакція законопроекту до 

другого читання, що викладена у поправках 4, 5, 6 Порівняльної таблиці. 
Водночас ці пропозиції не у повній мірі узгоджуються з критеріями розподілу 
видатків між місцевими бюджетами, що встановлені у статті 86 Бюджетного 
кодексу України, та визначеними у законодавстві про освіту термінами щодо 

типів навчальних закладів. 
Згідно з поправкою 3 членами Комітету з питань бюджету вноситься інша 

редакція змін до статей 89 і 90 Кодексу. Зміст цієї поправки узгоджено із 

Міністерством освіти і науки України та Мінфіном. її суть - пункт 2 статті 90 
пропонується доповнити окремим підпунктом, де вказано навчальні заклади 

(спеціалізовані школи-інтернати, гімназії-інтернати, колегіуми-інтернати, ліцеї

інтернати) та визначено критерії їх фінансового забезпечення з бюджету 

Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів (не менше 70 відсотків 
учнів з території Автономної Республіки Крим та області, решта - з населеного 

пункту, де розташований навчальний заклад). У інших випадках заклади такого 

типу утримуються з районних бюджетів та міст республіканського Автономної 

Республіки Крим і обласного значення (стаття 89). 
Ці зміни набирають чинності з 1 січня 2014 року з тим, щоб Уряд їх 

врахував при розрахунку міжбюджетних трансфертів на 2014 рік (поправка 7). 
Інші зміни до прикінцевих положень (поправка 8) пов'язані із Законом 

про внесення змін до Бюджетного кодексу України від 16 травня п.р. N2 242, де 
передбачено набрання чинності більшості положень одночасно з набранням 

чинності Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України 

у зв'язку з проведенням адміністративної реформи» (проект якого за N22833 У 
11 читанні не прийнято). Тому необхідно забезпечити набрання чинності 
положень, не пов'язаних з таким законопроектом (а саме змін до частини 

шостої статті 45, статей 59 і 60 Бюджетного кодексу України), що дозволить 
усунути неузгодженості норм про розрахунки з бюджетом та розширити і 
конкретизувати звітність контролюючих органів про виконання доходів 
зведеного, державного та місцевих бюджетів, податковий борг, податкові 
пільги, відшкодування ПДВ. 

З урахуванням наведеного назву законопроекту пропонується викласти в 

такій редакції: «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» 

(поправка 1). 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати України - члени 

Комітету Павлов к.ю., Дубіль В.О., Слюз т.я., Гєллєр Є.Б., Дубневич Я.В., 

Пресман о.с. 
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Голова підкомітету з питань місцевих бюджетів Павлов к.ю. вніс 

пропозицію врахувати поправки 1,3, 7, 8 Порівняльної таблиці до 

законопроекту та рекомендувати Верховній Раді України прийняти 

законопроект за реєстр. N!! 2087 У другому читанні та в цілому як Закон згідно із 
запропонованою у Порівняльній таблиці до другого читання остаточною 

редакцією законопроекту (Порівняльна таблиця додається). 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект Закону України 

про внесення змін до статті 90 Бюджетного кодексу України (щодо включення 
видатків на деякі загальноосвітні навчальні заклади до видатків бюджету 

Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів) за реєстр. N!! 2087 У 

другому читанні та в цілому як Закон згідно із запропонованою Комітетом у 

Порівняльній таблиці до другого читання остаточною редакЦІЄЮ 

законопроекту. 

Голосували: «з3.» - 18, «проти» - О, «утримались» - 7, «не голосували» - 6. 

4. СЛУХАЛИ: 
Інформацію голови підкомітету з питань видатків державного бюджету 

Пресмана о.с. про доопрацювання до другого читання проекту Закону України 

про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 

2013 рік» за реєстр. N!! 2341а. 

Відмітили: 

За наслідками розгляду Верховною Радою 20 червня 2013 року 

законопроект за peecтp.N!!2341а було прийнято за основу (у першому читанні). 

Законопроектом пропонується, зокрема, збільшити за спеціальним 

фондом державного бюджету обсяги бюджетних призначень Міністерству 

юстиції на 364,5 млн грн із збільшенням на таку ж суму обсягу доходів 

спеціального фонду державного бюджету в частині власних надходжень 
бюджетних установ, що надходять як плата за одержання інформації з 

державних реєстрів. 

У визначені терміни до законопроекту надійшло 4 пропозиції, які 

викладені у Порівняльній таблиці до законопроекту. 

Дані пропозиції є суто технічними та стосуються уточнення показників 

доходів і видатків державного бюджету у тексті законопроекту та додатках до 

нього відповідно до чинної редакції Закону України «Про Державний бюджет 

України на 2013 рік» з урахуванням змін, прийнятих Законом України 

від 21 травня цього року N!! 283-УІІ. 
Голова підкомітету з питань видатків бюджету Пресман о.с. вніс 

пропозицію врахувати пропозиції, викладені у Порівняльної таблиці до 

законопроекту, та рекомендувати Верховній Раді України прийняти 

законопроект за реєстр. N!!2341a в другому читанні та в цілому як закон згідно 
із запропонованою у Порівняльній таблиці до другого читання остаточною 

редакцією законопроекту. (Порівняльна таблиця додається). 
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Разом з тим, 2 липня 2013 року Верховною Радою України прийнято 
законопроект за реєстр. N22217a про внесення змін до Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2013 рік» та існує можливість прийняття 
аналогічних законопроектів до розгляду даного законопроекту. Тому, 

потребуватимуть уточнення бюджетні показники в остаточній редакції 

законопроекту за N2 2341а відповідно до змін, прийнятих Верховною Радою до 
розгляду цього проекту закону. Такі уточнення є обов'язковими для 

забезпечення дотримання збалансування показників державного бюджету. 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект Закону України 

про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 

2013 рік» за реєстр. N2 2341а в другому читанні та в цілому як закон згідно із 
запропонованою Комітетом у Порівняльній таблиці до другого читання 

остаточною редакцією законопроекту (з уточненням підсумкових бюд.ж:етних 

показників у законопроекті відповідно до змін, прийнятих Верховною Радою до 

розгляду зазначеного законопроекту). 

Голосували: «зю> - одноголосно. 

5. СЛУХАЛИ: 
Інформацію народного депутата України Пресмана О.с. про поданий ним 

проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про Державний 

бюджет України на 2013 рік» (реєстр. N2 2342а від 18.06.2013). 

Відмітили: 

Проект Закону України про внесення змін до Закону У країни 

«Про Державний бюджет України на 2013 рік» розроблено з метою 

забезпечення передачі функцій з державної реєстрації юридичних осіб та 

фізичних осіб - підприємців від виконавчих комітетів міських рад міст 

обласного значення, районних, районних у містах Києві та Севастополі 

державних адміністрацій до центрального органу виконавчої влади, що 

реалізовує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та 

фізичних осіб - підприємців. 

Законом У країни від 16.10.2012 N2 5461-УІ «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства юстиції України, 

Міністерства культури України, інших центральних органів виконавчої влади, 

діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів, а 

також Державного космічного агентства України», яким внесено відповідні 

зміни до Закону України від 15.05.2003 N2755-IV «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», з 1 липня 2013 року 

повноваження щодо здійснення державної реєстрації юридичних осіб та 

фізичних осіб - підприємців покладено на центральний орган виконавчої влади, 

що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та 

фізичних осіб - підприємців. 

Пунктом 8 Прикінцевих положень Закону України від 06.12.2012 
N2 5515-УІ «Про Державний бюджет України на 2013 рік» доручено Кабінету 
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Міністрів У країни, органам місцевого самоврядування забезпечити передачу 

зазначених повноважень з 1 липня 2013 року. 
Згідно із пояснювальною запискою до законопроекту, для забезпечення 

передачі функцій з державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб -
підприємців необхідно вжити низку заходів, зокрема: збільшити граничну 

чисельність працівників територіальних органів юстиції на 1540 посад 

державних реєстраторів юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців 

(визначено постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2013 N!! 302 
«Деякі питання реалізації пункту 8 Прикінцевих положень Закону України 
«Про Державний бюджет України на 2013 рік», якою передбачається 

збільшення граничної чисельності працівників територіальних органів 

Міністерства юстиції на вказану кількість осіб); забезпечити комп'ютерною, 

оргтехнікою та доступом до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб - підприємців; виділити приміщення для діяльності державних 

реєстраторів та здійснити приймання-передачу реєстраційних справ юридичних 

осіб та фізичних осіб - підприємців (питання регулюється розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 15.05.2013 N!! 301-р «Деякі питання 

функціонування органів державної реєстрації юридичних осіб та фізичних 

осіб - підприємців»). 

Крім того, з метою забезпечення проведення державної реєстрації 

юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців належним чином Указом 

Президента України від 12.06.2013 N!! 327 «Про невідкладні заходи щодо 

прискорення здійснення економічних реформ» Кабінету Міністрів України 

доручено вжити низку заходів, зокрема щодо добору кадрів державних 

реєстраторів та створення умов для їх діяльності. 

для реалізації зазначеного законопроектом пропонується збільшити за 

загальним фондом державного бюджету обсяги бюджетних призначень 

Міністерству юстиції України за бюджетною програмою 3601010 «Керівництво 
та управління у сфері юстиції» - на 122356 тис. грн, у тому числі видатки 
споживання - на 101426,2 тис. грн (з них оплата праці - на 13078 тис. грн, 
комунальні послуги та енергоносії - на 2025,1 тис. грн.), видатки розвитку - на 

20929,8 тис. гривень. 
Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, визначений у 

законопроекті обсяг видатків на оплату праці дозволить забезпечити зайнятгя 

981 штатНІ одиниці запланованої додаткової чисельності працівників 

територіальних органів юстиції. 

Разом з тим, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29.05.2013 
N!! 351-р «Про передачу у 2013 році деяких бюджетних призначень 

Міністерству юстиції» для додаткового врегулювання зазначеного питання 

відповідно до частини шостої статгі 23 Бюджетного кодексу України у зв'язку 
із передачею відповідних повноважень пропонується здійснити передачу 

бюджетних призначень від місцевих державних адміністрацій до Міністерства 

юстиції України, що покриває видатки на оплату праці та нарахування 

заробітної плати 559 штатних одиниць державних реєстраторів юридичних та 
фізичних осіб - підприємців. 
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Відтак, питання забезпечення діяльності державних реєстраторів 

юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців в складі територіальних органів 

юстиції пропонується врегулювати законопроектом, що розглядається, та 

здійсненням передачі бюджетних призначень розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 29.05.2013 N!1 351-р. 
У законопроекті джерелом покриття додаткових видатків загального 

фонду державного бюджету пропонується визначити збільшення планового 

обсягу коштів, що перераховуються Національним банком України відповідно 

до Закону України «Про Національний банк України» на 122356 тис. грн (за 
оперативними даними Державної казначейської служби за січень-червень П.р. 

до державного бюджету такі кошти надійшли у сумі 1 О, 1 млрд грн, що на 
2 млрд грн більше від плану на відповідний період). 

Отже, положення законопроекту є збалансованими за показниками 

доходів та видатків державного бюджету. 

Слід звернути увагу, що Верховною Радою України 21 травня 2013 року 
прийнято Закон України «Про внесення змін до Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2013 рік» від 21.05.2013 N!1 283-VII, яким 
внесено зміни до Закону України «Про Державний бюджет України на 
2013 рік», у тому числі за показниками доходів та видатків державного 

бюджету, а також існує можливість розгляду і прийняття аналогічних 

законопроектів до розгляду даного законопроекту. 

Таким чином, потребуватимуть уточнення показники доходів і видатків 

державного бюджету у тексті законопроекту (реєстр. N!1 2342а) та додатках до 
нього відповідно до чинної редакції Закону України «Про Державний бюджет 

України на 2013 рік» з урахуванням змін, прийнятих Законом України 

від 21.05.2013 N!1 283-VII «Про внесення змІН до Закону У країни 

«Про Державний бюджет України на 2013 рік» та інших аналогічних 

законопроектів, прийнятих до розгляду зазначеного законопроекту. 

Належить також звернути увагу, що положення законопроекту є 

однаковими за змістом до положень Урядового законопроекту за 

реєстр. N!1 2259а, який згідно з рішенням Комітету з питань бюджету від 

19 червня 2013 року рекомендовано Верховній Раді України прийняти за 

основу та в цілому як закон із урахуванням необхідності уточнення 

підсумкових бюджетних показників у законопроекті відповідно до чинної 

редакції Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» із 

урахуванням змін, прийнятих Верховною Радою України до розгляду 

зазначеного законопроекту. 

Відповідно до узагальнюючого висновку Головного науково-експертного 
управління Апарату Верховної Ради України (від 20.06.2013 М 16/3-934/2342а) 
для прийняття зваженого рішення щодо пропозицій проекту слід отримати 

відповідний висновок Кабінету Міністрів України. 

Національний банк України у своєму листі (від 21.06.2013 
N! 18-119/3689/7380) висловив застереження щодо запропонованого у 

законопроекті джерела забезпечення додаткових видатків державного бюджету. 
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Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку 

(від 27.06.2013 Ng 31-07210-01-2/19597) не висловило зауважень щодо цього 
законопроекту. 

УХВAJIИJIИ: 

Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 

2013 рік» (реєстр. И!! 2342а), поданий народним депутатом України 

Пресманом о.с., за результатами розгляду у першому читанні прийняти за 

основу та в цілому як закон із урахуванням необхідності уточнення показників 

доходів і видатків державного бюджету у тексті законопроекту та додатках до 

нього відповідно до чинної редакції Закону України «Про Державний бюджет 

України на 2013 рік» із урахуванням змін, прийнятих Верховною Радою 

України до розгляду зазначеного законопроекту. 

У разі прийняття даного законопроекту Комітету з питань бюджету разом 

з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України при 

оформленні закону належить внести до тексту і додатках до нього необхідні 

редакційні та техніко-юридичні уточнення, пов'язані з ухваленим Комітетом 
рішенням щодо цього законопроекту. 

Голосували: «зю) - 30, «проти» - О, «утримались» - 1. 

6. СЛУХАЛИ: 
Інформацію народного депутата України Долженкова О.В. про поданий 

ним проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2013 рік» (реєстр. И22404а від 21.06.2013). 

Відмітили: 

Проект закону спрямований на забезпечення своєчасної та у повному 

обсязі виплати зарплати працівникам державних вугледобувних підприємств, 

створення безпечних умов праці вугледобувних підприємств та надання 

кваліфікованої та своєчасної медичної допомоги населенню. 

Законопроектом передбачено збільшити обсяг доходів та видатків 
загального фонду державного бюджету на 6 422 млн гривень шляхом внесення 
змін до статей 1 і 15 Закону України «Про Державний бюджет України на 
2013 рік» та додатків И!! 1 та И2 3 до нього. Зокрема, запропоновано збільшити 
видатки для Міністерства енергетики та вугільної промисловості за бюджетною 

програмою 11 О 111 О «Державна підтримка на часткове покриття витрат із 

собівартості готової товарної вугільної продукції» на 5 500 млн гривень, 
а також для Міністерства охорони здоров'я України визначити видатки у сумі 

922 млн гривень за новою бюджетною програмою 2301380 «Розвиток служби 
екстреної медичної допомоги (придбання медичного автотранспорту) для 

закладів охорони здоров'я України». 

Джерелом ЗДlИснення додаткових видатків державного бюджету 

пропонується визначити збільшення на 6 422 млн гривень обсягу коштів, що 
перераховуються Національним банком України відповідно до Закону України 

«Про Національний банк України». 
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За даними оперативної звітності Державної казначейської служби 

за січень-червень поточного року до державного бюджету надlИШЛО 

10,1 млрд грн коштів, що перераховуються Національним банком України 

відповідно до Закону України «Про Національний банк України» (перевиконано 

план з урахуванням внесених змін на 2 млрд гривень). 
Отже, положення законопроекту є збалансованими за показниками 

доходів та видатків державного бюджету. 

Також слід зауважити, що підпунктом 28.8 Національного плану дій на 
2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки 
«Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» 

(затвердженого Указом Президента України від 12.03.2013 NQ 128) доручено 
Міністерству охорони здоров'я України, Раді міністрів Автономної Республіки 

Крим, обласним, Севастопольській міській державним адміністраціям протягом 

року здійснити модернізацію автопарку системи екстреної медичної допомоги. 

При цьому, Міністерство фінансів зазначає, що збільшення видатків на 

модернізацію екстреної медичної допомоги (придбання медичного 

автотранспорту) відповідає плану заходів цього Національного плану. 

Водночас, відповідно до підпункту «ю> пункту 3 частини першої статті 90 
Бюджетного кодексу України видатки на центри екстреної медичної допомоги 

та медицини катастроф, станції екстреної (швидкої) медичної допомоги 

належать до видатків, що здійснюються з бюджету Автономної Республіки 

Крим і обласних бюджетів та враховуються при визначенні обсягу 

міжбюджетних трансфертів. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

у своєму висновку до законопроекту (лист від 02.07.2013 М 16/3-975/2404а) 
висловлює окремі зауваження та зазначає, що для прийняття виваженого 

рішення щодо пропозицій проекту слід отримати відповідний експертний 

висновок Уряду. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку 

(від 02.07.2013 М 31-06310-02-2119920) зазначає, що в цілому підтримує даний 
законопроект, з урахуванням позиції Міністерства енергетики та вугільної 

промисловості. 

Належить також звернути увагу, що поточного пленарного тижня 

передбачається розгляд ряду інших законопроектів щодо внесення змін до 

Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік», якими також 
змінюватимуться бюджетні показники. Таким чином, потребуватимуть 

уточнення показники доходів і видатків державного бюджету у тексТІ 

законопроекту (реєстр. NQ 2404а) і додатках до нього відповідно до чинної 

редакції Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік}) з 

урахуванням законопроектів, розглянутих та прийнятих Верховною Радою 

України до розгляду зазначеного законопроекту. 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати України - члени 

Комітету з питань бюджету Медуниця О.В., Фищук O.r., Пресман о.с .. 
Калетник О.М., Буряк с.В.. Дубневич Я.Б., Путілов А.с., Гєллєр Є.Б., 

Мартовицький А.В., а також народний депутат України - автор законопроекту 
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Долженко в О.В., заступник Міністра - керівник апарату Міністерства 

енергетики та вугільної промисловості України Бондаренко А.Ю. 

Голова підкомітету з питань видатків державного бюджету Пресман О.с. 

запропонував підтримати таке рішення Комітету: рекомендувати Верховній 
Раді законопроект .N~ 2404а прийняти за основу та в цілому як закон з 

урахуванням необхідності уточнення показників доходів і видатків державного 

бюджету у тексті законопроекту і додатках до нього відповідно до 

законопроектів, розглянутих та прийнятих Верховною Радою до розгляду 

зазначеного законопроекту. 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 

2013 рік» щодо державних вугледобувних підприємств (реєстр . .N~2404a), 
поданий народним депутатом України Долженко вим О.В., за результатами 

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

урахуванням необхідності уточнення показників доходів і видатків державного 

бюджету у тексті законопроекту і додатках до нього відповідно до 

законопроектів, розглянутих та прийнятих Верховною Радою України до 

розгляду зазначеного законопроекту. 

У разі прийняття даного законопроекту Комітету з питань бюджету разом 

з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України при 

оформленні закону належить внести до його тексту і додатків необхідні 

редакційні та техніко-юридичні уточнення, пов'язані з ухваленим Комітетом 

рішенням щодо цього законопроекту. 

Голосували: «зю> - 17, «проти» - 5, «утримались» - 2, «не голосували» - 7. 

7. СЛУХАЛИ: 
Інформацію народного депутата України Пінчука АЛ. про поданий ним 

проект Закону України про внесення зміни до Закону України «Про Державний 

бюджет України на 2013 рік» (шодо державних гарантій) (реєстр . .N~ 2373а 
від 20.06.2013). 

Відмітили: 

Законопроект розроблено з метою передбачення можливого напряму 

надання у 2013 році державних гарантій за рішенням Кабінету Міністрів 

України для забезпечення виконання зобов'язань Державного концерну 

«Укроборонпром». Тому законопроектом пропонується внести відповідні зміни 

до статті 6 Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік». 
У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що прийняття 

такого закону дозволить залучити кредити для забезпечення стабільної роботи 

Концерну під час реструктуризації його підприємств-учасників, що у свою 

чергу, сприятиме зміцненню обороноздатності та безпеки української держави. 

При цьому вказано, що запозичення будуть погашатися за рахунок внесків 
підприємств-учасників ДК «Укроборонпром». 
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Належить також відмітити, що надання державних гарантій за 

зобов'язаннями дк «Укроборонпром» має здійснюватися в межах граничного 

обсягу державних гарантій (до 50 млрд грн), визначеного статтею 6 Закону 
України «Про Державний бюджет України на 2013 рік». 

За інформацією Міністерства фінансів України за січень-травень 

поточного року державні гарантії не надавалися. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

у своєму висновку висловило зауваження до положень законопроекту та 

вважає, що для прийняття зваженого рішення щодо пропозицій законопроекту 

слід отримати відповідний висновок Уряду. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що підтримує законопроект, та відмічає, що його реалізація не призведе до 

збільшення показників бюджету. 

Разом з тим, слід зазначити, що назва законопроекту потребує 

редакційного уточнення для приведення у відповідність до вимог щодо 

оформлення законопроектів про внесення змін до державного бюджету (а саме 

викладу в такій редакції: «Про внесення змін до статті 6 Закону України 
«Про Державний бюджет України на 2013 рік»). 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати України - члени 

Комітету з питань бюджету Павлов к.ю., Путілов А.с., Гєллєр Є.Б., 

Молоток І.Ф., Ландик В.І., Калетник О.М., Пресман О.с., а також народний 

депутат України - автор законопроекту Пінчук А.п., Генеральний директор 

ДК «Укроборонпром» Громов с.В. 

Голова підкомітету з питань державного бору та фінансування 

державного бюджету Путілов А.с. зазначив, що необхідно підтримати 

законопроект. 

За підсумками обговорення Голова Комітету поставив на голосування 

пропозицію рекомендувати Верховній Раді прийняти законопроект за N!! 2373а 
за основу та в цілому як закон з урахуванням викладу назви законопроекту в 

такій редакції «Про внесення змін до статті 6 Закону України «Про Державний 
бюджет України на 2013 рію>. 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України 

«Про внесення зміни до Закону України «Про Державний бюджет України на 

2013 рік» (реєстр. N!! 2373а), поданий народним депутатом України 

Пінчуком А.П., за наслідками розгляду у першому читанні прийняти за ОСІІОВУ 

та в цілому як закон з урахуванням викладу назви законопроекту у такій 

редакції «Про внесення змін до статті 6 Закону України «Про Державний 
бюджет України на 2013 рію>. 

Голосували: «зю> - 25, «проти» - 4, «утримались» - 2. 

8. СЛУХАЛИ: 
Інформацію народного депутата України Дубіля В.О. про проеп Закону 

України про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо розміщення 
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науковими установами та організаціями власних надходжень) (реєстр. NQ 2257а 
від 07.06.2013), поданий народним депутатом України Гриневич Л.М. 

Відмітили: 

Законопроектом пропонується шляхом внесенням змін до частини 

дев'ятої статті 13 Бюджетного кодексу України надати право бюджетним 
науковим, науково-дослідним (науково-технічними) установам та організаціям 

розміщувати власні надходження на поточних рахунках банків. 

Таке положення не відповідає вимогам статті 43 Бюджетного кодексу 
України, згідно з якою в Україні передбачено казначейське обслуговування 

бюджетних коштів на основі ведення єдиного казначейського рахунку, 

відкритого у Національному банку України. Казначейське обслуговування 

бюджетних коштів передбачає, зокрема, розрахунково-касове обслуговування 

розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, а також інших клієнтів 

відповідно до законодавства, а також контроль за здійсненням бюджетних 

повноважень при зарахуванні надходжень бюджету, взятті бюджетних 

зобов' язань розпорядниками бюджетних коштів та здійсненні платежів за цими 

зобов' язаннями. 

Отже, надання права бюджетним науковим, науково-дослідним (науково

технічним) установам та організаціям проводити фінансові розрахунки через 

банківські установи призведе до виведення бюджетних коштів з-під контролю 

Державної казначейської служби у обсязі 1141,2 млн грн, а відтак до 

збільшення ризиків нецільового та нераціонального використання спеціального 

фонду розпорядниками коштів, про що зазначає Міністерство фінансів України 

у своєму експертному висновку від 25.06.2013 NQ 31-07120-02-2/1910. 
Крім того, законопроект не узгоджується із визначеним статтею 7 

Бюджетного кодексу України принципом єдності бюджетної системи, що 

забезпечується єдиною правовою базою, єдиною грошовою системою, єдиним 

регулюванням бюджетних відносин, єдиною бюджетною класифікацією, єдністю 

порядку виконання бюджетів та ведення бухгалтерського обліку та звітності, про 

що також відмічає у своєму експертному висновку Головне науково-експертне 

управління Апарату Верховної Ради України від 02.07.2013 NQ 16/3-981/2257а. 
ГНЕУ також звертає увагу на те, що розміщення власних коштів у банках 

створює певні ризики щодо їх втрати, зокрема, у разі неефективної роботи 

відповідної банківської установи. Разом з тим, у висновку зазначається, що 

наявність певних проблем, пов' язаних з несвоєчасним обслуговуванням 

органами Казначейства видатків головних розпорядників бюджетних коштів, не 
може слугувати достатньою підставою для кардинальної зміни порядку 

обслуговування власних коштів бюджетних наукових, науково-дослідних 
(науково-технічних) установ та організацій, зокрема, шляхом переходу від 

єдиної казначейської системи обслуговування таких бюджетних коштів до їх 

банківського обслуговування. Адже відповідні проблеми пов'язані не стільки з 
недоліками казначейської системи обслуговування, скільки із загальною 
складною економічною ситуацією в країні, тому розв'язання порушеної у 

законопроекті проблеми має відбуватися шляхом удосконалення відповідних 
положень чинного бюджетного законодавства в частині посилення 
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відповідальності за несвоєчасне обслуговування розпорядників бюджетних 

коштів, установлення чітких термінів оплати платіжних ДОl\.-ументів та 

відповідальності за неякісне касове обслуговування тощо. 

Крім того, законопроект не повною мірою відповідає правилам 

законотворчої техніки, відповідно до яких він має складатися з двох частин, де у 

першій частині розташовуються безпосередньо законодавчі положення, а у 

другій - Прикінцеві положення (повинні містити: термін набрання чинності 

законом, доручення Уряду, пов 'язані з прийняттям даного закону та 

приведенням нормативних актів у відповідність до прийнятого закону). 

Загалом Головне науково-експертне управління вважає, що для прийняття 

виваженого рішення щодо внесеного законопроекту було б логічним отримати 

відповідні експертні висновки Уряду та Національного банку України. 

Міністерство фінансів з огляду на невідповідність законопроекту вимогам 

Бюджетного кодексу України вважає прийняття законопроекту недоцільним. 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти у своєму листі 

від 26.06.2013 И!! 04-24/20-661 повідомив, що пропонує рекомендувати 

Верховній Раді України прийняти законопроект за основу і у цілому як закон. 

Національна академія наук України у своєму листі від 20.06.2013 
И!! 90/1294-3 зазначає, що підтримує прийняття законопроекту. 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати України - члени 

Комітету з питань бюджету Гєллєр Є.Б., елюз т.я., Павлов к.ю., Буряк с.В., 

Пресман о.с., Канівець о.л., Дубіль В.О. 

Голова Комітету Гєллєр Є.Б. зазначив про зауваження до законопроекту 

та запропонував підтримати таке рішення Комітету: рекомендувати Верховній 

Раді законопроект за И!! 2257а за наслідками розгляду у першому читанні 

ВІДХИЛИТИ. 

При цьому народний депутат елюз т.я. запропонувала врегулювати 

порушене у законопроекті питання у інший спосіб з дотриманням бюджетного 

законодавства. Зважаючи на таку пропозицію, Голова Комітету Гєллєр Є.Б. 

доручив членам Комітету елюз Т.Я. та Буряку с.В. підготувати відповідний 

законопроект. 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо розміщення науковими 

установами та організаціями власних надходжень) (реєстр. И!! 2257а), поданий 

народним депутатом України Гриневич Л.М., відхилити. 

Голосували: «зl1» - 27, «проти» - 2, «утрималися» - 2. 

9. Різне. 

9.1. СЛУХАЛИ: 
Про основні підсумки роботи Комітету з питань бюджету у період другої 

сесії Верховної Ради України сьомого скликання (лютий-липень 2013 року). 
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Відмітили: 
Протягом другої сесії відбулося 13 І засідань Комітету з питань бюджету 

(далі - Комітет), на яких розглянуто 1079 питань. 
За цей період станом на 02.07.2013 на розгляд до Комітету надійшло 

103 законопроекти, за якими Комітет визначено головним, та 

1136 законопроектів для надання висновків щодо їх впливу на показники 

бюджету та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини. 
Впродовж роботи сесії Комітет підготував до розгляду Верховною Радою 

України 46 законопроектів, за якими Комітет визначений головним, з них 

31 законопроект про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет 
України на 2013 рік» та 15 законопроектів про внесення змін до Бюджетного 
кодексу України. 

Належить також зазначити, що Комітетом відповідно до норм 

Бюджетного кодексу України та Регламенту Верховної Ради України проведена 

rpYНToBHa робота щодо опрацювання питань про звіт про виконання Закону 

України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» та про Основні напрями 
бюджетної політики на 2014 рік. У результаті підготовлено і подано на розгляд 
Верховної Ради України відповідні проекти постанов за реєстр. N2 2688-Д 
від 28.05.2013 та реєстр. N2 2769-Д від 28.05.2013. 

На виконання статті 27 Бюджетного кодексу України та статті 93 
Регламенту Верховної Ради України Комітет ЗДІИснював експертизу 

законопроектів щодо їх впливу на показники бюджетів та відповідність 

законам, що регулюють бюджетні відносини. З метою забезпечення якісного і 

своєчасного опрацювання таких законопроектів Комітет 05.02.2013 р. затвердив 
відповідний Порядок їх розгляду. За звітний період Комітетом проведено таку 

експертизу за 970 законопроектами, за наслідками якої надано відповідні 

висновки профільним комітетам. При цьому до 62 законопроектів надано 
пропозиції з приведення їх у відповідність до бюджетного законодавства. 

Відповідно до статей 23 і 108 Бюджетного кодексу України Комітет 
ЗДlИснював погодження рішень Кабінету Міністрів України щодо 

перерозподілу видатків за бюджетними програмами, передачі бюджетних 

призначень, розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного 

бюджету місцевим бюджетам (загалом погоджено 31 відповідне рішення). 
У Комітеті за лютий - червень п. р. було опрацьовано 3112 звернень, 

листів, пропозицій, висновків та іншої кореспонденції. 

Щодо міжнародної співпраці Комітету - відбувалися зустрічі щодо 

обміну досвідом з парламентарями Німеччини, Чехії, Фінляндії та 
представниками Європейської комісії і Світового банку. Слід також відмітити 
плідну взаємодію Комітету з Німецьким товариством міжнародного 

співтовариства (GIZ) в рамках проекту «Підтримка реформи управління 
державними фінансами». 

Голова Комітету зазначив, що така інформація підготовлена відповідно 
до статті 53 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», та 

запропонував взяти і-і до відома. 

І До цієї інформації включено питання, заплановані для розгпяду на засіданні Комітету 03.07.2013. 
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9.2. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект плану роботи Комітету з питань бюджету на 

третю сесію Верховної Ради України сьомого скликання. 

Відмітили: 

Відповідно до частини другої статті 41 Закону України «Про комітети 

Верховної Ради Україню) план роботи Комітету затверджується рішенням 

комітету до початку чергової сесії Верховної Ради України, на яку формується 

план. 

Проект плану роботи передбачає основні напрями діяльності Комітету, 

насамперед, законопроектну. Основою законотворчої роботи Комітету на 

третій сесії (розділ І проекту плану роботи) має стати розгляд проекту закону 

про Державний бюджет України на 2014 рік і прийняття його Верховною 

Радою України. Поряд з тим, важливе місце належить опрацюванню проектів 

законів про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 

2013 рік» та до Бюджетного кодексу України. 
У розділі 11 проекту плану роботи передбачено розгляд законопроектів, до 

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

на показники бюджету та відповідності бюджетному законодавству. Відповідно 

до Регламенту Верховної Ради України такі висновки Комітет з питань 

бюджету надає до всіх зареєстрованих у Верховній Раді законопроектів. 

У розділі ІУ проекту плану роботи запропоновано, зокрема, перелік 

заходів з питань виконання державного бюджету у 2013 році та контролю за 
дотриманням бюджетного законодавства. 

Поряд з тим, для включення до порядку денного третьої сесії Верховної 

Ради сьомого скликання пропонуються законопроекти, за якими Комітет з 

питань бюджету визначено головним згідно з розділом І проекту плану роботи. 

Водночас, окремі законопроекти вважається недоцільним включати до порядку 

денного, а саме: 

- законопроекти «Про визнання таким, що втратив чинність, Закону 

України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет 

України на 2013 рік» (реєстр. N2 2910), «Про визнання таким, що втратив 

чинність, Закону України «Про внесення змін до додатка N23 дО Закону 

України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» (реєстр. N2 2911), «Про 
визнання таким, що втратив чинність, Закону України «Про внесення змін до 

Бюджетного кодексу України щодо визначення деяких доходів бюджету» 

(реєстр. N2 2912), «Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України 
«Про внесення змін до статті 6 Закону України «Про Державний бюджет 
України на 2013 рік» (реєстр. N2 2928), через неузгодженість з частиною 

шостою статті 90 Регламенту Верховної Ради України, згідно з якою зміни 

мають вноситися до первинних законодавчих актів, а не до законів про 

внесення змін до них. (Після набрання чинності законів України від 04.04.2013 
М 164-VII, 176-VII, 181-VII «Про внесення змін до Закону України ((Про 

Державний бюджет України на 2013 рік» передбачені у ЦИХ Законах 

положення стали складовими частинами Закону України від 06.12.2012 
М 5515-VI «Про Державний бюджет України на 2013 рік». Це ж стосується і 
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набрання чинності Закону України від 04.04.2013 NfllБЗ-VIl «Про внесення змін 
до Бюджетного кодексу України щодо визначення деяких доходів бюджету», 

положення якого стали СЮlадовими частинами Бюджетного кодексу України. 

З огляду на це відповідні зміни 6' тому числі і приписи про втрату певними 

положеннями чинності) повинні пропонуватись до зазначених законів, а до 

відповідного первинного закону). Поширення ж практики визнання такими, що 

«втратили чинність», законів про внесення змін, які не мають самостійного 

значення і дія яких фактично вичерпується одразу після імплементації 

передбачених ними змін до відповідних первинних законів, матиме наслідком 

повне заплутування законодавства і неможливість встановити, які положення 

того чи іншого закону є чинними на даний момент. 

- законопроект «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України 

(щодо зарахування плати за надання адміністративних послуг до доходів 

загального фонду бюджету)>> (реєстр. N!! 2472), внесений народними депутатами 
України Наливайченком В.О., Ванзуряком Р.С., є таким, питання якого 

унормовані Законом України від 04.04.2013 N!! 163-УІІ «Про внесення змін до 
Бюджетного кодексу України щодо визначення деяких доходів бюджету»; 

- законопроект «Про повернення до Державного бюджету У країни 

безпідставно списаної заборгованості підприємств паливно-енергетичного 

комплексу» (реєстр. N!! 2426), внесений народними депутатами України 

Яценюком АЛ., Пишним А.Г., Петренком П.Д. у зв'язку із завершенням дії 

30.06.2012р. законів України від 12.05.2011 р. N!!3319-VI «Про деякі питання 
заборгованості за спожитий природний газ та електричну енергію» та N!! 3320-
УІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо питань 

оподаткування природного газу та електричної енергії», питання яких є 

предметом регулювання даного законопроекту, а також керуючись частиною 

першою статті 58 Конституції України щодо незворотності дії в часі законів. 
Проект плану роботи Комітету з питань бюджету на третю сесію 

Верховної Ради України сьомого СЮlикання додається. 

УХВАЛИЛИ: 

I.Затвердити план роботи Комітету з питань бюджету на третю сеСІЮ 

Верховної Ради України сьомого скликання з урахуванням пропозицій 

народних депутатів України - членів Комітету. 

2. Подати Головному організаційному управлінню Апарату Верховної 
Ради України перелік законопроектів, за якими Комітет з питань бюджету 

визначено головним, для включення їх до порядку денного третьої сесії 

Верховної Ради сьомого скликання (згідно із розділом І плану роботи, а також 

законопроектів, підготовлених Комітетом на поточній сесії до розгляду на 

пленарних засіданнях) та перелік законопроектів, які пропонується не включати 

до порядку денного (реєстр. N!!N!! 2426, 2472, 2910, 2911, 2912, 2928). 

9.3. СЛУХАЛИ: 
Інформацію заступника Голови Комітету з питань бюджету Волкова О.М. 

про нагородження Почесною Грамотою Верховної Ради України народного 

депутата України, голову підкомітету з питань видатків державного бюджету 
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Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Пресмана Олександра 
Семеновича. 

Відмітили: 

Пресман Олександр Семенович народився 1 О квітня 1961 року у місті 
Києві, громадянин України, освіта вища. Трудову діяльність розпочав у 1983 
році і по 1984 рік працював майстром СУСТР 19, майстром СМУ 16, прорабом, 
начальником ділянки, головним диспетчером в Міннафтогазбуд; з 1989 року по 
1992 рік -заступником начальника УПТК Східінтертрубопровідбуд; з 1992 року 
обраний головою наглядової ради товариства «Зимовий сад»; у 1998 - 2005 
роках - помічник-консультант народного депутата України та консультант 

Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою 

злочинністю та корупцією; у 2005 - 2006 роках - помічник Міністра транспорту 

та зв'язку України; у 2007 - 2009 роках - представник Гетьмана Козацтва 

Запорізького на Одещині, генерал Хорунжий; у 2009 - 2012 роках - помічник

консультант народного депутата України; у 2010 - 2012 роках - депутат 

Одеської обласної ради. 

У 2012 році Пресман О.С. обраний народним депутатом України 

Верховної Ради України УІІ скликання по виборчому округу N!!139 та членом 
Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. Член Партії регіонів. 

У Комітеті Верховної Ради України з питань бюджету очолює підкомітет 

з питань видатків державного бюджету. Пресман О.С. веде плідну законотворчу 

діяльність, насамперед в частині удосконалення бюджетного та податкового 

законодавства. На його рахунку активна участь у прийнятті Законів України 

про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 

2013», змін до Бюджетного кодексу України. Його діяльність у Верховній Раді 
України спрямована на захист конституційних прав і свобод громадян. 

Пресман О.С. своєю сумлінною працею, активною громадською 

діяльністю здійснює вагомий внесок у державне будівництво. 

УХВАЛИЛИ: 

Порушити перед Головою Верховної Ради України клопотання про 

нагородження Почесною Грамотою Верховної Ради України народного 

депутата України, голову підкомітету з питань видатків державного бюджету 

Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Пресмана Олександра 

Семеновича. 

Голова Комітету Є.Б. ГЄJUlєp 

Секретар Комітету В.В. Шкварилюк 
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