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

Васильєв О.Л., Волков О.М., Дубіль В.О., Дубневич я.в., Жеребнюк В.М., 

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

Канівець О.Л., Ландик В.І., Мартовицький л.в., Медуниця ОВ., 

Михальчишин Ю.А., Молоток І.Ф., Павлов к.Ю., Пресман О.С, Путілов Л.С, 

Різаненко П.О., Скосар І.Є., Струк В.О., Табалов О.М., Фельдман О.Б., 

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

Шуфрич Н.І., Щербань А.В. 

Всього присугніх - 34 народні депутати. 

Відсутні: 
Члени Комітету: Деркач АЛ., Куровський 1.1., Слюз т.я. 

Присутні: 
Від секретаріату Комітету: Ватульов А.В., Книшенко І.Ф., Фещук СЛ., 

Боброва Т.С, Больбат 0.0., Москаленко І.Г., Острогляд Н.В., Пінчукова А.В., 
Переста я.l., Расчислова Л.В., 3айченко А.С., Козловська Г.М., Луценко н.в., 

Товстенко В.М., Щербаченко СВ., Яковенко СЛ. 

Список запрошених додається. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

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

Регламентом Верховної Ради України і статтею 27 Бюджетного кодексу 

України. Оа сnuском)(Розглянуто після nитаНIІЯ Ng 8 порядку детюг0) 
2. Про погодження передачі бюджетних призначень та lІереРОЗlIоділу 

видатків державного бюджету, передбачених головним РОЗПОРЯДНlІкам коштів 

державного бюджету: 
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І) про перерозподіл видатків державного бюджету, передбачених 
Національній академії медичних наук /розпорядження КМУ від 11.07.2013 
N!! 560-р/ (лист НАМН від 14.08.2013 N!! 2-06/1725) 

2) про передачу бюджетних призначень Міністерству соціальної політики 
/розпорядження КМУ від 17.07.2013 N!! 585-рl (лист Мінсоцполітики 

від 19.08.2013 N!! 373310110-13104) 
3) про перерозподіл видатків державного бюджету, передбачених 

Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства /розпорядження КМУ від 01.08.2013 N!! 588-рl (лист Мінрегіону 
від 22.08.2013 N!! 7/7-13211) 

4) про перерозподіл видатків державного бюджету, передбачених 

Міністерству юстиції /розпорядження КМУ від 24.07.2013 N!! 524-р/ (лист 

Мін'юсту від 19.08.2013 N!! 7586-0-4-13/6.1) 
5) про передачу бюджетних призначень, передбачених Міністерству 

фінансів, окремим головним розпорядникам /розпорядження КМУ 

від 07.08.2013 N!! 568-р/ (лист Мінфіну від 20.08.2013 N!! 31-05150-02-2/24828) 
6) про передачу бюджетних призначень, передбачених Міністерству 

фінансів, окремим головним розпорядникам /розпорядження КМУ 

від 01.08.2013 N!! 592-р/ (лист Мінфіну від 20.08.2013 N!! 31-05150-02-2/24828) 
7) про передачу бюджетних призначень, передбачених Міністерству 

фінансів, окремим головним розпорядникам /розпорядження КМУ 
від 21.08.2013 N!! 631-р/ (лист Мінфіну від 02.09.2013 N!! 31-05150-02-2/25742) 

3. Про звіт Рахункової палати за 2012 рік. 

4. Про підготовку до другого читання проекту Закону України про 
внесення змін до додатків N!!N!! 3 та 7 до Закону України «Про Державний 
бюджет України на 2013 рік» (щодо зміни назви субвенції) (реєстр. N!! 2339) 

5. Про проект Закону України про внесення зміни до статті 6 до Закону 
України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» (реєстр. N!! 2476а 
від 03.07.2013), поданий Кабінетом Міністрів України. 

6. Про проект Закону України про внесення змін до додатка N!! 3 до 
Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» (реєстр. N!! 3085 
від 15.08.2013), поданий Кабінетом Міністрів України. 

7. Про проект Орієнтовного графіку розгляду проеюу Закону України 
«Про Державний бюджет України на 2014 рік» відповідно до Регламенту 
Верховної Ради України. 

8. Різне. 
- Інформація Голови Комітету з питань бюджету щодо погодження у 

Комітеті з питань бюджету шляхом оформлення листа-погодження передачі та 

перерозподілу деяких видатків державного бюджету, передбачених головним 

розпорядникам коштів державного бюджету. 

- Про орієнтовний розклад засідань Комітету з питань бюджету на 

вересень 2013 року. 
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1. СЛУХАЛИ: 
Інформацію голови підкомітету з питань оцінки законопроектів щодо 

впливу на показники бюджету та відповідності бюджетному законодавству 

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

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

Регламентом Верховної Ради України і статтею 27 Бюджетного кодексу 

України. 

1.1. Законопроекти, які ие мають впливу иа показники бюджетів, 
у тому числі: 

1.1.1. Проект Закону України про внесення зміни до статті 152 
Регламенту Верховної Ради України щодо строків опрацювання Основних 

напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період 

(реєстр. N~ 2152а від 27.05.2013, народний депутат України Атрошенко В.А.). 
ІНа думку Першого заступника Голови Комітету Калетник О.М, 

законопроект має вплив на показники бюд:жету. В обговоренні цього 

законопроекту взяли участь народні депутати Атрошенко В.А., 

МuxальчииlИН Ю.А. За результатами обговорення члени Комітету підтримали 

цей заКOfюnроект як такий, ЩО не має впливу на показники бюд:жетуl 

1.1.2. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про господарські товариства» щодо уточнень видів вкладів учасників та 

засновників товариства і приведення у відповідність із Господарським 

кодексом України (реєстр.N~2162а від 29.05.2013, народний депутат України 
Миримський Л.Ю.). 

1.1.3. Проект Закону України про внесення змін до частини третьої 

статті 4 Закону України «Про інвестиційну діяльність» (щодо укладання 

договору з забудовниками в багатоквартирному будинку) (реєстр. N~ 2206а 

від 04.06.2013, народний депутат України Зубик В.8.). 

1.1.4. Проект Закону У країни про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо Програми діяльності Кабінету Міністрів України) 

(реєстр. N~ 2226а від 05.06.2013, народний депутат України Кличко В.В. та ін.). 

1.1.5. Проект Закону України про внесення зміни до статті 16 Закону 
України «Про здійснення державних закупівель» щодо приведення чинного 

законодавства у відповідність до Конституції України та Угоди про вільну 

торгівлю між Україною та державами ЄАВТ (реєстр. N~ 2247а від 06.06.2013, 
народний депутат України Мирний О.Б. та ін.). 

1.1.6. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про здійснення державних закупівель» щодо врегулювання питань, 

пов'язаних з виправленням помилок (внесення змін) в інформації про 

закупІВЛЮ (реєстр. N~ 2117а від 23.05.2013, народний депутат України 

елюз Т.Я.). 

1.1.7. Проект Закону України про внесення змін до Закону У країни 

«Про особливості здійснення закушвель в окремих сферах господарської 
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України «Про здійснення державних закупівель» щодо приведення чинного 

законодавства у відповідність до Конституції України та Угоди про вільну 

торгівлю між Україною та державами ЄАВТ (реєстр. N~ 2247а від 06.06.2013, 
народний депутат України Мирний О.Б. та ін.). 

1.1.6. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 
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1.1.7. Проект Закону України про внесення змін до Закону У країни 
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діяльності» щодо забезпечення оприлюднення інформації про закупівлі 

(реєстр. И!! 2313а від 18.06.2013, народний депутат України Мирний О.Б. та ін.). 

1.1.8. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 
«Про здійснення державних закупівель» щодо сприяння підприємствам 

громадських організацій інвалідів при участі у закупівлі товарів, робіт і послуг 

(реєстр. И!! 2565а від 08.07.2013, народний депутат України Циркін І.М.). 

1.1.9. Проект Закону У країни про внесення змін до деяких законів 

України ЩОДО здійснення закупівель (реєстр. И!! 2363а від 20.06.2013, народний 
депутат України Фаєрмарк с.о.). 

1.1.10. Проект Закону України про внесення змін до статті 209 
Земельного кодексу України (щодо встановлення додаткових напрямків 

використання коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва) (реєстр. И!! 2227а 

від 05.06.2013, народний депутат України Развадовський в.Й.). 

1.1.11. Проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про 
охорону навколишнього природного середовища" (щодо надання органам 

самоврядування права на місцях самосТlИНО та більш ефективно 

використовувати кошти місцевих фондів)", (реєстр. И!! 2168а від 30.05.2013, 
ІІ.Д. Гузенко к.о.); 

1.1.12. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» 

ЩОДО особливостей реєстрації права власності на земельні ділянки, яке виникло 

до 1 січня 2013 року (реєстр. И!! 2212а від 04.06.2013, народний депутат України 
Царьов о.л. та ін.). 

1.1.13. Проект Закону У країни про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо удосконалення деяких термінів (реєстр. И!! 2281а від 10.06.2013, 
народний депутат України Горіна І.Л.). 

1.1. І 4. Проект Закону У країни про внесення змін до Податкового кодексу 
України (ЩОДО відповідності нормативно-правових актів цьому Кодексу) 

(реєстр. И!! 2272а від 07.06.2013, пародний депутат України Дудка 0.1.). 

1.1.l5. Проект Закону України про внесення змін до деяких законів 

України щодо видачі дозволу на наймання працівників для подальшого 

виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця (реєстр. И!! 2118а 

від 23.05.2013, Кабінет Міністрів України). 

1.1.16. Проект Закону України про внесення змін до законів України 
«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»" та 

«Про Державний земельний кадастр» щодо особливостей реєстрації права 

власності на нерухоме майно, яке виникло у порядку спадкування 

(реєстр. И!! 2347а від 19.06.2013, народні депутати України Омельянович Д.с., 
Мельник с.л.). 

1.1.17. Проект Закону України про внесення змін до пункту 5 Розділу УІ 
«Прикінцеві положення» Закону України «Про морські порти України» (щодо 
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реформування портової галузі) (реєстр. И!! 2218а від 04.06.2013, народний 

депутат України Остапчук В.М.). 

1.1.18. Проект Закону України про ратифікацію Угоди між Урядом 

України та Урядом Республіки Судан про співробітництво у сфері дослідження 

та використання космічного простору в мирних цілях (реєстр. И!! 0026 від 

28.05.2013, Кабінет Міністрів України). 

1.1.19. Проект Закону України про внесення змін до деяких законів 

України щодо забезпечення реалізації права енергетичних підприємств та 

організацій на укладання договорів сервітуту (реєстр. И!! 2201а від 04.06.2013, 
народний депутат України Ковач В.!. та ін.). 

1.1.20. Проект Закону України про внесення змін до Повітряного кодексу 
України (щодо суб'єктів державної авіаціі) (реєстр. И!! 2122а від 24.05.2013, 
Кабінет Міністрів України). 

1.1.21. Проект Закону України про внесення змін до статті 5 Закону 
України «Про радіочастотний ресурс України» (щодо категорії спеціальних 

користувачів) (реєстр. И!! 2188а від 31.05.2013, Кабінет Міністрів України). 

1.1.22. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 
«Про електроенергетику» (щодо удосконалення механізму стимулювання 

виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії) (реєстр. И!! 2171 а 
від 30.05.2013, народний депутат України Зарубінський 0.0.). 

1.1.23. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів У країни щодо використання відеореєстратора під час експлуатації 

автомобіля (реєстр. И!! 2965 (доопрац.) від 07.06.2013, народний депутат 

України Москаль Г.Г.). 

1.1.24. Проект Закону України про внесення змін до Повітряного кодексу 
України (щодо збільшення суми компенсації перевізником) (реєстр. И!! 2632 
від 25.03.2013, народний депутат України Дерев'янко Ю.Б.). 

1.1.25. Проект Закону України про внесення зміни до деяких 

законодавчих актів України (щодо впорядкування питань фінансування заходів 

з підвищення безпеки ядерних установок) (реєстр. И!! 2417а від 25.06.2013, 
народний депутат України Бандуров В.В.). 

1.1.26. Проект Закону У країни про внесення змін до Кримінального 

процесуального кодексу України щодо удосконалення провадження за 

нововиявленими обставинами (реєстр. И!! 2914 від 23.04.2013, народні депутати 
України Карпунцов В.В., Романюк Р.с.). 

1.1.27. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо забезпечення європейських стандартів публічності у 

судовій системі) (реєстр. И!! 2019 (доопрац.) від 04.06.2013, народний депутат 
України Петренко П.Д. та ін.). 

1.1.28. Проект Закону України про внесення змін до статті 167 Кодексу 
адміністративного судочинства України щодо порядку направлення або 

вручення судового рішення особам, які беруть участь у справі (реєстр. И!! 2116а 

від 23.05.2013, народний депутат України Вознюк Ю.В.). 
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1.1.29. Проект Закону України про внесення змін до Цивільного 

процесуального кодексу України щодо строків апеляційного оскарження 

(реєстр. N2 2147а від 27.05.2013, народний депyrат України Бондарєв к.А.). 

1.1.30. Проект Закону України про внесення змін до Кодексу 

адміністративного судочинства України (щодо вдосконалення 

адМІНістративного судочинства) (реєстр. N22186a від 31.05.2013, народний 

депyrат України Бригинець О.М.). 

1.1.31. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо належного забезпечення права на захист в кримінальному 

провадженні (реєстр. N22337a від 18.06.2013, народний депyrат України 

Карпунцов В.В. та ін.). 

1.1.32. Проект Закону України про внесення змін у додаток 2 до CTaTyry 
внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженого Законом України 

«Про CTaTyr внyrрішньої служби Збройних Сил України» (щодо передачі 
Бойових Прапорів військових частин, що розформовуються) (реєстр. N2 2284а 
від 11.06.2013, Кабінет Міністрів України). 

1.1.33. Проект Закону України про внесення зміни до статті 6 Закону 
України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України» 

(щодо отримання закордонного паспорта громадянами призовного віку) 

(реєстр. N2 2857 від 18.04.2013, Кабінет Міністрів України). 

1.1.34. Проект Закону України про ратифікацію Угоди між Кабінетом 
Міністрів України та Урядом Об'єднаних Арабських Еміратів про взаємну 

охорону інформації з обмеженим доступом (реєстр. N2 0029 від 01.06.2013, 
Кабінет Міністрів України). 

1.1.35. Проект Закону України про ратифікацію Протоколу про внесення 
змін до Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про 

використання полігону злітно-посадкових систем «Нитка» (реєстр. N2 0027 
від 31.05.2013, Кабінет Міністрів України). 

1.1.36. Проект Закону України про внесення змін до Кримінального 

кодексу України щодо відповідальності за військові злочини (реєстр. N22788 
від 12.04.2013, народний депyrат України Олійник В.М.). 

1.1.37. Проект Закону України про внесення змін до Кримінального 

кодексу України (щодо встановлення обов'язкових громадських робіт для осіб, 

звільнених від відбування покарання з випробуванням) (реєстр. N2 2906 
від 22.04.2013, народний депyrат України Зарубінський 0.0.). 

1.1.38. Проект Закону України про внесення змін до статті 9 Закону 
України «Про попереднє ув'язнення» (щодо права осіб, які yrримуються у 

слідчих ізоляторах на короткочасні виїзди у зв'язку із смертю або тяжкою 

хворобою близького родича, що загрожує життю хворого) (реєстр. N!! 2039а 
від 16.05.2013, народний депyrат України Фельдман О.Б.). 

1.1.39. Проект Закону України про внесення змін до Кримінального 

кодексу України (щодо застосування рішень Конституційного Суду України) 

(реєстр. N2 2156а від 28.05.2013, народний депyrат України Олійник В.М.). 

1.1.29. Проект Закону України про внесення змін до Цивільного 

процесуального кодексу України щодо строків апеляційного оскарження 

(реєстр. N2 2147а від 27.05.2013, народний депyrат України Бондарєв к.А.). 

1.1.30. Проект Закону України про внесення змін до Кодексу 

адміністративного судочинства України (щодо вдосконалення 

адМІНістративного судочинства) (реєстр. N22186a від 31.05.2013, народний 

депyrат України Бригинець О.М.). 

1.1.31. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
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використання полігону злітно-посадкових систем «Нитка» (реєстр. N2 0027 
від 31.05.2013, Кабінет Міністрів України). 

1.1.36. Проект Закону України про внесення змін до Кримінального 
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1.1.38. Проект Закону України про внесення змін до статті 9 Закону 
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1.1.39. Проект Закону України про внесення змін до Кримінального 

кодексу України (щодо застосування рішень Конституційного Суду України) 
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1.1.40. Проект Закону України про внесення зміни до статті 18 Закону 
України «Про міліцію» щодо вдосконалення системи кадрового забезпечення 

органів внутрішніх справ (реєстр.И2 2050а від 17.05.2013, Кабінет Міністрів 
України). 

1.1.41. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо урегулювання трудових відносин у правоохоронних 

органах) (реєстр.И2 2308а від 17.06.2013, народний депутат України 

Слюз Т.Я.). 

1.1.41. Проект Закону У країни про внесення змін до Закону У країни «Про 
охорону прав на знаки для товарів і послуг» (щодо впровадження механізму 

разового грошового стягнення для ефективного захисту права власників 

товарних знаків) (реєстр.И2 2148а від 27.05.2013, народний депутат України 
Фельдман О.Б.). 

1.1.43. Проект Закону України «Про кібернетичну безпеку України» 

(реєстр.И!! 2207а від 04.06.2013, народний депутат України Олійник В.М. та 
ін.). 

1.1.44. Проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про 
розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, 

комп'ютерних програм, баз данних» (щодо захисту прав інтелектуальної 

власності) (реєстр.И!! 2056а від 17.05.2013, Кабінет Міністрів України). 

1.1.45. Проект Закону України про вилучення окремих положень із 

Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального 

процесуального кодексів України стосовно виконання Плану дій щодо 

лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України» 

(реєстр.И!! 2362а від 20.06.2013, народний депутат України Мисик В.Ю.). 

1.1.46. Проект Закону У країни про внесення змін до Закону У країни «Про 
вибори Президента України» (щодо приведення закону у відповідність до 

Конституції України) (реєстр.И2 2354а від 19.06.2013, народний депутат 

України Міщенко с.г.). 

1.1.4 7. Проект Закону У країни про внесення змін до Закону У країни «Про 
звернення громадян» (стосовно деяких питань організації роботи) 

(реєстр.И2 2879 від 18.04.2013, народний депутат України Шульга вл.). 

1.1.48. Проект Закону України про внесення змін до деяких законів 

України щодо підвищення статусу директорів департаме!ІТів міністерств та 

врегулювання деяких питань організації діяльності міністерств та інших 

центральних органів виконавчої влади (реєстр. И!! 2943 від 26.04.2013, Кабінет 
Міністрів України). 

1.1.49. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 
«Про комітети Верховної Ради України» (щодо доступу засобів масової 

інформації до засідань комітетів Верховної Ради України) (реєстр.И!! 2153а 

від 27.05.2013, народний депугат України Різаненко П.О.). 
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1.1.50. Проект Закону України про внесення змін до деяких законів 

України (щодо права на тимчасову зміну місця голосування) (реєстр. N~ 2081а 

від 21.05.2013, народний депутат України Лабунська А.В.). 

1.1.51. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 
«Про вибори народних депутатів України» (щодо техніко-юридичного 

вдосконалення виборчого процесу) (реєстр. N!! 2908 від 22.04.2013, народний 
депутат України Князевич рл.). 

1.1.52. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо недопущення зміни назв вулиць, пов'язаних з Великою 

Вітчизняною війною 1941-1945 років) (реєстр. N!! 2180а від 30.05.2013, 
народний депутат України Цибенко п.с.). 

1.1.53. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 
«Про благоустрій населених пунктів» щодо передачі на баланс об'єктів 

новоствореного будівництва (реєстр. N!! 2176а від 30.05.2013, народний депутат 
України Миримський л.ю.). 

1.1.54. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 
«Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» (щодо 

недопущення порушень прав власників квартир та нежилих приміщень) 

(реєстр. N!! 2469а від 02.07.2013, народні депутати України Кальцев с.Ф., 

Барвіненко В.Д.). 

1.1.55. Проект Закону України про внесення змін до законів України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» та «Про поштовий зв'язок» (щодо ПОрЯДКУ і 

умов присвоєння поштової адреси об'єктам нерухомого майна) 

(реєстр. N!! 2444а від 01.07.2013, народний депутат України Марцінків р.р. та 
ін.). 

1.1.56. Проект Закону У країни про внесення доповнень до деяких 

законодавчих актів України (щодо реєстрації місця проживання осіб у 

заміських будинках (дачах) (реєстр. N!! 2336а від 18.06.2013, народні депутати 
України Шипко А.Ф., БаНДУР0 в В.8.). 

1.1.57. Проект Закону України про доповнення статті 16 Закону України 
«Про житлово-комунальні послуги» щодо порядку припинення надання 

(відключення) житлово-комунальних послуг (реєстр. N!! 2406а від 21.06.2013, 
народні депутати України Матвієнков с.А., Бойко в.с.). 

1.1.58. Проект Закону України про внесення змін до статті 5 Закону 
України «Про статус депутатів місцевих рад» (щодо дострокового ІІрипинення 

повноважень у зв'язку із набранням законної сили рішення суду про 

І1ритягнення до відповідальності за корупційне правопорушення) 

(реєстр. N!! 2209а від 04.06.2013, народний депутат України Деревляний в.т.). 

1.1.59. Проект Закону У країни про внесення змін до статті 60 Житлового 
кодексу Української РСР (щодо Єдиного державного реєстру громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов) (реєстр. N!! 2151а від 27.05.2013, 
народний депутат України Дерев'янко Ю.Б.). 

1.1.50. Проект Закону України про внесення змін до деяких законів 

України (щодо права на тимчасову зміну місця голосування) (реєстр. N~ 2081а 

від 21.05.2013, народний депутат України Лабунська А.В.). 

1.1.51. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 
«Про вибори народних депутатів України» (щодо техніко-юридичного 

вдосконалення виборчого процесу) (реєстр. N!! 2908 від 22.04.2013, народний 
депутат України Князевич рл.). 

1.1.52. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо недопущення зміни назв вулиць, пов'язаних з Великою 

Вітчизняною війною 1941-1945 років) (реєстр. N!! 2180а від 30.05.2013, 
народний депутат України Цибенко п.с.). 

1.1.53. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 
«Про благоустрій населених пунктів» щодо передачі на баланс об'єктів 

новоствореного будівництва (реєстр. N!! 2176а від 30.05.2013, народний депутат 
України Миримський л.ю.). 

1.1.54. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 
«Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» (щодо 

недопущення порушень прав власників квартир та нежилих приміщень) 

(реєстр. N!! 2469а від 02.07.2013, народні депутати України Кальцев с.Ф., 

Барвіненко В.Д.). 

1.1.55. Проект Закону України про внесення змін до законів України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» та «Про поштовий зв'язок» (щодо ПОрЯДКУ і 

умов присвоєння поштової адреси об'єктам нерухомого майна) 

(реєстр. N!! 2444а від 01.07.2013, народний депутат України Марцінків р.р. та 
ін.). 

1.1.56. Проект Закону У країни про внесення доповнень до деяких 

законодавчих актів України (щодо реєстрації місця проживання осіб у 

заміських будинках (дачах) (реєстр. N!! 2336а від 18.06.2013, народні депутати 
України Шипко А.Ф., БаНДУР0 в В.8.). 

1.1.57. Проект Закону України про доповнення статті 16 Закону України 
«Про житлово-комунальні послуги» щодо порядку припинення надання 

(відключення) житлово-комунальних послуг (реєстр. N!! 2406а від 21.06.2013, 
народні депутати України Матвієнков с.А., Бойко в.с.). 

1.1.58. Проект Закону України про внесення змін до статті 5 Закону 
України «Про статус депутатів місцевих рад» (щодо дострокового ІІрипинення 

повноважень у зв'язку із набранням законної сили рішення суду про 

І1ритягнення до відповідальності за корупційне правопорушення) 

(реєстр. N!! 2209а від 04.06.2013, народний депутат України Деревляний в.т.). 

1.1.59. Проект Закону У країни про внесення змін до статті 60 Житлового 
кодексу Української РСР (щодо Єдиного державного реєстру громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов) (реєстр. N!! 2151а від 27.05.2013, 
народний депутат України Дерев'янко Ю.Б.). 



1.1.60. Проект Закону України про внесення змін до статті 24 Закону 
України «Про регулювання містобудівної діяльності» (щодо особливостей 

регулювання земельних відносин при здійсненні містобудівної діяльності в 

окремих населених пунктах) (реєстр. NQ 2269а від 07.06.2013, народний депутат 
України Атрошенко В.А.). 

1.1.61. Проект Закону У країни про внесення змін до Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» щодо питання затвердження умов та 

правил загального водокористування населенням на водних об'єктах 

(реєстр. NQ 2189а від 31.05.2013, народний депутат України Царьов О.А.). 

1.1.62. Проект Закону України про внесення змін до статті 8 Житлового 
кодексу Української РСР (щодо визначення порядку переведення жилих 

будинків і приміщень у нежилі) (реєстр. NQ 2140а від 24.05.2013, народний 

депутат України Сольвар Р.М.). 

1.1.63. Проект Закону України про внесення змін до статті 11 Закону 

України «Про захист прав споживачів» (щодо обмеження розміру пені та 

строку нарахування неустойки за договорами про надання СПОЖИВЧОГО кредиту) 

(реєстр. NQ 231 Оа від 17.06.2013, народний депутат України Фельдман О.Б.). 

1.1.64. Проект Закону У країни про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України з питань оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної 
діяльності в Україні (реєстр. NQ 2303а від 17.06.2013, Кабінет Міністрів 

України). 

1.1.65. Проект Закону України про денонсацію Угоди з Організацією 

Об'єднаних Націй «Про приєднання України до Женевської конвенції 1930 
року, якою запроваджено Уніфікований закон про переказні векселі та прості 

векселі» (реєстр. NQ 0028 від 31.05.2013, народний депутат України 

Терьохін с.А.). 

1.1.66. Проект Закону України про мораторlИ на примусове стягнення 
будь-яких сум за договорами споживчого кредитування, крім заборгованості по 

основній сумі кредиту та заборгованості по процентам (реєстр. NQ 2278а 
від 10.06.2013, народний депутат України Фельдман О.Б.). 

1.1.67. Проект Закону України про внесення змін до деяких законів 

України щодо Наглядової ради з питань оціночної діяльності (реєстр. NQ 2557а 
від 05.07.2013, народний денутат України Карпунцов В.В. та ін.). 

1.1.68. Проект Закону України про внесення змін до статті 1061 
Цивільного кодексу України (щодо нарахування процентів на банківський 

вклад після смерті вкладника до дня, який передує поверненню вкладу 

спадкоємцю) (реєстр. NQ 2567а від 09.07.2013, народний депутат України 

Фельдман О.Б.). 

І. 1.69. Проект Закону У країни про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо посилення парламентської підзвітності Фонду гарантування 

окладів фізичних осіб та протидії корупції (реєстр. NQ 2403а від 21.06.2013, 
народний депугат України Кайда ОЛ. та ін.). 
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1.1.70. Проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про 
порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» (щодо встановлення 

Національним банком України строків розрахунків) (реєстр. Н2 2338а 

від 18.06.2013, народні депутати України Карпунцов В.В., Іщенко В.О.). 

1.1.71. Проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про 
зайнятість населення» (щодо уточнення деяких термінів) (реєстр. Н22099а 

від 22.05.2013, народні депутати України Самойленко ю.п., Ковач В.І.). 

1.1.72. Проект Закону України про внесення зміни до статті 36 Закону 
України «Про зайнятість населення» (щодо діяльності суб'єктів 

господарювання, які надають послуги з посередництва у нрацевлаштуванні) 

(реєстр. Н2 2935 від 25.04.2013, народний депутат України Фабрикант с.с.). 

1.1.73. Проект Закону України про внесення змін до статті 11 Закону 

України «Про засади внутрішньої та зовнішньої політики» (щодо 

підтвердження євроінтеграційних прагнень України та укладення Угоди про 

асоціацію між Україною та Європейським Союзом) (реєстр. Н2 2192а 

від 03.06.2013, народний депутат України Яценюк А.п.). 

1.1.74. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо концесійної діяльності в Автономній Республіці Крим 

(реєстр. Н2 2349а від 19.06.2013, народний депутат України Брайко с.Б.). 

1.1.75. Проект Закону України про внесення змін до деяких законів 

України (щодо курсу України на набуття повноправного членства в Організації 

Північноатлантичного договору) (реєстр. Н22426а від 26.06.2013, народний 

депутат України Кириленко В.А.). 

1.1.76. Проект Закону України про внесення змін до деяких законів 

України (щодо закупівлі окремих товарів, робіт і послуг для енергоблоків 

атомних електростанцій) (реєстр. Н!! 2599а від 16.07.2013, народний депутат 
України Бандуров в.8.). 

1.1.77. Проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про 
здійснення державних закупівель» щодо удосконалення порядку оплати 

замовниками товарів, робіт і послуг, придбаних за державні кошти 

(реєстр. Н2 3036 від 29.07.2013, народний депyr·ат України Мирний О.Б. та ін.). 

1.1.78. Проект Закону України про внесення змін до статті 1057-1 
Цивільного кодексу України (щодо унеможливлення накладення стягнення на 

заставлене майно фізичних осіб у випадку визнання договору застави 

недійсним) (реєстр. Н22574а від 11.07.2013, народний депутат України 

Фельдман О.Б.). 

1.1.79. Проект Закону України про внесення змін до статті 1 Закону 
України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» (щодо 

факторингу) (реєстр. Н!! 2606а від 18.07.2013, народний депутат України 

Гіршфельд А.М.). 

1.1.80. Проект Закону України про внесення змін до Закону Україll1i «Про 
відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань» щодо 
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України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» (щодо 

факторингу) (реєстр. Н!! 2606а від 18.07.2013, народний депутат України 
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максимального розміру пені (реєстр. N!! 2608а від 18.07.2013, народний депутат 
України Яценко А.Б.). 

1.1.81. Проект Закону У країни про внесення змін до Закону У країни 
«Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників 
наземних транспортних засобів» (щодо додаткових гарантій потерпілих 

внаслідок дорожньо-транспортних пригод на отримання страхового 

відшкодування) (реєстр. N!! 3031 від 26.07.2013, народний депутат України 

Фаєрмарк с.о.). 

1.1.82. Проект Закону У країни про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо вдосконалення законодавства у сфері 

сільськогосподарської кооперації) (реєстр. N!! 2408а від 21.06.2013, народний 
депутат України Сабій І.М. та ін.). 

1.1.83. Проект Закону України про внесення змін до статті 267 
Цивільного кодексу України (щодо уточнення підстав для відновлення строку 

позовної давності) (реєстр. N!! 2610а від 18.07.2013, народний депутат України 
Фельдман О.Б.). 

1.1.84. Проект Закону У країни про внесення змін до статсй 240 та 255 
Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо рибоохоронної 

діяльності) (реєстр. N!! 2020а від 16.05.2013, Кабінет Міністрів України). 

1.1.85. Проект Закону України про внесення змін до Водного і Земельного 
кодексів України щодо земель водного фонду (реєстр. N!! 2183а від 31.05.2013, 
Кабінет Міністрів України). 

1.1.86. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо формування земельних ділянок та їх державної реєстрації 

на підставі документації із землеустрою, розробленої до 2013 року) 

(реєстр. N!! 2193а від 03.06.2013, народний депутат України Апостол М.В.). 

1.1.87. Проект Закону України про внесення змін до деяких законів 

України з метою визначення чітких строків повноважень депутатів місцевих 

Рад, обраних на позачергових, повторних або перших виборах (реєстр. N!! 2241а 
від 05.06.2013, народний депутат України Бригинець О.М.). 

1.1.88. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо взаємодії Ради міністрів Автономної Республіки Крим з 

МІНІстерствами та іншими центральними органами виконавчої влади 
(реєстр. N!! 2121а від 23.05.2013, народний депутат України Нетецька О.А.). 

1.1.89. Проект Закону України про внесення доповнень до Сімейного 
кодексу України (щодо впровадження відповідальності батьків у наданні 

матеріальної допомоги на отримання вищої освіти повнолітніми дітьми, які є 

інвалідами та продовжують навчання) (реєстр. N!! 2228а від 05.06.2013, 
народний депутат України Шипко А.Ф.). 

1.1.90. Проект Закону У країни про внесення зміни до Персхідних 

положень Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та 

документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи П 

спеціальний статус» (щодо продовження терміну дії посвідчень водія зразка 
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документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи П 

спеціальний статус» (щодо продовження терміну дії посвідчень водія зразка 
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СРСР) (реєстр. И2 2098а вІД 22.05.2013, народний депутат України 

Кунченко ол.). 

1.1.91. Проект Закону України про внесення змін до статті 8 Закону 
України «Про рекламу» (щодо обмеження рекламування товарів медичними 

працівниками) (реєстр. И2 2170а від 30.05.2013, народний депутат України 

Гелевей 0.1.). 

1.1.92. Проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про 
Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують 

громадянство України, посвідчують особу чи й спеціальний статус» (щодо 

використання посвідчення водія, виданого з використанням зразка бланку, 

затвердженого органом виконавчої влади СРСР) (реєстр. И!! 2155а 

від 28.05.2013, народний депутат України Фурсін І.Г.). 

1.1.93. Проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про 
захист суспільної моралі» (щодо захисту інформаційного простору) 

(реєстр. И!! 2208а від 04.06.2013, народний депутат України Олійник В.М.). 

1.1.94. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України ЩОДО забезпечення безперешкодного перегляду громадянами 

програм універсальної програмної послуги (реєстр. И!! 2086а від 21.05.2013, 
народні депутати України Бондаренко О.А., Раупов Р.Б.). 

УХВАЛИЛИ: 

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

бюджетів. 

2. Це рішення надіслати профільним комітетам, відповідальним за 

підготовку законопроектів. 

Голосували: «зю) - 33, «проти» - І, «утрималось» - о. 

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

а) безпосередній 

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

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

(щодо підвищення ставок ввізного мита на алкогольні напої) (реєстр. И!! 2256а 

від 06.06.2013), поданий народними депутатами України Сенченком АЛ., 

Ващук к.Т. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

У законопроекті пропонується підвищити ставки ввізного мита на 
алкогольні напої. 

Слід зазначити, що Міністерство фінансів УкраїНІ! та Головне науково

експертне управління Апарату Верховної Ради у своїх висновках зауважують, 
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що у законопроекті пропонується встановити на зазначені у ньому алкогольні 

напої пільгові ставки ввізного мита у розмірах, які перевищують зв'язані ставки 

ввізного мита, визначені для цих товарів у Протоколі про вступ України до 

Світової організації торгівлі від 5 лютого 2008 р., (ратифікованого Законом 

України від 10 квітня 2008 р. N!!250-VI «Про ратифікацію Протоколу про ВСТУIl 
України до Світової організації торгівлі» і набравшого чинності 16 травня 
2008 року). На сьогодні пільгові ставки ввізного мита Митного тарифу України 
на зазначені у законопроекті алкогольні напої встановлені на рівні зв'язаних 
ставок ввізного мита, визначених для цих товарів у Протоколі про вступ 

України до Світової організації торгівлі. 

У пояснювальній записці автори законопроекту зазначають, що різниця у 

сумі сплаченого мита у зв'язку із збільшенням ставки мита на вина з 0,3 до 
І євро складе 8,96 млн євро. При цьому, прогнозується додатковий 

економічний ефект для вітчизняних виновиробників, валова виручка яких, за 

прогнозами авторів, збільшиться на 419,2 млн гривень. 
Однак, Міністерство фінансів України зазначає, підвищення ставок 

ввізного мита на зазначені алкогольні напої не призведе до збільшення 

надходжень до державного бюджету, оскільки підвищення ставок не 

розповсюджується на імпорт товарів походженням з країн - членів сот. 

Слід зазпачити, що передбачена законопроектом дата набрання чинності 

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

відповідає вимогам частини другої статті 2 Закону України «Про Митний тариф 
України» та підпункту 4.1.9 пункту 4.1 статті 4 Податкового кодексу України 
щодо стабільності податкового законодавства. 

Міністерство фінансів України законопроект не підтримує. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

зазначає, що за результатами розгляду в першому читанні законопроект 

доцільно відхилити. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до Митного тарифу України, 
затвердженого Законом України «Про Митний тариф України» (щодо 

підвищення ставок ввізного мита на алкогольні напої) (реєстр. N!! 2256а 
від 06.06.2013), поданий народними депутатами України Сенченком А.В., 

Ващук к.т., матиме вплив на показники бюджету (може призвести до 

збільшення доходів державного бюджету щодо ввізного мита). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

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

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

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

(реєстр. Н!!2105а від 22.05.2013), поданий Кабінетом Міністрів України. 
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що у законопроекті пропонується встановити на зазначені у ньому алкогольні 

напої пільгові ставки ввізного мита у розмірах, які перевищують зв'язані ставки 

ввізного мита, визначені для цих товарів у Протоколі про вступ України до 

Світової організації торгівлі від 5 лютого 2008 р., (ратифікованого Законом 

України від 10 квітня 2008 р. N!!250-VI «Про ратифікацію Протоколу про ВСТУIl 
України до Світової організації торгівлі» і набравшого чинності 16 травня 
2008 року). На сьогодні пільгові ставки ввізного мита Митного тарифу України 
на зазначені у законопроекті алкогольні напої встановлені на рівні зв'язаних 
ставок ввізного мита, визначених для цих товарів у Протоколі про вступ 

України до Світової організації торгівлі. 

У пояснювальній записці автори законопроекту зазначають, що різниця у 

сумі сплаченого мита у зв'язку із збільшенням ставки мита на вина з 0,3 до 
І євро складе 8,96 млн євро. При цьому, прогнозується додатковий 

економічний ефект для вітчизняних виновиробників, валова виручка яких, за 

прогнозами авторів, збільшиться на 419,2 млн гривень. 
Однак, Міністерство фінансів України зазначає, підвищення ставок 

ввізного мита на зазначені алкогольні напої не призведе до збільшення 

надходжень до державного бюджету, оскільки підвищення ставок не 

розповсюджується на імпорт товарів походженням з країн - членів сот. 

Слід зазпачити, що передбачена законопроектом дата набрання чинності 

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

відповідає вимогам частини другої статті 2 Закону України «Про Митний тариф 
України» та підпункту 4.1.9 пункту 4.1 статті 4 Податкового кодексу України 
щодо стабільності податкового законодавства. 

Міністерство фінансів України законопроект не підтримує. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

зазначає, що за результатами розгляду в першому читанні законопроект 

доцільно відхилити. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до Митного тарифу України, 
затвердженого Законом України «Про Митний тариф України» (щодо 

підвищення ставок ввізного мита на алкогольні напої) (реєстр. N!! 2256а 
від 06.06.2013), поданий народними депутатами України Сенченком А.В., 

Ващук к.т., матиме вплив на показники бюджету (може призвести до 

збільшення доходів державного бюджету щодо ввізного мита). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

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

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

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

(реєстр. Н!!2105а від 22.05.2013), поданий Кабінетом Міністрів України. 
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Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекry є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 
У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що основною 

метою його прийняття є приведення ставок ввізного мита на продукцію і товари 

у відповідність із рівнем, визначеним Графіком тарифних зобов'язань України 

перед СОТ за товарами на 2013 рік у рамках Протоколу про вступ України дО 
СОТ, ратифікованого Законом України від 10.04.2008р. N!! 250 інабравшого 
чинності 16 травня 2008 року. 

Зокрема, у законопроекті пропонується з 1 січня 2014 року зменшити 
пільгові ставки ввізного мита на деякі готові або консервовані ракоподібні, 

молюски та інші водяні безхребетні з 20% до 15%; IІриготовлені або 

консервовані плоди, горіхи та інші їстівні частини рослин без додавання спирту 

та цукру з 15% до 10%; моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового 
проживання людей з 6% до 5%; нові автомобілі легкові з робочим об'ємом 
циліндрів двигуна понад 3 ООО см3 З 6% до 5%; човни, катери моторні, морські з 
8% до 7,5%; збільшити удвічі повні ставки ввізного мита на товарні підкатегорії 
Митного тарифу України з метою забезпечення достовірності декларування 

відомостей про країну походження товарів та обліку цих товарів у статистиці 

зовнішньої торгівлі. 

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, за прогнозними 

розрахунками Мінфіну, у разі підняття рівня повних ставок мита Митного 

тарифу України, виходячи з аналізу обсягів імпорту за 2012 рік та фактично 
сплачених сум ввізного мита, орієнтовна сума додаткових надходжень до 

Державного бюджету України на рік може скласти 440 млн гривень. Разом з 
тим, пониження ставок ввізного мита на окремі товарні під категорії відповідно 

до тарифних зобов'язань в рамках членства в СОТ не матиме впливу на 

державний бюджет з 1 січня 2014 року, оскільки згадані знижені ставки мита 
вже стягуються митними органами України з 1 січня 2013 року. 

Міністерство фінансів України вважає доцільним ПРИЙНЯТТЯ 

законопроекту. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

у своєму висновку звертає увагу, що до законопроекту не подано розрахунків 

додаткових надходжень від реалізації проекту закону, а також не надано 

інформації щодо оцінки можливих ризиків такого підвищення, зокрема: 

інфляційних ризиків, ймовірності погіршення динаміки обсягів товарного 

імпорry в Україну та умов задоволення потреб України у відповідній товарній 
IІродукції, фінансового стану відповідних суб'єктів господарювання та їх 

податкоспроможності, а отже надходжень від інших податків і зборів, тощо. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Митного тарифу України, 
затвердженого Законом України «Про Митний тариф України» 

(реєстр. N!!2105a від 22.05.2013), поданий Кабінетом Міністрів України матиме 
вплив на показники бюджету (призведе до збільшення доходів державного 

бюджету щодо ввізного мита). 
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пільгові ставки ввізного мита на деякі готові або консервовані ракоподібні, 

молюски та інші водяні безхребетні з 20% до 15%; IІриготовлені або 

консервовані плоди, горіхи та інші їстівні частини рослин без додавання спирту 

та цукру з 15% до 10%; моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового 
проживання людей з 6% до 5%; нові автомобілі легкові з робочим об'ємом 
циліндрів двигуна понад 3 ООО см3 З 6% до 5%; човни, катери моторні, морські з 
8% до 7,5%; збільшити удвічі повні ставки ввізного мита на товарні підкатегорії 
Митного тарифу України з метою забезпечення достовірності декларування 

відомостей про країну походження товарів та обліку цих товарів у статистиці 

зовнішньої торгівлі. 

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, за прогнозними 

розрахунками Мінфіну, у разі підняття рівня повних ставок мита Митного 

тарифу України, виходячи з аналізу обсягів імпорту за 2012 рік та фактично 
сплачених сум ввізного мита, орієнтовна сума додаткових надходжень до 

Державного бюджету України на рік може скласти 440 млн гривень. Разом з 
тим, пониження ставок ввізного мита на окремі товарні під категорії відповідно 

до тарифних зобов'язань в рамках членства в СОТ не матиме впливу на 

державний бюджет з 1 січня 2014 року, оскільки згадані знижені ставки мита 
вже стягуються митними органами України з 1 січня 2013 року. 

Міністерство фінансів України вважає доцільним ПРИЙНЯТТЯ 

законопроекту. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

у своєму висновку звертає увагу, що до законопроекту не подано розрахунків 

додаткових надходжень від реалізації проекту закону, а також не надано 

інформації щодо оцінки можливих ризиків такого підвищення, зокрема: 

інфляційних ризиків, ймовірності погіршення динаміки обсягів товарного 

імпорry в Україну та умов задоволення потреб України у відповідній товарній 
IІродукції, фінансового стану відповідних суб'єктів господарювання та їх 

податкоспроможності, а отже надходжень від інших податків і зборів, тощо. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Митного тарифу України, 
затвердженого Законом України «Про Митний тариф України» 

(реєстр. N!!2105a від 22.05.2013), поданий Кабінетом Міністрів України матиме 
вплив на показники бюджету (призведе до збільшення доходів державного 

бюджету щодо ввізного 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 

податкової та митної політики. 

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

Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування в умовах 

спеціального режиму технополісу П'ятихатки (реєстр. N2 2214а від 04.06.2013), 
поданий народними депутатами України Бережною І.Г., Добкіним Д.М. 

Відмітили: 
Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 
Законопроектом пропонується строком на 5 років звільнити від 

оподаткування прибуток підприємств, отриманий від реалізації інноваційних 

та/або інвестиційних проектів в умовах спеціального технополісу П'ятихатки, . . . 
та спрямовувати суми цього податку на спеЦJaJІЬН1 рахунки учасниКІВ 

технополісу для використання виключно на інноваційну та інвестиційну 
діяльність. При цьому передбачено, що використані не за цільовим 

призначенням суми податку підлягають стягненню до державного бюджету 

України. Також передбачено не включати до об'єкту оподаткування податком 

на прибуток підприємств суми коштів, що надходять на рахунки вищих 

навчальних закладів для підготовки фахівців з розробки та впровадження 

інновацій. 

Положення законопроекту в частині звільнення від оподаткування 

податком на землю земельних ділянок, що використовуються учасниками 

технополісу при реалізації проектів, призведе до втрат доходів місцевих 

бюджетів. Відповідно до частини першої статті 69 Бюджетного кодексу 

України плата за землю належить до доходів загального фонду місцевих 

бюджетів, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансФертів. 

Згідно зі статтею 103 Бюджетного кодексу України надання державою 
податкових Пlльг, 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 документи не містять пропозицій 

щодо компенсації таких втрат доходів місцевих бюджетів з державного 

бюджету. 

Крім того, запропоноване законопроектом зниження ставки податку на 

доходи фізичних осіб з 15% до 3% в умовах спеціального режиму технополісу 
П'ятихатки, за інформацією Мінфіну, призведе до економічно недоцільних 

втрат доходів місцевих бюджетів від цього податку у сумі близько 138 млн грн, 
який є основним бюджетоутворюючим джерелом для територіaJІЬНОЇ громаЩІ 

Харківської області. 
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У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 
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Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 
Законопроектом пропонується строком на 5 років звільнити від 

оподаткування прибуток підприємств, отриманий від реалізації інноваційних 

та/або інвестиційних проектів в умовах спеціального технополісу П'ятихатки, . . . 
та спрямовувати суми цього податку на спеЦJaJІЬН1 рахунки учасниКІВ 

технополісу для використання виключно на інноваційну та інвестиційну 
діяльність. При цьому передбачено, що використані не за цільовим 

призначенням суми податку підлягають стягненню до державного бюджету 

України. Також передбачено не включати до об'єкту оподаткування податком 

на прибуток підприємств суми коштів, що надходять на рахунки вищих 

навчальних закладів для підготовки фахівців з розробки та впровадження 

інновацій. 

Положення законопроекту в частині звільнення від оподаткування 

податком на землю земельних ділянок, що використовуються учасниками 

технополісу при реалізації проектів, призведе до втрат доходів місцевих 
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України плата за землю належить до доходів загального фонду місцевих 

бюджетів, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансФертів. 
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податкових Пlльг, 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 документи не містять пропозицій 

щодо компенсації таких втрат доходів місцевих бюджетів з державного 

бюджету. 

Крім того, запропоноване законопроектом зниження ставки податку на 

доходи фізичних осіб з 15% до 3% в умовах спеціального режиму технополісу 
П'ятихатки, за інформацією Мінфіну, призведе до економічно недоцільних 

втрат доходів місцевих бюджетів від цього податку у сумі близько 138 млн грн, 
який є основним бюджетоутворюючим джерелом для територіaJІЬНОЇ громаЩІ 

Харківської області. 
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Незважаючи на те, що законопроект матиме негативний вплив на 

показники доходів державного і місцевих бюджетів, авторами законопроекту не 

надано фінансово-економічного обrрунтування (включаючи відповідні 

розрахунки) 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 
шодо терміну набрання чинності законів України, які мають юшив 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 України, згідно з яким усім платникам податків 
забезпечується рівність перед законом. 

Належить зазначити, що даний законопроект системно пов'язаний із 

законопроектами «Про Технополіс П'ятихатки» (peccTp.NQ 2213а від 04.06.2013) 
та «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо реалізації проекту 

технополісу П'ятихатки» (реєстр. NQ 2215а від 04.06.2013), а відтак розглядати 
такі законопроекти належить взаємоузгоджено. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку 

висловлює зауваження до законопроекту та не підтримує його прийняття. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змІН до Податкового кодексу 

України щодо особливостей оподаткування в умовах спеціального режиму 

технополісу П'ятихатки (реєстр. NQ 2214а від 04.06.2013), поданий народними 
депутатами України Бережною І.Г., Добкіним Д.М., матиме вплив на показники 

бюджету (призведе до зменшення доходів державного і місцевих бюджетів та 

потребуватиме додаткових видатків державного бюджету для компенсації втрат 

доходів місцевих бюджетів). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

раніше 1 січня 2016 року (або І січня наступного за цим року залежно від часу 

прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

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

кодсксу України щодо рсалізації проекту теХНОIlолісу П'ятихатки 

(реєстр. NQ 2215а від 04.06.2013), поданий народними ДСllутатами України 

Бережною І.Г., Добкіним Д.М. 
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Незважаючи на те, що законопроект матиме негативний вплив на 

показники доходів державного і місцевих бюджетів, авторами законопроекту не 

надано фінансово-економічного обrрунтування (включаючи відповідні 

розрахунки) 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 
шодо терміну набрання чинності законів України, які мають юшив 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 України, згідно з яким усім платникам податків 
забезпечується рівність перед законом. 

Належить зазначити, що даний законопроект системно пов'язаний із 

законопроектами «Про Технополіс П'ятихатки» (peccTp.NQ 2213а від 04.06.2013) 
та «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо реалізації проекту 

технополісу П'ятихатки» (реєстр. NQ 2215а від 04.06.2013), а відтак розглядати 
такі законопроекти належить взаємоузгоджено. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку 

висловлює зауваження до законопроекту та не підтримує його прийняття. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змІН до Податкового кодексу 

України щодо особливостей оподаткування в умовах спеціального режиму 

технополісу П'ятихатки (реєстр. NQ 2214а від 04.06.2013), поданий народними 
депутатами України Бережною І.Г., Добкіним Д.М., матиме вплив на показники 

бюджету (призведе до зменшення доходів державного і місцевих бюджетів та 

потребуватиме додаткових видатків державного бюджету для компенсації втрат 

доходів місцевих бюджетів). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

раніше 1 січня 2016 року (або І січня наступного за цим року залежно від часу 

прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

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

кодсксу України щодо рсалізації проекту теХНОIlолісу П'ятихатки 

(реєстр. NQ 2215а від 04.06.2013), поданий народними ДСllутатами України 

Бережною І.Г., Добкіним Д.М. 
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Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується звільнити від сплати ввізного мита товари 

(крім підакцизних), сировину, устаткування, обладнання та комплектуючі до 

них, які ввозяться на митну територію України - територію технополісу 

П'ятихатки - для реалізації інноваційних та/або інвестиційних проектів в 

умовах спеціального режиму господарювання. При цьому пропонується, що у 

разі нецільового використання зазначених матеріалів, сировини, устаткування, 

обладнання та комплектуючих до них ввізне мито підлягає сплаті у порядку та 

розмірах, визначених Митним кодексом України. 

Незважаючи на те, що законопроект матиме негативний вплив на 

показники доходів бюджету, авторами законопроекту не надано фінансово

еКОllомічного обrрунтування (включаючи відповідні розрахунки) щодо 

скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету 

для досягнення збалансованості бюджету. Це не відповідає вимогам частини 

псрщої статті 27 Бюджетного кодексу України та '!аСТИНИ третьої статті 91 
Рсгламенту Верховної Ради України. При цьому, відсутність обсягів та вартості 

товарів, що пропонується звільнити від мита, не дозволяє оцінити варТІСНУ 

величину впливу законопроекту на доходну частину бюджету. 

Положення законопроекту щодо звільнення від оподаткування окремих 

суб'єктів господарювання суперечить принципу побудови системи 

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

перед законом. 

Слід зауважити, що законопроектом передбачається набрання чинності 

відповідного закону з дня, наступного за днем його опублікування. Це 

суперечить вимогам частини третьої статті 27 Бюджетного кодексу України, 
частини другої статті 2 Закону України «Про Митний тариф України» та 
підпункту 4.1.9 і пункту 4.5 статті 4 Податкового кодексу України. 

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 таких преференцій та 

утворення нових схем ухилення від оподаткування і, крім втрат доходів 

бюджету потребує додаткових витрат державного бюджету для здійснення 

дієвого контролю за дотриманням умов їх надання та використання. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку 

висловлює зауваження до законопроскту та не підтримує його ПРИЙНЯТТЯ. При 

цьому, відсутність обсягів та вартості товарів, що ПрОПОНУЄТЬСЯ звільнити від 

мита не ДОЗВОЛЯЄ оцінити вартісну величину впливу законопроекту на доходну 

частину бюджету. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Митного кодексу України 
щодо реалізації проекту технопоЛlСУ П'ятихатки (реєстр. И222[5а 

від 04.06.2013), поданий народними депугатами України Бережною І.Г., 

17 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується звільнити від сплати ввізного мита товари 

(крім підакцизних), сировину, устаткування, обладнання та комплектуючі до 

них, які ввозяться на митну територію України - територію технополісу 

П'ятихатки - для реалізації інноваційних та/або інвестиційних проектів в 

умовах спеціального режиму господарювання. При цьому пропонується, що у 

разі нецільового використання зазначених матеріалів, сировини, устаткування, 

обладнання та комплектуючих до них ввізне мито підлягає сплаті у порядку та 

розмірах, визначених Митним кодексом України. 

Незважаючи на те, що законопроект матиме негативний вплив на 

показники доходів бюджету, авторами законопроекту не надано фінансово

еКОllомічного обrрунтування (включаючи відповідні розрахунки) щодо 

скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету 

для досягнення збалансованості бюджету. Це не відповідає вимогам частини 

псрщої статті 27 Бюджетного кодексу України та '!аСТИНИ третьої статті 91 
Рсгламенту Верховної Ради України. При цьому, відсутність обсягів та вартості 

товарів, що пропонується звільнити від мита, не дозволяє оцінити варТІСНУ 

величину впливу законопроекту на доходну частину бюджету. 

Положення законопроекту щодо звільнення від оподаткування окремих 

суб'єктів господарювання суперечить принципу побудови системи 

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

перед законом. 

Слід зауважити, що законопроектом передбачається набрання чинності 

відповідного закону з дня, наступного за днем його опублікування. Це 

суперечить вимогам частини третьої статті 27 Бюджетного кодексу України, 
частини другої статті 2 Закону України «Про Митний тариф України» та 
підпункту 4.1.9 і пункту 4.5 статті 4 Податкового кодексу України. 

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 таких преференцій та 

утворення нових схем ухилення від оподаткування і, крім втрат доходів 

бюджету потребує додаткових витрат державного бюджету для здійснення 

дієвого контролю за дотриманням умов їх надання та використання. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку 

висловлює зауваження до законопроскту та не підтримує його ПРИЙНЯТТЯ. При 

цьому, відсутність обсягів та вартості товарів, що ПрОПОНУЄТЬСЯ звільнити від 

мита не ДОЗВОЛЯЄ оцінити вартісну величину впливу законопроекту на доходну 

частину бюджету. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Митного кодексу України 
щодо реалізації проекту технопоЛlСУ П'ятихатки (реєстр. И222[5а 

від 04.06.2013), поданий народними депугатами України Бережною І.Г., 
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Добкіним Д.М., матиме вплив на показники бюджету (призведе до зменшення 

надходжень ввізного мита до державного бюджету). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 
раніше І січня 2016 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. 

1.2.5. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення зміни до статті 5 

Закону України «Про судовий збір» щодо доповнення переліку пільгових 

категорій (реєстр. N!! 2126а від 24.05.2013), поданий Кабінетом Міністрів 

України. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроект розроблено з метою підвищення ефективності 

використання бюджетних коштів на підготовку фахівців у вищих навчальних 

закладах Міністерства внутрішніх справ України. Шляхом внесення змін до 

статті 5 Закону України «Про судовий збір» законопроектом пропонується 
звільнити Міністерство внутрішніх справ України, його територіальні органи та 

вищі навчальні заклади від сплати судового збору у справах про відшкодування 

особою витрат, пов'язаних з її утриманням у вищому навчальному закладі, що 

належить до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України. 

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

фонду державного бюджету і відповідно до пункту 5 частини третьої статті 30 
цього Кодексу спрямовується на забезпечення здійснення Ilравосуддя, 

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 

lIідпису. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку вважає 

прийняття законопроекту доцільним та зазначає, що його реалізація сприятиме 

більш ефективному розподілу та використанню бюджетних коштів. Вартісна 
величина впливу залежатиме від кількості позовів зазначених органів та ціни 

таких позовів. За інформацією Міністерства внутрішніх справ України щорічно 

для сплати судового збору необхідні кошти у сумі 120 тис. гривень. 
Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради у своєму 

висновку звертає увагу, що відповідна законодавча пропозиція НС повною 

мірою узгоджується з пунктом 2 частини третьої статті 129 Конституції 

України, відповідно до якого основними засадами судочинства в Україні є 
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Добкіним Д.М., матиме вплив на показники бюджету (призведе до зменшення 

надходжень ввізного мита до державного бюджету). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 
раніше І січня 2016 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. 

1.2.5. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення зміни до статті 5 

Закону України «Про судовий збір» щодо доповнення переліку пільгових 

категорій (реєстр. N!! 2126а від 24.05.2013), поданий Кабінетом Міністрів 

України. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроект розроблено з метою підвищення ефективності 

використання бюджетних коштів на підготовку фахівців у вищих навчальних 

закладах Міністерства внутрішніх справ України. Шляхом внесення змін до 

статті 5 Закону України «Про судовий збір» законопроектом пропонується 
звільнити Міністерство внутрішніх справ України, його територіальні органи та 

вищі навчальні заклади від сплати судового збору у справах про відшкодування 

особою витрат, пов'язаних з її утриманням у вищому навчальному закладі, що 

належить до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України. 

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

фонду державного бюджету і відповідно до пункту 5 частини третьої статті 30 
цього Кодексу спрямовується на забезпечення здійснення Ilравосуддя, 

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 

lIідпису. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку вважає 

прийняття законопроекту доцільним та зазначає, що його реалізація сприятиме 

більш ефективному розподілу та використанню бюджетних коштів. Вартісна 
величина впливу залежатиме від кількості позовів зазначених органів та ціни 

таких позовів. За інформацією Міністерства внутрішніх справ України щорічно 

для сплати судового збору необхідні кошти у сумі 120 тис. гривень. 
Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради у своєму 

висновку звертає увагу, що відповідна законодавча пропозиція НС повною 

мірою узгоджується з пунктом 2 частини третьої статті 129 Конституції 

України, відповідно до якого основними засадами судочинства в Україні є 
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«рівність всіх учасників судового процесу перед законом і судом». Разом з тим, 

ГНЕУ зауважує, що судовий збір виконує не тільки фіскальну, а й регулятивну, 

дисциплінуючу функцію. Судовий збір є одним із способів стимулювання 

належного виконання учасниками відповідних правовідносин (у т.ч. органами 

державної влади) своїх прав та обов'язків. Тому звільнення від його сплати 

окремих державних органів може негативно позначитися на стані виконавської 

дисципліни та господарських зобов'язань, а також призвести до 

необrрунтованого збільшення позовів до суду. 

УХВAJШЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення зміни до статті 5 Закону України 
«Про судовий збір» щодо доповнення переліку пільгових катеГОРIИ 

(реєстр. NQ 2126а від 24.05.2013), поданий Кабінетом Міністрів України, 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 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 
раніше 1 січня 2016 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. 

1.2.6. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення зміни дО ІІУНКТУ 4 

розділу ХХІ «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України 

(щодо створення сприятливих умов для реалізації складової Національного 

проекту «Місто майбугнього» проекту «InterMedicaIEcoCity» 
(реєстр. N!! 2270а від 07.06.2013), поданий народним депугатом України 
Бахтеєвою І.Д. та іншими. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується доповнити пункт 4 розділу ХХІ Митного 
кодексу України новим підпунктом, згідно з яким на період реалізації складової 

Національного проекту «Місто майбутнього» - проекту «InterMedicalEcoCity» 
звільняються від оподаткування ввізним митом при ввезенні на митну 

територію України та поміщенні в митний режим імнорту товари (крім 

підакцизних товарів), що не виробляються в Україні або виробляються в 

Україні, але не відповідають вимогам проекту, та ввозяться на митну територію 

України у рамках реалізації зазначеного проекту. При цьому, пропонується, що 

lІерелік та обсяги ввезення таких товарів мають встановлюватися Кабінетом 

Міністрів України. 

Незважаючи на те, що законопроект матиме негативний ВІІЛИВ на 

llоказники доходів бюджету, його авторами не надано Ilропозицій змін до 
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«рівність всіх учасників судового процесу перед законом і судом». Разом з тим, 

ГНЕУ зауважує, що судовий збір виконує не тільки фіскальну, а й регулятивну, 

дисциплінуючу функцію. Судовий збір є одним із способів стимулювання 

належного виконання учасниками відповідних правовідносин (у т.ч. органами 

державної влади) своїх прав та обов'язків. Тому звільнення від його сплати 

окремих державних органів може негативно позначитися на стані виконавської 

дисципліни та господарських зобов'язань, а також призвести до 

необrрунтованого збільшення позовів до суду. 

УХВAJШЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення зміни до статті 5 Закону України 
«Про судовий збір» щодо доповнення переліку пільгових катеГОРIИ 

(реєстр. NQ 2126а від 24.05.2013), поданий Кабінетом Міністрів України, 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 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 
раніше 1 січня 2016 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. 

1.2.6. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення зміни дО ІІУНКТУ 4 

розділу ХХІ «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України 

(щодо створення сприятливих умов для реалізації складової Національного 

проекту «Місто майбугнього» проекту «InterMedicaIEcoCity» 
(реєстр. N!! 2270а від 07.06.2013), поданий народним депугатом України 
Бахтеєвою І.Д. та іншими. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується доповнити пункт 4 розділу ХХІ Митного 
кодексу України новим підпунктом, згідно з яким на період реалізації складової 

Національного проекту «Місто майбутнього» - проекту «InterMedicalEcoCity» 
звільняються від оподаткування ввізним митом при ввезенні на митну 

територію України та поміщенні в митний режим імнорту товари (крім 

підакцизних товарів), що не виробляються в Україні або виробляються в 

Україні, але не відповідають вимогам проекту, та ввозяться на митну територію 

України у рамках реалізації зазначеного проекту. При цьому, пропонується, що 

lІерелік та обсяги ввезення таких товарів мають встановлюватися Кабінетом 

Міністрів України. 

Незважаючи на те, що законопроект матиме негативний ВІІЛИВ на 

llоказники доходів бюджету, його авторами не надано Ilропозицій змін до 
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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, частини другої статті 2 Закону України «Про Митний 
тариф України» 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 України, згідно з яким усім І1латникам податків 
забезпечується рівність перед законом. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що закононроект може бути розглянуто разом з належним фінансово

економічним обrруптуванням (включаючи відповідні розрахунки). При цьому, 

відсутність обсягів та вартості товарів, що пропонується звільнити від ввізного 

мита, а також часових рамок реалізації зазначеного Національного проекту, не 

дозволяє визначити вартісну величину впливу законопроекту на доходну 

частину бюджету. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

зазначає, що за результатами розгляду в першому читанні законопроект може 

бути прийнятий за основу з урахуванням висловлених зауважень і пропозицій 

та відповідного висновку Кабінету Міністрів України. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення зміни до пункту 4 розділу ХХІ 
«Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України (щодо 

створення сприятливих умов для реалізації складової Національного нроекту 
«Місто майбутнього» - проекту «lnterMedicaIEcoCity» (реєстр. N!! 2270а 
від 07.06.2013), поданий народним депутатом України Бахтеєвою Т.Д. та 

іншими, матиме вплив на показники бюджету (призведе до зменшення ввізного 

мита до державного бюджету). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

раніше 1 січня 2016 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. 

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

кодексу УкраїНІ! у зв'язку з прийняттям Закону України «Про підвищення 
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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, частини другої статті 2 Закону України «Про Митний 
тариф України» 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 України, згідно з яким усім І1латникам податків 
забезпечується рівність перед законом. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що закононроект може бути розглянуто разом з належним фінансово

економічним обrруптуванням (включаючи відповідні розрахунки). При цьому, 

відсутність обсягів та вартості товарів, що пропонується звільнити від ввізного 

мита, а також часових рамок реалізації зазначеного Національного проекту, не 

дозволяє визначити вартісну величину впливу законопроекту на доходну 

частину бюджету. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

зазначає, що за результатами розгляду в першому читанні законопроект може 

бути прийнятий за основу з урахуванням висловлених зауважень і пропозицій 

та відповідного висновку Кабінету Міністрів України. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення зміни до пункту 4 розділу ХХІ 
«Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України (щодо 

створення сприятливих умов для реалізації складової Національного нроекту 
«Місто майбутнього» - проекту «lnterMedicaIEcoCity» (реєстр. N!! 2270а 
від 07.06.2013), поданий народним депутатом України Бахтеєвою Т.Д. та 

іншими, матиме вплив на показники бюджету (призведе до зменшення ввізного 

мита до державного бюджету). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

раніше 1 січня 2016 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. 

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

кодексу УкраїНІ! у зв'язку з прийняттям Закону України «Про підвищення 
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конкурентоспроможності вітчизняного машинобудування на зовнішніх ринках» 

(реєстр. N22136a від 24.05.2013), поданий народним депутатом України 

Боярським Ю.l. 

ВjдміТИJIИ: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

У законопроекті шляхом внесення змін до п. 4 розділу ХХІ Митного 
кодексу України пропонується звільнити до 1 січня 2020 року від 

оподаткування ввізним митом при ввезенні на митну територію України та 

поміщенні в митний режим імпорту сировини та матеріалів, комплектуючих 

виробів, що використовуються для потреб виробництва призначеної для 

реалізації виключно на експорт продукції машинобудування 
підприємствами-суб'єктами машинобудування, визначеними ст. 2 Закону 
України «Про підвищення конкурентоспроможності вітчизняного 

машинобудування на зовнішніх ринках», якщо такі товари не виробляються 

підприємствами на території України або коли ті, що виробляються, не 

відно відають міжнародним класифікаційним вимогам чи вимогам замовників 
продукції (послуг), визначених умовами контрактів. При цьому 

пропонується, що перелік та обсяги ввезення зазначених товарів (крім 

підакцизних) щороку має затверджуватися Кабінетом Міністрів України 

відповідно до контрактів, укладених цими підприємствами. У разі порушення 

вимог щодо цільового використання зазначених товарів платник податку 

зобов'язаний сплатити ввізне мито відповідно до вимог Митного кодексу 

України. 

Незважаючи на те, що законопроект матиме негативний вплив на 

показники доходів бюджету, його автором 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 У країни 
та частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради України. 

Слід відмітити, що положення законопроекту щодо звільнення від 

оподаткування окремих суб'єктів господарювання суперечить принципу 

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

Належить зауважити, що законопроект містить посилання на закон, якого 
не існує в системі законодавства України, (а саме на статтю 2 Закону України 
«Про підвищення конкурентоспроможності вітчизняного машинобудування на 

зовнішніх ринках»), на що також звертає увагу у своєму висновку Головне 

науково-експертне управління Апарату Верховної Ради. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 
що норми законопроекту не узгоджуються з нормами статті 3 Угоди про суБСllдії 
і компенсаційні заходи щодо заборони надання країнами -члснами СОТ 

адресних субсидій, обумовлених показниками експорту, а відтак не підтримує 

його ПРИЙНЯТТЯ. При цьому, відсутність lIередбачених законопросктом 
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конкурентоспроможності вітчизняного машинобудування на зовнішніх ринках» 

(реєстр. N22136a від 24.05.2013), поданий народним депутатом України 

Боярським Ю.l. 

ВjдміТИJIИ: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

У законопроекті шляхом внесення змін до п. 4 розділу ХХІ Митного 
кодексу України пропонується звільнити до 1 січня 2020 року від 

оподаткування ввізним митом при ввезенні на митну територію України та 

поміщенні в митний режим імпорту сировини та матеріалів, комплектуючих 

виробів, що використовуються для потреб виробництва призначеної для 

реалізації виключно на експорт продукції машинобудування 
підприємствами-суб'єктами машинобудування, визначеними ст. 2 Закону 
України «Про підвищення конкурентоспроможності вітчизняного 

машинобудування на зовнішніх ринках», якщо такі товари не виробляються 

підприємствами на території України або коли ті, що виробляються, не 

відно відають міжнародним класифікаційним вимогам чи вимогам замовників 
продукції (послуг), визначених умовами контрактів. При цьому 

пропонується, що перелік та обсяги ввезення зазначених товарів (крім 

підакцизних) щороку має затверджуватися Кабінетом Міністрів України 

відповідно до контрактів, укладених цими підприємствами. У разі порушення 

вимог щодо цільового використання зазначених товарів платник податку 

зобов'язаний сплатити ввізне мито відповідно до вимог Митного кодексу 

України. 

Незважаючи на те, що законопроект матиме негативний вплив на 

показники доходів бюджету, його автором 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 У країни 
та частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради України. 

Слід відмітити, що положення законопроекту щодо звільнення від 

оподаткування окремих суб'єктів господарювання суперечить принципу 

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

Належить зауважити, що законопроект містить посилання на закон, якого 
не існує в системі законодавства України, (а саме на статтю 2 Закону України 
«Про підвищення конкурентоспроможності вітчизняного машинобудування на 

зовнішніх ринках»), на що також звертає увагу у своєму висновку Головне 

науково-експертне управління Апарату Верховної Ради. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 
що норми законопроекту не узгоджуються з нормами статті 3 Угоди про суБСllдії 
і компенсаційні заходи щодо заборони надання країнами -члснами СОТ 

адресних субсидій, обумовлених показниками експорту, а відтак не підтримує 

його ПРИЙНЯТТЯ. При цьому, відсутність lIередбачених законопросктом 

21 



показників щодо конкретного найменування товарів та обсягів їх ввезення, не 

ДОЗВОJІЯЄ визначити вартісну величину впливу законопроекту на ДОХОДНУ 

частину бюджету. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

зазначає, що законопроект доцільно відправити на доопрацювання. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону У країни про внесення змін до Митного кодексу У країни 
у зв'язку з ПРИЙНЯТТЯМ Закону України «Про підвищення 

конкурентоспроможності вітчизняного машинобудування на зовнішніх ринках» 

(реєстр. NQ 2136а від 24.05.2013), поданий народним депутатом України 

Боярським Ю.l., матиме вплив на показники бюджету (призведе до зменшення 

ввізного мита до державного бюджету). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 лИ!шя 2014 року - не 

раніше 1 січня 2016 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. 

1.2.8. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення зміни до статті 5 

Закону України «Про судовий збір» щодо доповнення переліку пільгових 

категорій (реєстр. NQ 2190а від 31.05.2013), поданий Кабінетом Міністрів 

України. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроект розроблено з метою забезпечення належного представлення 

державними органами приватизації інтересів держави в судових інстанціях, 

пов'язаних із захистом майнових прав та інтересів держави. Шляхом внесення 

змін до статті 5 Закону України «Про судовий збір» законопроектом 

ПрОПОНУЄТЬСЯ звільнити вищезазначені органи від сплати судового збору у 

справах, пов'язаних з питаннями, що стосуються повноважень таких органів. 

Слід зазначити, що згідно з пунктом 5 частини третьої статті 29 
Бюджетного кодексу України СУf{ОВИЙ 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 КОМІІ 'ютерної і 

копіювально-розмножувальної техніки, впровадження еле~-гронного цифрового 

ШДІІИСУ. 

Належить зауважити, що у Верховній Раді України знаходиться на 

розгляді проект Закону України «Про внесення зміни до стапі 5 Закону 
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показників щодо конкретного найменування товарів та обсягів їх ввезення, не 

ДОЗВОJІЯЄ визначити вартісну величину впливу законопроекту на ДОХОДНУ 

частину бюджету. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

зазначає, що законопроект доцільно відправити на доопрацювання. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону У країни про внесення змін до Митного кодексу У країни 
у зв'язку з ПРИЙНЯТТЯМ Закону України «Про підвищення 

конкурентоспроможності вітчизняного машинобудування на зовнішніх ринках» 

(реєстр. NQ 2136а від 24.05.2013), поданий народним депутатом України 

Боярським Ю.l., матиме вплив на показники бюджету (призведе до зменшення 

ввізного мита до державного бюджету). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 лИ!шя 2014 року - не 

раніше 1 січня 2016 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. 

1.2.8. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення зміни до статті 5 

Закону України «Про судовий збір» щодо доповнення переліку пільгових 

категорій (реєстр. NQ 2190а від 31.05.2013), поданий Кабінетом Міністрів 

України. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроект розроблено з метою забезпечення належного представлення 

державними органами приватизації інтересів держави в судових інстанціях, 

пов'язаних із захистом майнових прав та інтересів держави. Шляхом внесення 

змін до статті 5 Закону України «Про судовий збір» законопроектом 

ПрОПОНУЄТЬСЯ звільнити вищезазначені органи від сплати судового збору у 

справах, пов'язаних з питаннями, що стосуються повноважень таких органів. 

Слід зазначити, що згідно з пунктом 5 частини третьої статті 29 
Бюджетного кодексу України СУf{ОВИЙ 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 КОМІІ 'ютерної і 

копіювально-розмножувальної техніки, впровадження еле~-гронного цифрового 

ШДІІИСУ. 

Належить зауважити, що у Верховній Раді України знаходиться на 

розгляді проект Закону України «Про внесення зміни до стапі 5 Закону 
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України «Про судовий збір» щодо звільнення державних органів приватизації 

від судового збору (реєстр. Н!! 2014а від 15.05.2013), яким передбачається 

внесення аналогічних змін. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку вважає 

прийняття законопроекту доцільним та зазначає, що його реалізація сприятиме 

більш ефективному розподілу та використанню бюджетних коштів. Вартісна 

величина впливу залежатиме від кількості позовів зазначених органів та ціни 

таких позовів. За інформацією Фонду державного майна України щорічно для 

сплати судового збору необхідні кошти у сумі 20 млн гривень. 
Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради у своєму 

висновку звертає увагу, що відповідна законодавча пропозиція не повною 

мірою узгоджується з пунктом 2 частини третьої статті 129 Конституції 

України, відповідно до якого основними засадами судочинства в Україні є 

«рівність всіх учасників судового процесу перед законом і судом». Разом з тим, 

ГНБУ зауважує, що судовий збір виконує не тільки фіскальну, а й регулятивну, 

дисциплінуючу функцію. Судовий збір є одним із способів стимулювання 

належного виконання учасниками відповідних правовідносин (у т.ч. органами 

державної влади) своїх прав та обов'язків. Тому звільнення від його сплати 

окремих державних органів може негативно позначитися на стані виконавської 

дисципліни та господарських зобов'язань, а також призвести до 

необфунтованого збільшення позовів до суду. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення зміни до статті 5 Закону У країни 
«Про судовий збір» щодо доповнення переліку пільгових категорlИ 

(реєстр. Н!! 2190а від 31.05.2013), поданий Кабінетом Міністрів України, 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 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

раніше 1 січня 2016 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 України про внесення змін до Митного 

кодексу України щодо скасування окремих податкових пільг (реєстр. Н2 2474а 

від 02.07.2013), поданий народним депутатом України Кілінкаровим сл. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної ІІолітики. 
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Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної ІІолітики. 
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Законопроектом пропонується скасувати податкові lІільги при ввезенні на 

митну територію України або вивезенні за ті межі енергозберігаючого 

обладнання та матеріалів. 

Відповідно до пояснювальної записки проекту закону, у разі скасування 

такої пільги бюджет може додатково отримати близько 1,5 млрд грн щорічно. 
За інформацією Міністерства фінансів України, протягом 2010-2012 років 

обсяги наданих державою суб'єктам господарювання пільг зі сплати податку на 

додану вартість та ввізного мита склали 5,6 млрд грн, а за І квартал 2013 року
понад 1 млрд гривень. 

Таким чином, скасування зазначеної 

доходної частини державного бюджету 

гоеlIодарювання для вітчизняних підприємств. 

пільги сприятиме збільшенню 

та створенню РІВних умов 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що підтримує ПРИЙНЯ1ТЯ законопроекту, та вважає, що з метою уникнення 

правових колізій доцільно також внести зміни до стапі 16 Закону У країни 
«Про енергозбереження». 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради у своєму 

висновку зазначає, що для прийняття виваженого рішення слід отримати 

відповідний експертний висновок Уряду. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Митного кодексу України 
щодо скасування окремих податкових пільг (реєстр. N~ 2474а від 02.07.2013), 
поданий народним депутатом України Кілінкаровим сл., матиме ВПЛИВ на 

показники бюджету (призведе до збільшення доходів державного бюджету 

щодо ввізного мита). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

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

Податкового кодексу України щодо скасування окремих податкових пільг 

(реєстр. N~ 2473а від 02.07.2013), ноданий народним депутатом України 

Кілінкаровим сл. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроект розроблено з мстою оптимізації та скорочення І10даткових 

пільг та збільшення надходжень до державного бюджету. Зокрема, 

пропонується скасувати звільнення від сплати податку на додану вартість при 

імпорті енергозберігаючих товарів та І1РИРОДНОГО газу. 

Відповідно до пояснювальної записки скасування зазначених lІільг, за 

умови збереження обсягів імпорту зазначених товарів на рівні 2012 року, 
дозволить залучити до державного бюджету понад 24 млрд грн щорічно. 
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Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що підтримує ПРИЙНЯТТЯ законопроекту. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради у своєму 
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УХВАЛИЛИ: 
1. Проект Закону України внесення змін до Податкового кодексу України 
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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 lIитань 

податкової та митної політики. 

1.2.11. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про 

Податкового кодексу 

проект Закону України про 

України (щодо врегулювання 

внесення змін до 

окремих питань 

оподаткування податком на додану вартість операцій 

вимоги) (реєстр. N!! 2518а від 04.07.2013), поданий 

України Васюником І.В. 

Відмітили: 

з відступлення права 

народним деll)'l'атом 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань 1І0даткової 

та митної політики. 

У законопроекті шляхом внесення змін до Податкового кодексу України 

пропонується врегулювати питання оподаткування податком на додану вартість 

операцій з відступлення права вимоги. Зокрема, пропонується встановити, що 

для цілей оподаткування податком на додану вартість (розділ V Кодексу) 
факторинг є операцією з відступлення права вимоги. Разом з тим, ПРОІІОНУЄТЬСЯ 

змінити редакцію підпункту 196.1.5 пункту 196.1 статті 196 Кодексу в частині 
визнання операцій з відступлення права вимоги такими, що не є об'єктом 

оподаткування податком на додану вартість. 

Крім того, вносяться уточнення до окремих норм Кодексу у ВИllадку 

відступлення права вимоги заборгованості, що виникла за попередньою 

оплатою товарів/послуг постачальнику (боржнику) в частині особливостей 

визначення бази оподаткування в окремих випадках; 1І0даткового кредиту; 

порядку визначення суми податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до 

Державного бюджету України або відшкодуванню з Державного бюджету 

України (бюджетному відшкодуванню) та строків проведення розрахунків. 

Як зазначає Міністерство фінансів України, прийняття проекту закону 

матиме негативний вплив на дохідну частину державного бюджету в чаСТІші 

зменшення надходжень І10датку ІІа додану вартість внаслідок звуження бази 
Оllодаткування. Однак, автором заКОНОllроекту не надано пропозицій змін до 

законодавчих актів України щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел 
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Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань 1І0даткової 

та митної політики. 

У законопроекті шляхом внесення змін до Податкового кодексу України 
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Державного бюджету України або відшкодуванню з Державного бюджету 

України (бюджетному відшкодуванню) та строків проведення розрахунків. 
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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. 

Передбачена законопроектом дата набрання чинності відповідного закону 

(з дня 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 ІІУНКТУ 4.] статті 4 
Податкового кодексу У країни щодо стабільності податкового законодавства. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку 

висловлює зауваження до законопроекту та зазнач:ає, шо його норми 

призведуть до порушення загальних правил справляння податку на додану 

вартість, звуження бази оподаткування, створення схем мінімізації 1І0даткових 

зобов'язань, а відтак не підтримує прийняття даного законопроекту. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 
України (щодо врегулювання окрсмих питань оподаткування податком на 

додану вартість операцій з віДСТУПJlСННЯ права вимоги) (реєстр. И!! 25] 8а 
від 04.07.2013), поданий народним депугатом України Васюником 1.8., матиме 
вплив на показники бюджету (призведе до зменшення доходів державного 

бюджету щодо податку на додану вартість). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 ЛИI1lIЯ 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше І січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

раніше І січня 2016 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від ч:асу 
прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

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

України «Про Митний тариф України» (щодо ставок ввізного мита на надувні 

м'ячі (шкіряні та інші) (реєстр. И!! 2506а від 04.07.2013), поданий народними 
депутатами України Томенком М.В., Палатним АЛ. Блавацьким М.В. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з lIитань податкової 
та митної політики. 

Законопроектом пропонується зменшити з 20% до 2,7 % розмір ставки 
ввізного мита на товарні підкатегорії «М'ячі, крім м'ячів для гольфу та кульок 

для настільного тенісу, надувні, шкіряні інші». 

Незважаючи на те, що законопроект матиме негативний вплив на 

показники доходів бюджету, авторами законопроекту не надано фінансово

економічного обrрунтування (включаючи відповідні розрахунки) щодо 

скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжснь бюджсту 

для досягнення збалансованості бюджету. Цс НС відповідає вимогам частин!! 

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

Передбачена законопроектом дата набрання чинності відповідного закону 

(з дня 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 ІІУНКТУ 4.] статті 4 
Податкового кодексу У країни щодо стабільності податкового законодавства. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку 

висловлює зауваження до законопроекту та зазнач:ає, шо його норми 

призведуть до порушення загальних правил справляння податку на додану 

вартість, звуження бази оподаткування, створення схем мінімізації 1І0даткових 

зобов'язань, а відтак не підтримує прийняття даного законопроекту. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 
України (щодо врегулювання окрсмих питань оподаткування податком на 

додану вартість операцій з віДСТУПJlСННЯ права вимоги) (реєстр. И!! 25] 8а 
від 04.07.2013), поданий народним депугатом України Васюником 1.8., матиме 
вплив на показники бюджету (призведе до зменшення доходів державного 

бюджету щодо податку на додану вартість). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 ЛИI1lIЯ 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше І січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

раніше І січня 2016 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від ч:асу 
прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

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

України «Про Митний тариф України» (щодо ставок ввізного мита на надувні 

м'ячі (шкіряні та інші) (реєстр. И!! 2506а від 04.07.2013), поданий народними 
депутатами України Томенком М.В., Палатним АЛ. Блавацьким М.В. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з lIитань податкової 
та митної політики. 

Законопроектом пропонується зменшити з 20% до 2,7 % розмір ставки 
ввізного мита на товарні підкатегорії «М'ячі, крім м'ячів для гольфу та кульок 

для настільного тенісу, надувні, шкіряні інші». 

Незважаючи на те, що законопроект матиме негативний вплив на 

показники доходів бюджету, авторами законопроекту не надано фінансово

економічного обrрунтування (включаючи відповідні розрахунки) щодо 

скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжснь бюджсту 

для досягнення збалансованості бюджету. Цс НС відповідає вимогам частин!! 

псршої статті 27 Бюджетного кодексу У країни та частини третьої статті 91 
Регламенту Верховної Ради У країни. 
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За інформацією Міністерства фінансів України, за умови збереження 

обсягів імпорту надувних м'ячів на рівні 2012 року умовні втрати доходів 
бюджету від змсншення ставки ввізного мита становитимуть близько 

1 І млн гривень. При цьому, 1,9 млн грн становитимуть втрати доходів 

державного бюджету щодо податку на додану вартість. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що законопроект не підтримує. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про Митний тариф України» (щодо ставок ввізного мита на надувні м'ячі 

(шкіряні та інші) (реєстр. N!! 2506а від 04.07.2013), поданий народними 

депутатами України Томенком М.В., Палатним АЛ. Блавацьким М.В., матиме 

ВПЛИВ на lІоказники бюджету (призведе до зменшення надходжень ввізного 

мита та податку на додану вартість до державного бюджету). 

У разі прийняття відповідного закону до І 5 липня 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 ЛИННЯ 2014 року - не 
раніше 1 січня 2016 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. 

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

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

(щодо встановлення ставок ввізного мита на рівні 0% на транспортні засоби) 
(реєстр. N!! 2493а від 03.07.2013), поданий народним депутатом України 

Момотом 0.1. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується доповнити Розділ ХУІІ групи 87 додатку 
до Закону України «Про Митний тариф України» новим кодом 8701 20 90 10 
«Трактори колісні для напівпричепів, що використовувались, що відповідають 

екологічним нормам не нижче рівня Євро-5 і вище» та встановити для них 

нульову ставку ввізного мита. Під зазначеним кодом будуть класифікуватись 

сідельні тягачі для напівпричепів. 

За розрахунками автора законопроекту втрати доходів бюджету внаслідок 

реалізації запропонованих норм становитимуть 50 млн грн щорічно, однак такі 
втрати будуть повністю компенсовані за рахунок збільшення обсягів 

перевезень. 

Незважаючи на те, що законопроект матиме негативний вплив на 

показники доходів бюджету, автором заКОНОllроекту не надано IІРОllозицііІ 

щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових наДХОДЖСНЬ 

бюджету для досягнення збалансованості бюджету. Це не відповідає вимогам 
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нульову ставку ввізного мита. Під зазначеним кодом будуть класифікуватись 

сідельні тягачі для напівпричепів. 

За розрахунками автора законопроекту втрати доходів бюджету внаслідок 

реалізації запропонованих норм становитимуть 50 млн грн щорічно, однак такі 
втрати будуть повністю компенсовані за рахунок збільшення обсягів 

перевезень. 

Незважаючи на те, що законопроект матиме негативний вплив на 

показники доходів бюджету, автором заКОНОllроекту не надано IІРОllозицііІ 

щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових наДХОДЖСНЬ 

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

Як зазначає Міністерство фінансів України у своєму експертному 

висновку до законопроекту, оцінити обсяги втрат доходів бюджету шодо 

ввізного мита неможливо за відсутності інформації стосовно обсягів ввезення 

транспортних засобів для буксирування напівпричепів, що використовувались 

та відповідають екологічним нормам не нижче рівня Євро-5. Однак, зважаючи 

на розрахунки розробника законопроекту, окрім втрат доходів бюджету від 

ввізного мита у сумі 50 млн грн, втрати надходжень податку на додану вартість 
становитимуть 1 О млн гривень. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку до 

законопроекту зазначає, що не підтримує його прийняття. 

УХВАЛИЛИ: 

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

затвердженого Законом України «Про Митний тариф України» (шодо 

встановлення ставок ввізного мита на рівні 0% на транспортні засоби) 

(реєстр. N!! 2493а від 03.07.2013), поданий народним депутатом України 

Момотом 0.1., матиме вплив на показники бюджету (призведе до зменшення 
доходів державного бюджету щодо ввізного мита та податку на додану 

вартість). 

У разі ПРИЙНЯТТЯ відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

раніше 1 січня 2016 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу 
прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з шпань 

податкової та митної політики. 

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

Податкового кодексу України (щодо залучення інвестицій у будівництво та 

забезпечення сприятливих умов розвитку будівельної галузі) (реєстр. N!! 2317а 
від 18.06.2013), поданий народним депутатом України Жеребнюком В.М. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

У законопроекті шляхом внесення змін до Податкового кодексу України 

пропонується встановити, що перша передача готового новозбудованого житла 

(житлового комплексу) або постачання послуг із спорудження такого житла :ш 

рахунок замовника, які відповідно до Податкового кодексу України є першим 

постачанням і підлягатимуть оподаткуванню податком на додану вартість на 

загальних підставах, означатиме передачу такого житла (ностачання ПОСЛУГ) у 

власність лише lIОКУПЦЮ - юридичній особі, 

Як зазначає Міністерство фінансів України, реалізація даної IІропозиції 
призведе до мінімізації податкових зобов'язань з податку на додану вартість, 

звуження бази оподаткування, що матиме наслідком зменшення надходжень 
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ввізного мита неможливо за відсутності інформації стосовно обсягів ввезення 

транспортних засобів для буксирування напівпричепів, що використовувались 

та відповідають екологічним нормам не нижче рівня Євро-5. Однак, зважаючи 

на розрахунки розробника законопроекту, окрім втрат доходів бюджету від 
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Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку до 

законопроекту зазначає, що не підтримує його прийняття. 

УХВАЛИЛИ: 

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

затвердженого Законом України «Про Митний тариф України» (шодо 

встановлення ставок ввізного мита на рівні 0% на транспортні засоби) 

(реєстр. N!! 2493а від 03.07.2013), поданий народним депутатом України 

Момотом 0.1., матиме вплив на показники бюджету (призведе до зменшення 
доходів державного бюджету щодо ввізного мита та податку на додану 

вартість). 

У разі ПРИЙНЯТТЯ відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

раніше 1 січня 2016 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу 
прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з шпань 

податкової та митної політики. 

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

Податкового кодексу України (щодо залучення інвестицій у будівництво та 

забезпечення сприятливих умов розвитку будівельної галузі) (реєстр. N!! 2317а 
від 18.06.2013), поданий народним депутатом України Жеребнюком В.М. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

У законопроекті шляхом внесення змін до Податкового кодексу України 

пропонується встановити, що перша передача готового новозбудованого житла 

(житлового комплексу) або постачання послуг із спорудження такого житла :ш 

рахунок замовника, які відповідно до Податкового кодексу України є першим 

постачанням і підлягатимуть оподаткуванню податком на додану вартість на 

загальних підставах, означатиме передачу такого житла (ностачання ПОСЛУГ) у 

власність лише lIОКУПЦЮ - юридичній особі, 

Як зазначає Міністерство фінансів України, реалізація даної IІропозиції 
призведе до мінімізації податкових зобов'язань з податку на додану вартість, 

звуження бази оподаткування, що матиме наслідком зменшення надходжень 
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податку до державного бюджету та негативний вплив на фінансування окремих 

бюджетних програм. 

Слід зазначити, ЩО діючим законодавством передбачено окремі податкові 

пільги з оподаткування податком на додану вартість для будівельної галузі, 

зокрема, операції з першого постачання доступного житла, ЩО будується із 

залученням державних коштів, звільняються від оподаткування (пп. 197.1.14 
п. 197.1 ст.197 Податкового кодексу України); за операціями з виконання 

підрядних будівельних робіт суб'єкти підприємницької діяльності можуть 

застосовувати касовий метод податкового обліку (п. 187.1 ст. 187 Кодексу). 
За даними Міністерства доходів і зборів України недонадходження 

податку на додану вартість до державного бюджету у 2012 році внаслідок 
звільнення від оподаткування операцій з постачання житла становили 

229,4 млн гривень. 
Законопроектом також пропонується виключити з об'єктів оподаткування 

податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, об'єкти житлової 

нерухомості, які будуються платниками податку з мстою їх І1родажу. 

Міністерство фінансів України зазначає, ЩО чинним законодавством не 

визначено перелік документів, які підтверджуватимуть мету будівництва 

об'єкта нерухомості, а тому реалізація таких змін сприятиме створенню схем 

ухилення від ОIlодаткування податком на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, та унеможливить проведення контролю за його сплатою. 

Незважаючи на те, ЩО законопроект матиме негативний ВІІЛИВ на 

показники доходів бюджету, автором законопроекту не надано фінансово

економічного обrрунтування (включаючи відповідні розрахунки) щодо 

скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету 

для досягнення збалансованості бюджету. Це не відповідає вимогам частини 

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

Слід також зауважити, ЩО законопроектом передбачається набрання 

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

частини третьої статті 27 Бюджетного кодексу України та підпункту 4.1.9 
статті 4 Податкового кодексу України. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку не 
підтримує ПРИЙНЯТТЯ даного законопроекту. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України внесення змін до Податкового кодексу України 
(щодо залучення інвестицій у будівництво та забезпечения сприятливих умов 

розвитку будівельної галузі) (реєстр. Х!! 2317а від 18.06.2013), поданий 

народним депутатом України Жеребнюком В.М., матиме ВІІЛИВ на показники 

бюджету (призведе до зменшення доходів державного бюджету щодо податку 

на додану вартість та доходів місцевих бюджетів щодо податку на нерухоме 

майно, відмінне від земсльної ділянки). 

у разі І1РИЙНЯТГЯ віДlІовіднОІ·О закону до 15 линня 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - НС 
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податку до державного бюджету та негативний вплив на фінансування окремих 

бюджетних програм. 

Слід зазначити, ЩО діючим законодавством передбачено окремі податкові 

пільги з оподаткування податком на додану вартість для будівельної галузі, 

зокрема, операції з першого постачання доступного житла, ЩО будується із 

залученням державних коштів, звільняються від оподаткування (пп. 197.1.14 
п. 197.1 ст.197 Податкового кодексу України); за операціями з виконання 

підрядних будівельних робіт суб'єкти підприємницької діяльності можуть 

застосовувати касовий метод податкового обліку (п. 187.1 ст. 187 Кодексу). 
За даними Міністерства доходів і зборів України недонадходження 

податку на додану вартість до державного бюджету у 2012 році внаслідок 
звільнення від оподаткування операцій з постачання житла становили 

229,4 млн гривень. 
Законопроектом також пропонується виключити з об'єктів оподаткування 

податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, об'єкти житлової 

нерухомості, які будуються платниками податку з мстою їх І1родажу. 

Міністерство фінансів України зазначає, ЩО чинним законодавством не 

визначено перелік документів, які підтверджуватимуть мету будівництва 

об'єкта нерухомості, а тому реалізація таких змін сприятиме створенню схем 

ухилення від ОIlодаткування податком на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, та унеможливить проведення контролю за його сплатою. 

Незважаючи на те, ЩО законопроект матиме негативний ВІІЛИВ на 

показники доходів бюджету, автором законопроекту не надано фінансово

економічного обrрунтування (включаючи відповідні розрахунки) щодо 

скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету 

для досягнення збалансованості бюджету. Це не відповідає вимогам частини 

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

Слід також зауважити, ЩО законопроектом передбачається набрання 

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

частини третьої статті 27 Бюджетного кодексу України та підпункту 4.1.9 
статті 4 Податкового кодексу України. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку не 
підтримує ПРИЙНЯТТЯ даного законопроекту. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України внесення змін до Податкового кодексу України 
(щодо залучення інвестицій у будівництво та забезпечения сприятливих умов 

розвитку будівельної галузі) (реєстр. Х!! 2317а від 18.06.2013), поданий 

народним депутатом України Жеребнюком В.М., матиме ВІІЛИВ на показники 

бюджету (призведе до зменшення доходів державного бюджету щодо податку 

на додану вартість та доходів місцевих бюджетів щодо податку на нерухоме 

майно, відмінне від земсльної ділянки). 

у разі І1РИЙНЯТГЯ віДlІовіднОІ·О закону до 15 линня 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - НС 
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раніше 1 січня 2016 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу 
прийнятгя закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

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

кодексу України щодо підтримки вітчизняного літакобудування 

(реєстр. N!! 2482а від 03.07.2013), поданий народними депутатами України 

Кілінкаровим сл., Калетник О.М. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується виключити з переліку товарів, які можуть 

бути поміщені у митний режим тимчасового ввезення з умовним повним 

звільненням від оподаткування митними платежами повітряні судна, які 

ввозяться на митну територію України українськими авіакомпаніями за 

договорами оперативного лізингу. 

За інформацією Міністерства фінансів України, протягом 2012 року 

обсяги наданих державою суб'єктам господарювання пільг зі сплати податку на 

додану вартість при ввезенні суден за договорами оперативного лізингу склали 

1 942 млн гривень. Таким чином, скасування зазначеної пільги може сприяти 
додатковим надходженням до бюджету за рахунок сплати митних платежів при 

ввезенні повітряних суден на митну територію України за договорами 

оперативного лізингу. 

Відповідно до пояснювальної записки проекту закону, реалізація даної 

ініціативи сприятиме додатковим надходженням бюджету близько 

2 млрд гривень. 
Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що підтримує прийняття законопроекту. Водночас, оцінити обсяги додаткових 

надходжень митних платежів до бюджету неможливо, оскільки відсутня 

інформація щодо обсягів імпорту повітряних суден, які буде ввезено 

українськими авіакомпаніями за договорами оперативного лізингу після 

прийняття зазначеного законопроекту. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Митного кодексу України 
ЩОДО підтримки вітчизняного літакобудування (реєстр. N!! 2482а 
від 03.07.2013), поданий народними денутатами України Кілінкаровим сл., 
Калетник О.М., матиме вплив на показники бюджету (призведе до збільшення 

доходів державного бюджету). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 
податкової та митної політики. 
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раніше 1 січня 2016 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу 
прийнятгя закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

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

кодексу України щодо підтримки вітчизняного літакобудування 

(реєстр. N!! 2482а від 03.07.2013), поданий народними депутатами України 

Кілінкаровим сл., Калетник О.М. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується виключити з переліку товарів, які можуть 

бути поміщені у митний режим тимчасового ввезення з умовним повним 

звільненням від оподаткування митними платежами повітряні судна, які 

ввозяться на митну територію України українськими авіакомпаніями за 

договорами оперативного лізингу. 

За інформацією Міністерства фінансів України, протягом 2012 року 

обсяги наданих державою суб'єктам господарювання пільг зі сплати податку на 

додану вартість при ввезенні суден за договорами оперативного лізингу склали 

1 942 млн гривень. Таким чином, скасування зазначеної пільги може сприяти 
додатковим надходженням до бюджету за рахунок сплати митних платежів при 

ввезенні повітряних суден на митну територію України за договорами 

оперативного лізингу. 

Відповідно до пояснювальної записки проекту закону, реалізація даної 

ініціативи сприятиме додатковим надходженням бюджету близько 

2 млрд гривень. 
Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що підтримує прийняття законопроекту. Водночас, оцінити обсяги додаткових 

надходжень митних платежів до бюджету неможливо, оскільки відсутня 

інформація щодо обсягів імпорту повітряних суден, які буде ввезено 

українськими авіакомпаніями за договорами оперативного лізингу після 

прийняття зазначеного законопроекту. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Митного кодексу України 
ЩОДО підтримки вітчизняного літакобудування (реєстр. N!! 2482а 
від 03.07.2013), поданий народними денутатами України Кілінкаровим сл., 
Калетник О.М., матиме вплив на показники бюджету (призведе до збільшення 

доходів державного бюджету). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 
податкової та митної політики. 
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1.2.16. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до статті 374 

Митного кодексу України щодо звільнення окремих категорій громадян від 

сплати ввізного мита за деякі види транспортних засобів (реєстр. NQ 2378а від 
20.06.2013), поданий народними депутатами України Мирним О.Б., 

Мірошниченком І.М. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом IIрОПОНУЄТЬСЯ звільнити від сплати ввізного мита осіб, на 

утриманні яких перебувають троє і більше неповнолітніх дітей, чи діти -
інваліди при імпорті легкових транспортних засобів класу міні вен, що не 

виробляються ІІа території України та використовуються для власних потреб, 

не пов' язаних з ІІідприємницькою діяльністю. 

Незважаючи на те, що законопроект матиме негативний вплив на 

показники доходів бюджету, його автором не надано пропозицій змін до 

законодавчих актів України щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел 

додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету. Це 

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

Слід відмітити, що положення законопроекту щодо звільнення від 

оподаткування окремих суб'єктів суперечить принципу рівності усіх платників 

перед законом, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації, 

забезпечення однакового підходу до всіх платників податків незалежно від 

соціальної, расової, національної, релігійної приналежності, форми власності 

юридичної особи, громадянства фізичної особи, місця походження капіталу 

(підпункт 4.1.2 пункту 4.1 статті 4 Податкового кодексу України). 
Разом з тим, відповідно до частини четвертої статті 28 І Митного кодексу 

України забороняється знижувати ставки ввізного мита для окремих осіб і за 

окремими контрактами. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що законопроект не підтримує. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до статті 374 Митного 
кодексу України щодо звільнення окремих категорій громадян від СІІлати 

ВВІЗНОГО мита за деякі види 1ранспортних засобів (реєстр. NQ 2378а 
від 20.06.2013), поданий народними депутатами України Мирним О.Б., 

Мірошниченком І.М., матиме вплив на показники бюджету (призведе до 

зменшення доходів державного бюджету щодо ввізного мита). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 20] 4 року - не 

раніше 1 сіЧІІЯ 2016 року (або] січня lІаСТУІІНОГО за ЦІІМ року залежно від часу 
ІІРІІЙНЯТТЯ закону). 
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1.2.16. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до статті 374 

Митного кодексу України щодо звільнення окремих категорій громадян від 

сплати ввізного мита за деякі види транспортних засобів (реєстр. NQ 2378а від 
20.06.2013), поданий народними депутатами України Мирним О.Б., 

Мірошниченком І.М. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом IIрОПОНУЄТЬСЯ звільнити від сплати ввізного мита осіб, на 

утриманні яких перебувають троє і більше неповнолітніх дітей, чи діти -
інваліди при імпорті легкових транспортних засобів класу міні вен, що не 

виробляються ІІа території України та використовуються для власних потреб, 

не пов' язаних з ІІідприємницькою діяльністю. 

Незважаючи на те, що законопроект матиме негативний вплив на 

показники доходів бюджету, його автором не надано пропозицій змін до 

законодавчих актів України щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел 

додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету. Це 

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

Слід відмітити, що положення законопроекту щодо звільнення від 

оподаткування окремих суб'єктів суперечить принципу рівності усіх платників 

перед законом, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації, 

забезпечення однакового підходу до всіх платників податків незалежно від 

соціальної, расової, національної, релігійної приналежності, форми власності 

юридичної особи, громадянства фізичної особи, місця походження капіталу 

(підпункт 4.1.2 пункту 4.1 статті 4 Податкового кодексу України). 
Разом з тим, відповідно до частини четвертої статті 28 І Митного кодексу 

України забороняється знижувати ставки ввізного мита для окремих осіб і за 

окремими контрактами. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що законопроект не підтримує. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до статті 374 Митного 
кодексу України щодо звільнення окремих категорій громадян від СІІлати 

ВВІЗНОГО мита за деякі види 1ранспортних засобів (реєстр. NQ 2378а 
від 20.06.2013), поданий народними депутатами України Мирним О.Б., 

Мірошниченком І.М., матиме вплив на показники бюджету (призведе до 

зменшення доходів державного бюджету щодо ввізного мита). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 20] 4 року - не 

раніше 1 сіЧІІЯ 2016 року (або] січня lІаСТУІІНОГО за ЦІІМ року залежно від часу 
ІІРІІЙНЯТТЯ закону). 

31 



2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з ІІитань 

податкової та митної політики. 

1.2.17. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України ІІрО внесення змін до статті 5 

Закону України «Про судовий збір» (реєстр. И!! 2576а від 11.07.2013), поданий 
народними депутатами України Тихоновим В.М., Балогою В.І. та іншими. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з lІитань ІІодаткової 

та митної політики. 

Законопроект розроблено з метою забезпечення оперативного і 

всебічного вирішення питань щодо судового захисту прав та інтересів 

територіальних громад відповідно до повноважень, наданих органам місцевого 

самоврядування відповідно до чинного законодавства. Шляхом внесення змін 

до статті 5 Закону України «Про судовий збір» законопроектом ПрОПОНУЄТЬСЯ 
звільнити органи місцевого самоврядування від сплати судового збору у 

справах, пов'язаних з питаннями, ЩО стосуються їх повноважень. 

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

фонду державного бюджету і відповідно до пункту 5 частини 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. 

Як зазначає Міністерство фінансів України, відповідно пункту 15 частини 
першої статті 5 Закону України «Про судовий збір» від СIIJlати даного збору 
звільняються органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування за 
нодання позовів ЩОДО спорів, пов'язаних з відчуженням земельних ділянок, 

інших об'єктів нерухомого майна, ЩО на них розміщені, які Ilеребувають у 

приватн1И власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної 

необхідності. Тому, з метою узгодження між собою норм діючого закону та 
запропонованих законопроектом змін Міністерство фінансів вважає за доцільне 

в пункті 15 частини першої статті 5 Закону України «Про судовий збір» слова 
«та органи місцевого самоврядування» виключити. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

ЩО законопроект підтримує з урахуванням висловленої пропозиції, та вважає 

що його прийняття сприятиме більш ефективному розподілу та використанню 

бюджетних коштів. Вартісна величина впливу залежатиме від кількості позовів 

зазначених органів та ціни таких lІозовів. 

УХВАЛИЛИ: 
1. Проект Закону України про внесення змін до стапі 5 Закону України 

«Про судовий збір» (реєстр. И2 2576а від 11.07.2013), lІоданий народним!! 

32 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з ІІитань 

податкової та митної політики. 

1.2.17. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України ІІрО внесення змін до статті 5 

Закону України «Про судовий збір» (реєстр. И!! 2576а від 11.07.2013), поданий 
народними депутатами України Тихоновим В.М., Балогою В.І. та іншими. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з lІитань ІІодаткової 

та митної політики. 

Законопроект розроблено з метою забезпечення оперативного і 

всебічного вирішення питань щодо судового захисту прав та інтересів 

територіальних громад відповідно до повноважень, наданих органам місцевого 

самоврядування відповідно до чинного законодавства. Шляхом внесення змін 

до статті 5 Закону України «Про судовий збір» законопроектом ПрОПОНУЄТЬСЯ 
звільнити органи місцевого самоврядування від сплати судового збору у 

справах, пов'язаних з питаннями, ЩО стосуються їх повноважень. 

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

фонду державного бюджету і відповідно до пункту 5 частини 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 
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запропонованих законопроектом змін Міністерство фінансів вважає за доцільне 
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депутатами України Тихоновим В.М., Балогою В.І. та іншими, 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 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше І січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

раніше І січня 2016 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. 

1.2.18. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про ІІроект Закону України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо організації наДЮ·ІНЯ домедичної допомоги 

(реєстр. NQ 2262а від 07.06.2013), поданий народними депутатами України 

Дудкою В.8., Бахтєєвою ТД., Пазиняком в.с. 

Відмітили: 

Головним з ІІідготовки та попереднього розгляду заКОНОIlроекту є 

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроект розроблено з метою зменшення смертності серед населення 

шляхом організації надання домедичної ДОIlОМОГИ в Україні. 

Для досягнення цієї мети ІІрОПОНУЄТЬСЯ внести зміни до Законів України 

«Про екстрену медичну ДОІЮМОГУ», Основ законодавства України про охорону 

здоров'я та Кодексу України про адміністративні правопорушення, зокрема, 

щодо: 

розширення кола осіб, які зобов'язані надавати домедичну допомогу; 

покладення обов 'язку на підприємства, установи, організації 

здійснювати ІІідготовку осіб, які зобов'язані надавати таку допомогу, та 

забезпечення їх аптечкою; 

включення до стандартів середньої, професійно-технічної і вищої 

освіти набуття навичок надання домедичної допомоги учнями та студентами 

для створення серед населення ресурсу осіб, здатних надати таку допомогу; 

встановлення державного нагляду (контроль) за організацією 

надання домедичної допомоги відповідно до Закону України «Про основні 

засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»; 

визначення ІІерсліку випадків, які є ІІОРУШСННЯМИ встановлених 

законодавством вимог щодо організації надання домедичної допомоги, та 

встановлення адміністративної відповідальності посадових і службових осіб 

підприємств, установ, організацій, за такі порушення; 

розроблення і затвердження правил домедичної ДОIlОМОГИ. 

Підготовка та підвищення кваліфікації осіб, які зобов'язані надавати таку 

ДОІЮМОГУ, за рахунок коштів бюджстних установ та забезпечення ЇХ аІІТСЧКОЮ, 

яка КОМІІлектується лікарськими засобами та медичним обладнанням, 

потребуватиме додаткових бюджетних коштів. Поряд з тим, введення НОВИХ 
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видів штрафів за порушення вимог щодо організації надання домедичної 

допомоги може призвести до збільшення доходів бюджетів. 

Автором у пояснювальнlИ записці підтверджується необхідність 

додаткових фінансових витрат для реалізації законопроекту (середня вартість 

підготовки однієї особи становить біля 200 гривень). 
Водночас у порушення вимог частини першої стапі 27 Бюджетного 

кодексу України та частини третьої стапі 91 Регламенту Верховної Ради 

України до законопроекту не надано належне фінансово-економічне 

обгрунтування (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 стапі 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 згідно з експертним висновком вважає 
прийняпя законопроекту недоцільним враховуючи його вплив у бік 

збільшення видатків бюджету. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо організації надання домедичної допомоги (реєстр. N2 22б2а 
від 07.06.2013), поданий народними депутатами України Дудкою В.В., 

Бахтєєвою Т.д., Пазиняком В.с., має вплив на показники бюджету (призведе до 

збільшення видатків та може призвести до збільшення доходів бюджетів). 

У разі прийняпя відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше І січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

раніше 1 січня 2016 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу 
прийняпя закону). 

2. Це рішення надіслати комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

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

України «Про екстрену медичну допомогу» щодо захисту працівників бригад 

екстреної (швидкої) медичної допомоги від протиправних посягань 

(реєстр. N22324a від 18.06.2013), поданий народним депутатом України 

Бахтєєвою Т.Д. та іншими. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань охорони здоров'я. 

Мстою законопроекту є забезпечення захисту працівників БРИІ'ад 

екстреної (швидкої) медичної допомоги від ПРОТИІІравних І10сягань ІІа їх жипя 

та здоров'я під час виконання НИМИ службових обов'язків. 
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Законопроектом І/ередбачається внесення змін до Закону України 

«Про екстрену медичну допомогу» в частині безоплатного забезпечення 

працівників бригад екстреної (швидкої) спеціальними засобами, 

радіоелектронними засобами спеціального призначення (засобами радіозв'язку) 

та засобами рухомого (мобільного) зв'язку, а також обліку, зберігання та 

застосування таких засобів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 

України. Пропонується також нова стаття, що визначатиме умови застосування 

заходів фізичного впливу та спеціальних засобів. 

Реалізація таких положень законопроекту, у разі його IІрИЙНЯТТЯ, 

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, її матеріально-технічної бази здійснюється, 

зокрема, за рахунок коштів державного бюджету, бюджету Автономної 

Республіки Крим, бюджетів областей, міст Києва і Севастополя. 

Однак, всупереч вимогам частини першої статті 27 Бюджетного кодексу 
України та частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради України не 
надано належне фінансово-економічне обl·рунтування (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 заКОНОllроскті, не 

віДl/овідає 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 згідно з експертним висновком вважає 

законопроект таким, що вплине на показники бюджетів, і визначає необхідність 

його доопрацювання. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про екстрену медичну допомогу» щодо захисту працівників бригад екстреної 

(швидкої) медичної допомоги від протиправних посягань (реєстр. И2 2324а 

від 18.06.2013), поданий народними депутатами У країни Бахтєєвою Т.Д., має 
вплив на показники бюджету (призведе до збільшення видатків державного та 

місцевих бюджетів). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року,·а після 15 липня 2014 року - не 

раніше 1 січня 2016 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу 
прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

охорони здоров'я. 
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Законопроектом І/ередбачається внесення змін до Закону України 

«Про екстрену медичну допомогу» в частині безоплатного забезпечення 

працівників бригад екстреної (швидкої) спеціальними засобами, 

радіоелектронними засобами спеціального призначення (засобами радіозв'язку) 

та засобами рухомого (мобільного) зв'язку, а також обліку, зберігання та 

застосування таких засобів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 

України. Пропонується також нова стаття, що визначатиме умови застосування 

заходів фізичного впливу та спеціальних засобів. 

Реалізація таких положень законопроекту, у разі його IІрИЙНЯТТЯ, 

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, її матеріально-технічної бази здійснюється, 

зокрема, за рахунок коштів державного бюджету, бюджету Автономної 

Республіки Крим, бюджетів областей, міст Києва і Севастополя. 

Однак, всупереч вимогам частини першої статті 27 Бюджетного кодексу 
України та частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради України не 
надано належне фінансово-економічне обl·рунтування (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 заКОНОllроскті, не 

віДl/овідає 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 згідно з експертним висновком вважає 

законопроект таким, що вплине на показники бюджетів, і визначає необхідність 

його доопрацювання. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про екстрену медичну допомогу» щодо захисту працівників бригад екстреної 

(швидкої) медичної допомоги від протиправних посягань (реєстр. И2 2324а 

від 18.06.2013), поданий народними депутатами У країни Бахтєєвою Т.Д., має 
вплив на показники бюджету (призведе до збільшення видатків державного та 

місцевих бюджетів). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року,·а після 15 липня 2014 року - не 

раніше 1 січня 2016 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу 
прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

охорони здоров'я. 
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1.2.20. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо розширення видів цільової або нецільової 

благодійної допомоги, яка не включається до оподатковуваного доходу 

(реєстр. N2 2177а від 30.05.2013), поданий народним депутатом України 

Миримським л.ю. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з lІитань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується передбаtІИТИ додаткові випадки соціа.пьно

побутового характеру, за яких не включається до оподатковуваного доходу 

платника податку на доходи фізичних осіб цільова або нецільова благодійна 

ДОlIомога, що надається одноразово протягом звітного податкового року 

сукупно у розмірі, що не перевищує дві тисячі неоподатковуваних мінімумів. 

Запровадження такої норми призведе до зменшення надходжень податку 

на доходи фізичних осіб до бюджетів. 

Проте, автором законопроекту не надано фінансово-економічні 

розрахунки та пропозиції змін до законодавчих актів України щодо скорочення 

витрат бюджету та/або пропозиції джерел додаткових надходжень бюджету для 

досягнення збалансованості бюджету, що не відповідає вимогам Бюджетного 

кодексу України (частина перша статті 27) та Регламенту Верховної Ради 
України (частина третя статті 91). Положення законопроекту щодо набрання 
чинності відповідним законом з дня, наступного за днем його опублікування, не 

узгоджується з частиною третьою статті 27 Бюджетного кодексу України та 
пунктами 4.1.9 і 4.5 статті 4 Податкового кодексу України. Крім того, 

відсутність вихідних даних не дає можливості Міністерству фінансів України 

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, зокрема щодо неузгодженості норм законопроекту з іншими 

нормами Податкового кодексу України. 

Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної 

Ради України не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо розширення видів цільової або нецільової благодійної допомоги, 

яка не включається до оподатковуваного доходу (реєстр. N!! 2 І 77а 
від 30.05.2013), поданий народним депутатом України Миримським л.ю., 

матиме вплив на показники бюджету (призведе до зменшення доходів 

державного та місцевих бюджетів з податку на доходи фізичних осіб). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 ЛІшня 2014 року - нс 
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1.2.20. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо розширення видів цільової або нецільової 

благодійної допомоги, яка не включається до оподатковуваного доходу 

(реєстр. N2 2177а від 30.05.2013), поданий народним депутатом України 

Миримським л.ю. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з lІитань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується передбаtІИТИ додаткові випадки соціа.пьно

побутового характеру, за яких не включається до оподатковуваного доходу 

платника податку на доходи фізичних осіб цільова або нецільова благодійна 

ДОlIомога, що надається одноразово протягом звітного податкового року 

сукупно у розмірі, що не перевищує дві тисячі неоподатковуваних мінімумів. 

Запровадження такої норми призведе до зменшення надходжень податку 

на доходи фізичних осіб до бюджетів. 

Проте, автором законопроекту не надано фінансово-економічні 

розрахунки та пропозиції змін до законодавчих актів України щодо скорочення 

витрат бюджету та/або пропозиції джерел додаткових надходжень бюджету для 

досягнення збалансованості бюджету, що не відповідає вимогам Бюджетного 

кодексу України (частина перша статті 27) та Регламенту Верховної Ради 
України (частина третя статті 91). Положення законопроекту щодо набрання 
чинності відповідним законом з дня, наступного за днем його опублікування, не 

узгоджується з частиною третьою статті 27 Бюджетного кодексу України та 
пунктами 4.1.9 і 4.5 статті 4 Податкового кодексу України. Крім того, 

відсутність вихідних даних не дає можливості Міністерству фінансів України 

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, зокрема щодо неузгодженості норм законопроекту з іншими 

нормами Податкового кодексу України. 

Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної 

Ради України не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо розширення видів цільової або нецільової благодійної допомоги, 

яка не включається до оподатковуваного доходу (реєстр. N!! 2 І 77а 
від 30.05.2013), поданий народним депутатом України Миримським л.ю., 

матиме вплив на показники бюджету (призведе до зменшення доходів 

державного та місцевих бюджетів з податку на доходи фізичних осіб). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 ЛІшня 2014 року - нс 
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раніше 1 січня 2016 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. 

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

України «Про оренду державного і комунального майна» (щодо особливостей 

орендних відносин загальноосвітніх та дошкільних начальних закладів) 

(реєстр. N2 2292а вІД 12.06.2013), поданий народним депутатом України 

Гриневич Л.М. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань економічної 

політики. 
Законопроектом пропонується встановити, що договір оренди державного 

чи комунального майна із загальноосвітнім або дошкільним навчальним 

закладом незалежно від підпорядкування, типу і форми власності, що надає 

освітні послуги відповідно до Закону України «Про освіту», укладається без 

проведення конкурсу в порядку черговості надходження відповідних заяв до 

орендодавця, а орендна плата для таких закладів встановлюється на умовах, що 

передбачені для бюджетних організацій і установ, які утримуються за рахунок 

державного чи місцевих бюджетів. 

Запровадження запропонованих положень призведе до зменшення 

надходжень від орендної плати до державного та місцевих бюджетів. 

Слід зазначити, що відповідно до пункту 14 частини першої статті 69 
Бюджетного кодексу України надходження від орендної плати за користування 

майновим комплексом та іншим майном, яке перебуває в комунальній 

власності, є доходами місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні 

міжбюджетних трансфертів. У зв'язку з цим, реалізація такої норми 

законопроекту призведе до необхідності надання додаткової дотації з 

державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію відповідних втрат 

доходів місцевих бюджетів. 

Проте, автором законопроекту не надано фінансово-економічне 

обrрунтування (включаючи відповідні 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). Положення законопроекту щодо набрання чинності 

відповідним законом з дня, наступного за днем його опублікування, не 

узгоджується з частиною третьою статті 27 Бюджетного кодексу України. 
Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що ПРИЙНЯТТЯ законопроекту є недоцільним, оскільки орендні ставки для 

навчальних закладів, враховуючи специфіку їх діяльності, вже є пільговими 
(відповідно до додатка N2 2 Методики розрахунку орендної плати за державне 
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раніше 1 січня 2016 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. 

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

України «Про оренду державного і комунального майна» (щодо особливостей 

орендних відносин загальноосвітніх та дошкільних начальних закладів) 

(реєстр. N2 2292а вІД 12.06.2013), поданий народним депутатом України 

Гриневич Л.М. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань економічної 

політики. 
Законопроектом пропонується встановити, що договір оренди державного 

чи комунального майна із загальноосвітнім або дошкільним навчальним 

закладом незалежно від підпорядкування, типу і форми власності, що надає 

освітні послуги відповідно до Закону України «Про освіту», укладається без 

проведення конкурсу в порядку черговості надходження відповідних заяв до 

орендодавця, а орендна плата для таких закладів встановлюється на умовах, що 

передбачені для бюджетних організацій і установ, які утримуються за рахунок 

державного чи місцевих бюджетів. 

Запровадження запропонованих положень призведе до зменшення 

надходжень від орендної плати до державного та місцевих бюджетів. 

Слід зазначити, що відповідно до пункту 14 частини першої статті 69 
Бюджетного кодексу України надходження від орендної плати за користування 

майновим комплексом та іншим майном, яке перебуває в комунальній 

власності, є доходами місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні 

міжбюджетних трансфертів. У зв'язку з цим, реалізація такої норми 

законопроекту призведе до необхідності надання додаткової дотації з 

державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію відповідних втрат 

доходів місцевих бюджетів. 

Проте, автором законопроекту не надано фінансово-економічне 

обrрунтування (включаючи відповідні 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). Положення законопроекту щодо набрання чинності 

відповідним законом з дня, наступного за днем його опублікування, не 

узгоджується з частиною третьою статті 27 Бюджетного кодексу України. 
Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що ПРИЙНЯТТЯ законопроекту є недоцільним, оскільки орендні ставки для 

навчальних закладів, враховуючи специфіку їх діяльності, вже є пільговими 
(відповідно до додатка N2 2 Методики розрахунку орендної плати за державне 
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майно та пропорцій її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів 

України від 04.10.1995р. N2 786, за розміщення приватних навчальних закладів 
розмір орендної ставки складає 1 О відсотків від вартості орендованого майна; за 
розміщення державних навчальних закладів, що частково фінансуються з 

державного бюджету, та начальних закладів. що фінансуються з місцевого 

бюджету, - 5 відсотків; за розміщення дошкільних навчальних закладів -
1 відсоток), а подальше зменшення такої орендної ставки і виключення норми 

щодо передачі в оренду державного та комунального майна на конкурсних 

засадах не сприятиме підвищенню ефективності використання такого майна і 

призведе до зменшення відповідних надходжень державного і місцевих 

бюджетів. 

Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної 

Ради України не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про оренду державного і комунального майна» (щодо особливостей орендних 

відносин загальноосвітніх та дошкільних начальних закладів) (реєстр. N22292a 
від 12.06.2013), поданий народним депутатом України Гриневич Л.М., матиме 
вплив на показники бюджету (призведе до зменшення доходів державного та 

місцевих бюджетів щодо надходжень від орендної плати). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

раніше 1 січня 2016 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу 
прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

економічної політики. 

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

законодавчих актів України щодо посилення державного захисту суддів 

(реєстр. N2 2505 від 11.03.2013), поданий Кабінетом Міністрів України. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, проект закону 

передбачає посилення державного захисту суддів та Їх близьких родичів. 

З цією метою законопроектом пропонується внести зміни до 

Кримінального кодексу України, законів України «Про оперативно-розшукову 

діяльність», «Про державний захист працівників суду і правоохоронних 

органів» та «Про судоустрій і статус суддів», якими запроваджуються норми 

щодо уточнення органів та посадових осіб, до компетенції яких належить 

прийняття рішення про вжиття спеціальних заходів забезнечення безнеки 

стосовно суддів та працівників апарату суду, розширюється перелік осіб, 
стосовно яких можуть буги застосовані спеціальні заходи захисту, а також 

надається право суддям, працівникам апарату суду і IІрацівникам 
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1 відсоток), а подальше зменшення такої орендної ставки і виключення норми 

щодо передачі в оренду державного та комунального майна на конкурсних 

засадах не сприятиме підвищенню ефективності використання такого майна і 

призведе до зменшення відповідних надходжень державного і місцевих 

бюджетів. 
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вплив на показники бюджету (призведе до зменшення доходів державного та 

місцевих бюджетів щодо надходжень від орендної плати). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

раніше 1 січня 2016 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу 
прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

економічної політики. 

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

законодавчих актів України щодо посилення державного захисту суддів 
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Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, проект закону 

передбачає посилення державного захисту суддів та Їх близьких родичів. 

З цією метою законопроектом пропонується внести зміни до 

Кримінального кодексу України, законів України «Про оперативно-розшукову 

діяльність», «Про державний захист працівників суду і правоохоронних 

органів» та «Про судоустрій і статус суддів», якими запроваджуються норми 

щодо уточнення органів та посадових осіб, до компетенції яких належить 

прийняття рішення про вжиття спеціальних заходів забезнечення безнеки 

стосовно суддів та працівників апарату суду, розширюється перелік осіб, 
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правоохоронних органів, їх близьким родичам та членам сім'ї на забезпечення 

особистого захисту, а також свого житла і майна. 

Розділом 1I «Прикінцеві положення» законопроекту визначено, що він 
набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім 

підпункту 2 пункту 4 розділу І в частині права судді на забезпечення 

мобільними пристроями сповіщення про небезпеку, а також на обладнання 

житла охоронною та протипожежною сигналізацією за рахунок коштів 

державного бюджету, що набирає чинності з 1 січня 2014 року. 
У фінансово-економічному обrрунтуванні до проекту закону зазначено, 

що його реалізація потребуватиме додаткових матеріальних витрат з 

державного бюджету, починаючи з 2014 року. 
Разом з тим, зміни до статті 134 Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» щодо зобов'язання органів внутрішніх справ вживати необхідні заходи 
для забезпечення безпеки судді, його близьких родичів, членів сім'ї, 

збереження їх майна, якщо від судді надійде відповідна заява (ця норма набуває 

чинності з дня, наступного за днем опублікування закону), за розрахунками 

Міністерства внутрішніх справ України потребуватиме збільшення чисельності 

спеціальних підрозділів судової міліції на 6052 одиниць та видатків державного 
бюджету на забезпечення покладених на них завдань і функцій у сумі 

475,52 млн гривень. 
Крім цього, згідно із розрахунками Державної судової адміністрації 

України тільки для обладнання житла суддів місцевих та апеляційних судів 

(9070 особи) протипожежною та охоронною сигналізацією (за даними 

Головного науково-експертного управління Верховної Ради України зазначена 

вимога щодо обладнання житла повинна поширюватися на 32625 осіб 

(з урахуванням кількості працівників апарату місцевих та апеляційних судів» 
необхідні додаткові кошти у сумі 31,5 млн гривень. Орієнтовна вартість 

використання тривожної кнопки виклику при загрозі небезпеки фізичній особі 

становить 300 грн в місяць, при разовій оплаті встановлення тривожної 

кнопки - від 80 гривень. Таким чином, орієнтовна вартість впровадження 

тривожних кнопок для помешкань суддів становитиме 725,6 тис. грн, а щорічна 
абонементна плата - 32,7 млн гривень. 

Одночасно необхідно зазначити, що з урахуванням віднесення до 

близьких родичів згідно із законопроектом додатково прадіда, прабабу, внука, 

внучку, правнука, правнучку, усиновлювача чи усиновленого, опікуна чи 

піклувальники, особи, яка перебуває під опікою або піклуванням, а також осіб, 
які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та 

обов'язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у 

шлюбі та поширення на цих осіб вимог Закону України «Про державний захист 

працівників суду і правоохоронних органів», приведені у пояснювальній 

записці до законопроекту розрахунки додаткової потреби у бюджетних коштах 

є неповними. 

Міністерство фінансів України у експертному висновку до законощюекту 

зазначаючи, що він може бути прийнятий в терміни, визнаtІсні розроБНИКОl\I, 

наголошує, що реалізація норм законопроекту можс здійснюватися органами 

МВС в межах видатків, передбачених у державному бюджеті на Їх утримаНЮІ, 
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правоохоронних органів, їх близьким родичам та членам сім'ї на забезпечення 

особистого захисту, а також свого житла і майна. 

Розділом 1I «Прикінцеві положення» законопроекту визначено, що він 
набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім 

підпункту 2 пункту 4 розділу І в частині права судді на забезпечення 

мобільними пристроями сповіщення про небезпеку, а також на обладнання 

житла охоронною та протипожежною сигналізацією за рахунок коштів 

державного бюджету, що набирає чинності з 1 січня 2014 року. 
У фінансово-економічному обrрунтуванні до проекту закону зазначено, 

що його реалізація потребуватиме додаткових матеріальних витрат з 

державного бюджету, починаючи з 2014 року. 
Разом з тим, зміни до статті 134 Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» щодо зобов'язання органів внутрішніх справ вживати необхідні заходи 
для забезпечення безпеки судді, його близьких родичів, членів сім'ї, 

збереження їх майна, якщо від судді надійде відповідна заява (ця норма набуває 

чинності з дня, наступного за днем опублікування закону), за розрахунками 

Міністерства внутрішніх справ України потребуватиме збільшення чисельності 

спеціальних підрозділів судової міліції на 6052 одиниць та видатків державного 
бюджету на забезпечення покладених на них завдань і функцій у сумі 

475,52 млн гривень. 
Крім цього, згідно із розрахунками Державної судової адміністрації 

України тільки для обладнання житла суддів місцевих та апеляційних судів 

(9070 особи) протипожежною та охоронною сигналізацією (за даними 

Головного науково-експертного управління Верховної Ради України зазначена 

вимога щодо обладнання житла повинна поширюватися на 32625 осіб 

(з урахуванням кількості працівників апарату місцевих та апеляційних судів» 
необхідні додаткові кошти у сумі 31,5 млн гривень. Орієнтовна вартість 

використання тривожної кнопки виклику при загрозі небезпеки фізичній особі 

становить 300 грн в місяць, при разовій оплаті встановлення тривожної 

кнопки - від 80 гривень. Таким чином, орієнтовна вартість впровадження 

тривожних кнопок для помешкань суддів становитиме 725,6 тис. грн, а щорічна 
абонементна плата - 32,7 млн гривень. 

Одночасно необхідно зазначити, що з урахуванням віднесення до 
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оскільки охорона судді, близьких його родичів та членів сім'ї здійснюється 

лише за заявою судді у разі наявності реальної загрози їх життю, здоров'ю або 

майну, що не потребує збільшення чисельності працівників органів МВС. 

Разом з тим, стаття 3 Закону України «Про державний захист працівників 
суду і правоохоронних органів» передбачає надання права в тому числі 

працівникам апарату суду, правоохоронних органів та їх близьким родичам, 

членам сім'ї на особистий захист, а також свого житла і майна з боку 

відповідних правоохоронних та інших державних органів, що потребуватиме 

додаткових витрат бюджету. 

Згідно з узагальнюючим висновком Головного науково-експертного 

управління законопроект за результатами розгляду в першому читанні доцільно 

повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання з 

урахуванням висловлених зауважень і пропозицій, в тому числі щодо 

термінологічної неузгодженості наведених у законопроекті термінів «члени 

сім 'ї» та «близькі родичі» з чинним законодавством. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо посилення державного захисту суддів (реєстр. N!! 2505 
від 11.03.2013), поданий Кабінетом Міністрів України, має вплив на показники 
бюджету (збільшуючи витрати бюджету). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він може 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

раніше 1 січня 2016 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. 

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

законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу 

(реєстр. N!! 2258а від 07.06.2013), поданий Кабінетом Міністрів України. 

Відмітили: 
Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань 

підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики. 

у законопроекті шляхом внесення змін до низки кодексів та законів 

України, зокрема, пропонується відмовитись від обов'язкового застосування 

печаток суб'єктами господарської діяльності, запровадити державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у електронній формі без 

обов'язкового використання електронного цифрового підпису, а також 
скасувати сплату реєстраційного збору за проведення державної реєстрації 

суб'єктів підприємництва (залишивши сплату реєстращиного збору за 

державну реєстрацію змін до установчих документів). При цьому, набрання 

чинності відповідним законом передбачено через шість місяців з ДНЯ його 

опублікування. 
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Слід зазначити, що з 1 січня 2014 року такий реєстраційний збір 

зараховуватиметься до загального фонду державного бюджету. 
Отже, запровадження запропонованих у законопроекті положень 

призведе до зменшення доходів загального фонду державного бюджету 

внаслідок скасування сплати реєстраційного збору за проведення державної 

реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що законопроект підтримує. 

Згідно з висновком Головного науково-експертного управління Апарату 

Верховної Ради України законопроект пропонується повернути на 

доопрацювання з урахуванням висловлених зауважень та пропозицій. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу (реєстр. N~ 2258а 

від 07.06.2013), поданий Кабінетом Міністрів України, матиме вплив на 

показники бюджету (призведе до зменшення доходів загального фонду 

державного бюджету внаслідок скасування сплати реєстраційного збору за 

проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб

підприємців ). 
У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 

вводитися в дію не раніше І січня 20 І 5 року, а після 15 липня 20 І 4 року - не 

раніше 1 січня 2016 року (або І січня наступного за цим року залежно від часу 

прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики. 

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

Податкового кодексу України щодо підтримки вітчизняних гастролерів 

(реєстр. N~ 2159а від 28.05.2013), поданий народними депутатами України 

Кириленком В.А., Матіос М.В., Мартинюком Л.с., Ляпіною К.М. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 
та митної політики. 

Законопроектом пропонується з І січня 2014 року доповнити перелік 
загальнодержавних зборів збором за проведення гастрольних заходів, а також 

визначити платників збору (організатори гастрольних заходів), об'єкт 

оподаткування збором (виручка від організації квитків на гастрольний захід), 

ставку збору (І 7% від об'єкта оподаткування), lЮРЯДОК розрахунку та сплати 
збору. При цьому пропонується до 1 січня 2019 року звільнити від сплати 
такого збору прибуток організаторів гастрольних заходів, якщо всі гастролери, 
які беруть участь у заході, є резидентами України. 

Належить зауважити, що Законом України від 02.12.2010 NQ 2756-УІ 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів У країни у зв'язку з 

41 

Слід зазначити, що з 1 січня 2014 року такий реєстраційний збір 

зараховуватиметься до загального фонду державного бюджету. 
Отже, запровадження запропонованих у законопроекті положень 

призведе до зменшення доходів загального фонду державного бюджету 

внаслідок скасування сплати реєстраційного збору за проведення державної 

реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що законопроект підтримує. 

Згідно з висновком Головного науково-експертного управління Апарату 

Верховної Ради України законопроект пропонується повернути на 

доопрацювання з урахуванням висловлених зауважень та пропозицій. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу (реєстр. N~ 2258а 

від 07.06.2013), поданий Кабінетом Міністрів України, матиме вплив на 

показники бюджету (призведе до зменшення доходів загального фонду 

державного бюджету внаслідок скасування сплати реєстраційного збору за 

проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб

підприємців ). 
У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 

вводитися в дію не раніше І січня 20 І 5 року, а після 15 липня 20 І 4 року - не 

раніше 1 січня 2016 року (або І січня наступного за цим року залежно від часу 

прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики. 

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

Податкового кодексу України щодо підтримки вітчизняних гастролерів 

(реєстр. N~ 2159а від 28.05.2013), поданий народними депутатами України 

Кириленком В.А., Матіос М.В., Мартинюком Л.с., Ляпіною К.М. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 
та митної політики. 

Законопроектом пропонується з І січня 2014 року доповнити перелік 
загальнодержавних зборів збором за проведення гастрольних заходів, а також 

визначити платників збору (організатори гастрольних заходів), об'єкт 

оподаткування збором (виручка від організації квитків на гастрольний захід), 

ставку збору (І 7% від об'єкта оподаткування), lЮРЯДОК розрахунку та сплати 
збору. При цьому пропонується до 1 січня 2019 року звільнити від сплати 
такого збору прибуток організаторів гастрольних заходів, якщо всі гастролери, 
які беруть участь у заході, є резидентами України. 

Належить зауважити, що Законом України від 02.12.2010 NQ 2756-УІ 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів У країни у зв'язку з 

41 



прийнятгям Податкового кодексу України» з 2011 року такий збір було 

скасовано. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що законопроект не підтримує, та звертає увагу, що у Податковому кодексі 

України визначено перелік загальнодержавних податків та зборів, у якому збір 

за проведення гастрольних заходів не передбачено, як малоефективний для 

бюджету та досить обтяжливий у адмініструванні. Крім того, пропозиція щодо 

надання податкових пільг не узгоджується з принципом податкового 

законодавства щодо рівності усіх платників перед законом, недопущення будь

яких проявів податкової дискримінації, забезпечення однакового підходу до 

всіх платників податків. 

Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної 

Ради України не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо підтримки вітчизняних гастролерів (peccTp . .N~ 2159а 
від 28.05.2013), поданий народними депутатами України Кириленком В.А., 

Матіос м.в., Мартинюком л.с., Ляпіною КМ., матиме вплив на показники 

бюджету (призведе до збільшення доходів бюджету від надходжень збору за 

проведення гастрольних заходів). 

У разі прийнятгя відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

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

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

Податкового кодексу України (щодо застосування Сllрощеної системи 

оподаткування, обліку та звітності фізичними особами-підприємцями, які 

здійснюють діяльність з надання нерухомого майна в оренду) (реєстр . .N~ 2185а 
від 31.05.2013), поданий народним депутатом України Васюником І.В. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується розширити коло фізичних осіб

підприємців, які матимуть право на застосування спрощеної системи 

оподаткування, у випадку надання ними в оренду об'єктів нерухомого майна, 

загальні площі яких перевищують розміри, встановлені підпунктом 291.5.3 
пункту 291.5 cTaтri 291 Податкового кодексу України (0,2 гектара земельної 
ділянки, 1 оо квадратних метра житлових приміщень, 300 квадратних метрів 
нежитлових приміщень). 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що законопроект не нідтримує, так як обмеження, які встановлсні 

пунктом 291.5 cTaтri 291 Податкового Кодексу України щодо права суб'єктів 
господарювання бути платниками єдиного податку спрямоваНІ, зокрсма, на 
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прийнятгям Податкового кодексу України» з 2011 року такий збір було 

скасовано. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що законопроект не підтримує, та звертає увагу, що у Податковому кодексі 

України визначено перелік загальнодержавних податків та зборів, у якому збір 

за проведення гастрольних заходів не передбачено, як малоефективний для 

бюджету та досить обтяжливий у адмініструванні. Крім того, пропозиція щодо 

надання податкових пільг не узгоджується з принципом податкового 

законодавства щодо рівності усіх платників перед законом, недопущення будь

яких проявів податкової дискримінації, забезпечення однакового підходу до 

всіх платників податків. 

Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної 

Ради України не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо підтримки вітчизняних гастролерів (peccTp . .N~ 2159а 
від 28.05.2013), поданий народними депутатами України Кириленком В.А., 

Матіос м.в., Мартинюком л.с., Ляпіною КМ., матиме вплив на показники 

бюджету (призведе до збільшення доходів бюджету від надходжень збору за 

проведення гастрольних заходів). 

У разі прийнятгя відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

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

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

Податкового кодексу України (щодо застосування Сllрощеної системи 

оподаткування, обліку та звітності фізичними особами-підприємцями, які 

здійснюють діяльність з надання нерухомого майна в оренду) (реєстр . .N~ 2185а 
від 31.05.2013), поданий народним депутатом України Васюником І.В. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується розширити коло фізичних осіб

підприємців, які матимуть право на застосування спрощеної системи 

оподаткування, у випадку надання ними в оренду об'єктів нерухомого майна, 

загальні площі яких перевищують розміри, встановлені підпунктом 291.5.3 
пункту 291.5 cTaтri 291 Податкового кодексу України (0,2 гектара земельної 
ділянки, 1 оо квадратних метра житлових приміщень, 300 квадратних метрів 
нежитлових приміщень). 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що законопроект не нідтримує, так як обмеження, які встановлсні 

пунктом 291.5 cTaтri 291 Податкового Кодексу України щодо права суб'єктів 
господарювання бути платниками єдиного податку спрямоваНІ, зокрсма, на 
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недопущення безпідставних втрат бюджету внаслідок застосування СllРОЩСНОЇ 

системи оподаткування, обліку та звітності суб'єктами, які здійснюють 

високорентабельні види діяльності. Реалізація запропонованих законодавчих 

ініціатив нівелює ефект встановленого Кодексом обмеження щодо здійснення 

діяльності з надання в оренду об'єктів нерухомого майна, великих за площею, 

оскільки в такому випадку частина нерухомості буде надаватись в оренду 

фізичною особою, як підприємцем - платником єдиного податку, а інша 
частина, як фізичною особою, яка не є суб'єктом господарювання. Окрім того, 

впровадження пропозицій законопроекту призведе до мінімізації податкових 

зобов'язань фізичної особи - підприємця і ускладнить адміністрування як 

єдиного податку, так і податку на доходи фізичних осіб. 

Проте, автором законопроекту не надано фінансово-економічні 

розрахунки та пропозиції змін до законодавчих актів України щодо скорочення 

витрат бюджету та/або пропозиції джереJJ додаткових надходжень бюджету для 

досягнення збалансованості бюджету, що не відповідає вимогам Бюджетного 

кодексу України (частина перша сталі 27) та Регламенту Верховної Ради 
України (частина третя сталі 91). Положення законопроекту щодо набрання 
чинності відповідним законом з дня його опублікування не узгоджується з 

частиною третьою сталі 27 Бюджетного кодексу України. Крім того, 

відсутність фінансово-економічних розрахунків не дає можливості Мінфіну 

визначити вартісну величину впливу цього законопроекту на показники 

бюджету, оскільки вона буде залежати від кількості орендодавців нерухомого 

майна - суб'єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб, які оберуть 

спрощену систему оподаткування, та обсягів їх доходів від діяльності з надання 

в оренду нерухомого майна. 

Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної 

Ради України не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 
України (щодо застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та 

звітності фізичними особами-підприємцями, які здійснюють діяльність з 

надання нерухомого майна в оренду) (реєстр. Х!! 2185а від 31.05.2013), поданий 
народним депугатом України Васюником 1.8., матиме вплив на показники 
бюджету (призведе до зменшення доходів державного та місцевих бюджетів з 

податку на доходи фізичних осіб). 

У разі прийняля відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 
раніше 1 січня 2016 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу 
прийняля закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

1.2.26. СЛУХАЛИ: 
Інформацію IІрО !lроект Закону України !ІрО внесення змін до сталі 8 

Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове 
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недопущення безпідставних втрат бюджету внаслідок застосування СllРОЩСНОЇ 

системи оподаткування, обліку та звітності суб'єктами, які здійснюють 

високорентабельні види діяльності. Реалізація запропонованих законодавчих 

ініціатив нівелює ефект встановленого Кодексом обмеження щодо здійснення 

діяльності з надання в оренду об'єктів нерухомого майна, великих за площею, 

оскільки в такому випадку частина нерухомості буде надаватись в оренду 

фізичною особою, як підприємцем - платником єдиного податку, а інша 
частина, як фізичною особою, яка не є суб'єктом господарювання. Окрім того, 

впровадження пропозицій законопроекту призведе до мінімізації податкових 

зобов'язань фізичної особи - підприємця і ускладнить адміністрування як 

єдиного податку, так і податку на доходи фізичних осіб. 

Проте, автором законопроекту не надано фінансово-економічні 

розрахунки та пропозиції змін до законодавчих актів України щодо скорочення 

витрат бюджету та/або пропозиції джереJJ додаткових надходжень бюджету для 

досягнення збалансованості бюджету, що не відповідає вимогам Бюджетного 

кодексу України (частина перша сталі 27) та Регламенту Верховної Ради 
України (частина третя сталі 91). Положення законопроекту щодо набрання 
чинності відповідним законом з дня його опублікування не узгоджується з 

частиною третьою сталі 27 Бюджетного кодексу України. Крім того, 

відсутність фінансово-економічних розрахунків не дає можливості Мінфіну 

визначити вартісну величину впливу цього законопроекту на показники 

бюджету, оскільки вона буде залежати від кількості орендодавців нерухомого 

майна - суб'єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб, які оберуть 

спрощену систему оподаткування, та обсягів їх доходів від діяльності з надання 

в оренду нерухомого майна. 

Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної 

Ради України не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 
України (щодо застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та 

звітності фізичними особами-підприємцями, які здійснюють діяльність з 

надання нерухомого майна в оренду) (реєстр. Х!! 2185а від 31.05.2013), поданий 
народним депугатом України Васюником 1.8., матиме вплив на показники 
бюджету (призведе до зменшення доходів державного та місцевих бюджетів з 

податку на доходи фізичних осіб). 

У разі прийняля відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 
раніше 1 січня 2016 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу 
прийняля закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

1.2.26. СЛУХАЛИ: 
Інформацію IІрО !lроект Закону України !ІрО внесення змін до сталі 8 

Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове 
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державне соціальне страхування» (щодо пропорції розподілу за видами) 

(реєстр. N2 231 6а від 18.06.2013), поданий народним депутатом України 

Жеребнюком В.М. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань соціальної 

політики та праці. 

У законопроекті з метою стимулювання оптимізації організаційно

управлінських видатків фондів загальнообов'язкового державного соціального 

страхування пропонується змінити пропорції розподілу єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування за видами такого 

страхування шляхом зменшення відрахувань на: 

загальнообов 'язкове державне соціальне страхування на випадок 

безробіття - на 0,1647 відсотка; 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного 

випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності, - на 0,0607 відсотка; 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з 

тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням -
на 0,1109 відсотка. 

При цьому пропонується відрахування на загальнообов'язкове державне 

пенсійне страхування збільшити на 0,3363 відсотка. 
Реалізація запропонованої пропозиції сприятиме збільшенню надходжень 

до Пенсійного фонду України (за розрахунками автора законопроекту щорічні 

додаткові надходження становитимуть понад 640 млн грн), а відтак призведе 
до зменшення дефіциту Пенсійного фонду та, відповідно, зменшення видатків 

державного бюджету на покриття такого дефіциту. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку до 

законопроекту зазначає, що законопроект потребує доопрацювання, оскільки 

рішення щодо зміни пропорції розподілу єдиного внеску повинно прийматися 

виважено, за участі всіх зацікавлених сторін на основі детальних фінансово

економічних обrрунтувань, за умови уникнення при цьому ризиків 

несвоєчасного виконання фондами покладених на них функцій, а також у 

порядку, передбаченому статтею 8 Закону України «Про збір та облік єдиного 
внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування». 

Експертний висновок Головного науково-експертного управЛІННЯ 

Апарату Верховної Ради України не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 
1. Проект Закону України про впесення змін до статті 8 Закону України 

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

страхування» (щодо пропорції розподілу за видами) (реєстр. N2 23] 6а 
від ]8.06.20]3), поданий народним депутатом України Жеребшоком В.М., 

матиме вплив на показники бюджету (призведе до зменшення видатків 

державного бюджету на ПОКРИТТЯ дефіциту ПенсійНОl·О фонду України). 
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державне соціальне страхування» (щодо пропорції розподілу за видами) 

(реєстр. N2 231 6а від 18.06.2013), поданий народним депутатом України 

Жеребнюком В.М. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань соціальної 

політики та праці. 

У законопроекті з метою стимулювання оптимізації організаційно

управлінських видатків фондів загальнообов'язкового державного соціального 

страхування пропонується змінити пропорції розподілу єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування за видами такого 

страхування шляхом зменшення відрахувань на: 

загальнообов 'язкове державне соціальне страхування на випадок 

безробіття - на 0,1647 відсотка; 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного 

випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності, - на 0,0607 відсотка; 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з 

тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням -
на 0,1109 відсотка. 

При цьому пропонується відрахування на загальнообов'язкове державне 

пенсійне страхування збільшити на 0,3363 відсотка. 
Реалізація запропонованої пропозиції сприятиме збільшенню надходжень 

до Пенсійного фонду України (за розрахунками автора законопроекту щорічні 
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Уразі прийняля відповідного закону він може набирати чинності згідно 
із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

соціальної політики та праці. 

1.2.27. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про штучно створені земельні 

ділянки на водних об'єктах в межах акваторії морських портів (реєстр. N!! 2968 
(доопрац.) від 31.05.2013), внесений народним депутатом України 

Трухановим г.л. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

транспорту і зв'язку. 

Даним законопроектом пропонується врегулювати порядок створення та 

використання штучно створених земельних ділянок на водних об'єктах в межах 

акваторії морських портів. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

шо даний законопроект потребує доопрацювання, зважаючи на його 

негативний вплив на доходну частину державного та місцевих бюджетів. 

Так, відповідно до положень статей 7 та 8 законопроекту центральний 
орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної 

політики у сферах морського та річкового транспорту, видаватиме дозволи на 

створення штучної території, а Інспекція державного архітектурно

будівельного контролю - свідоцтва про прийняля штучної території в 

експлуатацію. Видачу вказаних документів та їх дублікатів, переоформлення, 

анулювання та продовження строку дії передбачається здійснювати безоплатно. 

Проте відповідно до статей 1, 11 та 18 Закону України 

«Про адміністративні послуги)} результат здійснення владних повноважень 

суб'єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної 

особи, спрямований на набуля, зміну чи припинення прав та/або обов'язків 

такої особи відповідно до закону, є адміністративною послугою; плата за 

надання такої послуги (адміністративний збір) зараховується до державного або 

відповідного місцевого бюджету; фінансове та інше забезпсчення діяльності 
системи державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, 

органів місцевого самоврядування з надання адМІНІстративних послуг 

здійснюється виключно за рахунок Дсржавного бюджету України, відповідних 

місцевих бюджетів. 

Тобто, реалізація даного законопроекту матиме наслідком втрати 
надходжень бюджетів. 

Однак, в порушення вимог частини першої сталі 27 Бюджетного кодексу 
України та частини третьої сталі 91 Регламенту Верховної Ради України до 
законопроекту не подано пропозицій про зміни до законодавчих alпів України 

щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень до 

бюджету для досягнення його збалансованості. 
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Також, слід зазначити, що термін набрання чинності закону, 

запропонований автором законопроекту, не відповідає положенням частини 

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

надходження бюджету та/або збільшують витрати бюджету) і приймаються 

після І 5 липня року, що передує плановому, вводяться в дію не раніше початку 
бюджетного періоду, що настає за плановим. 

Крім того, Міністерство фінансів висловлює ряд зауважень до 

законопроекту, а саме: 

- окремі положення законопроекту не узгоджуються між собою. Зокрема, 

частиною першою статті 9 законопроекту передбачається, що на землях, 

зайнятих водними об'єктами, в межах акваторії морських портів, НС 

здійснюється формування земельних ділянок, проте згідно із І1УНКТОМ 3 частини 
першої статті 2 законопроекту штучні земельні ділянки створюються в межах 
відведених акваторій морських портів; 

- згідно із частиною другою статті 9 законопроекту свідоцтво про 

прийняття в експлуатацію штучної території є достатньою підставою для 

формування на ній земельної ділянки та реєстрації П в Державному земельному 

кадастрі, проте стаття 79-1 Земельного кодексу У країни та стаття 24 Закону 
України «Про Державний земельний кадастр» регламентує формування 

земельної ділянки та й державну реєстрацію у Державному земельному 

кадастрі на підставі документації із землеустрою; 

- частина третя статті 9 законопроекту передбачає надання штучно 

створеної земельної ділянки у постійне користування особі, яка П створила, 

проте перелік суб'єктів, які можуть мати у постійному користуванні земельні 

ділянки, визначено статтею 92 Земельного кодексу України, і він не містить 

суб'єктів, що штучно створили земельні ділянки. 

На момент розгляду законопроекту висновки Головного науково

експертного управління Апарату Верховної Ради України не надійшли. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про штучно створені земельні ділянки на 
водних об'єктах в межах акваторії морських портів (реєстр. N2 2968 (доопрац.) 
від 3 І .05.20 І 3), внесений народним депутатом України Трухановим r.JI., має 
вплив на показники бюджету (зменшує надходження бюджетів). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

раніше 1 січня 2016 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. 

1.2.28. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до Кодексу 

України про адміністративні правопорушення (щодо уніфікації штрафів за 
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порушення правил дорожнього руху) (реєстр. N2 2123а від 24.05.2013), поданий 
народним депутатом України Бригинцем О.М. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

законодавчого забезпе'lення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом пропонується шляхом внесення змін до Кодексу України 

про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП) скасувати диференціацію 
розмірів штрафів за порушення правил дорожнього руху та привести їх до 

єдиних величин. 

При цьому, розмір штрафу за порушення правил дорожнього руху в 

законопроекті визначено за найменшою величиною від діючої норми. 

Зокрема, за керування водієм транспортним засобом, що має неСlІравності 

системи гальмового або рульового керування, тягово-зчіпного пристрою, 

зовнішніх світлових приладів (темної ІІОрИ доби) чи інші технічні несправності, 

з якими відповідно до встановлених правил експлуатація його забороняється, 

або переобладнаний з порушенням відповідних правил, норм і стандартів 

(стаття 121 КУпАП) передбачається накладення штрафу в розмірі двадцять 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (чинна норма - від двадцяти до 

двадцяти п'яти) тощо. 

Відтак, законодавча пропозиція може призвести до зменшення обсягу 

надходжень до загального фонду державного бюджету в '1астині надходжень від 

штрафних санкцій за норушення правил дорожнього руху. 

Однак, в порушення вимог частини першої статті 27 Бюджетного кодексу 
України та частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради України до 
законопроекту не подано пропозицій про зміни до законодавчих актів України 
щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень до 

бюджету для досягнення його збалансованості. 

Також, слід зазначити, що термін набрання чинності закону, 

запропонований автором законопроекту, не відповідає положенням частини 

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

надходження бюджету та/або збільшують витрати бюджету) і приймаються 

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

Міністерством фінансів України у своєму експертному висновку до 

законопроекту висловлює аналогічні зауваження та зазначає, що його реалізація 

може зменшити доходну частину державного бюджету у IlОТОЧНОМУ 

бюджетному періоді, що потребуватиме пошуку додаткових джсрел покриття 

зазначених втрат або призведе до необхідності скорочення видатків 

Державного бюджету України на 2013 рік по загальному фонду. Враховуючи 
зазначене, даний законопроект Міністерством фінансів не підтримується. 

На момент розгляду законопроекту висновки Головного науково

еКСIlСРТНОГО управління Апарату Верховної Ради України не надійшли. 
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порушення правил дорожнього руху) (реєстр. N2 2123а від 24.05.2013), поданий 
народним депутатом України Бригинцем О.М. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

законодавчого забезпе'lення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом пропонується шляхом внесення змін до Кодексу України 

про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП) скасувати диференціацію 
розмірів штрафів за порушення правил дорожнього руху та привести їх до 

єдиних величин. 

При цьому, розмір штрафу за порушення правил дорожнього руху в 

законопроекті визначено за найменшою величиною від діючої норми. 

Зокрема, за керування водієм транспортним засобом, що має неСlІравності 

системи гальмового або рульового керування, тягово-зчіпного пристрою, 

зовнішніх світлових приладів (темної ІІОрИ доби) чи інші технічні несправності, 

з якими відповідно до встановлених правил експлуатація його забороняється, 

або переобладнаний з порушенням відповідних правил, норм і стандартів 

(стаття 121 КУпАП) передбачається накладення штрафу в розмірі двадцять 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (чинна норма - від двадцяти до 

двадцяти п'яти) тощо. 

Відтак, законодавча пропозиція може призвести до зменшення обсягу 

надходжень до загального фонду державного бюджету в '1астині надходжень від 

штрафних санкцій за норушення правил дорожнього руху. 

Однак, в порушення вимог частини першої статті 27 Бюджетного кодексу 
України та частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради України до 
законопроекту не подано пропозицій про зміни до законодавчих актів України 
щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень до 

бюджету для досягнення його збалансованості. 

Також, слід зазначити, що термін набрання чинності закону, 

запропонований автором законопроекту, не відповідає положенням частини 

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

надходження бюджету та/або збільшують витрати бюджету) і приймаються 

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

Міністерством фінансів України у своєму експертному висновку до 

законопроекту висловлює аналогічні зауваження та зазначає, що його реалізація 

може зменшити доходну частину державного бюджету у IlОТОЧНОМУ 

бюджетному періоді, що потребуватиме пошуку додаткових джсрел покриття 

зазначених втрат або призведе до необхідності скорочення видатків 

Державного бюджету України на 2013 рік по загальному фонду. Враховуючи 
зазначене, даний законопроект Міністерством фінансів не підтримується. 

На момент розгляду законопроекту висновки Головного науково

еКСIlСРТНОГО управління Апарату Верховної Ради України не надійшли. 
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УХВАЛИЛИ: 
1. Проект Закону України про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення (щодо уніфікації штрафів за порушення 

правил дорожнього руху) (реєстр. NQ 2123а від 24.05.2013), поданий народним 
депугатом України Бригинцем О.М., має вплив на показники бюджету 

(зменшує надходження бюджету). 
У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 

вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

раніше 1 січня 2016 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. 

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

України «Про електроенергетику» (щодо покращення становища споживачів 

електричної енергії) (реєстр. NQ 2137а від 24.05.2013), поданий народним 

депугатом України Бубликом Ю.В. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки. 

Даним законопроектом передбачається шляхом внесення змін до Закону 

України «Про електроенергетику» встановити, що енергопостачальники мають 

право обмежити електроспоживання до рівня екологічної броні 

електропостачання або за відсугності такої повністю припинити 

електропостачання споживачу у разі неповної оплати спожитої електричної 

енергії, що перевищує 6 щомісячних розмірів оплати, визначених виходячи з 
відповідних нормативів споживання електричної енергії та тарифів, які діють 

на день обмеження надання електричної енергії. Крім того, пропонується 

заборонити припиняти постачання електричної енергії в зимовий час для 

споживачів, які відносяться до соціально незахищених та малозабезпечених 

верств населення. 

Слід зазначити, що законодавча пропозиція може зумовити послаблення 

платіжної дисципліни споживачів та, в свою чергу, створити ризики для 

енергопостачальних організацій в контексті стабілізації їх фінансової діяльності 

(призведе до погіршення фінансових результатів), що матиме наслідком 

зменшення надходжень бюджетів, про що також зазначає у своєму експерному 

висновку Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради 

України. 

Однак, в порушення вимог частини першої статті 27 Бюджетного кодексу 
України та частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради України до 
законопроекту не подано пропозицій про зміни до законодавчих актів України 

щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень до 

бюджету для досягнення його збалансованості. 
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УХВАЛИЛИ: 
1. Проект Закону України про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення (щодо уніфікації штрафів за порушення 

правил дорожнього руху) (реєстр. NQ 2123а від 24.05.2013), поданий народним 
депугатом України Бригинцем О.М., має вплив на показники бюджету 

(зменшує надходження бюджету). 
У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 

вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

раніше 1 січня 2016 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. 

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

України «Про електроенергетику» (щодо покращення становища споживачів 

електричної енергії) (реєстр. NQ 2137а від 24.05.2013), поданий народним 

депугатом України Бубликом Ю.В. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки. 

Даним законопроектом передбачається шляхом внесення змін до Закону 

України «Про електроенергетику» встановити, що енергопостачальники мають 

право обмежити електроспоживання до рівня екологічної броні 

електропостачання або за відсугності такої повністю припинити 

електропостачання споживачу у разі неповної оплати спожитої електричної 

енергії, що перевищує 6 щомісячних розмірів оплати, визначених виходячи з 
відповідних нормативів споживання електричної енергії та тарифів, які діють 

на день обмеження надання електричної енергії. Крім того, пропонується 

заборонити припиняти постачання електричної енергії в зимовий час для 

споживачів, які відносяться до соціально незахищених та малозабезпечених 

верств населення. 

Слід зазначити, що законодавча пропозиція може зумовити послаблення 

платіжної дисципліни споживачів та, в свою чергу, створити ризики для 

енергопостачальних організацій в контексті стабілізації їх фінансової діяльності 

(призведе до погіршення фінансових результатів), що матиме наслідком 

зменшення надходжень бюджетів, про що також зазначає у своєму експерному 

висновку Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради 

України. 

Однак, в порушення вимог частини першої статті 27 Бюджетного кодексу 
України та частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради України до 
законопроекту не подано пропозицій про зміни до законодавчих актів України 

щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень до 

бюджету для досягнення його збалансованості. 
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Також, слід зазначити, що термін набрання чинності закону, 

запропонований автором законопроекту, не відповідає положенням частини 
третьої статті 27 Бюджетного кодексу України, згідно з якою закони України 
або їх окремі положення, які впливають на показники бюджету (зменшують 

надходження бюджету та/або збільшують витрати бюджету) і приймаються 

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

Міністерством фінансів даний законопроект не підтримується. 

Згідно з узагальнюючим висновком Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України законопроект доцільно відправити 

на доопрацювання. 

УХВАЛИЛИ: 

]. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про електроенергетику» (щодо покращення становища споживачів 

електричної енергії) (реєстр. N!!2137a від 24.05.2013), поданий народним 

депутатом України Бубликом Ю.В., має вплив на показники бюджету (зменшує 
надходження бюджетів). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше І січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

раніше 1 січня 2016 року (або І січня HacTYllHorO за цим року залежно від часу 
прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки. 

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

законодавчих актів України (щодо порядку погашення заборгованості та 

створення умов для ефективного функціонування піДllРИЄМСТВ паливно

енергетичного комплексу) (реєстр. N!! 2120а від 23.05.2013), поданий народним 
депутатом України Пінчуком АЛ. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

правової політики. 

Даним законопроектом передбачається внести зміни до Закону України 

від 23.06.2005 N!! 2711 «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого 

функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу» (далі - Закон 

N!! 2711), якими розширюється коло учасників розрахунків у процесі погашення 
заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу, збільшуються 

можливості застосування основних механізмів, передбачепих цим Законом 

щодо погашення кредиторської заборгованості цих підприємств тощо. Так, 

зокрема, пропонується: 

- ВИКЛЮЧИТИ обмеження розрахункової дати, на яку фіксується су~ш 

кредиторської та дебіторської заборгованостей (за чинною редакцією - І сі'шя 

2007 року, а для казенних IJідприємств, у ТОМУ числі тих, які БУЛIІ казенними 
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Також, слід зазначити, що термін набрання чинності закону, 

запропонований автором законопроекту, не відповідає положенням частини 
третьої статті 27 Бюджетного кодексу України, згідно з якою закони України 
або їх окремі положення, які впливають на показники бюджету (зменшують 

надходження бюджету та/або збільшують витрати бюджету) і приймаються 

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

Міністерством фінансів даний законопроект не підтримується. 

Згідно з узагальнюючим висновком Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України законопроект доцільно відправити 

на доопрацювання. 

УХВАЛИЛИ: 

]. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про електроенергетику» (щодо покращення становища споживачів 

електричної енергії) (реєстр. N!!2137a від 24.05.2013), поданий народним 

депутатом України Бубликом Ю.В., має вплив на показники бюджету (зменшує 
надходження бюджетів). 
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станом на І січня 2011 року, за зобов'язаннями з оплати електричної енергії -
1 липня 2011 року); 

- поширити дію Закону NQ 2711 не тільки на підприємства паливно

енергетичного комплексу, але і їх кредиторів, які мають або перед якими є 

будь-яка заборгованість підприємств паливно-енергетичного комплексу; 

зняти часоВІ обмеження для Ilодання підприємством паливно

енергетичного комплексу до розрахункового центру підтверджувальних 

документів для внесення ЙОГО до Реєстру підприємств паливно-енергетичного 

комплексу, які беруть участь у процедурі погашення заборгованості; 

зупиняти на строк участі підприємства раливно-енергетичного 

комплексу у процедурі погашення заборгованості виконавче провадження та 

заходи примусового виконання рішень із стягнення будь-якої заборгованості, 

незалежно від підстав й виникнення, крім визначеного цl!м Законом вичерпного 

переліку випадків, в яких виконавчі провадження та заходи І1РИМУСОВОГО 
виконання рішень не зупиняються; 

надати можливість проведення взаєморозрахунків на суму 

заборгованості, що виникла з причини невиконання зобов'язаНІ, з оплати 

енергоносіїв підприємствами всіх форм власності (за чинною редакцією -
тільки державної та комунальної власності). 

Крім того, законопроектом пропонується внести зміни до статті 37 Закону 
України «Про виконавче провадження» стосовно встановлення виключного 

переліку випадків, при яких не зупиняється виконавче провадження у разі 

внесення підприємства паливно-енергетичного комплексу до Реєстру 

підприємств паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у процедурі 

погашення заборгованості відповідно до Закону NQ 2711. 
Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо забезпечення стабільної роботи стратегічних підприємств 

енергетичної галузі», ухваленому Верховною Радою У країни 15.05.2013 
NQ 238-УІІ, строк дії процедури погашення заборгованості підприємствами 

паливно-енергетичного комплексу продовжено до 1 січня 2014 року. Водночас, 
строк дії процедури погашення заборгованості підприємствами паливно

енергетичного комплексу згідно із Законом NQ 2711, який набрав чинності в 
липні 2005 року, закінчувався у серпні 2006 року. Проте, цей строк 

продовжувався шість разів: Законами У країни від 28.07.2006 NQ 51-V до 
31 грудня 2006 р., від 22.12.2006 NQ 522-V - до 1 січня 2008 р., від 28.\2.2007 
NQ 107-УІ - до 1 січня 2009 р., від 16.\2.2008 NQ 670-УІ - до \ січня 201\ р., 

від 13.01.2011 NQ2940-VI - до 1 січня 2013 р.; від 15.05.2013 NQ 238-УІІ - до 

1 січня 2014 р. 
Міністерство фінансів відмічає, що Закон NQ 2711 протягом 2005-

2013 років дає можливість підприємствам паливно-енергетичного комплексу 
забезпечити погашення заборгованості шляхом застосування механізмів й 

списання, взаєморозрахунків, реструктуризації, часткової оплати на умовах, 

визначених цим Законом. 

Крім того, зміна розрахункової дати дасть можливість СІшсати 

нідприємствам паливно-енергетичного комплексу за 2007-2012 роки суми пені, 
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штрафних та фінансових санкцій, нарахованих, але не сплачених відповідно до 

законодавства України на суми податкових зобов'язань, що входять до складу 

податкового боргу, зафіксованого на розрахункову дату. Також ці підприємства 

матимуть право на реструктуризацію основного податкового боргу шляхом 

розстрочення терміном на двадцять років з відстрочкою погашення на перші 

два роки. 

Загалом Міністерством фінансів зазначений законопроект не 

підтримується. 

Реалізація даного законопроекту матиме наслідком зменшення 

надходжень бюджетів, про що також у своєму експертному висновку зазначає 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України. 

Однак, в порушення вимог частини першої статті 27 Бюджетного кодексу 
України та частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради України до 
законопроекту не подано пропозицій про зміни до законодавчих актів України 

щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень до 

бюджету для досягнення його збалансованості. 

Також, слід зазначити, що термін набрання чинності закону, 

запропонований автором законопроекту, не відповідає lІОложенням частини 

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

надходження бюджету та/або збільшують витрати бюджету) і приймаються 

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

Згідно з узагальнюючим висновком Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України за результатами розгляду в 

першому читанні законопроект доцільно відхилити. Зауважено, що пропозиція 

суперечить головному ПРИНЦИІІУ цивільного права, який закріплений у 

статті 629 Цивільного Кодексу України, згідно з якою договір є обов'язковим 
для виконання сторонами, крім того, надання підприємствам ПЕК фактичної 

можливості не виконувати належним чином власні договірні зобов'язання не 

узгоджуються з вимогами статті 13 Конституції України, згідно з якою усі 

суб'єкти права власності рівні перед законом. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо порядку погашення заборгованості та створення умов для 

ефективного функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу) 

(реєстр. NQ 2120а від 23.05.2013), поданий народним депутатом України 

Пінчуком АЛ., має вплив на показники бюджету (зменшує надходження 

бюджетів). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

раніше 1 січня 2016 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу 
прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

ІІравової політики. 
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1.2.31. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо звільнення окремих категорій осіб, які мають 

право на безплатний проїзд від стягнення сплати автостанційного збору 

(реєстр. N!!2141a від 24.05.2013), поданий народними депутатами України 

Дубілем В.О., Сушкевичем В.М. та іншими. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

транспорту і зв'язку. 

Законопроектом пропонується доповнити положення законів України 

«Про статус ветеранів шини, гарантії їх соціального захисту» та 

«Про автомобільний транспорт» нормами щодо звільнення учасників бойових 

дій, інвалідів війни, учасників війни, осіб, що мають особливі заслуги перед 

Батьківщиною, які відповідно до законодавства мають право на безкоштовний 
проїзд автомобільним транспортом, від сплати автостанційного збору. 

Слід зауважити, що реалізація даного законопроекту призведе до 

збільшення видаткової частини державного та місцевих бюджетів у зв'язку із 

необхідністю відшкодування витрат, пов'язаних із звільненням пільгових 

категорій громадян від сплати автостанційного збору, про що також відзначає у 

своєму експертному висновку Міністерство фінансів України. 

В той же час, в порушення вимог частини першої статті 27 Бюджетного 
кодексу України та частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради 

України до законопроекту не подано пропозицій про зміни до законодавчих 

актів України щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових 

надходжень до бюджету для досягнення його збалансованості. 

Також, слід зазначити, що термін набрання чинності закону, 

запропонований авторами законопроекту, не відповідає положенням <ІаСТИНИ 

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

надходження бюджету та/або збільшують витрати бюджету) і приймаються 

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

Крім того, звільнення пільгових категорій громадян від сплати 

автостанційного збору може призвести до погіршення фінансового стану 

автостанцій, у зв'язку із зменшення надходжень автостанційного збору, 

оскільки такий платіж використовується на утримання автостанцій. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що в умовах необхідності упорядкування надмірно розгалуженої системи пільг, 

забезпечення П адресності, є недоцільним та економічно необrрунтованим 

прийняття будь-яких змін до законодавчих актів України, які розширюють 

перелік пільгових послуг громадянам та збільшують видатки державного 

бюджету. 

Міністерство фінансів вважає, що підвищення рівня соціального захисту 

громадян має вирішуватися комплексно, виходячи з єдиних принципів та норм 
в рамках чинного законодавства у сфері соціального забезпечення з 
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урахуванням соціальної спрямованості політики Уряду та фінансових 

можливостей Державного бюджету України. 

З огляду на зазначене, Міністерство фінансів прийняття даного 

законопроекту вбачає недоцільним. 

Згідно з узагальнюючим висновком Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України, за результатами розгляду у 

першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу з урахуванням 

висловлених зауважень. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону У країни про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо звільнення окремих категорій осіб, які мають право на 

безплатний проїзд від стягнення сплати автостанційного збору (реєстр. N!! 2141 а 
від 24.05.2013), поданий народними депутатами України Дубілем В.О., 

Сушкевичем В.М. та іншими народними депутатами України, має вплив на 
показники бюджету (збільшує витрати бюджетів). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

раніше 1 січня 2016 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. 

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

України «Про морські порти» (щодо прав трудових колективів та 

вдосконалення деяких положень) (реєстр. N!! 2454а від 02.07.2013), поданий 
народним депутатом України Льовочкіною Ю.В. 

ВЇдміТИJIИ: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

транспорту і зв'язку. 

Законопроектом пропонується шляхом внесення змін до Закону України 

«Про морські порти» включити об'єкти соціального призначення (поліклініки, 

дитячі садки, дитячі оздоровчі табори, будинки відпочинку, клуби (інтерклуби), 

готелі, гуртожитки та інше) до об'єктів портової інфраструктури і залучити 

трудові колективи портів до процедури реорганізації та приватизації морських 

портів. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку 

висловлює ряд зауважень до даного законопроекту. Так, зокрема, щодо надання 

трудовому колективу, в особі виборного органу - профспілкового комітету, 

першочергового права приватизації або передачі в оренду об'єктів соціальної 

сфери, зазначається, що це положення суперечить законам України 

«Про приватизацію державного майна» та «Про оренду державного та 

комунального майна», які є базовими у сферах приватизації та оренди 

державних об'єктів та передбачають конкурентні засади його використання. 
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Також, Міністерство фінансів відмічає, що відповідно до законопроекту 
об'єкти соціальної інфраструктури морського порту (дитячі садки, медичні 

установи (поліклініки), клуби, бази відпочинку) за погодженням передаються в 

користування трудовим колективам морських портів, в особі їх виборних 

представницьких органів (профспілковим комітетам), довгостроковими 

договорами оренди, безкоштовно або передачею з балансу власника на баланс 

профспілкового комітету. 

При цьому, відповідно до частини першої стапі 2 Закону України 

«Про оренду державного та комунального майна» орендою є засноване на 

договорі строкове платне користування майном, необхідним орендареві для 

здійснення підприємницької та іншої діяльності. Відповідно до частини першої 

статті 19 цього Закону орендар за користування об'єктом оренди вносить 

орендну плату незалежно від наслідків господарської діяльності. 

Відповідно до статті 284 Господарського кодексу України істотними 
умовами договору оренди є, зокрема, орендна плата з урахуванням її індексації. 

Також, пунктом 5 стапі 75 цього Кодексу встановлено, що державне 

комерційне підприємство не має права безоплатно передавати належне йому 

майно іншим юридичним особам чи громадянам. 

Крім того, згідно із статтею 5 Закону України «Про оренду державного та 
комунального майна» орендодавцем цілісних майнових комплексів 

підприємств, Їх структурних підрозділів та нерухомого майна, а також майна, 

яке не увійшло до статутного капіталу господарських товариств, створених у 
процесі приватизації (корпоратизації), що є державною власністю, є Фонд 

державного майна України, його регіональні відділення та представництва. 

Орендодавцями нерухомого майна, загальна площа якого не перевищує 200 
квадратних метрів на одне підприємство, установу, організацію, та іншого 

окремого індивідуально визначеного майна є підприємства, установи та 

організації. 

В той же час, пунктом 34 частини другої статті 29 Бюджетного кодексу 
України встановлено, що надходження від орендної плати за користування 

цілісним майновим комплексом та іншим державним майном зараховуються до 
загального фонду Державного бюджету України. 

Загалом, враховуючи вищезазначене, Міністерство фінансів відмічає, що 

реалізація законопроекту може мати опосередкований ВlIЛИВ на дохідну 

частину державного бюджету за рахунок можливих недонадходжень від плати 

за оренду об'єктів соціальної інфраструктури морського порту та зазначає, що 

законопроект потребує доопрацювання. 

На момент розгляду законопроекту висновки Головного науково

експертного управління Апарату Верховної Ради України не надійшли. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону УкраїIJИ 

«Про морські порти» (щодо прав трудових колективів та вдосконалення деяких 

положень) (реєстр. N!! 2454а від 02.07.2013), поданий народним дспутатом 

України Льовочкіною Ю.В., має вплив на показники бюджету (зменшуючи 

надходження державного бюджету від плати за оренду об'єктів соціальної 
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Також, Міністерство фінансів відмічає, що відповідно до законопроекту 
об'єкти соціальної інфраструктури морського порту (дитячі садки, медичні 

установи (поліклініки), клуби, бази відпочинку) за погодженням передаються в 

користування трудовим колективам морських портів, в особі їх виборних 

представницьких органів (профспілковим комітетам), довгостроковими 

договорами оренди, безкоштовно або передачею з балансу власника на баланс 

профспілкового комітету. 

При цьому, відповідно до частини першої стапі 2 Закону України 

«Про оренду державного та комунального майна» орендою є засноване на 

договорі строкове платне користування майном, необхідним орендареві для 

здійснення підприємницької та іншої діяльності. Відповідно до частини першої 

статті 19 цього Закону орендар за користування об'єктом оренди вносить 

орендну плату незалежно від наслідків господарської діяльності. 

Відповідно до статті 284 Господарського кодексу України істотними 
умовами договору оренди є, зокрема, орендна плата з урахуванням її індексації. 

Також, пунктом 5 стапі 75 цього Кодексу встановлено, що державне 

комерційне підприємство не має права безоплатно передавати належне йому 

майно іншим юридичним особам чи громадянам. 

Крім того, згідно із статтею 5 Закону України «Про оренду державного та 
комунального майна» орендодавцем цілісних майнових комплексів 

підприємств, Їх структурних підрозділів та нерухомого майна, а також майна, 

яке не увійшло до статутного капіталу господарських товариств, створених у 
процесі приватизації (корпоратизації), що є державною власністю, є Фонд 

державного майна України, його регіональні відділення та представництва. 

Орендодавцями нерухомого майна, загальна площа якого не перевищує 200 
квадратних метрів на одне підприємство, установу, організацію, та іншого 

окремого індивідуально визначеного майна є підприємства, установи та 

організації. 

В той же час, пунктом 34 частини другої статті 29 Бюджетного кодексу 
України встановлено, що надходження від орендної плати за користування 

цілісним майновим комплексом та іншим державним майном зараховуються до 
загального фонду Державного бюджету України. 

Загалом, враховуючи вищезазначене, Міністерство фінансів відмічає, що 

реалізація законопроекту може мати опосередкований ВlIЛИВ на дохідну 

частину державного бюджету за рахунок можливих недонадходжень від плати 

за оренду об'єктів соціальної інфраструктури морського порту та зазначає, що 

законопроект потребує доопрацювання. 

На момент розгляду законопроекту висновки Головного науково

експертного управління Апарату Верховної Ради України не надійшли. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону УкраїIJИ 

«Про морські порти» (щодо прав трудових колективів та вдосконалення деяких 

положень) (реєстр. N!! 2454а від 02.07.2013), поданий народним дспутатом 

України Льовочкіною Ю.В., має вплив на показники бюджету (зменшуючи 

надходження державного бюджету від плати за оренду об'єктів соціальної 
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інфраструктури морського порту у разі надання таких об'єктів у безоплатне 

користування). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

раніше 1 січня 2016 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. 

1.2.33. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення зміни до пункту 9 

розділу 1I «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України» (реєстр. X~ 2471а від 02.07.2013), поданий 
Кабінетом Міністрів України. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки. 

Даним законопроектом вносяться зміни до Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України», відповідно до яких, 

встановлюється, шо суб'єкти господарювання, які здійснюють експорт, крім 

експорту до країн - членів Енергети'!Ного Співтовариства: 

газу, природного газу в газоподібному стані, сплачують ставку вивізного 

(експортного) мита у розмірі 35 відсотків митної вартості таких товарів, але не 
менш як 400 гривень за 1 ООО куб. метрів; 

природного газу у скрапленому стані, сплачують ставку вивізного 

(експортного) мита у розмірі 35 відсотків митної вартості таких товарів, але не 
менш як 400 гривень за одну тонну, 

якшо більші розміри не встановлені міжнародними договорами, згода на 
обов'язковість яких надана Верховною Радою України. 

Отже, запропоновані зміни скасовують застосування вивізного 

(експортного) мита під час оформлення експорту вищезазначених 

енергопродуктів до країн - членів Енергетичного Співтовариства. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що протягом 2007-2010 років газ природний експортувався до Польщі, яка є 
членом Енергетичного Співтовариства. При цьому мала місце тенденція до 

зростання обсягів експорту газу природного, до бюджету за вказаний період 

щорічно сплачувалося від 1,7 до 5,3 млн гривень вивізного мита. 
У 20] 1 році обсяги експорту газу природного до країн, які є членами 

Енергетичного Співтовариства (Польща), знизилися - до бюджету було 

сплачено близько 1 млн гривень вивізного мита; у 2012 році газ ПРИРОДНИЙ не 
експортувався. 

Міністерство фінансів відмічає, що прогнозні зменшення надхаджсш, до 

бюджету у ПОТОЧНОМУ бюджетному періоді можуть СКЛ3Д3Т11 до 2,6 МЛН I'pllВeHЬ, 
Тобто, реалізація даного законопроекту матиме наслідком зменшення 

надходжень державного бюджету. 
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деяких законодавчих актів України» (реєстр. X~ 2471а від 02.07.2013), поданий 
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Даним законопроектом вносяться зміни до Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України», відповідно до яких, 

встановлюється, шо суб'єкти господарювання, які здійснюють експорт, крім 

експорту до країн - членів Енергети'!Ного Співтовариства: 

газу, природного газу в газоподібному стані, сплачують ставку вивізного 

(експортного) мита у розмірі 35 відсотків митної вартості таких товарів, але не 
менш як 400 гривень за 1 ООО куб. метрів; 
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(експортного) мита у розмірі 35 відсотків митної вартості таких товарів, але не 
менш як 400 гривень за одну тонну, 

якшо більші розміри не встановлені міжнародними договорами, згода на 
обов'язковість яких надана Верховною Радою України. 

Отже, запропоновані зміни скасовують застосування вивізного 

(експортного) мита під час оформлення експорту вищезазначених 

енергопродуктів до країн - членів Енергетичного Співтовариства. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що протягом 2007-2010 років газ природний експортувався до Польщі, яка є 
членом Енергетичного Співтовариства. При цьому мала місце тенденція до 

зростання обсягів експорту газу природного, до бюджету за вказаний період 

щорічно сплачувалося від 1,7 до 5,3 млн гривень вивізного мита. 
У 20] 1 році обсяги експорту газу природного до країн, які є членами 

Енергетичного Співтовариства (Польща), знизилися - до бюджету було 

сплачено близько 1 млн гривень вивізного мита; у 2012 році газ ПРИРОДНИЙ не 
експортувався. 

Міністерство фінансів відмічає, що прогнозні зменшення надхаджсш, до 

бюджету у ПОТОЧНОМУ бюджетному періоді можуть СКЛ3Д3Т11 до 2,6 МЛН I'pllВeHЬ, 
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надходжень державного бюджету. 

55 



Однак, в порушення вимог частини першої статті 27 Бюджетного кодексу 
України та частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради України до 
законопроекту не подано пропозицій про зміни до законодавчих актів України 

щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень до 

бюджету для досягнення його збалансованості. 

Також, слід зазначити, що термін набрання чинності закону. 

запропонований автором законопроекту, не відповідає положенням частини 

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

надходження бюджету та/або збільшують витрати бюджету) і приймаються 

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

В той же час, Міністерство фінансів відмічає, що відповідно до Договору 

про заснування Енергетичного Співтовариства, членом якого є Україна з 

1 лютого 2011 року, Україна зобов'язалася не встановлювати мита й кількісні 
обмеження імпорту й експорту енергопродуктів. 

Враховуючи зазначене, Міністерство фінансів зазначає, що реалізація норм 

законопроекту є iM�UIcmeJ-ІТацією в рамках національного законодавства 

міжнародних домовленостей України щодо не застосування заходів тарифного 

регулювання при експорті енергопродуктів до країн Енергетичного 

Співтовариства та вважає прийняття законопроекту доцільним. 

На момент розгляду законопроекту висновки Головного науково

експертного управління Апарату Верховної Ради України не надійшли. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення зміни до пункту 9 розділу ІІ 
«Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України» (реєстр. Х!! 2471а від 02.07.2013), поданий 

Кабінетом Міністрів України, має вплив на показники бюджету (зменшує 

надходження бюджету). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

раніше 1 січня 2016 року (або І січня наступного за цим року залежно від часу 

прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки. 

1.2.34. СЛYXAJШ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до статей 164 і 

165 Податкового кодексу України щодо оподаткування доходу за зданий брухт 
чорних та кольорових металів (реєстр. Х!! 2205а від 04.06.2013), поданий 

Кабінетом Міністрів України. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 
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Однак, в порушення вимог частини першої статті 27 Бюджетного кодексу 
України та частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради України до 
законопроекту не подано пропозицій про зміни до законодавчих актів України 

щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень до 

бюджету для досягнення його збалансованості. 

Також, слід зазначити, що термін набрання чинності закону. 

запропонований автором законопроекту, не відповідає положенням частини 

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

надходження бюджету та/або збільшують витрати бюджету) і приймаються 

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

В той же час, Міністерство фінансів відмічає, що відповідно до Договору 

про заснування Енергетичного Співтовариства, членом якого є Україна з 

1 лютого 2011 року, Україна зобов'язалася не встановлювати мита й кількісні 
обмеження імпорту й експорту енергопродуктів. 

Враховуючи зазначене, Міністерство фінансів зазначає, що реалізація норм 

законопроекту є iM�UIcmeJ-ІТацією в рамках національного законодавства 

міжнародних домовленостей України щодо не застосування заходів тарифного 

регулювання при експорті енергопродуктів до країн Енергетичного 

Співтовариства та вважає прийняття законопроекту доцільним. 

На момент розгляду законопроекту висновки Головного науково

експертного управління Апарату Верховної Ради України не надійшли. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення зміни до пункту 9 розділу ІІ 
«Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України» (реєстр. Х!! 2471а від 02.07.2013), поданий 

Кабінетом Міністрів України, має вплив на показники бюджету (зменшує 

надходження бюджету). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

раніше 1 січня 2016 року (або І січня наступного за цим року залежно від часу 

прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки. 

1.2.34. СЛYXAJШ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до статей 164 і 

165 Податкового кодексу України щодо оподаткування доходу за зданий брухт 
чорних та кольорових металів (реєстр. Х!! 2205а від 04.06.2013), поданий 

Кабінетом Міністрів України. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 
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Законопроектом пропонується з січня 2014 року включити до 

оподатковуваного доходу фізичної особи дохід, отриманий за зданий 
(проданий) брухт чорних та/або кольорових металів, включаючи використані 

(виснажені) акумулятори електричні свинцево-кислотні (код 8548 1 О 21 ОО 

згідно з УКТЗЕД), залишки та брухт електричних акумуляторів із вмістом 

свинцю (код 8548 10 91 ОО згідно з УКТЗЕД) (з 1 січня 2013 року відповідні 
доходи не включаються до оподатковуваного доходу платника податку на 

фізичних осіб). При цьому, у законопроекті передбачено, що під час виплати 

доходів за зданий (проданий) платником податку брухт чорних та/або 

кольорових металів особа, яка його закуповує, вважається податковим агентом 

та зобов'язана утримати податок із суми такої виплати. 

Запровадження такої пропозиції призведе до збільшення надходжень 

податку на доходи фізичних осіб до бюджетів у наступних бюджетних періодах 

(за експертною оцінкою Мінфіну у сумі близько 0,5 млн грн.). 
Загалом Міністерство фінансів України у експертному висновку зазначає, 

що прийняття законопроекту позитивно вплине на наповнення місцевих 

бюджетів та дозволить показувати у звітності податкових агентів дані щодо 

розміру виплаченого доходу та утриманого податку, що сприятиме виконанню 

податковими органами контрольних функцій. 

Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної 

Ради України не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону У країни про внесення змін до статей 164 і 165 
Податкового кодексу України щодо оподаткування доходу за зданий брухт 

чорних та кольорових металів (реєстр. N!! 2205а від 04.06.2013), поданий 

Кабінетом Міністрів України, матиме вплив на показники бюджету у наступних 

бюджетних періодах (призведе до збільшення доходів державного та місцевих 

бюджетів щодо податку на доходи фізичних осіб). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 
із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

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

законів України щодо встановлення порядку перегляду Верховним Судом 

України судових рішень та рішень позасудових органів щодо осіб, які за 

висновком прокурора не підлягають реабілітації (реєстр. N!! 2728 вІД 

04.04.2013), поданий народним депутатом України Вознюком Ю.В. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

верховенства права та правосуддя. 

Проектом закону пропонується внести зміни до Кримінального 
нроцесуального кодексу України, законів України «Про судоустрlИ 1 статус 

суддів» та «Про реабілітацію жертв пuлітичних репресій на Україні», згідно із 
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Законопроектом пропонується з січня 2014 року включити до 

оподатковуваного доходу фізичної особи дохід, отриманий за зданий 
(проданий) брухт чорних та/або кольорових металів, включаючи використані 

(виснажені) акумулятори електричні свинцево-кислотні (код 8548 1 О 21 ОО 

згідно з УКТЗЕД), залишки та брухт електричних акумуляторів із вмістом 

свинцю (код 8548 10 91 ОО згідно з УКТЗЕД) (з 1 січня 2013 року відповідні 
доходи не включаються до оподатковуваного доходу платника податку на 

фізичних осіб). При цьому, у законопроекті передбачено, що під час виплати 

доходів за зданий (проданий) платником податку брухт чорних та/або 

кольорових металів особа, яка його закуповує, вважається податковим агентом 

та зобов'язана утримати податок із суми такої виплати. 

Запровадження такої пропозиції призведе до збільшення надходжень 

податку на доходи фізичних осіб до бюджетів у наступних бюджетних періодах 

(за експертною оцінкою Мінфіну у сумі близько 0,5 млн грн.). 
Загалом Міністерство фінансів України у експертному висновку зазначає, 

що прийняття законопроекту позитивно вплине на наповнення місцевих 

бюджетів та дозволить показувати у звітності податкових агентів дані щодо 

розміру виплаченого доходу та утриманого податку, що сприятиме виконанню 

податковими органами контрольних функцій. 

Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної 

Ради України не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону У країни про внесення змін до статей 164 і 165 
Податкового кодексу України щодо оподаткування доходу за зданий брухт 

чорних та кольорових металів (реєстр. N!! 2205а від 04.06.2013), поданий 

Кабінетом Міністрів України, матиме вплив на показники бюджету у наступних 

бюджетних періодах (призведе до збільшення доходів державного та місцевих 

бюджетів щодо податку на доходи фізичних осіб). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 
із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

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

законів України щодо встановлення порядку перегляду Верховним Судом 

України судових рішень та рішень позасудових органів щодо осіб, які за 

висновком прокурора не підлягають реабілітації (реєстр. N!! 2728 вІД 

04.04.2013), поданий народним депутатом України Вознюком Ю.В. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

верховенства права та правосуддя. 

Проектом закону пропонується внести зміни до Кримінального 
нроцесуального кодексу України, законів України «Про судоустрlИ 1 статус 

суддів» та «Про реабілітацію жертв пuлітичних репресій на Україні», згідно із 
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якими Верховному Суду України надаються повноваження переглядати судові 

рішення та рішення позасудових органів щодо осіб, які за висновком прокурора 

не підлягають реабілітації відповідно до Закону України «Про реабілітацію 
жертв політичних репресій на Україні». 

Крім цього, законопроектом визначається порядок перегляду таких 

рішень. 

За експертним висновком Міністерства фінансів України реалізація норм 

законопроекту не впливає на доходну частину бюджету, але може потребувати 

додаткових видатків з державного бюджету на забезпечення розгляду вказаної 

категорії справ (папір, оплата поштових послуг тощо). 

Мінфін зазначає про відсутність можливості фінансового забезпечення 
законопроекту у поточному бюджетному періоді та вважає, що приймати 

законопроект у поданій редакції недоцільно. 

Необхідно зазначити, що в порушення вимог частини першої статті 27 
Бюджетного кодексу України та частини третьої статті 91 Регламенту 
Верховної Ради України розробником законопроекту не подано пропозицій 

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

джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості 

бюджету. Крім того, згідно з вимогами частини третьої статті 27 Бюджетного 
кодексу України закони України або їх окремі положення, які впливають на 

показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або збільшують 

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

На момент розгляду законопроекту від Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України висновок не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законів України 
щодо встановлення порядку перегляду Верховним Судом України судових 

рішень та рішень позасудових органів щодо осіб, які за висновком прокурора не 
підЛягають реабілітації (реєстр. N!! 2728 від 04.04.2013), поданий народним 

депутатом України Вознюком Ю.В., має вплив на показники бюджету 

(збільшуючи витрати державного бюджету). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він може 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

раніше 1 січня 2016 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу 
прийнятгя закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

верховенства права та правосуддя. 

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

законодавчих актів України (щодо правового статусу працівників апарату 

Верховного Суду України) (реєстр. N!! 2741 від 05.04.2013), поданий народним 
депутатом України Ківаловим С.В. 
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якими Верховному Суду України надаються повноваження переглядати судові 

рішення та рішення позасудових органів щодо осіб, які за висновком прокурора 

не підлягають реабілітації відповідно до Закону України «Про реабілітацію 
жертв політичних репресій на Україні». 

Крім цього, законопроектом визначається порядок перегляду таких 

рішень. 

За експертним висновком Міністерства фінансів України реалізація норм 

законопроекту не впливає на доходну частину бюджету, але може потребувати 

додаткових видатків з державного бюджету на забезпечення розгляду вказаної 

категорії справ (папір, оплата поштових послуг тощо). 

Мінфін зазначає про відсутність можливості фінансового забезпечення 
законопроекту у поточному бюджетному періоді та вважає, що приймати 

законопроект у поданій редакції недоцільно. 

Необхідно зазначити, що в порушення вимог частини першої статті 27 
Бюджетного кодексу України та частини третьої статті 91 Регламенту 
Верховної Ради України розробником законопроекту не подано пропозицій 

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

джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості 

бюджету. Крім того, згідно з вимогами частини третьої статті 27 Бюджетного 
кодексу України закони України або їх окремі положення, які впливають на 

показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або збільшують 

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

На момент розгляду законопроекту від Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України висновок не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законів України 
щодо встановлення порядку перегляду Верховним Судом України судових 

рішень та рішень позасудових органів щодо осіб, які за висновком прокурора не 
підЛягають реабілітації (реєстр. N!! 2728 від 04.04.2013), поданий народним 

депутатом України Вознюком Ю.В., має вплив на показники бюджету 

(збільшуючи витрати державного бюджету). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він може 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

раніше 1 січня 2016 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу 
прийнятгя закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

верховенства права та правосуддя. 

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

законодавчих актів України (щодо правового статусу працівників апарату 

Верховного Суду України) (реєстр. N!! 2741 від 05.04.2013), поданий народним 
депутатом України Ківаловим С.В. 
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Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

верховенства права та правосуддя. 

Законопроектом вносяться зміни до частини 5 статті 149 Закону України 
«Про судоустрій і статус суддів» та пропонується умови оплати праці, 

матеріально-побутового, медичного, санаторно-курортного і транспортного 

забезпечення працівників апарату Верховного Суду України визначити на рівні 

передбаченому для відповідної категорії працівників секретаріату вищого 

органу виконавчої влади, тобто Секретаріату Кабінету Міністрів України. 

Крім цього, шляхом внесення змін до статті 6 Закону України 

«Про державну службу» пропонується передбачити, що: 

1) посади працівників апарату Верховного Суду України належать до 
підгруп І-І, 1I-1, ІІІ-І, ІУ-І, У-І посад державної служби, тобто відносяться до 
рівня тих державних службовців, які працюють в Адміністрації Президента 

України, Раді національної безпеки і оборони України, Апараті Верховної Ради 
України, Секретаріаті Кабінету Міністрів України; 

2) посади помічника Голови, Першого заступника та заступників Голови 
Верховного Суду України відносяться до підгрупи lI-l посад державних 

службовців, а помічників заступпиків секретарів судових палат Верховного 

Суду України - до підгрупи ІІІ-І посад державних службовців. 

Крім того, законопроектом передбачається поширити на працівників 

апарату Верховного Суду України дію частини п'ятої статті 46 Закону України 
«Про державну службу» щодо встановлення державним службовцям, до 

посадових обов'язків яких належить правова, фінансово-економічна, фахова 

експертиза та/або розроблення чи редагування пропозицій щодо формування 

державної політики, проектів нормативно-правових актів, які працюють в 

Адміністрації Президента України, Апараті Верховної Ради України, 

Секретаріаті Кабінету Міністрів України та міністерствах, до повноважень яких 

належить забезпечення формування та реалізація державної правової, 

фінансової та бюджетної політики надбавки у розмірі до 1 ОО відсотків 

посадового окладу. 

Проектом закону визначено, що він набирає чинності з 1 січня 2014 року, 
крім частини другої розділу І цього Закону, яка набирає чинності з дня 
набрання чинності Законом України «Про державну службу» (від 17.11.2011 
И!! 4050-УІ), тобто з 01.01.2014. 

Міністерство фінансів України у експертному висновку до 

законопроекту, не підтримуючи його прийняття у запропонованій редакції, 
наголошує, зокрема, на наступному: 

1 ). Реалізація законопроекту потребуватиме додаткових видатків з 

державного бюджету на підвищення оплати праці працівників апарату 

Верховного Суду України починаючи з 2014 року; 
2). Законодавча пропозиція щодо віднесення працівників апарату 

Верховного Суду України до відповідних посад державної служби не 

відповідає чинному законодавству. Так, наприклад, згідно зі статтею 48 Закону 
України «Про Кабінет Міністрів України» Секретаріат Кабінету Міністрів 

України здійснює організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне 
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Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

верховенства права та правосуддя. 

Законопроектом вносяться зміни до частини 5 статті 149 Закону України 
«Про судоустрій і статус суддів» та пропонується умови оплати праці, 

матеріально-побутового, медичного, санаторно-курортного і транспортного 
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передбаченому для відповідної категорії працівників секретаріату вищого 

органу виконавчої влади, тобто Секретаріату Кабінету Міністрів України. 
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1) посади працівників апарату Верховного Суду України належать до 
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України, Секретаріаті Кабінету Міністрів України; 

2) посади помічника Голови, Першого заступника та заступників Голови 
Верховного Суду України відносяться до підгрупи lI-l посад державних 

службовців, а помічників заступпиків секретарів судових палат Верховного 

Суду України - до підгрупи ІІІ-І посад державних службовців. 
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Секретаріаті Кабінету Міністрів України та міністерствах, до повноважень яких 

належить забезпечення формування та реалізація державної правової, 

фінансової та бюджетної політики надбавки у розмірі до 1 ОО відсотків 

посадового окладу. 

Проектом закону визначено, що він набирає чинності з 1 січня 2014 року, 
крім частини другої розділу І цього Закону, яка набирає чинності з дня 
набрання чинності Законом України «Про державну службу» (від 17.11.2011 
И!! 4050-УІ), тобто з 01.01.2014. 

Міністерство фінансів України у експертному висновку до 

законопроекту, не підтримуючи його прийняття у запропонованій редакції, 
наголошує, зокрема, на наступному: 

1 ). Реалізація законопроекту потребуватиме додаткових видатків з 

державного бюджету на підвищення оплати праці працівників апарату 

Верховного Суду України починаючи з 2014 року; 
2). Законодавча пропозиція щодо віднесення працівників апарату 

Верховного Суду України до відповідних посад державної служби не 

відповідає чинному законодавству. Так, наприклад, згідно зі статтею 48 Закону 
України «Про Кабінет Міністрів України» Секретаріат Кабінету Міністрів 
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та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України, а 

відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» визначено, що 

апарат Верховного Суду України здійснює організаційне забезпечення роботи 

суду, тобто для віднесення посад працівників апарату Верховного Суду 

України до підгруп І-І, lI-l, ІІІ-І, ІУ-І, У-І посад державної служби Мінфін 
вважає безпідставним. 

3). Немає підстав встановлювати працівникам апарату Верховного Суду 
України надбавки у розмірі до 100 відсотків посадового окладу оскільки до 
компетенції Верховного Суду України не належать функції із забезпечення 

формування та реалізації державної правової, фінансової та бюджетної 

політики. 

На думку Мінфіну, посади працівників апарату Верховного Суду України 

слід віднести до підгруп 1-2, П-2, Ш-2, ІУ-2, У-2 посад державної служби, як і 

посади працівників державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю 

територію України, а посади помічників Верховного Суду України - до 
підгрупи ІУ-3 посад державної служби. 

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

Верховної Ради України розробником законопроекту не подано пропозицій 

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

джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості 

бюджету. Крім того, згідно з вимогами частини третьої статті 27 Бюджетного 
кодексу України закони України або їх окремі положення, які впливають на 

показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або збільшують 

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

Згідно з узагальнюючим висновком Головного науково-експертного 

управління законопроект за результатами розгляду в першому читанні доцільно 

повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання з 

урахуванням висловлених зауважень і пропозицій. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо правового статусу працівників апарату Верховного Суду 

України) (реєстр. N!! 2741 від 05.04.2013), поданий народним депутатом України 
Ківаловим с.В., має вплив на показники бюджету (збільшуючи витрати 

державного бюджету). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він може 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

раніше 1 січня 2016 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу 
прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 
верховенства права та правосуддя. 
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та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України, а 
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апарат Верховного Суду України здійснює організаційне забезпечення роботи 

суду, тобто для віднесення посад працівників апарату Верховного Суду 

України до підгруп І-І, lI-l, ІІІ-І, ІУ-І, У-І посад державної служби Мінфін 
вважає безпідставним. 

3). Немає підстав встановлювати працівникам апарату Верховного Суду 
України надбавки у розмірі до 100 відсотків посадового окладу оскільки до 
компетенції Верховного Суду України не належать функції із забезпечення 

формування та реалізації державної правової, фінансової та бюджетної 

політики. 

На думку Мінфіну, посади працівників апарату Верховного Суду України 

слід віднести до підгруп 1-2, П-2, Ш-2, ІУ-2, У-2 посад державної служби, як і 

посади працівників державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю 

територію України, а посади помічників Верховного Суду України - до 
підгрупи ІУ-3 посад державної служби. 

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

Верховної Ради України розробником законопроекту не подано пропозицій 

щодо змін до законодавчих актів України із скорочення витрат бюджету та/або 
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бюджету. Крім того, згідно з вимогами частини третьої статті 27 Бюджетного 
кодексу України закони України або їх окремі положення, які впливають на 

показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або збільшують 

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

Згідно з узагальнюючим висновком Головного науково-експертного 

управління законопроект за результатами розгляду в першому читанні доцільно 

повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання з 

урахуванням висловлених зауважень і пропозицій. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо правового статусу працівників апарату Верховного Суду 

України) (реєстр. N!! 2741 від 05.04.2013), поданий народним депутатом України 
Ківаловим с.В., має вплив на показники бюджету (збільшуючи витрати 

державного бюджету). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він може 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

раніше 1 січня 2016 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу 
прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 
верховенства права та правосуддя. 
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1.2.37. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України (щодо забезпечення діяльності Вищої 
кваліфікаційної комісії суддів України та статусу працівників Державної судової 

адміністрації України) (реєстр. И!! 2369 (доопрац.) від 14.05.2013), поданий 

народним депугатом України Пилипенком В.П. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

верховенства права та правосуддя. 

Законопроектом передбачається внести зміни до статті 98 Закону України 
«Про судоустрій і статус суддів», встановивши, що апаратом Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів є секретаріат, працівники якого є державними 

службовцями. 

У зв'язку з цим, шляхом внесення змін до статті 6 Закону України 
«Про державну службу» (від 17.11.2011 И24050-УІ) посади державних 

службовців в секретаріаті Вищої кваліфікаційної комісії суддів та 1І0садових 

осіб Державної судової аДМІНІстрації і 11 територіальних управлінь 

пропонується віднести до підгруп І-І, !І-І, ІІІ-І, ІУ-І, У-І (ДО цих підгруп 

віднесено, зокрема, посади державної служби в Адміністрації Президента 

України, Апараті Верховної Ради України, Секретаріаті Кабінету Міністрів 

України), а посади помічників і радників дисциплінарних інспекторів ВИЩОЇ 

кваліфікаційної КОМІСІІ суддів, помічників і радників Голови Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів, Голови Державної судової адміністрації - до 

підгрупи 11-1 державної служби. 
Крім того, законопроектом передбачається поширити на працівників 

секретаріату Вищої кваліфікаційної КОМІСІІ суддів, Державної судової 

адміністрації дію пункту 5 статті 46 Закону України «Про державну службу» 
ЩОДО встановлення державним службовцям, до посадових обов'язків яких 

належить правова, фінансово-економічна, фахова експертиза та/або 

розроблення чи редагування пропозицій ЩОДО формування державної політики, 

проектів нормативно-правових актів тощо, надбавки у розмірі до 1 ОО відсотків 
посадового окладу. 

Законопроектом визначено, ЩО він набирає чинності з дня набрання 

чинності Закону України «Про державну службу» (від 17.11.2011 N24050-VI), 
тобто з 1 січня 2014 року. 

Міністерство фінансів України у експертному висновку до 

законопроекту, не підтримуючи його прийняття, наголошує, зокрема, на 

наступному: 

реалізація законопроекту 110требуватиме додаткових видатків з 

державного бюджету на оплату праці працівників Вищої кваліфікаційної 

комісії суддів та Державної судової адміністрації (у зв'язку з віднесенням 

державних службовців цих органів до більш високих підгруп та встановлення 

надбавки у розмірі до І ОО відсотків посадового окладу); 

- виходячи з функцій та повноважень, що покладаються на I1рацівників 
Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Державної судової адміністрації, а 
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адміністрації України) (реєстр. И!! 2369 (доопрац.) від 14.05.2013), поданий 

народним депугатом України Пилипенком В.П. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

верховенства права та правосуддя. 

Законопроектом передбачається внести зміни до статті 98 Закону України 
«Про судоустрій і статус суддів», встановивши, що апаратом Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів є секретаріат, працівники якого є державними 

службовцями. 

У зв'язку з цим, шляхом внесення змін до статті 6 Закону України 
«Про державну службу» (від 17.11.2011 И24050-УІ) посади державних 

службовців в секретаріаті Вищої кваліфікаційної комісії суддів та 1І0садових 

осіб Державної судової аДМІНІстрації і 11 територіальних управлінь 

пропонується віднести до підгруп І-І, !І-І, ІІІ-І, ІУ-І, У-І (ДО цих підгруп 

віднесено, зокрема, посади державної служби в Адміністрації Президента 

України, Апараті Верховної Ради України, Секретаріаті Кабінету Міністрів 

України), а посади помічників і радників дисциплінарних інспекторів ВИЩОЇ 

кваліфікаційної КОМІСІІ суддів, помічників і радників Голови Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів, Голови Державної судової адміністрації - до 

підгрупи 11-1 державної служби. 
Крім того, законопроектом передбачається поширити на працівників 

секретаріату Вищої кваліфікаційної КОМІСІІ суддів, Державної судової 

адміністрації дію пункту 5 статті 46 Закону України «Про державну службу» 
ЩОДО встановлення державним службовцям, до посадових обов'язків яких 

належить правова, фінансово-економічна, фахова експертиза та/або 

розроблення чи редагування пропозицій ЩОДО формування державної політики, 

проектів нормативно-правових актів тощо, надбавки у розмірі до 1 ОО відсотків 
посадового окладу. 

Законопроектом визначено, ЩО він набирає чинності з дня набрання 

чинності Закону України «Про державну службу» (від 17.11.2011 N24050-VI), 
тобто з 1 січня 2014 року. 

Міністерство фінансів України у експертному висновку до 

законопроекту, не підтримуючи його прийняття, наголошує, зокрема, на 

наступному: 

реалізація законопроекту 110требуватиме додаткових видатків з 

державного бюджету на оплату праці працівників Вищої кваліфікаційної 

комісії суддів та Державної судової адміністрації (у зв'язку з віднесенням 

державних службовців цих органів до більш високих підгруп та встановлення 

надбавки у розмірі до І ОО відсотків посадового окладу); 

- виходячи з функцій та повноважень, що покладаються на I1рацівників 
Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Державної судової адміністрації, а 
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також те, що розпорядженнями Кабінету Міністрів У країни від 03.11.201 О 
N!! 2065-р та від 07.12.2011 N!? 1230-р посади працівників цих органів на даний 
час віднесено до тих же категорій посад державних службовців, що і посади 

працівників центральних органів виконавчої влади, для віднесення посад 
працівників секретаріату Комісії та посадових осіб Державної судової 

адміністрації до підгруп І-І, ІІ-І, ІІІ-І, ІУ-І, У-І посад державної служби 

підстав немає (на думку Мінфіну зазначену категорію працівників слід віднести 

до підгруп 1-2, 11-2, Ш-2, 1У-2, У-2, а посади помічників і радників 

дисциплінарних інспекторів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, помічників і 

радників Голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів, Голови Державної 

судової адміністрації - до підгрупи ІУ-2 державної служби). 

Не підтримується Міністерством фінансів України і встановлення 
працівникам секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Державної 

судової адміністрації надбавки у розмірі до 100 відсотків посадового окладу, 
оскільки до компетенції цих органів не належать функції із забезпечення 

формування та реалізації державної правової, фінансової та бюджетної 

політики. 
Необхідно зазначити, що в порушення вимог частини першої статті 27 

Бюджетного кодексу України та частини третьої статті 91 Регламенту 

Верховної Ради України розробниками законопроекту не подано пропозицій 

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

джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості 

бюджету. Крім того, згідно з вимогами частини третьої статті 27 Бюджетного 
кодексу України закони України або їх окремі положення, які впливають на 

показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або збільшують 

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

Згідно з узагальнюючим висновком Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України законопроект за результатами 

розгляду в першому читанні доцільно повернути на доопрацювання з 

урахуванням висловлених зауважень. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України (щодо забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів 

України та статусу працівників Державної судової адміністрації України) 

(реєстр. N!! 2369 (доопрац.) від 14.05.2013), поданий народним депугатом 

України Пилипенком ВЛ., має вплив на показники бюджету (збільшуючи 

витрати державного бюджету). . 
У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він може 

вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

раніше 1 січня 2016 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу 
прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

верховенства права та правосуддя. 
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також те, що розпорядженнями Кабінету Міністрів У країни від 03.11.201 О 
N!! 2065-р та від 07.12.2011 N!? 1230-р посади працівників цих органів на даний 
час віднесено до тих же категорій посад державних службовців, що і посади 

працівників центральних органів виконавчої влади, для віднесення посад 
працівників секретаріату Комісії та посадових осіб Державної судової 

адміністрації до підгруп І-І, ІІ-І, ІІІ-І, ІУ-І, У-І посад державної служби 

підстав немає (на думку Мінфіну зазначену категорію працівників слід віднести 

до підгруп 1-2, 11-2, Ш-2, 1У-2, У-2, а посади помічників і радників 

дисциплінарних інспекторів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, помічників і 

радників Голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів, Голови Державної 

судової адміністрації - до підгрупи ІУ-2 державної служби). 

Не підтримується Міністерством фінансів України і встановлення 
працівникам секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Державної 

судової адміністрації надбавки у розмірі до 100 відсотків посадового окладу, 
оскільки до компетенції цих органів не належать функції із забезпечення 

формування та реалізації державної правової, фінансової та бюджетної 

політики. 
Необхідно зазначити, що в порушення вимог частини першої статті 27 

Бюджетного кодексу України та частини третьої статті 91 Регламенту 

Верховної Ради України розробниками законопроекту не подано пропозицій 

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

джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості 

бюджету. Крім того, згідно з вимогами частини третьої статті 27 Бюджетного 
кодексу України закони України або їх окремі положення, які впливають на 

показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або збільшують 

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

Згідно з узагальнюючим висновком Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України законопроект за результатами 

розгляду в першому читанні доцільно повернути на доопрацювання з 

урахуванням висловлених зауважень. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України (щодо забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів 

України та статусу працівників Державної судової адміністрації України) 

(реєстр. N!! 2369 (доопрац.) від 14.05.2013), поданий народним депугатом 

України Пилипенком ВЛ., має вплив на показники бюджету (збільшуючи 

витрати державного бюджету). . 
У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він може 

вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

раніше 1 січня 2016 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу 
прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

верховенства права та правосуддя. 
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1.2.38. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України» (щодо удосконалення положснь судового захисту 

іноземців та осіб без громадянства) (реєстр. N!! 2743 від 05.04.2013), поданий 
народними депутатами України Ківаловим с.В., Колесніченком В.В. 

ВідміТИJJИ: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

верховенства права та правосуддя. 

Законодавча пропозиція передбачає внесення змін до Кодексу 

адміністративного судочинства України, а саме: 

- до статей 58 та 68 щодо забезпечення права на судовий захист 

іноземцям та особам без громадянства (зокрема, послугами перекладача !ІрИ 

розгляді справ про примусове видворення іноземця чи особи без громадянства 

незалежно від наявності доказів про неспроможність сплатити такі послуги); 
- до статті 183-5 щодо удосконалення положень, регламентуючих 

особливості провадження у справах за адміністративними позовами з приводу 

видворення іноземців та осіб без громадянства 

- доповнення новою статтею 183-6 щодо особливостей провадження у 
справах з Ilерегляду рішення про затримання іноземців та осіб без громадянства 

з метою видворення таких осіб. 

Разом з цим, законопроектом пропонується внесення змін до стаlті 19 
Закону України «Про Державну прикордонну службу України», якими із 

переліку обов'язків Державної прикордонної служби виключено ІІРИЙНЯТТЯ 

рішень про розміщення іноземців та осіб без громадянства, затриманих у межах 

контрольованих прикордонних районів. 

Також пропонується доповнити статтю 14 Закону України «Про 

безоплатну правову допомогу» нормою щодо права іноземців та осіб без 

громадянства у справах, пов'язаних з їх видворенням, на безоплатну вторинну 

правову допомогу. 

За експертним висновком Міністерства фінансів У країни реалізація 

норми проекту закону щодо обов'язковості забезпечення судом перекладача у 

справах про примусове видворення іноземця чи особи без громадянства 

незалежно від наявності доказів про неспроможність ними Оllлатити такі 

послуги призведе до необхідності залучення більшої кількості перекладачів в 

адміністративних судах, та відповідно збільшення видатків на оплату їх послуг. 

Додаткових ВИ1рат державного бюджету на оплату послуг адвокатів, на 

думку Мінфіну, потребуватиме також норма законопроекту шодо включення 

іноземців та осіб без громадянства до переліку суб'єктів права на безоплатну 

вторинну правову допомогу. 

Міністерство фінансів вказує на відсутність можливості фінансового 

забезпечення законопроекту. 

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

Верховної Ради України розробниками законопроекту не подано ПРОllозицій 
щодо змін до законодавчих актів України із скорочення ВlІТрат бюджету та/або 
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1.2.38. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України» (щодо удосконалення положснь судового захисту 

іноземців та осіб без громадянства) (реєстр. N!! 2743 від 05.04.2013), поданий 
народними депутатами України Ківаловим с.В., Колесніченком В.В. 

ВідміТИJJИ: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

верховенства права та правосуддя. 

Законодавча пропозиція передбачає внесення змін до Кодексу 

адміністративного судочинства України, а саме: 

- до статей 58 та 68 щодо забезпечення права на судовий захист 

іноземцям та особам без громадянства (зокрема, послугами перекладача !ІрИ 

розгляді справ про примусове видворення іноземця чи особи без громадянства 

незалежно від наявності доказів про неспроможність сплатити такі послуги); 
- до статті 183-5 щодо удосконалення положень, регламентуючих 

особливості провадження у справах за адміністративними позовами з приводу 

видворення іноземців та осіб без громадянства 

- доповнення новою статтею 183-6 щодо особливостей провадження у 
справах з Ilерегляду рішення про затримання іноземців та осіб без громадянства 

з метою видворення таких осіб. 

Разом з цим, законопроектом пропонується внесення змін до стаlті 19 
Закону України «Про Державну прикордонну службу України», якими із 

переліку обов'язків Державної прикордонної служби виключено ІІРИЙНЯТТЯ 

рішень про розміщення іноземців та осіб без громадянства, затриманих у межах 

контрольованих прикордонних районів. 

Також пропонується доповнити статтю 14 Закону України «Про 

безоплатну правову допомогу» нормою щодо права іноземців та осіб без 

громадянства у справах, пов'язаних з їх видворенням, на безоплатну вторинну 
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Бюджетного кодексу України та частини третьої статті 91 Регламенту 

Верховної Ради України розробниками законопроекту не подано ПРОllозицій 
щодо змін до законодавчих актів України із скорочення ВlІТрат бюджету та/або 
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джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості 

бюджету. Крім того, згідно з вимогами частини третьої статті 27 Бюджетного 
кодексу України закони України або їх окремі положення, які впливають на 

показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або збільшують 

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

На момент розгляду законопроекту від Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України висновок не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змІН до деяких законодавчих 
актів України» (щодо удосконалення положень судового захисту іноземців та 

осіб без громадянства) (реєстр. N!! 2743 від 05.04.2013), поданий народними 
депутатами України Ківаловим с.В., Колесніченком В.8., має ВІшив на 

показники бюджету (збільшуючи витрати державного бюджету). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він може 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

раніше 1 січня 2016 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу 
прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

верховенства права та правосуддя. 

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

Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» щодо суду присяжних (реєстр. N!! 2982 
від 14.05.2013), поданий народним депутатом України Москалем г.г. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

верховенства права та правосуддя. 

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, метою його 

прийняття є вдосконалення кримінально-процесуального законодавства 

України та приведення його у відповідність до міжнародних стандартів у 

сфері здійснення правосуддя. 

Законодавчою пропозицією передбачено внести зміни до КриміНaJІМIОГО 

процесуального кодексу України та Закону України «Про судоустрій і статус 

суддіВ) і визначити правові засади організації суду присяжних, статус 

присяжного, вимоги до кандидатів у присяжні. Зокрема, передбачається, що 

розгляд кримінальних справ судом присяжних проводитиметься у Вищому 

спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, в 

апеляційних судах областей, міст Києва і Севастополя, та в Апеляційному суді 

Автономної Республіки Крим. 

При цьому, законопроектом пропонується поділити суд присяжних ІІа 

мале журі (12 присяжних) та велике журі (24 присяжних) в ЗaJlежності від 
покарання за вчинення кримінального злочину. 
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Загальний склад присяжних, які включатимуться до списку присяжних, 

згідно із законопроектом становитиме від 3150 до 12600 присяжних 

(450 одиниць - для Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ, від 1 ОО до 450 одиниць - для кожного 

апеляційного суду). 

Проектом закону пропонується обирати присяжних на основі загального, 

рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування за 

мажоритарною системою відносної більшості у одномандатних виборчих 

округах, крім перехідного складу присяжних, що набудуть статусу присяжних 

шляхом випадкового відбору громадян України із Державного реєстру виборців 
спеціальною автоматизованою комп'ютерною програмою, що генерує 

випадкові числа. 

За експертним висновком Міністерства фінансів України реалізація 

проекту закону не впливає на доходну частину бюджету, але потребуватиме 

додаткових видатків з державного бюджету на організацію і проведення добору 

першого складу присяжних, які відбуватимуться одночасно з наступними 

черговими виборами депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 

місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, формування перехідного 

складу присяжних, забезпечення діяльності спеціальної програми та 

програмно-технічної апаратури (обладнання) для добору кандидатів у присяжні 

(доручено Державній судовій адміністрації), утримання присяжних тощо. 

За розрахунками Мінфіну реалізація законопроекту щодо збільшення 

кількісного складу присяжних та виплати присяжному за час виконання 

обов'язків винагороди у розмірі 50 відсотків посадового окладу судді 

відповідного суду пропорційно кількості днів для участі у здійсненні 

правосуддя, потребуватиме додаткових видатків близько 106,5 млн грн щороку. 
Також, за даними Міністерства фінансів потребуватиме додаткових 

видатків державного бюджету на підготовку і проведення виборів першого і 

кожного наступного складу присяжних, що відбуватимуться одночасно з 

наступними черговими виборами депутатів Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 

(організація окружних виборчих комісій, виготовлення бюлетенів тощо). 

Мінфін не підтримує прийняття законопроекту. 

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

Верховної Ради України розробником законопроекту не подано пропозицій 

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

джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості 

бюджету. Крім того, згідно з вимогами частини третьої статті 27 Бюджетного 
кодексу України закони України або їх окремі положення, які впливають на 

показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або збільшують 

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

На момент розгляду заІ<ОНОllроекту від Головного науково-експертного 

Уllравління АlІарату Верховної Ради України висновок не надійшов. 
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мажоритарною системою відносної більшості у одномандатних виборчих 

округах, крім перехідного складу присяжних, що набудуть статусу присяжних 

шляхом випадкового відбору громадян України із Державного реєстру виборців 
спеціальною автоматизованою комп'ютерною програмою, що генерує 

випадкові числа. 

За експертним висновком Міністерства фінансів України реалізація 

проекту закону не впливає на доходну частину бюджету, але потребуватиме 

додаткових видатків з державного бюджету на організацію і проведення добору 

першого складу присяжних, які відбуватимуться одночасно з наступними 
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програмно-технічної апаратури (обладнання) для добору кандидатів у присяжні 

(доручено Державній судовій адміністрації), утримання присяжних тощо. 

За розрахунками Мінфіну реалізація законопроекту щодо збільшення 

кількісного складу присяжних та виплати присяжному за час виконання 

обов'язків винагороди у розмірі 50 відсотків посадового окладу судді 

відповідного суду пропорційно кількості днів для участі у здійсненні 

правосуддя, потребуватиме додаткових видатків близько 106,5 млн грн щороку. 
Також, за даними Міністерства фінансів потребуватиме додаткових 

видатків державного бюджету на підготовку і проведення виборів першого і 

кожного наступного складу присяжних, що відбуватимуться одночасно з 

наступними черговими виборами депутатів Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 

(організація окружних виборчих комісій, виготовлення бюлетенів тощо). 

Мінфін не підтримує прийняття законопроекту. 

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

Верховної Ради України розробником законопроекту не подано пропозицій 

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

джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості 

бюджету. Крім того, згідно з вимогами частини третьої статті 27 Бюджетного 
кодексу України закони України або їх окремі положення, які впливають на 

показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або збільшують 

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

На момент розгляду заІ<ОНОllроекту від Головного науково-експертного 

Уllравління АlІарату Верховної Ради України висновок не надійшов. 
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УХВAJШЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Кримінального 

процесуального кодексу України та Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» щодо суду присяжних (реєстр. N22982 від 14.05.2013), поданий 

народним депутатом України Москалем г.г., має вплив на показники бюджету 

(збільшуючи витрати державного бюджету). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він може 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

раніше 1 січня 2016 року (або І січня наступного за цим року залежно від часу 

прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

верховенства права та правосуддя. 

1.2.40. СЛYXAJШ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів» (щодо виплати суддівської винагороди 

суддям ліквідованих судів) (реєстр. N2 2112а від 23.05.2013), поданий народним 
депутатом України Ківаловим с.В. та іншими. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

верховенства права та правосуддя. 

Законодавча пропозиція передбачає доповнити пункт 4 розділу ХШ 

«Перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

положенням щодо виплати суддям ліквідованих господарських та військових 

судів, призначеним (обраним) на посаду судді суду загальної юрисдикції після 

1 січня 2011 року та до призначення (обрання) на посаду судді в іншому суді, 
суддівської винагороди за рахунок коштів, передбачених на утримання 

відповідних судів на підставі наказу голови суду. Термін набрання чинності 

відповідного закону пропонується визначити з 1 січня 2014 року, а відтак 

надано доручення Кабінету Міністрів України передбачити у IІроекті Закону 

України «Про Держаний бюджет України на 2014 рік» видатки, пов'язані з 
реалізацією положень цього Закону. 

За експертним висновком Міністерства фінансів України реалізація 

проекту закону не впливає на доходну частину бюджету, але потребуватиме 

додаткових видатків з державного бюджету на виплату заробітної плати та 

шомісячного грошового утримання суддям на період їх звільнення з 

ліквідованих судів (з 1 січня 2011 року) до їх призначення (обрання) на посаду 
судді в іншому суді. 

За даними Мінфіну реалізація законодавчої пропозиції щодо зазначених 

виплат суддям на період їх звільнення з ліквідованих судів (з 1 січня 2011 року) 
до Їх призначення (обрання) на посаду судді в іншому суді потребуватиме 

додаткових видатків близько 2,2 млн грн (за розрахунками Державної судової 
адміністрації). 

Мінфін вважає, що законопроект не може бути "РИЙНЯТИЙ, ПрИ цьому, 

звернуто увагу, що відповідно до статті 58 Конституції України закони та інші 
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УХВAJШЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Кримінального 

процесуального кодексу України та Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» щодо суду присяжних (реєстр. N22982 від 14.05.2013), поданий 

народним депутатом України Москалем г.г., має вплив на показники бюджету 

(збільшуючи витрати державного бюджету). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він може 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

раніше 1 січня 2016 року (або І січня наступного за цим року залежно від часу 

прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

верховенства права та правосуддя. 

1.2.40. СЛYXAJШ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів» (щодо виплати суддівської винагороди 

суддям ліквідованих судів) (реєстр. N2 2112а від 23.05.2013), поданий народним 
депутатом України Ківаловим с.В. та іншими. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

верховенства права та правосуддя. 

Законодавча пропозиція передбачає доповнити пункт 4 розділу ХШ 

«Перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

положенням щодо виплати суддям ліквідованих господарських та військових 

судів, призначеним (обраним) на посаду судді суду загальної юрисдикції після 

1 січня 2011 року та до призначення (обрання) на посаду судді в іншому суді, 
суддівської винагороди за рахунок коштів, передбачених на утримання 

відповідних судів на підставі наказу голови суду. Термін набрання чинності 

відповідного закону пропонується визначити з 1 січня 2014 року, а відтак 

надано доручення Кабінету Міністрів України передбачити у IІроекті Закону 

України «Про Держаний бюджет України на 2014 рік» видатки, пов'язані з 
реалізацією положень цього Закону. 

За експертним висновком Міністерства фінансів України реалізація 

проекту закону не впливає на доходну частину бюджету, але потребуватиме 

додаткових видатків з державного бюджету на виплату заробітної плати та 

шомісячного грошового утримання суддям на період їх звільнення з 

ліквідованих судів (з 1 січня 2011 року) до їх призначення (обрання) на посаду 
судді в іншому суді. 

За даними Мінфіну реалізація законодавчої пропозиції щодо зазначених 

виплат суддям на період їх звільнення з ліквідованих судів (з 1 січня 2011 року) 
до Їх призначення (обрання) на посаду судді в іншому суді потребуватиме 

додаткових видатків близько 2,2 млн грн (за розрахунками Державної судової 
адміністрації). 

Мінфін вважає, що законопроект не може бути "РИЙНЯТИЙ, ПрИ цьому, 

звернуто увагу, що відповідно до статті 58 Конституції України закони та інші 
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нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли 
вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи. 

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

Верховної Ради України розробниками законопроекту не подано пропозицій 

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

бюджету. Крім того, згідно з вимогами частини третьої статті 27 Бюджетного 
кодексу України закони України або їх окремі положення, які впливають на 

показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або збільшують 

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

На момент розгляду законопроекту від Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України висновок не надійшов. 

УХВAJШЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про судоустрій і статус суддів» (щодо виплати суддівської винагороди суддям 

ліквідованих судів) (реєстр. N!! 2112а від 23.05.2013), поданий народним 

депутатом України Ківаловим С.В. та іншими, має вплив на показники 

бюджету (збільшуючи витрати державного бюджету). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він може 
вводитися в дію не раніше І січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

раніше І січня 2016 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу 
прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

верховенства права та правосуддя. 

1.2.41. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про правонаступництво майна 

колишнього Військово-мисливського товариства Збройних Сил СРСР 
(реєстр. N!! 2953 від 30.04.2013), поданий народними депутатами України 
Кузьмуком 0.1., Калетником Г.М. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 
економічної політики. 

Законопроектом пропонується визначити громадську організацію 
«Товариство військових мисливців та рибалок Збройних Сил України» і її 

регіональні підрозділи, що набули статусу юридичних осіб, правонаступниками 
майна колишнього Військово-мисливського товариства Збройних Сил Союзу 

РСР, яке станом на 24 сеРШIЯ 1991 року знаходилось на території У країни, та на 
день набрання чинності цим Законом не перебуває у власності інших осіб, 

а також забезпечити передачу міністерствами та іншими центральними 

органами виконавчої влади майна колишнього Військово-мисливського 

товариства Збройних Сил Союзу РСР, щО знаходиться в їх управлінні та 
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нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли 
вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи. 

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

Верховної Ради України розробниками законопроекту не подано пропозицій 

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

бюджету. Крім того, згідно з вимогами частини третьої статті 27 Бюджетного 
кодексу України закони України або їх окремі положення, які впливають на 

показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або збільшують 

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

На момент розгляду законопроекту від Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України висновок не надійшов. 

УХВAJШЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про судоустрій і статус суддів» (щодо виплати суддівської винагороди суддям 

ліквідованих судів) (реєстр. N!! 2112а від 23.05.2013), поданий народним 

депутатом України Ківаловим С.В. та іншими, має вплив на показники 

бюджету (збільшуючи витрати державного бюджету). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він може 
вводитися в дію не раніше І січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

раніше І січня 2016 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу 
прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

верховенства права та правосуддя. 

1.2.41. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про правонаступництво майна 

колишнього Військово-мисливського товариства Збройних Сил СРСР 
(реєстр. N!! 2953 від 30.04.2013), поданий народними депутатами України 
Кузьмуком 0.1., Калетником Г.М. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 
економічної політики. 

Законопроектом пропонується визначити громадську організацію 
«Товариство військових мисливців та рибалок Збройних Сил України» і її 

регіональні підрозділи, що набули статусу юридичних осіб, правонаступниками 
майна колишнього Військово-мисливського товариства Збройних Сил Союзу 

РСР, яке станом на 24 сеРШIЯ 1991 року знаходилось на території У країни, та на 
день набрання чинності цим Законом не перебуває у власності інших осіб, 

а також забезпечити передачу міністерствами та іншими центральними 

органами виконавчої влади майна колишнього Військово-мисливського 

товариства Збройних Сил Союзу РСР, щО знаходиться в їх управлінні та 
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користуванні, громадській організації «Товариство військових мисливців та 

рибалок Збройних Сил України» або її регіональним підрозділам. 
Реалізація норм законопроекту має вплив на показники бюджету 

(зменшуючи надходження державного бюджету), оскільки передбачається 

безоплатна передача майна, яке перебуває у державній власності, громадській 

організації «Товариство військових мисливців та рибалок Збройних Сил 
Україню>, тим самим державний бюджет не доотримує надходження від 

можливої приватизації такого майна та здачі його в оренду. 

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

Верховної Ради України розробником законопроекту не подано пропозицій 

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

бюджету. Крім того, згідно з вимогами частини третьої статті 27 Бюджетного 
кодексу України закони України або Їх окремі положення, які впливають на 
показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або збільшують 

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

Разом з тим, ста'ггею 2 «Прикінцеві положення» законопроекту 

визначено, що закон набирає чинності з дня наступного за днем його 

опублікування. 
Міністерство фінансів України у експертному висновку до законопроекту 

зазначило про не підтримку його прийняття та висловлює ряд зауважень до 

нього. 

На момент розгляду законопроекту від Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України висновок не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про правонаступництво майна колишнього 

Військово-мисливського товариства Збройних Сил СРСР (реєстр. N!! 2953 
від 30.04.2013), поданий народними депутатами України Кузьмуком 0.1., 
Калетником Г.М., має вплив на показники бюджету (втрат надходжень 

державного бюджету). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він може 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

раніше 1 січня 2016 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу 
прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

економічної політики. 

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

У країни «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів Їх 

сімей» (щодо запобігання дискримінації військовослужбовців строкової служби 

ПрИ призначенні і виплаті одноразової грошової допомоги у разі настання 
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користуванні, громадській організації «Товариство військових мисливців та 

рибалок Збройних Сил України» або її регіональним підрозділам. 
Реалізація норм законопроекту має вплив на показники бюджету 

(зменшуючи надходження державного бюджету), оскільки передбачається 

безоплатна передача майна, яке перебуває у державній власності, громадській 

організації «Товариство військових мисливців та рибалок Збройних Сил 
Україню>, тим самим державний бюджет не доотримує надходження від 

можливої приватизації такого майна та здачі його в оренду. 

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

Верховної Ради України розробником законопроекту не подано пропозицій 

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

бюджету. Крім того, згідно з вимогами частини третьої статті 27 Бюджетного 
кодексу України закони України або Їх окремі положення, які впливають на 
показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або збільшують 

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

Разом з тим, ста'ггею 2 «Прикінцеві положення» законопроекту 

визначено, що закон набирає чинності з дня наступного за днем його 

опублікування. 
Міністерство фінансів України у експертному висновку до законопроекту 

зазначило про не підтримку його прийняття та висловлює ряд зауважень до 

нього. 

На момент розгляду законопроекту від Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України висновок не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про правонаступництво майна колишнього 

Військово-мисливського товариства Збройних Сил СРСР (реєстр. N!! 2953 
від 30.04.2013), поданий народними депутатами України Кузьмуком 0.1., 
Калетником Г.М., має вплив на показники бюджету (втрат надходжень 

державного бюджету). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він може 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

раніше 1 січня 2016 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу 
прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

економічної політики. 

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

У країни «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів Їх 

сімей» (щодо запобігання дискримінації військовослужбовців строкової служби 

ПрИ призначенні і виплаті одноразової грошової допомоги у разі настання 
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інвалідності) (реєстр. К!! 2069а від 21.05.2013), поданий народними депутатами 
України Ванзуряком Р.С., Наливайченком в.о. 

Відмітили: 
Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

національної безпеки і оборони. 

Законодавча пропозиція передбачає внести зміну до статті 16 Закону 
України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх 

сімей» і розширити з 1 січня 2014 року випадки призначення та виплати 
одноразової грошової допомоги в разі інвалідності військовослужбовцям 

строкової служби (аналогічно, як передбачено для інших категорlИ 

військовослужбовців), а саме: пропонується виплачувати зазначену грошову 

допомогу у разі настання інвалідності протягом трьох місяців після звільнення 

з військової служби, а також після закінчення цього строку, але внаслідок 

підстав, пов'язаних із проходженням військової служби. 

За експертним висновком Міністерства фінансів України реалізація 

законопроекту потребуватиме додаткових витрат з державного бюджету 

внаслідок розширення випадків призначення одноразової грошової допомоги у 

разі інвалідності військовослужбовцям строкової військової служби. 

Мінфін зазначає, ЩО з 1 січня 2014 року набирає чинності Закон України 
«Про внесення змін до деяких законів України з питань соціального захисту 

військовослужбовців» від 04.07.2012 К!! 5040-УІ, яким порушене питання вже 
врегульоване, а відтак зазначений законопроект не підтримується. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

у висновку до законопроекту також зазначає про недоцільність розгляду 

законопроекту, наголошуючи, ЩО запропонована законодавча пропозиція не є 

актуальною з огляду на те, ЩО з 1 січня 2014 року набирає чинності Закон 
України «Про внесення змін до деяких законів України з питань соціального 

захисту військовослужбовців», в якому відповідне питання вже врегульоване. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про соціа.JIЬНИЙ і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» 

(щодо запобігання дискримінації військовослужбовців строкової служби IlрИ 

призначенні і виплаті одноразової грошової допомоги у разі настання 

інвалідності) (реєстр. К!! 2069а від 21.05.2013), поданий народними депутатами 
України Ванзуряком Р.С., Наливайченком В.О., має вплив на показники 

бюджету (збільшуючи витрати державного бюджету). Порушене у 

законопроекті питання унормовано у Законі України «Про внесення змін до 
деяких законів України з питань соціального захисту військовослужбовців» 

від 04.07.2012 К!!5040-УІ, який набирає чинності з 1 січня 2014 року. 
2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

національної безпеки і оборони. 

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

Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію» (щодо 
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інвалідності) (реєстр. К!! 2069а від 21.05.2013), поданий народними депутатами 
України Ванзуряком Р.С., Наливайченком в.о. 

Відмітили: 
Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

національної безпеки і оборони. 

Законодавча пропозиція передбачає внести зміну до статті 16 Закону 
України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх 

сімей» і розширити з 1 січня 2014 року випадки призначення та виплати 
одноразової грошової допомоги в разі інвалідності військовослужбовцям 

строкової служби (аналогічно, як передбачено для інших категорlИ 

військовослужбовців), а саме: пропонується виплачувати зазначену грошову 

допомогу у разі настання інвалідності протягом трьох місяців після звільнення 

з військової служби, а також після закінчення цього строку, але внаслідок 

підстав, пов'язаних із проходженням військової служби. 

За експертним висновком Міністерства фінансів України реалізація 

законопроекту потребуватиме додаткових витрат з державного бюджету 

внаслідок розширення випадків призначення одноразової грошової допомоги у 

разі інвалідності військовослужбовцям строкової військової служби. 

Мінфін зазначає, ЩО з 1 січня 2014 року набирає чинності Закон України 
«Про внесення змін до деяких законів України з питань соціального захисту 

військовослужбовців» від 04.07.2012 К!! 5040-УІ, яким порушене питання вже 
врегульоване, а відтак зазначений законопроект не підтримується. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

у висновку до законопроекту також зазначає про недоцільність розгляду 

законопроекту, наголошуючи, ЩО запропонована законодавча пропозиція не є 

актуальною з огляду на те, ЩО з 1 січня 2014 року набирає чинності Закон 
України «Про внесення змін до деяких законів України з питань соціального 

захисту військовослужбовців», в якому відповідне питання вже врегульоване. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про соціа.JIЬНИЙ і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» 

(щодо запобігання дискримінації військовослужбовців строкової служби IlрИ 

призначенні і виплаті одноразової грошової допомоги у разі настання 

інвалідності) (реєстр. К!! 2069а від 21.05.2013), поданий народними депутатами 
України Ванзуряком Р.С., Наливайченком В.О., має вплив на показники 

бюджету (збільшуючи витрати державного бюджету). Порушене у 

законопроекті питання унормовано у Законі України «Про внесення змін до 
деяких законів України з питань соціального захисту військовослужбовців» 

від 04.07.2012 К!!5040-УІ, який набирає чинності з 1 січня 2014 року. 
2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

національної безпеки і оборони. 

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

Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію» (щодо 
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врегулювання системи сертифікації, спрощення процедури видачі сертифікатів 

відповідності та свідоцтв про визнання відповідності) (реєстр. N!!2002a 
від 15.05.2013), поданий народним депутатом України Деревляним В.Т. 

Відмітили: 

Головним з розгляду законопроекту є Комітет з питань підприємництва, 

регуляторної та антимонопольної політики. 
Законопроект передбачається внести зміни до Декрету Кабінету Міністрів 

України «Про стандартизацію і сертифікацію», зокрема, щодо процедури видачі 

сертифікатів відповідності та свідоцтв про визнання відповідності. 

Реалізація положень законопроекту в частині відміни з 1 січня 2016 року 
видачі сертифікатів відповідності та свідоцтв про визнання відповідності на 

транспортні засоби, їхні частини та обладнання може мати наслідком 

зменшення надходжень до бюджету з 2016 року від плати за видачу 

відповідних сертифікатів та свідоцтв. 
Міністерство фінансів України вважає, що законопроект потребує 

доопрацювання та висловлює окремі зауваження щодо суті законодавчої 

пропозиції. 

Згідно з узагальнюючим висновком Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України за результатами розгляду у 

першому читанні законопроект доцільно повернути суб'єкту IІрава 

законодавчої ініціативи для доопрацювання із врахування висловлених 

зауважень та пропозицій. 

УХВAЛWIИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Декрету Кабінету 

Міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію» (щодо врегулювання 

системи сертифікації, спрощення процедури видачі сертифікатів відповідності 

та свідоцтв про визнання відповідності) (реєстр. N!! 2002а від 15.05.2013), 
поданий народним депутатом України Деревляним В.Т., може мати вплив на 

показники бюджету (зменшить надходжень до бюджету з І січня 2016 року від 
плати за видачу відповідних сертифікатів та свідоцтв), і у разі прийняття 

відповідного закону він може набирати чинності згідно із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з lІитань 

підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики. 

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

законів України (щодо визнання документів про освіту та наукові ступені, що 

видаються духовними навчальними закладами) (реєстр. N!! 2380а 
від 20.06.2013), поданий народними депутатами України Гриневич Л.М., 

Мірошниченком Ю.Р. та іншими. 

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

Зщ<онопроектом ПРОПОНУЄТЬСЯ внести зміни до законів України 
«Про свободу совісті та релігійні організації», «Про освіту» та «Про вищу 
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врегулювання системи сертифікації, спрощення процедури видачі сертифікатів 

відповідності та свідоцтв про визнання відповідності) (реєстр. N!!2002a 
від 15.05.2013), поданий народним депутатом України Деревляним В.Т. 

Відмітили: 

Головним з розгляду законопроекту є Комітет з питань підприємництва, 

регуляторної та антимонопольної політики. 
Законопроект передбачається внести зміни до Декрету Кабінету Міністрів 

України «Про стандартизацію і сертифікацію», зокрема, щодо процедури видачі 

сертифікатів відповідності та свідоцтв про визнання відповідності. 

Реалізація положень законопроекту в частині відміни з 1 січня 2016 року 
видачі сертифікатів відповідності та свідоцтв про визнання відповідності на 

транспортні засоби, їхні частини та обладнання може мати наслідком 

зменшення надходжень до бюджету з 2016 року від плати за видачу 

відповідних сертифікатів та свідоцтв. 
Міністерство фінансів України вважає, що законопроект потребує 

доопрацювання та висловлює окремі зауваження щодо суті законодавчої 

пропозиції. 

Згідно з узагальнюючим висновком Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України за результатами розгляду у 

першому читанні законопроект доцільно повернути суб'єкту IІрава 

законодавчої ініціативи для доопрацювання із врахування висловлених 

зауважень та пропозицій. 

УХВAЛWIИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Декрету Кабінету 

Міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію» (щодо врегулювання 

системи сертифікації, спрощення процедури видачі сертифікатів відповідності 

та свідоцтв про визнання відповідності) (реєстр. N!! 2002а від 15.05.2013), 
поданий народним депутатом України Деревляним В.Т., може мати вплив на 

показники бюджету (зменшить надходжень до бюджету з І січня 2016 року від 
плати за видачу відповідних сертифікатів та свідоцтв), і у разі прийняття 

відповідного закону він може набирати чинності згідно із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з lІитань 

підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики. 

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

законів України (щодо визнання документів про освіту та наукові ступені, що 

видаються духовними навчальними закладами) (реєстр. N!! 2380а 
від 20.06.2013), поданий народними депутатами України Гриневич Л.М., 

Мірошниченком Ю.Р. та іншими. 

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

Зщ<онопроектом ПРОПОНУЄТЬСЯ внести зміни до законів України 
«Про свободу совісті та релігійні організації», «Про освіту» та «Про вищу 
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освіту», зокрема, надається право духовним навчальним закладам здійснювати 

освітню діяльність за напрямом (спеціальністю) «Богослов'я», готувати, крім 

священнослужителів, фахівців інших релігійних спеціальностей, відкривати 

аспірантуру, докторантуру, створювати спеціалізовані вчені ради, особам, які 
навчаються або працюють у духовних навчальних закладах користуватися 

правами і пільгами, встановленими законодавством України для студентів 

(учнів) та працівників навчальних закладів, створених відповідно до 

законодавства про освіту. 

Законодавча пропозиція передбачає також отримання ВИllускниками 

духовного навчального закладу документа про освіту державного зразка та 

здійснення духовними навчальними закладами освітньої та наукової діяльності 
в інших галузях знань і підготовку фахівців різних кваліфікацій. 

Реалізація положень законопроекту потребуватиме додаткових витрат 

бюджету, зокрема, на забезпечення пільгового проїзду у транспорті громадян, 
які навчаються у духовних навчальних закладах. 

Всупереч вимогам статті 91 Регламенту Верховної Ради У країни та 

статті 27 Бюджетного кодексу України суб'єктом законодавчої ініціативи не 
надано конкретних пропозицій щодо витрат, які належить СКОРОТИТИ та/або 
пропозиції про джерела додаткових надходжень бюджету для покриття 

збільшення витрат. 

Термін набрання чинності, визначений у законопроекті, не відповідає 

частині третій стщ"гі 27 Бюджетного кодексу України, якою передбачено, що 
закони України або їх окремі 1І0ложення, які впливають на показники бюджету 

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

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

Слід відмітити, що відповідно до статті 35 Конституції України церква і 

релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа - від церкви. 

Згідно зі статтею 5 Закону України «Про свободу совісті та релігійні 
організації» держава не втручається у здійснювану в межах закону діяльність 
релігійних організацій, не фінансує діяльність будь-яких організацій, створених 

за ознакою ставлення до релігії. 

Релігійні організації не виконують державних функцій. 

Статтею 6 вищезазначеного закону встановлено, що державна система 
освіти в Україні відокремлена від церкви (релігійних організацій), має 

світський характер. 

Духовні навчальні заклади відповідно до статті 11 «Про свободу совісті 
та релігійні організації» створюються решГ1ИНИМИ управліннями і центрами 

відповідно до своїх зареєстрованих статутів (положень) для підготовки 

священнослужителів і служителів інших необхідних Їм решГ1ИНИХ 
спеціальностей. Духовні навчальні заклади діють на підставі своїх статутів 

(положень), що реєструються у порядку, встановленому статтею 14 цього 

Закону. 

Міністерство фінансів України вважає недоцільним НРИЙНЯТТЯ 

законопроекту, зважаючи на зауваження, аналогічні викладеним вище. 
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освіту», зокрема, надається право духовним навчальним закладам здійснювати 

освітню діяльність за напрямом (спеціальністю) «Богослов'я», готувати, крім 

священнослужителів, фахівців інших релігійних спеціальностей, відкривати 

аспірантуру, докторантуру, створювати спеціалізовані вчені ради, особам, які 
навчаються або працюють у духовних навчальних закладах користуватися 

правами і пільгами, встановленими законодавством України для студентів 

(учнів) та працівників навчальних закладів, створених відповідно до 

законодавства про освіту. 

Законодавча пропозиція передбачає також отримання ВИllускниками 

духовного навчального закладу документа про освіту державного зразка та 

здійснення духовними навчальними закладами освітньої та наукової діяльності 
в інших галузях знань і підготовку фахівців різних кваліфікацій. 

Реалізація положень законопроекту потребуватиме додаткових витрат 

бюджету, зокрема, на забезпечення пільгового проїзду у транспорті громадян, 
які навчаються у духовних навчальних закладах. 

Всупереч вимогам статті 91 Регламенту Верховної Ради У країни та 

статті 27 Бюджетного кодексу України суб'єктом законодавчої ініціативи не 
надано конкретних пропозицій щодо витрат, які належить СКОРОТИТИ та/або 
пропозиції про джерела додаткових надходжень бюджету для покриття 

збільшення витрат. 

Термін набрання чинності, визначений у законопроекті, не відповідає 

частині третій стщ"гі 27 Бюджетного кодексу України, якою передбачено, що 
закони України або їх окремі 1І0ложення, які впливають на показники бюджету 

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

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

Слід відмітити, що відповідно до статті 35 Конституції України церква і 

релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа - від церкви. 

Згідно зі статтею 5 Закону України «Про свободу совісті та релігійні 
організації» держава не втручається у здійснювану в межах закону діяльність 
релігійних організацій, не фінансує діяльність будь-яких організацій, створених 

за ознакою ставлення до релігії. 

Релігійні організації не виконують державних функцій. 

Статтею 6 вищезазначеного закону встановлено, що державна система 
освіти в Україні відокремлена від церкви (релігійних організацій), має 

світський характер. 

Духовні навчальні заклади відповідно до статті 11 «Про свободу совісті 
та релігійні організації» створюються решГ1ИНИМИ управліннями і центрами 

відповідно до своїх зареєстрованих статутів (положень) для підготовки 

священнослужителів і служителів інших необхідних Їм решГ1ИНИХ 
спеціальностей. Духовні навчальні заклади діють на підставі своїх статутів 

(положень), що реєструються у порядку, встановленому статтею 14 цього 

Закону. 

Міністерство фінансів України вважає недоцільним НРИЙНЯТТЯ 

законопроекту, зважаючи на зауваження, аналогічні викладеним вище. 
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Узагальнюючий висновок Головного науково-експертного управління 

Апарату Верховної Ради У країни на даний час відсугніЙ. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законів України 
(щодо визнання документів про освіту та наукові ступені, що видаються 

духовними навчальними закладами) (реєстр. N!! 2380а від 20.06.2013), поданий 
иародними депугатами України Гриневич Л.М., Мірошниченком Ю.Р. та 

іншими, матиме вплив на показники бюджету (збільшить витрати бюджету), і у 

разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він має вводитися в 
дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не раніше 1 січня 
2016 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. 

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

законів України (щодо партнерських взаємовідносин держави, школи і церкви) 

(реєстр. N!! 2340а від 18.06.2013), поданий народними депугатами України 

Мірошниченком Ю.Р., Герман Г.М. 

Відмітили: 

Головним з розгляду законопроекту є Комітет з питань культури 

духовності. 

Метою законопроекту, як зазначається у пояснювальній записці, є 

створення правових засад розбудови партнерських взаємовідносин держави, 

школи і церкви (релігійних організацій). 

Для реалізації зазначеного законопроектом пропонується внести зміни до 

законів України «Про свободу совісті та релігійні організації», «Про освіту», 

«Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про загальну середню 

освіту» та «Про вищу освіту». 

Відповідно до положень законопроекту, якими вносяться зміни до Закону 

України «Про загальну середню освіту», батькам надається право порушувати 

питання щодо участі у виховному процесі представників церкви (релігійних 

організацій). 

Необхідно зауважити, що відповідно до частини першої статті 15 Закону 
України «Про освіту» державні стандарти освіти розробляються окремо з 

кожного освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня і затверджуються 

Кабінетом Міністрів України. Вони підлягають перегляду та перезатвердженню 
не рідше як один раз на 1 О років. 

Тобто, реалізація запропонованої у законопроекті норми призведе або до 
скорочення навчальних планів за рахунок введення додаткових предметів, або 

до розширення навчальних планів - і, як наслідок, до необхідності вишукання 

додаткових коштів державного та місцевих бюджетів. 

Проте, всупереч вимогам статті 91 Регламенту Верховної Ради України та 
статті 27 Бюджетного кодексу України суб'єктом законодавчої ініціативи не 
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Узагальнюючий висновок Головного науково-експертного управління 

Апарату Верховної Ради У країни на даний час відсугніЙ. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законів України 
(щодо визнання документів про освіту та наукові ступені, що видаються 

духовними навчальними закладами) (реєстр. N!! 2380а від 20.06.2013), поданий 
иародними депугатами України Гриневич Л.М., Мірошниченком Ю.Р. та 

іншими, матиме вплив на показники бюджету (збільшить витрати бюджету), і у 

разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він має вводитися в 
дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не раніше 1 січня 
2016 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. 

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

законів України (щодо партнерських взаємовідносин держави, школи і церкви) 

(реєстр. N!! 2340а від 18.06.2013), поданий народними депугатами України 

Мірошниченком Ю.Р., Герман Г.М. 

Відмітили: 

Головним з розгляду законопроекту є Комітет з питань культури 

духовності. 

Метою законопроекту, як зазначається у пояснювальній записці, є 

створення правових засад розбудови партнерських взаємовідносин держави, 

школи і церкви (релігійних організацій). 

Для реалізації зазначеного законопроектом пропонується внести зміни до 

законів України «Про свободу совісті та релігійні організації», «Про освіту», 

«Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про загальну середню 

освіту» та «Про вищу освіту». 

Відповідно до положень законопроекту, якими вносяться зміни до Закону 

України «Про загальну середню освіту», батькам надається право порушувати 

питання щодо участі у виховному процесі представників церкви (релігійних 

організацій). 

Необхідно зауважити, що відповідно до частини першої статті 15 Закону 
України «Про освіту» державні стандарти освіти розробляються окремо з 

кожного освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня і затверджуються 

Кабінетом Міністрів України. Вони підлягають перегляду та перезатвердженню 
не рідше як один раз на 1 О років. 

Тобто, реалізація запропонованої у законопроекті норми призведе або до 
скорочення навчальних планів за рахунок введення додаткових предметів, або 

до розширення навчальних планів - і, як наслідок, до необхідності вишукання 

додаткових коштів державного та місцевих бюджетів. 

Проте, всупереч вимогам статті 91 Регламенту Верховної Ради України та 
статті 27 Бюджетного кодексу України суб'єктом законодавчої ініціативи не 
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надано конкретних пропозицій щодо витрат, які належить скоротити та/або 

пропозиції про джерела додаткових надходжень бюджету для покриття 

збільшення витрат. 

Слід відмітити, що відповідно до статті 35 Конституції України церква і 

релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа - від церкви. 

Згідно зі статтею 5 Закону України «Про свободу совісті та релігійні 
організації» держава не втручається у здійснювану в межах закону діяльність 

релігійних організацій, не фінансує діяльність будь-яких організацій, створених 

за ознакою ставлення до релігії. 
Релігійні організації не виконують державних функцій. 

Відповідно до статті 11 вищезазначеного закону решГlИНИМИ 
управліннями і центрами відповідно до своїх зареєстрованих статутів 

(положень) створюються духовні навчальні заклади для підготовки 

священнослужителів і служителів інших необхідних Їм реЛ1ГlИНИХ 

спеціальностей. Духовні навчальні заклади діють на підставі своїх статугів 

(положень), що реєструються у порядку, встановленому статтею 14 цього 

Закону. 

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 вважає недоцільним прийняття 

законопроекту, зважаючи на зауваження, аналогічні викладеним вище. 

Узагальнюючий висновок Головного науково-експертного управління 

Апарату Верховної Ради України на даний час відсутній. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законів України 
(щодо партнерських взаємовідносин держави, школи і церкви) (реєстр. N2 2340а 
від 18.06.2013), поданий народними депутатами України Мірошниченком Ю.Р., 
Герман Г.М., матиме вплив на показники бюджету (збільшить витрати 

бюджету), і у разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

раніше 1 січня 2016 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу 
прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

культури і духовності. 

1.2.46. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про проведення пошуку і 

впорядкування поховань останків жертв воєн і політичних репресій та 

увічнення їх пам'яті (реєстр. N22882 від 19.04.2013), поданий народними 

депyrатами України Павловим к.ю., Шпеновим Д.Ю., Фаєрмаком с.о. 
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надано конкретних пропозицій щодо витрат, які належить скоротити та/або 

пропозиції про джерела додаткових надходжень бюджету для покриття 

збільшення витрат. 

Слід відмітити, що відповідно до статті 35 Конституції України церква і 

релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа - від церкви. 

Згідно зі статтею 5 Закону України «Про свободу совісті та релігійні 
організації» держава не втручається у здійснювану в межах закону діяльність 

релігійних організацій, не фінансує діяльність будь-яких організацій, створених 

за ознакою ставлення до релігії. 
Релігійні організації не виконують державних функцій. 

Відповідно до статті 11 вищезазначеного закону решГlИНИМИ 
управліннями і центрами відповідно до своїх зареєстрованих статутів 

(положень) створюються духовні навчальні заклади для підготовки 

священнослужителів і служителів інших необхідних Їм реЛ1ГlИНИХ 

спеціальностей. Духовні навчальні заклади діють на підставі своїх статугів 

(положень), що реєструються у порядку, встановленому статтею 14 цього 

Закону. 

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 вважає недоцільним прийняття 

законопроекту, зважаючи на зауваження, аналогічні викладеним вище. 

Узагальнюючий висновок Головного науково-експертного управління 

Апарату Верховної Ради України на даний час відсутній. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законів України 
(щодо партнерських взаємовідносин держави, школи і церкви) (реєстр. N2 2340а 
від 18.06.2013), поданий народними депутатами України Мірошниченком Ю.Р., 
Герман Г.М., матиме вплив на показники бюджету (збільшить витрати 

бюджету), і у разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

раніше 1 січня 2016 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу 
прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

культури і духовності. 

1.2.46. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про проведення пошуку і 

впорядкування поховань останків жертв воєн і політичних репресій та 

увічнення їх пам'яті (реєстр. N22882 від 19.04.2013), поданий народними 

депyrатами України Павловим к.ю., Шпеновим Д.Ю., Фаєрмаком с.о. 
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Відмітили: 

Головним з розгляду законопроекту є Комітет у справах пенсіонерів, 

ветеранів та інвалідів. 

Метою законопроекту, як зазначається у пояснювальній записці, є 

удосконалення законодавства з питань пошуку і впорядкування поховань жертв 

воєн та політичних репресій, увічнення Їх пам'яті. 

Законопроектом пропонується визначити місця поховань та місця 
залягання непохованих останків жертв воєн і політичних репресій, які 

знаходяться на території України, об'єктами культурної спадшини, ВЮІючити такі 

місця до Державного реєстру нерухомих пам'яток України, визначити 

повноваження центральних органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування у сфері пошуку і впорядкування поховань останків жертв воєн 

та політичних репресій, увічнення їх пам'яті тощо. 

Реалізація положень законопроекту потребуватиме додаткових Вlпрат з 

державного та місцевих бюджетів на здійснення органами виконавчої влади та 
органами місцевого самоврядування повноважень шодо організації та проведення 

патріотично-виховних заходів щодо увічнення пам'яті жертв воєн і політичних 

репресій, здійснення заходів з охорони та збереження місць, пов'язаних з війнами 

та політичними репресіями та увічнення пам'яті загиблих, забезпечення 

впорядкування, утримання, збереження та встановлення місць поховання жертв 
воєн і політичних репресій, встановлення меморіальних споруд, пам'ятних 

знаків, інших об'єктів, ЩО увічнюють пам'ять загиблих, здійснення пошукової 

діяльності на місцях, пов'язаних з війнами та політичними репресіями, ТОЩО. 

Стаття 15 законопроекту визначає проведення робіт з пошуку, 

впорядкування поховань жертв воєн та політичних репресій, увічнення їх пам'яті 

за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів згідно з відповідними 

державними та регіональними програмами. 

Всупереч вимогам статті 91 Регламенту Верховної Ради України та 

статті 27 Бюджетного кодексу України суб'єктом законодавчої ініціативи не 
надано фінансово-економічних обrpунтувань до законопроекту (включаючи 
відповідні розрахунки) та пропозицій змін до законодавчих актів України щодо 

скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету 

для досягнення збалансованості бюджету. 

Термін набрання чинності, визначений у законопроекті, не відповідає 

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

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

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

Міністерство фінансів України не підтримує даний законопроект, 

зазначається, ЩО реалізація його положень потребуватиме додаткових витрат з 

державного та місцевих бюджетів. 

Узагальнюючий висновок Головного науково-експертного управління 

Апарату Верховної Ради УкраїНІI на даний час відсутній. 
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Відмітили: 

Головним з розгляду законопроекту є Комітет у справах пенсіонерів, 

ветеранів та інвалідів. 

Метою законопроекту, як зазначається у пояснювальній записці, є 

удосконалення законодавства з питань пошуку і впорядкування поховань жертв 

воєн та політичних репресій, увічнення Їх пам'яті. 

Законопроектом пропонується визначити місця поховань та місця 
залягання непохованих останків жертв воєн і політичних репресій, які 

знаходяться на території України, об'єктами культурної спадшини, ВЮІючити такі 

місця до Державного реєстру нерухомих пам'яток України, визначити 

повноваження центральних органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування у сфері пошуку і впорядкування поховань останків жертв воєн 

та політичних репресій, увічнення їх пам'яті тощо. 

Реалізація положень законопроекту потребуватиме додаткових Вlпрат з 

державного та місцевих бюджетів на здійснення органами виконавчої влади та 
органами місцевого самоврядування повноважень шодо організації та проведення 

патріотично-виховних заходів щодо увічнення пам'яті жертв воєн і політичних 

репресій, здійснення заходів з охорони та збереження місць, пов'язаних з війнами 

та політичними репресіями та увічнення пам'яті загиблих, забезпечення 

впорядкування, утримання, збереження та встановлення місць поховання жертв 
воєн і політичних репресій, встановлення меморіальних споруд, пам'ятних 

знаків, інших об'єктів, ЩО увічнюють пам'ять загиблих, здійснення пошукової 

діяльності на місцях, пов'язаних з війнами та політичними репресіями, ТОЩО. 

Стаття 15 законопроекту визначає проведення робіт з пошуку, 

впорядкування поховань жертв воєн та політичних репресій, увічнення їх пам'яті 

за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів згідно з відповідними 

державними та регіональними програмами. 

Всупереч вимогам статті 91 Регламенту Верховної Ради України та 

статті 27 Бюджетного кодексу України суб'єктом законодавчої ініціативи не 
надано фінансово-економічних обrpунтувань до законопроекту (включаючи 
відповідні розрахунки) та пропозицій змін до законодавчих актів України щодо 

скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету 

для досягнення збалансованості бюджету. 

Термін набрання чинності, визначений у законопроекті, не відповідає 

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

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

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

Міністерство фінансів України не підтримує даний законопроект, 

зазначається, ЩО реалізація його положень потребуватиме додаткових витрат з 

державного та місцевих бюджетів. 

Узагальнюючий висновок Головного науково-експертного управління 

Апарату Верховної Ради УкраїНІI на даний час відсутній. 
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УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про проведення пошуку і впорядкування 
поховань останків жертв воєн і політичних репресій та увічнення Їх пам'яті, 

(реєстр. ]'(2 2882 від 19.04.2013), поданий народними депутатами У країни 

Павловим к.ю., Шпеновим Д.ю., Фаєрмаком с.о., матиме вплив на показники 

бюджету (збільшить витрати бюджету) і у разі прийняття відповідного закону 

до 15 липня 2014 року він має вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, 
а після 15 липня 2014 року - не раніше 1 січня 2016 року (або 1 січня 
наступного за цим року залежно від часу прийняття закону). 

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

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

України «Про вишу освіту» (щодо внесення змін до статті 8) (реєстр. ]'(2 2327а 

від 18.06.2013), поданий народними депутатами України Гриневич Л.М., 

Пинзеником В.М., Тігіпком СЛ. 

Відмітили: 

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

Метою законопроекту, як зазначається у пояснювальній записці, є 

надання можливості вступу до вищого навчального закладу для здобуття 

освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі рівня бакалавра з іншої 

галузі знань за умови успішно складених вступних іспитів. 

Реалізація законопроекту потребуватиме додаткових витрат з державного 

та місцевих бюджетів. 

Статтею 8 Закону України «Про вишу освіту» визначено, що магістр - це 

освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо

кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння 

та знання, достатні для виконання професійних завдань та обов'язків (робіт) 

інноваційного характеру певного рівня професійної діяльності, що передбачені 

для первинних посад у певному виді економічної діяльності. 

Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра може 

здійснюватися на основі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста. 

Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів СІІеціаліста та 
магістра медичного та ве-геринарно-медичного спрямувань може здійснюватися 

на основі повної загальної середньої освіти. 

Відповідно до статті 1 О зазначеного Закону отримання іншої 

спеціальності на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та 

IІрактичного досвіду віднесено до перепідготовки. 

Умови прийому на навчання до вищого навчального закладу врегульовані 

статтею 44 Закону України «Про вищу освіту». 
За рахунок коштів державного і місцевих бюджетів здійснюється 

підготовка фахівців за державним замовленням відповідно до потреб ринку 

І1раиі. Здобуття вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра на 
основі рівня бакалавра з іншої галузі знань призведе до нераціонального 
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УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про проведення пошуку і впорядкування 
поховань останків жертв воєн і політичних репресій та увічнення Їх пам'яті, 

(реєстр. ]'(2 2882 від 19.04.2013), поданий народними депутатами У країни 

Павловим к.ю., Шпеновим Д.ю., Фаєрмаком с.о., матиме вплив на показники 

бюджету (збільшить витрати бюджету) і у разі прийняття відповідного закону 

до 15 липня 2014 року він має вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, 
а після 15 липня 2014 року - не раніше 1 січня 2016 року (або 1 січня 
наступного за цим року залежно від часу прийняття закону). 

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

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

України «Про вишу освіту» (щодо внесення змін до статті 8) (реєстр. ]'(2 2327а 

від 18.06.2013), поданий народними депутатами України Гриневич Л.М., 

Пинзеником В.М., Тігіпком СЛ. 

Відмітили: 

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

Метою законопроекту, як зазначається у пояснювальній записці, є 

надання можливості вступу до вищого навчального закладу для здобуття 

освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі рівня бакалавра з іншої 

галузі знань за умови успішно складених вступних іспитів. 

Реалізація законопроекту потребуватиме додаткових витрат з державного 

та місцевих бюджетів. 

Статтею 8 Закону України «Про вишу освіту» визначено, що магістр - це 

освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо

кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння 

та знання, достатні для виконання професійних завдань та обов'язків (робіт) 

інноваційного характеру певного рівня професійної діяльності, що передбачені 

для первинних посад у певному виді економічної діяльності. 

Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра може 

здійснюватися на основі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста. 

Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів СІІеціаліста та 
магістра медичного та ве-геринарно-медичного спрямувань може здійснюватися 

на основі повної загальної середньої освіти. 

Відповідно до статті 1 О зазначеного Закону отримання іншої 

спеціальності на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та 

IІрактичного досвіду віднесено до перепідготовки. 

Умови прийому на навчання до вищого навчального закладу врегульовані 

статтею 44 Закону України «Про вищу освіту». 
За рахунок коштів державного і місцевих бюджетів здійснюється 

підготовка фахівців за державним замовленням відповідно до потреб ринку 

І1раиі. Здобуття вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра на 
основі рівня бакалавра з іншої галузі знань призведе до нераціонального 
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використання бюджетних коштів на підготовку фахівців за освітньо

кваліфікаційним рівнем бакалавра, потреба у яких на ринку праці відсутня, 

матиме місце розбалансування ринку праці і ринку освітніх послуг. 

Всупереч вимогам статті 91 Регламенту Верховної Ради України та 

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

відповідні розрахунки) та пропозицій змін до законодавчих актів України щодо 

скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету 

для досягнення збалансованості бюджету. 

Слід відмітити, що законопроект не містить положень щодо набрання ним 

чинності. 
Міністерство фінансів України вважає прийняття законопроекту 

недоцільним, зважаючи на зауваження, аналогічні викладеним вище. 

Узагальнюючий висновок Головного науково-експертного управління 

Апарату Верховної Ради України на даний час відсутній. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про вищу освіту» (щодо внесення змін до статті 8) (реєстр. N2 2327а 
від 18.06.2013), поданий народними депутатами України Гриневич Л.М., 

Пинзеником В.М., Тігіпком с.Л., матиме вплив на показники бюджету 

(збільшить витрати бюджету) і у разі прийняття відповідного закону до 

15 липня 2014 року він має вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 
15 липня 2014 року - не раніше 1 січня 2016 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. 

1.2.48. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до статті 235 

Податкового кодексу України щодо звільнення від сплати збору за Ilершу 

реєстрацію транспортного засобу, безоплатно переданого закладу, у якому 

виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, 

дитячому будинку сімейного типу, прийомній чи багатодітній сім'ї 

(реєстр. N22237a від 05.06.2013), поданий народним депутатом України 

Вознюком Ю.В. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується звільнити від сплати збору за першу 

реєстрацію транспортного засобу транспортні засоби, конфісковані за рішенням 

суду або обернені у власність держави та безоплатно передані закладам, у яких 

виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського Ilїклування, дитячим 

будинкам сімейного типу, прийомним і багатодітним сім'ям. 
Відповідно до пункту 2 частини другої статті 69 Бюджетного кодексу 

України збір за першу реєстрацію траНСIIОРТНОГО засобу належить до доходів, 
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використання бюджетних коштів на підготовку фахівців за освітньо

кваліфікаційним рівнем бакалавра, потреба у яких на ринку праці відсутня, 

матиме місце розбалансування ринку праці і ринку освітніх послуг. 

Всупереч вимогам статті 91 Регламенту Верховної Ради України та 

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

відповідні розрахунки) та пропозицій змін до законодавчих актів України щодо 

скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету 

для досягнення збалансованості бюджету. 

Слід відмітити, що законопроект не містить положень щодо набрання ним 

чинності. 
Міністерство фінансів України вважає прийняття законопроекту 

недоцільним, зважаючи на зауваження, аналогічні викладеним вище. 

Узагальнюючий висновок Головного науково-експертного управління 

Апарату Верховної Ради України на даний час відсутній. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про вищу освіту» (щодо внесення змін до статті 8) (реєстр. N2 2327а 
від 18.06.2013), поданий народними депутатами України Гриневич Л.М., 

Пинзеником В.М., Тігіпком с.Л., матиме вплив на показники бюджету 

(збільшить витрати бюджету) і у разі прийняття відповідного закону до 

15 липня 2014 року він має вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 
15 липня 2014 року - не раніше 1 січня 2016 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. 

1.2.48. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до статті 235 

Податкового кодексу України щодо звільнення від сплати збору за Ilершу 

реєстрацію транспортного засобу, безоплатно переданого закладу, у якому 

виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, 

дитячому будинку сімейного типу, прийомній чи багатодітній сім'ї 

(реєстр. N22237a від 05.06.2013), поданий народним депутатом України 

Вознюком Ю.В. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується звільнити від сплати збору за першу 

реєстрацію транспортного засобу транспортні засоби, конфісковані за рішенням 

суду або обернені у власність держави та безоплатно передані закладам, у яких 

виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського Ilїклування, дитячим 

будинкам сімейного типу, прийомним і багатодітним сім'ям. 
Відповідно до пункту 2 частини другої статті 69 Бюджетного кодексу 

України збір за першу реєстрацію траНСIIОРТНОГО засобу належить до доходів, 
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що не враховується при визначенні міжбюджетних трансфертів, і зараховується 

до спеціального фонду місцевих бюджетів. Отже, розширення кола 
застосування пільгового оподаткування із сплати цього збору призведе до втрат 

відповідних доходів місцевих бюджетів. Згідно із статтею 103 цього Кодексу 
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. Подані до законопроекту матеріали не містять пропозицій щодо 

компенсації місцевим бюджетам таких коштів. 

Таким чином, запропоновані норми законопроекту, у разі їх реалізації, 

призведуть до зменшення доходів місцевих бюджетів та потребуватимуть 

додаткових видатків державного бюджету для компенсації відповідних втрат 

доходів місцевих бюджетів. 
Автором законопроекту не надано фінансово-економічні розрахунки та 

пропозиції змін до законодавчих актів України 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 статгі 91). Положення законопроекту щодо терміну 
набрання чинності відповідного закону (з дня, наступного за днем його 

опублікування) не відповідає вимогам частини третьої статті 27 Бюджетного 
кодексу України та підпункту 4.1.9 пункту 4.1 і пункту 4.5 статті 4 Податкового 
кодексу України. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що реалізація законопроекту може призвести до утворення схем ухилення від 

оподаткування, і вважає за необхідне встановити обмеження щодо кількості 

транспортних засобів для прийомних і багатодітних сімей та дитячих будинків 

сімейного типу, які звільнятимуться від сплати збору (не більше одного 

транспортного засобу на сім'ю або дитячий будинок). Тому законопроект у 

запропонованій редакції Мінфіном не підтримується. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до статті 235 Податкового 
кодексу України щодо звільнення від сплати збору за першу реєстрацію 

транспортного засобу, безоплатно переданого закладу, у якому виховуються 

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, дитячому будинку 

сімейного типу, ПРИЙОМН1и чи багатодітній сім'ї (реєстр. Н!! 2237а 

від 05.06.2013), поданий народним депутатом України Вознюком Ю.В., матиме 
вплив на показники бюджету (призведе до зменшення доходів місцевих 

бюджетів щодо надходжень збору за першу реєстрацію транспортного засобу 
та потребуватиме додаткових видатків державного бюджету для компенсації 

відповідних втрат доходів місцевих бюджетів). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 ЛИIlНЯ 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 ЛИllИЯ 2014 року - не 
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що не враховується при визначенні міжбюджетних трансфертів, і зараховується 

до спеціального фонду місцевих бюджетів. Отже, розширення кола 
застосування пільгового оподаткування із сплати цього збору призведе до втрат 

відповідних доходів місцевих бюджетів. Згідно із статтею 103 цього Кодексу 
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. Подані до законопроекту матеріали не містять пропозицій щодо 

компенсації місцевим бюджетам таких коштів. 

Таким чином, запропоновані норми законопроекту, у разі їх реалізації, 

призведуть до зменшення доходів місцевих бюджетів та потребуватимуть 

додаткових видатків державного бюджету для компенсації відповідних втрат 

доходів місцевих бюджетів. 
Автором законопроекту не надано фінансово-економічні розрахунки та 

пропозиції змін до законодавчих актів України 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 статгі 91). Положення законопроекту щодо терміну 
набрання чинності відповідного закону (з дня, наступного за днем його 

опублікування) не відповідає вимогам частини третьої статті 27 Бюджетного 
кодексу України та підпункту 4.1.9 пункту 4.1 і пункту 4.5 статті 4 Податкового 
кодексу України. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що реалізація законопроекту може призвести до утворення схем ухилення від 

оподаткування, і вважає за необхідне встановити обмеження щодо кількості 

транспортних засобів для прийомних і багатодітних сімей та дитячих будинків 

сімейного типу, які звільнятимуться від сплати збору (не більше одного 

транспортного засобу на сім'ю або дитячий будинок). Тому законопроект у 

запропонованій редакції Мінфіном не підтримується. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до статті 235 Податкового 
кодексу України щодо звільнення від сплати збору за першу реєстрацію 

транспортного засобу, безоплатно переданого закладу, у якому виховуються 

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, дитячому будинку 

сімейного типу, ПРИЙОМН1и чи багатодітній сім'ї (реєстр. Н!! 2237а 

від 05.06.2013), поданий народним депутатом України Вознюком Ю.В., матиме 
вплив на показники бюджету (призведе до зменшення доходів місцевих 

бюджетів щодо надходжень збору за першу реєстрацію транспортного засобу 
та потребуватиме додаткових видатків державного бюджету для компенсації 

відповідних втрат доходів місцевих бюджетів). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 ЛИIlНЯ 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 ЛИllИЯ 2014 року - не 
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раніше 1 січня 2016 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. 

1.2.49. 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 умов 

ліцензування суб'єктів мікро та МІН! виноробетва (реєстр. И!! 2248а 

від 06.06.2013), поданий народним депутатом України Мошаком с.М. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується: 

ввести визначення мікро та міні виноробетва з винограду власного 

виробництва; 

зменшити розмір плати за ліцензію на право оптової торгівлі вином 

виноградним для суб'єктів мікро виробництва з 500000 грн до 1000 грн, а для 
суб'єктів міні виробництва з 500000 до 5000 грн; 

збільшити розмір плати за ліцензію на право оптової торгівлі 

сидром та перрі (без додання спирту) з 780 грн до 5000 грн; 
встановити розмір плати за ліцензію на роздрібну торгівлю вина 

виноградного (для суб'єктів мікро виробництва) у розмірі 780 гривень на кожне 
місце торгівлі незалежно від його територіального розташування; 

дозволити суб'єктам мікро та міні виноробетва, які отримали 

ліцензію на оптову, на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, продавати 

вино виноградне без отримання окремої відповідної оптової, роздрібної 

ліцензії; 

дозволити суб'єктам господарювання, які отримали ліцензію на 

оптову торгівлю алкогольними напоями, продавати сидр та перрі (без додання 

спирту) без отримання окремої відповідної оптової ліцензії. 

За оцінкою Міністерства фінансів України реалізація норм законопроекту 

спричинить недонадходження до місцевих бюджетів від плати за ліцензії на 

право оптової торгівлі вином виноградним щонайменше на 33 млн грн, 
за умови, що кількість малих виноробних підприємств залишиться на рівні 

2012-2013 років. При цьому, зменшення вартості ліцензій для малих 

підприємств може спричинити зростання кількості мікро та міні виноробних 

підприємств внаслідок розділення великих виробників на декілька малих, що в 

свою чергу може призвести до втрат бюджету, які неможливо обрахувати. 

Незважаючи на можливі втрати доходів бюджету, автором законопроекту 

не надано фінансово-економічні розрахунки та пропозиції змін до законодавчих 

актів України щодо скорочення витрат бюджету та/або ІІРОПОЗllції джерел 

додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету, що 
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раніше 1 січня 2016 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. 

1.2.49. 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 умов 

ліцензування суб'єктів мікро та МІН! виноробетва (реєстр. И!! 2248а 

від 06.06.2013), поданий народним депутатом України Мошаком с.М. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується: 

ввести визначення мікро та міні виноробетва з винограду власного 

виробництва; 

зменшити розмір плати за ліцензію на право оптової торгівлі вином 

виноградним для суб'єктів мікро виробництва з 500000 грн до 1000 грн, а для 
суб'єктів міні виробництва з 500000 до 5000 грн; 

збільшити розмір плати за ліцензію на право оптової торгівлі 

сидром та перрі (без додання спирту) з 780 грн до 5000 грн; 
встановити розмір плати за ліцензію на роздрібну торгівлю вина 

виноградного (для суб'єктів мікро виробництва) у розмірі 780 гривень на кожне 
місце торгівлі незалежно від його територіального розташування; 

дозволити суб'єктам мікро та міні виноробетва, які отримали 

ліцензію на оптову, на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, продавати 

вино виноградне без отримання окремої відповідної оптової, роздрібної 

ліцензії; 

дозволити суб'єктам господарювання, які отримали ліцензію на 

оптову торгівлю алкогольними напоями, продавати сидр та перрі (без додання 

спирту) без отримання окремої відповідної оптової ліцензії. 

За оцінкою Міністерства фінансів України реалізація норм законопроекту 

спричинить недонадходження до місцевих бюджетів від плати за ліцензії на 

право оптової торгівлі вином виноградним щонайменше на 33 млн грн, 
за умови, що кількість малих виноробних підприємств залишиться на рівні 

2012-2013 років. При цьому, зменшення вартості ліцензій для малих 

підприємств може спричинити зростання кількості мікро та міні виноробних 

підприємств внаслідок розділення великих виробників на декілька малих, що в 

свою чергу може призвести до втрат бюджету, які неможливо обрахувати. 

Незважаючи на можливі втрати доходів бюджету, автором законопроекту 

не надано фінансово-економічні розрахунки та пропозиції змін до законодавчих 

актів України щодо скорочення витрат бюджету та/або ІІРОПОЗllції джерел 

додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету, що 
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не відповідає вимогам Бюджетного кодексу України (частина перша статті 27) 
та Регламенту Верховної Ради України (частина третя статті 91). 

Положення законопроекту щодо терміну набрання чинності відповідного 

закону (з дня його опублікування) не відповідає вимогам частини третьої 

статті 27 Бюджетного кодексу України. 
Загалом Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку 

зазначає, що запропонована у законопроекті диференціація розміру плати за 

ліцензію в залежності від обсягів виробництва вина сприятиме виникненню 

схем мінімізації та ухилення від сплати цього платежу, а відтак не підтримує 

законопроект, як такий, що несе ризики зменшення надходжень місцевих 

бюджетів. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного 

плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» щодо умов 

ліцензування суб'єктів мікро та МІНІ виноробетва (реєстр. N2 2248а 
від 06.06.2013), поданий народним депутатом України Мошаком с.М., матиме 
вплив на показники бюджету (може призвести до зменшення доходів місцевих 

бюджетів щодо надходжень від плати за ліцензії). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

раніше 1 січня 2016 року (або І січня наступного за цим року залежно від часу 

прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

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

законодавчих актів України (щодо ведення пленарних засідань Верховної Ради 

України (реєстр. N2 2243а від 05.06.2013), поданий народним депутатом 
України Гурвіцем Е.Й. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності 

Верховної Ради України. 

Законопроектом пропонуються зміни до Регламенту Верховної Ради 

України, згідно з якими встановлюється, що засідання Верховної Ради України 

ведуться державною мовою з урахуванням положень Закону України 

«Про засади державної мовної політики». У разі виступу російською, іншими 

мовами національних меншин України промовець повідомляє головуючого на 

пленарному засіданні, а апарат Верховної Ради України здійснює синхронний 

llсреклад такого виступу на державну мову із трансляцією llсрекладу у залі 

засідань Верховної Ради України. 

Змінами до Закону Україн!! «Про засади державної мовної 1І0літики» 

встановлюється вимога щодо обов'язкового перекладу ВИСТУllів на lIленаРIІОМУ 
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не відповідає вимогам Бюджетного кодексу України (частина перша статті 27) 
та Регламенту Верховної Ради України (частина третя статті 91). 

Положення законопроекту щодо терміну набрання чинності відповідного 

закону (з дня його опублікування) не відповідає вимогам частини третьої 

статті 27 Бюджетного кодексу України. 
Загалом Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку 

зазначає, що запропонована у законопроекті диференціація розміру плати за 

ліцензію в залежності від обсягів виробництва вина сприятиме виникненню 

схем мінімізації та ухилення від сплати цього платежу, а відтак не підтримує 

законопроект, як такий, що несе ризики зменшення надходжень місцевих 

бюджетів. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного 

плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» щодо умов 

ліцензування суб'єктів мікро та МІНІ виноробетва (реєстр. N2 2248а 
від 06.06.2013), поданий народним депутатом України Мошаком с.М., матиме 
вплив на показники бюджету (може призвести до зменшення доходів місцевих 

бюджетів щодо надходжень від плати за ліцензії). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

раніше 1 січня 2016 року (або І січня наступного за цим року залежно від часу 

прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

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

законодавчих актів України (щодо ведення пленарних засідань Верховної Ради 

України (реєстр. N2 2243а від 05.06.2013), поданий народним депутатом 
України Гурвіцем Е.Й. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності 

Верховної Ради України. 

Законопроектом пропонуються зміни до Регламенту Верховної Ради 

України, згідно з якими встановлюється, що засідання Верховної Ради України 

ведуться державною мовою з урахуванням положень Закону України 

«Про засади державної мовної політики». У разі виступу російською, іншими 

мовами національних меншин України промовець повідомляє головуючого на 

пленарному засіданні, а апарат Верховної Ради України здійснює синхронний 

llсреклад такого виступу на державну мову із трансляцією llсрекладу у залі 

засідань Верховної Ради України. 

Змінами до Закону Україн!! «Про засади державної мовної 1І0літики» 

встановлюється вимога щодо обов'язкового перекладу ВИСТУllів на lIленаРIІОМУ 
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засіданні Верховної Ради України, якщо вони виголошуються не державною 

мовою. 

Відтак, реалізація таких законодавчих пропозицій призведе до 

необхідності вишукання додаткових коштів із державного бюджету на 

забезпечення перекладу іншомовних виступів під час проведення пленарних 
засідань Верховної Ради України. 

Однак, в порушення частини першої статті 27 Бюджетного кодексу 

України та частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради України, 

автором не надано фінансово-економічне обгрунтування (включаючи відповідні 

розрахунки) та пропозиції щодо покриття витрат державного бюджету для 

досягнення його збалансованості. 

Крім того, термін набрання чинності законом не узгоджується з частиною 

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

надходження бюджету та збільшують витрати бюджету) і приймаються після 

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

бюджетного періоду, що настає за плановим. 

Міністерство фінансів України не підтримує прийняття законопроекту і 

зазначає, що у Державному бюджеті України на 2013 рік видатки на його 

реалізацію не передбачені. 

На даний час висновок Головного науково-експертного управління 

Апарату Верховної Ради України не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо ведення пленарних засідань Верховної Ради України 
(реєстр. N!! 2243а від 05.06.2013), поданий народним депутатом України 

Гурвіцем Е.Й. є таким, що має вплив на показники бюджету (призведе до 
збільшення видатків державного бюджету). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

раніше 1 січня 2016 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу 
прийнятгя закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради 

України. 

1.2.51. СЛУХАЛИ: 
Інформацію щодо проекту Закону України про внесення змін до Закону 

України «Про державні нагороди України» (щодо запровадження почесного 

звання «Заслужений працівник місцевого самоврядування України») 

(реєстр. N!! 2234а від 05.06.2013), поданий народними депутатами України 
Парасківим о.д., Брайком с.Б. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та понереднього розгляду заКОIІОllроекту є 

Комітет з lIитань державного будівництва та місцевого самоврядування. 
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засіданні Верховної Ради України, якщо вони виголошуються не державною 
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Законопроектом пропонується доповнити статтю 1 О Закону У країни 

«Про державні нагороди України», запровадивши почесне звання «Заслужений 

працівник місцевого самоврядування України» та визначити коло суб'єктів, 

яким може бути присвоєно таке звання. 

Згідно з пояснювальною запискою, реалізація положень законопроекту не 

потребує додаткових фінансових витрат з державного бюджету, оскільки 

присвоєння цього звання (з врученням відповідних відзнак) буде проводитись 

за рахунок відповідного зменшення кількості присвоєних звань працівникам 

місцевих органів самоврядування різних інших галузей праці. 

Однак, таке твердження є невмотивованим. Насамперед, за рахунок 

коштів державного бюджету забезпечується виготовлення нагрудних знаків і 

посвідчень до почесних звань. 

Згідно із законодавством про оплату праці, якщо особа має почесне 

звання, вона має право на підвищення посадового окладу (доплати) за умови, 

що ті діяльність за профілем збігається з почесним званням. Такі надбавки 

працівникам бюджетної сфери будуть виплачуватись з державного і місцевих 

бюджетів. 

Відповідно до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги веред 

Україною» громадянам України встановлюються пенсії за особливі заслуги 

перед Україною, зокрема, особам, відзначеним почесним зваНl-lЯМ України 

(як надбавка до розміру пенсії, на яку має право особа згідно із законом). При 

цьому, різниця між сумою пенсії за особливі заслуги та розміром пенсії, на яку 

має право особа згідно із законом, забезпечується за рахунок коштів 

Державного бюджету України. 

Крім того, законодавча пропозиція розширює коло осіб, яким 

присвоюються почесні звання, включаючи до переЛІКУ «осіб, які мають 

посадові повноваження щодо ЗДlИснення організаційно-розпорядчих та 

консультативно-дорадчих функцій». 

Таким чином реалізація положень законопроекту вимагає додаткових 

видатків з державного і місцевих бюджетів, обсяг яких всупереч вимогам 

частини першої статті 27 Бюджетного кодексу та частини третьої статті 91 
Регламенту Верховної Ради України авторами законодавчої ініціативи не 

обраховано. 

Крім того, визначений термін набрання чинності закону не відповідає 

частині третій статті 27 Бюджетного кодексу України, відповідно до якої 
закони або їх окремі положення, які впливають на показники бюджету і 

приймаються після І 5 липня року, що передує плановому, вводяться в дію не 
раніше початку бюджетного періоду року, що настає за плановим. 

Міністерство фінансів України не підтримує законопроект. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про державні нагороди України» (щодо запровадження почесного звання 

«Заслужений працівник місцевого самоврядування України») (реєстр. N2 2234а 
від 05.06.2013), І!оданий народними депутатами України ПараскіВЮ\,j о.д., 
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Брайком С.Б., має вплив на показники бюджету (збільшує видатки державного і 

місцевих бюджетів). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

раніше 1 січня 2016 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу 
прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

державного будівництва та місцевого самоврядування. 

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні» (щодо встановлення деяких 

засад конкуренції на ринку комунальних послуг) (реєстр. N!! 2161 а 
від 29.05.2013), поданий народним депутатом України Миримським Л.Ю. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування. 

Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», ДОІІОВНИВШИ положеннями які 
встановлюють обов'язковість підготовки та проведення органами місцевого 

самоврядування конкурсу серед підприємств усіх форм власності з метою 

визначення суб'єкта господарювання для безпосереднього управління 

об'єктами житлово-комунального господарства, побутового, торговельного 

обслуговування, транспорту і зв'язку, що перебувають у комунальній власності 

відповідних територіальних громад, а також їх належного утримання та 

ефективної експлуатації, надання послуг населенню необхідного рівня та 

якості. 

Реалізація положень законопроекту, як зазначається у пояснювальній 

записці, не потребує видатків з державного бюджету. 

Водночас організація конкурсу відповідно до законодавства 

потребуватиме від органу місцевого самоврядування здійснення певних витрат 

(наприклад, на підготовку конкурсної документації та оприлюднення 

конкурсних умов, забезпечення претендентів (учасників) необхідними 

документами тощо), що мають проводитись з відповідного місцевого бюджету, 
а отже виникне необхідність у додаткових коштах. 

Однак, всупереч вимогам частини першої статті 27 Бюджетного кодексу 
України та частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради України до 
законопроекту не надано фінансово-економічне обrрунтування (включаючи 

відповідні розрахунки), а також пропозиції щодо досягнення збалансованості 

бюджету. 

Крім того, зазначений автором термін набрання чинності закону не 
відповідає частині третій статті 27 Бюджетного кодексу України, відповідно до 
якої закони або їх окремі положення, які впливають на показники бюджету і 

приймаються після 15 липня року, що передує плановому, вводяться в дію не 
раніше початку бюджетного періоду року, що настає за плановим. 
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Міністерство фінансів не підтримує ПРИЙНЯ'ІТя законопроекту, оскільки: 
- невизначеними є умови та процедура проведення органами місцевого 

самоврядування передбаченого законопроектом конкурсу, тому не має 

можливості спрогнозувати з прийнятною точністю вплив реалізації цієї норми 

на дохідну чи видаткову частину місцевих бюджетів; 
- реалізація норми щодо обов'язковості підготовки та проведення 

конкурсу серед підприємств усіх форм власності з метою ведення ними 

господарської діяльності для забезпечення потреб територіальних громад всіма 

органами місцевого самоврядування (особливо сіл, селищ та міст районного 

значення із невеликою кількістю населення та обсягом бюджету) є обтяжливим 

як у фінансовому, так і в організаційному аспекті. На сьогодні в Україні понад 

11,5 тисяч бюджетів місцевого самоврядування, переважна їх більшість є 
дотаційними. Населення понад 60 відсотків таких сіл, селищ, міст складає 

менш, ніж 1,5 тис. осіб. 
За узагальнюючим висновком Головного науково-експертного управління 

Апарату Верховної Ради України за результатами розгляду в першому читанні 

законопроект доцільно відхилити. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» (щодо встановлення деяких засад 

конкуренції на ринку комунальних послуг) (реєстр. N!! 2161а від 29.05.2013), 
поданий народним депутатом України Миримським Л.Ю., може призвести до 

збільшення видатків місцевих бюджетів. 

У разі ПРИЙНЯ'ІТя відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

раніше 1 січня 2016 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу 
ПРИЙНЯ'ІТя закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради У країни з питань 

державного будівництва та місцевого самоврядування. 

1.2.53. СЛУХАЛИ: 
Інформацію щодо проекту Закону України про зелені насадження міст та 

інших населених пунктів (реєстр. N!! 2625 (доопрац.) від 11.07.2013), поданий 
народними депутатами України Балицьким Є.В. та іншими. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації 
наслідків Чорнобильської катастрофи. 

Законопроект має на меті сформулювати необхідні законодавчі 

положення щодо створення, утримання, охорони, відновлення і захисту зелених 

насаджень, для досягнення якої пропонується розробити механізм державного 

управління та І(ОНТРОЛЮ в галузі захисту зелених насаджень; забезпечити 

державний облік зелених насаджень; встановити вимоги щодо режиму 

використання зелених зон та інших озеленених територій; визначити права та 

обов'язки громадян та юридичних осіб при виконанні ВИМОГ щодо захисту 
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зелених насаджень; розробити економічний механізм захисту зелених 

насаджень; встановити нормативи, обсяги та умови відновлення зелених зон 

(компенсаційного озеленення); встановити відповідальність за порушення 

вимог із захисту зелених насаджень. 

Згідно із законопроектом фінансове забезпечення заходів на створення, 

охорону, утримання та відтворення зелених насаджень населених пунктів 

здійснюється серед іншого за рахунок коштів місцевих бюджетів. 
Поряд з тим, визначаючи ряд заходів для їх забезпечення з місцевих 

бюджетів, законопроектом до повноважень сільських, селищних і міських рад у 

такій сфері, зокрема, віднесено: 

створення, у разі необхідності, органів і служб для забезпечення 

здійснення з іншими суб'єктами комунальної власності охорони, утримання та 

відтворення зелених насаджень, як елементів благоустрою населених пунктів, 
визначення повноважень цих органів (служб) (частина друга статті 8); 

утворення інспекції з благоустрою населених пунктів для здійснення 

контролю за станом благоустрою населених пунктів, виконання Правил 

благоустрою території населеного пункту, в тому числі організації озеленення, 

охорони використання та відтворення зелених насаджень (частина дев'ята 

статті 8). 
Втілення таких пропозицій буде мати наслідком додаткове навантаження 

на місцеві бюджети. При цьому запропонована у законопроекті сплата 

відновної вартості за видалення зелених насаджень нівелюється 

компенсаційним озелененням, вартість якого зменшує розмір відновної 

вартості. 

Однак, в порушення частини першої статті 27 Бюджетного кодексу 

України та частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради України до 
законопроекту не надано фінансово-економічне обгрунтування (включаючи 

відповідні розрахунки), а також пропозиції щодо скорочення витрат бюджету та 

джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості 

бюджету. 

Крім того, зазначений у законопроекті термін набрання чинності законом 

не відповідає частині третій статті 27 Бюджетного кодексу України, відповідно 
до якої закони або Їх окремі положення, які впливають на показники бюджету і 

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

Міністерство фінансів України звертає увагу, що законопроект дублює 

положення нормативно-правових актів, які діють в зазначеній сфері, а саме 

законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про охорону 

навколишнього природного середовища», «Про рослинний світ» та Порядку 

видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів від 01.07.2006 року N2 1045 і не підтримує його 

прийняття. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про зелені насадження міст та інших населених 
пунктів (реєстр. N22625 (доопрац.) від 11.07.2013), поданий народними 
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державних службовців апаратів центральних органів виконавчої влади у разі 

звільнення керівника центрального органу; 
розділом V «Припинення державної служби» Закону України 

«Про державну службу» не передбачено, що звільнення Міністра чи керівника 

центрального органу виконавчої влади є підставою для припинення державної 

служби іншим державним службовцям); 

запропоноване встановлення керівникам центральних органів 

виконавчої влади та керівникам структурних підрозділів цих органів 

додаткових гарантій щодо звільнення з посади суперечить нормам Закону 

України «Про державну службу» стосовно рівня професійної компетентності 

державного службовця, вимог профілю професійної компетентності відповідної 

посади державної служби тощо; 

- реалізація законопроекту потребуватиме видатків з державного бюджету 

на оплату праці керівників центральних органів виконавчої влади чи керівників 

структурних підрозділів цих органів у разі ліквідації органу до досягнення 

трирічного терміну з дати призначення вказаних осіб на посаду за ініціативою 

суб'єкта призначення. 

Відтак, до законопроекту належало надати фінансово-економічне 

обrpунтування (включаючи відповідні розрахунки) та пропозиції щодо 

збалансування державного бюджету, як визначено частиною першою статті 27 
Бюджетного кодексу України та частиною третьою статті 91 Регламенту 

Верховної Ради України. 

Крім того, термін набрання чинності законом, вказаний у законопроекті, 

не узгоджується з частиною третьою статті 27 Бюджетного кодексу України, 
згідно з якою закони України або їх окремі положення, які впливають на 

показники бюджету (зменшують надходження бюджету та збільшують витрати 

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

УХВAЛИJШ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо гарантій здійснення права на працю) (реєстр. N2 2279а 
від 10.06.2013), ноданий народним депутатом України Слюз Т.Я., має вплив на 
показники бюджету (може призвести до збільшення видатків державного 

бюджету). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

раніше 1 січня 2016 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу 
прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

державного будівництва та місцевого самоврядування. 

1.2.55. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про спеціально УlІовноважений 

орган з питань запобігання та протидії корупції (реєстр. N2 2523а 
від 04.07.2013), внесений народним депутатом України Яценюком АЛ. 
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державних службовців апаратів центральних органів виконавчої влади у разі 

звільнення керівника центрального органу; 
розділом V «Припинення державної служби» Закону України 

«Про державну службу» не передбачено, що звільнення Міністра чи керівника 

центрального органу виконавчої влади є підставою для припинення державної 

служби іншим державним службовцям); 

запропоноване встановлення керівникам центральних органів 

виконавчої влади та керівникам структурних підрозділів цих органів 

додаткових гарантій щодо звільнення з посади суперечить нормам Закону 

України «Про державну службу» стосовно рівня професійної компетентності 

державного службовця, вимог профілю професійної компетентності відповідної 

посади державної служби тощо; 

- реалізація законопроекту потребуватиме видатків з державного бюджету 

на оплату праці керівників центральних органів виконавчої влади чи керівників 

структурних підрозділів цих органів у разі ліквідації органу до досягнення 

трирічного терміну з дати призначення вказаних осіб на посаду за ініціативою 

суб'єкта призначення. 

Відтак, до законопроекту належало надати фінансово-економічне 

обrpунтування (включаючи відповідні розрахунки) та пропозиції щодо 

збалансування державного бюджету, як визначено частиною першою статті 27 
Бюджетного кодексу України та частиною третьою статті 91 Регламенту 

Верховної Ради України. 

Крім того, термін набрання чинності законом, вказаний у законопроекті, 

не узгоджується з частиною третьою статті 27 Бюджетного кодексу України, 
згідно з якою закони України або їх окремі положення, які впливають на 

показники бюджету (зменшують надходження бюджету та збільшують витрати 

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

УХВAЛИJШ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо гарантій здійснення права на працю) (реєстр. N2 2279а 
від 10.06.2013), ноданий народним депутатом України Слюз Т.Я., має вплив на 
показники бюджету (може призвести до збільшення видатків державного 

бюджету). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

раніше 1 січня 2016 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу 
прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

державного будівництва та місцевого самоврядування. 

1.2.55. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про спеціально УlІовноважений 

орган з питань запобігання та протидії корупції (реєстр. N2 2523а 
від 04.07.2013), внесений народним депутатом України Яценюком АЛ. 
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Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією. 

Законопроектом передбачається створення спеціально уповноваженого 

органу з питань запобігання та протидії корупції Національного 

антикорупційного бюро (далі - Бюро), як спеціально уповноваженого 

державного правоохоронного органу із спеціальним статусом, 

підпорядкованим, підконтрольним і підзвітним Верховній Раді України. На 

Бюро покладатиметься попередження, виявлення, припинення та розкриття 

корупційних правопорушень. 

Також законопроектом визначено правову основу, принципи, функції та 

завдання діяльності Бюро, гарантії незалежності Бюро, права, обмеження та 

відповідальність працівників Бюро, структура, загальна чисельність, фінансове 

та матеріально-технічне забезпечення діяльності Бюро, соціальний захист його 

працівників, міжнародне співробітництво, контроль і нагляд за діяльністю 

Бюро. 

При цьому, передбачається створення Бюро на базі спеціальних 

підрозділів по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю Служби 

безпеки України, підрозділів Головного управління боротьби з організованою 

злочинністю МВС України та підрозділів внутрішньої безпеки органів 
державної влади, які ліквідуються (частина перша та друга статті 13), та 

встановлення загальної чисельності Бюро 1500 осіб, у тому числі до 1200 осіб 
рядового і начальницького складу (частина перша статті 14). 

На думку автора законопроекту, прийняття проекту закону не вимагатиме 

збільшення видатків державного бюджету, оскільки фінансування та 

забезпечення матеріально-технічною базою Бюро здійснюватиметься в межах 

коштів, що передбачені на фінансування підрозділів державних органів, на базі 

яких буде створено Бюро та які будуть ліквідовані. 

Однак, Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку 

зазначає, що створення та утримання Бюро призведе до збільшення видатків 

державного бюджету, оскільки запропонована ліквідація підрозділів державних 

органів, на базі яких буде створюватися Бюро, потребуватиме додаткових 

коштів з державного бюджету на виплату працівникам вихідної допомоги при . . 
ЗВІЛьненНІ. 

Разом з тим, автором законопроекту не визначено точний показник 

скорочення чисельності працівників відповідних органів та не передбачено 

внесення змін (в частині уточнення чисельності) до законів України 

«Про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх справ 

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

тощо. Загалом до законопроекту не надано фінансово-економічне 
обrрунтування (включаючи відповідні розрахунки) та пропозиції змін до 

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

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

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією. 

Законопроектом передбачається створення спеціально уповноваженого 

органу з питань запобігання та протидії корупції Національного 

антикорупційного бюро (далі - Бюро), як спеціально уповноваженого 

державного правоохоронного органу із спеціальним статусом, 

підпорядкованим, підконтрольним і підзвітним Верховній Раді України. На 

Бюро покладатиметься попередження, виявлення, припинення та розкриття 

корупційних правопорушень. 

Також законопроектом визначено правову основу, принципи, функції та 

завдання діяльності Бюро, гарантії незалежності Бюро, права, обмеження та 

відповідальність працівників Бюро, структура, загальна чисельність, фінансове 

та матеріально-технічне забезпечення діяльності Бюро, соціальний захист його 

працівників, міжнародне співробітництво, контроль і нагляд за діяльністю 

Бюро. 

При цьому, передбачається створення Бюро на базі спеціальних 

підрозділів по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю Служби 

безпеки України, підрозділів Головного управління боротьби з організованою 

злочинністю МВС України та підрозділів внутрішньої безпеки органів 
державної влади, які ліквідуються (частина перша та друга статті 13), та 

встановлення загальної чисельності Бюро 1500 осіб, у тому числі до 1200 осіб 
рядового і начальницького складу (частина перша статті 14). 

На думку автора законопроекту, прийняття проекту закону не вимагатиме 

збільшення видатків державного бюджету, оскільки фінансування та 

забезпечення матеріально-технічною базою Бюро здійснюватиметься в межах 

коштів, що передбачені на фінансування підрозділів державних органів, на базі 

яких буде створено Бюро та які будуть ліквідовані. 

Однак, Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку 

зазначає, що створення та утримання Бюро призведе до збільшення видатків 

державного бюджету, оскільки запропонована ліквідація підрозділів державних 

органів, на базі яких буде створюватися Бюро, потребуватиме додаткових 

коштів з державного бюджету на виплату працівникам вихідної допомоги при . . 
ЗВІЛьненНІ. 

Разом з тим, автором законопроекту не визначено точний показник 

скорочення чисельності працівників відповідних органів та не передбачено 

внесення змін (в частині уточнення чисельності) до законів України 

«Про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх справ 

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

тощо. Загалом до законопроекту не надано фінансово-економічне 
обrрунтування (включаючи відповідні розрахунки) та пропозиції змін до 

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

не відповідає вимогам частини першої статті 27 Бюджетного кодексу України 
та частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради України. 
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Зважаючи на зазначене, Міністерство фінансів України не має 

можливості розрахувати точний обсяг додаткових видатків державного 

бюджету та не підтримує прийняття даного законопроекту. 

У Прикінцевих та перехідних положеннях до законопроекту 
пропонується внести зміни до Кримінального процесуального та 

Кримінального кодексів України, Кодексу України про адМіНІстративні 

правопорушення, законів України «Про основи національної безпеки України», 

«Про прокуратуру», «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про засади 

запобігання і протидії корупції» та «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть 

участь у кримінальному судочинстві». 

При цьому, у змінах до Кримінального кодексу України, зокрема, 

запропоновано встановити відповідальність за втручання та перешкоджання 

діяльності співробітника Бюро шляхом накладання штрафу від 1000 до 3000 
неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправними роботами на 

строк до 2 років, або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на 
строк до 3 років, або позбавленням волі на той самий строк. Ті самі дії, якщо 
вони перешкодили запобіганню злочину чи затриманню особи, яка його 

вчинила, або вчинені службовою особою з використанням свого службового 

становища, - караються позбавленням волі на строк від 8 до 1 О років. Такі 
положення матимуть опосередкований вплив на показники бюджету (можуть 

призвести до збільшення доходів бюджету від надходження адміністративних 

штрафів та збільшення видатків бюджету на утримання засуджених осіб у разі 

виявлення відповідних правопорушень). 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про спеціально уповноважений орган з питань 
запобігання та протидії корупції (реєстр. Н!! 2523а від 04.07.2013), внесений 
народним депутатом України Яценюком А.П., має вплив на показники бюджету 

(призведе до збільшення видатків державного бюджету та може призвести до 

збільшення доходів бюджету від надходження адміністративних штрафів у разі 

виявлення відповідних правопорушень). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 
раніше І січня 2016 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу 
прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

боротьби з організованою злочинністю і корупцією. 

1.2.56. СЛУХАЛИ: 
Про проект Закону України про кредитні рейтинги та діяльність 

рейтингових агентств (реєстр. Н!! 2422а від 25.06.2013), поданий народними 
депутатами України Мошаком с.М., Кунченком ОЛ. 

Відмітили: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет Верховної РаДIІ 

України з питань фінансів і банківської діяльності. 
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Законопроект спрямований на встановлення правових засад визначення 

кредитних рейтингів та їх використання, приведення діяльності рейтингових 
агентств в Україні у відповідність до світових стандартів, посилення вимог до 

їх діяльності, встановлення відповідальності для рейтингових агентств за 

порушення вимог законодавства. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що законопроект потребує доопрацювання з урахуванням висловлених 

зауважень. 

Зокрема, згідно із статтею 4-1 Закону України «Про державне 

регулювання ринку цінних паперів в Україні» визначено, що державні цінні 
папери та цінні папери, емітовані Державною іпотечною установою, не 

потребують рейтингової оцінки. А даним законопроектом не врегульовано 

порядок надання рейтингової оцінки, в тому числі - звільнення від 

рейтингуваНI!Я державних цінних паперів. Зазначене може призвести до 

негативних наслідків на ринку державних цінних паперів в Україні та 

збільшення бюджетних видатків через потенційну ймовірність обов'язкового 
рейтингування державних цінних паперів. 

Статтею 21 законопроекту передбачено встановити відповідальність 

рейтингових агентств за порушення вимог цього Закону шляхом застосування 

адміністративно-господарських санкцій (зокрема, накладання штрафу у розмірі 

до 500-5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). Зазначене може 
призвести до збільшення доходів державного бюджету від штрафів у разі 

виявлення відповідних порушень. 

Належить також відмітити, що авторами цього законопроекту подано на 

розгляд Верховної Ради України системно пов'язаний з ним законопроект 

«Про внесення змін до Бюджетного кодексу України у зв'язку із прийняття 

Закону України «Про кредитні рейтинги та діяльність рейтингових агентств» 

(реєстр. N!! 2423а), згідно з яким відповідна місцева рада зобов'язана мати 

чинний кредитний рейтинг, визначений рейтинговим агентством, у разі 

здійснення запозичень до місцевих бюджетів. Міністерство фінансів України не 

підтримує прийняття такого законопроекту, оскільки висока вартість послуги із 

встановлення кредитного рейтингу призведе до того, ЩО суб'єкт 

господарювання, який належить до державного (комунального) сектору 

економіки не зможе собі дозволити отримати рейтинг навіть за національною 

рейтинговою шкалою для отримання запозичення із державною (місцевою) 

підтримкою. 

УХВAJШЛИ: 

І. Проект Закону України про кредитні рейтинги та діяльність 
рейтингових агентств (реєстр. N!! 2422а від 25.06.2013), поданий народними 
депутатами України Мошаком с.М., Кунченком ол., має вплив на показники 

бюджету (потребуватиме додаткових видатків державного та місцевих 
бюджетів на встановлення кредитного рейтингу, та може призвести до 

збільшення доходів бюджету від штрафів у разі виявлених відповідних 

порушень). 
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Уразі прийнятrя відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 

вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

раніше 1 січня 2016 року. 
2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

фінансів і банківської діяльності. 

1.2.57. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про повернення у державну 

власність цілісного майнового комплексу Публічного акціонерного товариства 
«АрселорМітrал Кривий Ріг» (реєстр. И!! 2381а від 20.06.2013), поданий 

народними депутатами України Симоненком П.М., Баланді ним с.В. 

Відмітили: 
Головним з опрацювання законопроекту є Комітет Верховної Ради 

України з питань економічної політики. 

Законопроектом пропонується повернути у власність держави цілісний 

майновий комплекс Публічного акціонерного товариства «АрселорМітrал 
Кривий Ріг» та доручити Уряду передбачити у проекті Закону «Про Державний 

бюджет У країни на 2014 рік» необхідні кошти на здійснення відповідних 

заходів. 

Відповідно до CTaтri 41 Конституції України примусове відчуження 

об'єктів права приватної власності може бути застосоване лише як виняток з 

мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, 

та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості. Примусове 

відчуження таких об'єктів з наступним повним відшкодуванням Їх вартості 

допускається лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану. Однак у 

законопроекті не визначено порядок, умови та мотиви суспільної необхідності 

повернення у державну власність цілісного майнового комплексу Публічного 

акціонерного товариства «АрселорМітrал Кривий Ріг». 
Міністерство фінансів України також зазначає, що законопроект не 

відповідає частині дев'ятій CTaтri 27 Закону У країни «Про приватизацію 

державного майна», згідно із якою приватизований об'єкт, включаючи 

земельну ділянку підлягає поверненню у державну власність у разі розірвання в 

судовому порядку договору купівлі-продажу у зв'язку з невиконанням 

покупцем договірних зобов'язань. 

Загалом Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку 

зазначає, що реалізація законопроекту потребуватиме виділення коштів з 

державного бюджету в сумі не менше 24,2 млрд гривень на відшкодування 
вартості пакетів акцій, які визнаються об'єктом відчуження та заllропоновано 

повернути у державну власність, а відтак не підтримує даний законопроект. 

Крім того, суб'єктом права законодавчої ініціативи не забезпечено 

виконання вимог CTaтri 27 Бюджетного кодексу України та CTaтri 91 
Регламенту Верховної Ради України, відповідно до яких до законопроекту 

прийнятrя якого призведе до зміни показників бюджету. має бути додано 

фінансово-економічне обrрунтування (включаючи відповідні розрахунки), 
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зазначає, що реалізація законопроекту потребуватиме виділення коштів з 

державного бюджету в сумі не менше 24,2 млрд гривень на відшкодування 
вартості пакетів акцій, які визнаються об'єктом відчуження та заllропоновано 

повернути у державну власність, а відтак не підтримує даний законопроект. 

Крім того, суб'єктом права законодавчої ініціативи не забезпечено 

виконання вимог CTaтri 27 Бюджетного кодексу України та CTaтri 91 
Регламенту Верховної Ради України, відповідно до яких до законопроекту 

прийнятrя якого призведе до зміни показників бюджету. має бути додано 

фінансово-економічне обrрунтування (включаючи відповідні розрахунки), 
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а також пропозиції щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових 

надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про повернення у державну власність цілісного 
майнового комплексу Публічного акціонерного товариства «АрселорМіттал 

Кривий Ріг» (реєстр. Х!! 2381а від 20.06.2013), поданий народними депутатами 
України Симоненком П.М., Баландіним с.в., має вплив на показники бюджету 

(потребуватиме додаткових витрат державного бюджету). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року віl:l має 

вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

раніше 1 січня 2016 року. 
2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

економічної політики. 

1.2.58. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до статті 215 

Податкового кодексу України (щодо підвищення ставок акцизного збору на 

слабоалкогольні напої) (реєстр. Х!! 2385а від 21.06.2013), поданий народними 
депутатами України Бахтеєвою Т.д., Мірошниченком Ю.Р., Дубілем 8.0. та 
іншими. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується з 1 січня 2014 року збільшити ставку 
акцизного податку на алкогольні напої за кодом згідно з УКТ ЗЕД 2206: 
зброджені напої (сидр, перрі, напій медовий); суміші із зброджених навоїв та 

суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями (з додаванням спирту), -
з 49,49 до 148,00 гривень за 1 літр 1 ОО-відсоткового спирту. 

Проте, Міністерство фінансів України зазначає, що у пояснювальній 

записці до законопроекту йде мова про зовсім інші напої, а саме про 

слабоалкогольні напої міцністю від 1,2% до 8,5%. Такі напої також називають 
«алкопоп» серед них найпопулярнішими є «Ром-Кола», «Джин-Тонію>, 

«Лонгер», та відповідно дО УКТЗЕД належать до коду 2208 (спирт етиловий, 
спиртові напої, лікери та інші напої, що містять спирт). 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку вважає, 

що законопроект не відповідає цілям, завданням та фінансово-економічному 

обrрунтуванню, задекларованим авторами у пояснювальній записці до проекту 

закону, та не підтримує його прийняття. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до статті 215 Податкового 
кодексу України (щодо підвищення ставок акцизного збору на слабоалкогольні 

напоі) (реєстр. Х!! 2385а від 21.06.2013), поданий народними депутатами 

України Бахтеєвою Т.Д., Мірошниченком Ю.Р., Дубілем 8.0. та іншими, 
матиме вплив на показники бюджету (призведе до збільшення доходів 

91 

а також пропозиції щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових 

надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про повернення у державну власність цілісного 
майнового комплексу Публічного акціонерного товариства «АрселорМіттал 

Кривий Ріг» (реєстр. Х!! 2381а від 20.06.2013), поданий народними депутатами 
України Симоненком П.М., Баландіним с.в., має вплив на показники бюджету 

(потребуватиме додаткових витрат державного бюджету). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року віl:l має 

вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

раніше 1 січня 2016 року. 
2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

економічної політики. 

1.2.58. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до статті 215 

Податкового кодексу України (щодо підвищення ставок акцизного збору на 

слабоалкогольні напої) (реєстр. Х!! 2385а від 21.06.2013), поданий народними 
депутатами України Бахтеєвою Т.д., Мірошниченком Ю.Р., Дубілем 8.0. та 
іншими. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується з 1 січня 2014 року збільшити ставку 
акцизного податку на алкогольні напої за кодом згідно з УКТ ЗЕД 2206: 
зброджені напої (сидр, перрі, напій медовий); суміші із зброджених навоїв та 

суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями (з додаванням спирту), -
з 49,49 до 148,00 гривень за 1 літр 1 ОО-відсоткового спирту. 

Проте, Міністерство фінансів України зазначає, що у пояснювальній 

записці до законопроекту йде мова про зовсім інші напої, а саме про 

слабоалкогольні напої міцністю від 1,2% до 8,5%. Такі напої також називають 
«алкопоп» серед них найпопулярнішими є «Ром-Кола», «Джин-Тонію>, 

«Лонгер», та відповідно дО УКТЗЕД належать до коду 2208 (спирт етиловий, 
спиртові напої, лікери та інші напої, що містять спирт). 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку вважає, 

що законопроект не відповідає цілям, завданням та фінансово-економічному 

обrрунтуванню, задекларованим авторами у пояснювальній записці до проекту 

закону, та не підтримує його прийняття. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до статті 215 Податкового 
кодексу України (щодо підвищення ставок акцизного збору на слабоалкогольні 

напоі) (реєстр. Х!! 2385а від 21.06.2013), поданий народними депутатами 

України Бахтеєвою Т.Д., Мірошниченком Ю.Р., Дубілем 8.0. та іншими, 
матиме вплив на показники бюджету (призведе до збільшення доходів 
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державного бюджету та бюджету Автономної Республіки Крим від акцизного 

ІІодатку). 
У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

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

підрозділу 6 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України 
(реєстр. N!1 2384а від 20.06.2013), поданий Кабінетом Міністрів України. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується з 1 січня 2014 року встановити граничний 
максимальний розмір орендної плати на рівні 3% нормативної грошової оцінки 
землі (замість 12%) для земельних ділянок, що використовуються для 

аквакультури (рибництва). 

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

при визначенні міжбюджетних трансфертів, отже, розширення кола 

застосування пільгового оподаткування з її сплати призведе до втрат 

відповідних доходів місцевих бюджетів. Згідно із статтею 103 цього Кодексу 
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. Подані до законопроекту документи не містять пропозицій щодо 

компенсації місцевим бюджетам таких коштів. 

Таким чином, запропоновані норми законопроекту, у разі їх реалізації, 
призведуть до зменшення доходів місцевих бюджетів та потребуватимуть 

додаткових видатків державного бюджету для компенсації відповідних втрат 

доходів місцевих бюджетів. 

Незважаючи на можливі втрати доходів бюджету, автором законопроекту 

не надано фінансово-економічне обrрунтування (включаючи відповідні 

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). 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що підтримує законопроект, та вважає, що його прийняття сприятиме розвитку 

діяльності суб'єктів аквакультури. 
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державного бюджету та бюджету Автономної Республіки Крим від акцизного 

ІІодатку). 
У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

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

підрозділу 6 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України 
(реєстр. N!1 2384а від 20.06.2013), поданий Кабінетом Міністрів України. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується з 1 січня 2014 року встановити граничний 
максимальний розмір орендної плати на рівні 3% нормативної грошової оцінки 
землі (замість 12%) для земельних ділянок, що використовуються для 

аквакультури (рибництва). 

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

при визначенні міжбюджетних трансфертів, отже, розширення кола 

застосування пільгового оподаткування з її сплати призведе до втрат 

відповідних доходів місцевих бюджетів. Згідно із статтею 103 цього Кодексу 
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. Подані до законопроекту документи не містять пропозицій щодо 

компенсації місцевим бюджетам таких коштів. 

Таким чином, запропоновані норми законопроекту, у разі їх реалізації, 
призведуть до зменшення доходів місцевих бюджетів та потребуватимуть 

додаткових видатків державного бюджету для компенсації відповідних втрат 

доходів місцевих бюджетів. 

Незважаючи на можливі втрати доходів бюджету, автором законопроекту 

не надано фінансово-економічне обrрунтування (включаючи відповідні 

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). 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що підтримує законопроект, та вважає, що його прийняття сприятиме розвитку 

діяльності суб'єктів аквакультури. 
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УХВAJШЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до стапі 288 та підрозділу 6 
розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України 

(реєстр. И~ 2384а від 20.06.2013), поданий Кабінетом Міністрів України, матиме 
вплив на показники бюджету (призведе до зменшення доходів місцевих 

бюджетів від орендної плати за землю та потребуватиме додаткових видатків 

державного бюджету для компенсації відповідних втрат доходів місцевих 

бюджетів). 

У разі прийняпя відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

раніше 1 січня 2016 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. 

1.2.60. СЛУXAJШ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до стапі 213 

Податкового кодексу України щодо звільнення окремих категорій громадян від 

сплати акцизного податку за ввезення на територію України деяких видів 

транспортних засобів (реєстр. -N"Q 2379а від 20.06.2013), поданий народними 

депугатами України Мирним О.Б., Мірошниченком І.М. 

ВідмітИJІИ: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується з І січня 2014 року звільнити від 

акцизного податку легкові автомобілі (з кількістю місць для сидіння 6-9) при 
ввезенні фізичними особами, на утриманні яких перебуває троє чи більше 

неповнолітніх дітей або діти-інваліди (І-ІІ групи), за певних умов (автомобілі, 

що не виробляються в Україні; придбання не більше одного автомобіля на рік, 

автомобілі для власних потреб, не пов'язаних з підприємницькою діяльністю). 

Згідно з пунктами І і 2 частини третьої статті 29 Бюджетного кодексу 
України акцизний податок з транспортних засобів належить до доходів 

спеціального фонду державного бюджету, які згідно з пунктами 2 і 3 частини 
четвертої стапі 30 цього Кодексу спрямовується, насамперед, на розвиток 
мережі та утримання автомобільних доріг загального користування і субвенцію 

з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, 

ремонт та угримання вулиць і доріг комунальної власності у населених 

пунктах. 

Отже, реалізація норм законопроекту призведе до втрат доходів 

спеціального фонду державного бюджету, а відтак не зможуть бути проведені у 

запланованих обсягах видатки на розвиток та утримання автомобільних доріг. 

За оцінкою Міністерства фінансів України реалізація норм законопроекту 

СПРИЧИНИТЬ недонадходження акцизного ІІодатку з транспортних засобів у сумі 

від 1 до 16,7 млрд грн в залежності від віку автомобіля. 
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УХВAJШЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до стапі 288 та підрозділу 6 
розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України 

(реєстр. И~ 2384а від 20.06.2013), поданий Кабінетом Міністрів України, матиме 
вплив на показники бюджету (призведе до зменшення доходів місцевих 

бюджетів від орендної плати за землю та потребуватиме додаткових видатків 

державного бюджету для компенсації відповідних втрат доходів місцевих 

бюджетів). 

У разі прийняпя відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

раніше 1 січня 2016 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. 

1.2.60. СЛУXAJШ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до стапі 213 

Податкового кодексу України щодо звільнення окремих категорій громадян від 

сплати акцизного податку за ввезення на територію України деяких видів 

транспортних засобів (реєстр. -N"Q 2379а від 20.06.2013), поданий народними 

депугатами України Мирним О.Б., Мірошниченком І.М. 

ВідмітИJІИ: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується з І січня 2014 року звільнити від 

акцизного податку легкові автомобілі (з кількістю місць для сидіння 6-9) при 
ввезенні фізичними особами, на утриманні яких перебуває троє чи більше 

неповнолітніх дітей або діти-інваліди (І-ІІ групи), за певних умов (автомобілі, 

що не виробляються в Україні; придбання не більше одного автомобіля на рік, 

автомобілі для власних потреб, не пов'язаних з підприємницькою діяльністю). 

Згідно з пунктами І і 2 частини третьої статті 29 Бюджетного кодексу 
України акцизний податок з транспортних засобів належить до доходів 

спеціального фонду державного бюджету, які згідно з пунктами 2 і 3 частини 
четвертої стапі 30 цього Кодексу спрямовується, насамперед, на розвиток 
мережі та утримання автомобільних доріг загального користування і субвенцію 

з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, 

ремонт та угримання вулиць і доріг комунальної власності у населених 

пунктах. 

Отже, реалізація норм законопроекту призведе до втрат доходів 

спеціального фонду державного бюджету, а відтак не зможуть бути проведені у 

запланованих обсягах видатки на розвиток та утримання автомобільних доріг. 

За оцінкою Міністерства фінансів України реалізація норм законопроекту 

СПРИЧИНИТЬ недонадходження акцизного ІІодатку з транспортних засобів у сумі 

від 1 до 16,7 млрд грн в залежності від віку автомобіля. 
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Автором законопроекту не надано фінансово-економічне обrрунтування 

(включаючи відповідні 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). 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 
що не підтримує законопроект, зауважуючи, зокрема, що у Податковому 

кодексі України вже передбачені ряд податкових преференцій багатодітним 

сім'ям, які є економічно доцільними. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до статті 213 Податкового 
кодексу У країни щодо звільнення окремих категорій громадян від сплати 
акцизного податку за ввезення на територію України деяких видів 

транспортних засобів (реєстр. N!! 2379а від 20.06.2013), поданий народними 
депутатами України Мирним О.Б., Мірошниченком І.М., матиме вплив на 

показники бюджету (призведе до зменшення доходів спеціального фонду 

державного бюджету від акцизного податку). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

раніше І січня 2016 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. 

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

законодавчих актів України щодо заборони виробництва та обігу 

слабоалкогольних напоїв (реєстр. N!! 2319а від 18.06.2013), поданий народними 
депутатами України Мирним О.Б., Мірошниченком І.М., Головком М.Й. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується заборонити виробництво та обіг 

слабоалкогольних напоїв шляхом внесення змін до законів України 

«Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного 

і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», «Про рекламу», 

«Про особливості забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у 

зв'язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів» та Кодексу України 

про адміністративні правопорушення. 

При цьому, законопроектом пропонується стягувати штрафи за роздрібну 

чи ОІІТОВУ, включаючи імпорт або експорт, торгівлю слабоалкогольними 

напоями, діяльність з рекламування слабоалкогольних напоїв, внаслідок чого 
можуть надійти додаткові доходи до бюджету у вигляді штрафів при ВЮІВлснні 

таких праВОllорушень. 
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Автором законопроекту не надано фінансово-економічне обrрунтування 

(включаючи відповідні 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). 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 
що не підтримує законопроект, зауважуючи, зокрема, що у Податковому 

кодексі України вже передбачені ряд податкових преференцій багатодітним 

сім'ям, які є економічно доцільними. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до статті 213 Податкового 
кодексу У країни щодо звільнення окремих категорій громадян від сплати 
акцизного податку за ввезення на територію України деяких видів 

транспортних засобів (реєстр. N!! 2379а від 20.06.2013), поданий народними 
депутатами України Мирним О.Б., Мірошниченком І.М., матиме вплив на 

показники бюджету (призведе до зменшення доходів спеціального фонду 

державного бюджету від акцизного податку). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

раніше І січня 2016 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. 

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

законодавчих актів України щодо заборони виробництва та обігу 

слабоалкогольних напоїв (реєстр. N!! 2319а від 18.06.2013), поданий народними 
депутатами України Мирним О.Б., Мірошниченком І.М., Головком М.Й. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується заборонити виробництво та обіг 

слабоалкогольних напоїв шляхом внесення змін до законів України 

«Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного 

і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», «Про рекламу», 

«Про особливості забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у 

зв'язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів» та Кодексу України 

про адміністративні правопорушення. 

При цьому, законопроектом пропонується стягувати штрафи за роздрібну 

чи ОІІТОВУ, включаючи імпорт або експорт, торгівлю слабоалкогольними 

напоями, діяльність з рекламування слабоалкогольних напоїв, внаслідок чого 
можуть надійти додаткові доходи до бюджету у вигляді штрафів при ВЮІВлснні 

таких праВОllорушень. 
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Незважаючи на можливі втрати доходів бюджету, авторами 

законопроекту не надано фінансово-економічні розрахунки та пропозиції змін 

до законодавчих актів України щодо скорочення витрат бюджету та/або 

пропозиції джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення 

збалансованості бюджету, що не відповідає вимогам Бюджетного кодексу 

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

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що не підтримує законопроект, зважаючи на те, що його прийняття несе ризики 

зменшення доходів бюджету від акцизного податку у сумі 3,1 млн грн при 
умові, що рівень споживання пива збільшиться на рівень споживання 

слабоалкогольних напоїв (акцизний податок з одного літра слабоалкогольних 

напоїв міцністю 8% складає 3,96 грн, а з одного літра пива - лише 0,87 грн). 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до законодавчих актів 

України щодо заборони виробництва та обігу слабоалкогольних напоїв 

(реєстр. N!! 2319а від 18.06.2013), поданий народними депутатами України 

Мирним О.Б., Мірошниченком І.М., Головком М.Й., матиме вплив на 
показники бюджету (призведе до зменшення доходів бюджету від акцизного 

податку та може призвести до збільшення доходів бюджету у вигляді штрафів 

при виявленні відповідних правопорушень). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

раніше 1 січня 2016 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу 
прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з ни тань 

податкової та митної політики. 

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

Податкового кодексу України щодо підвищення ставок акцизного податку на 

деякі підакцизні товари (реєстр. N!! 2876-д від 03.07.2013), поданий народним 
депутатом України Хомутинніком В.Ю. та іншими. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Закононроектом пропонується збільшити ставки акцизного податку на 

пиво, спирт етиловий, алкогольні напої, тютюнові вироби, визначені в 

абсолютних значеннях, на індекс споживчих цін (4,8%). 
Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що підтримує законопроект, і вважає, що його прийняття надасть можливість 

отримати додаткоВІ надходження від акцизного податку до бюджету у 

2014 році у сумі 1,2 млрд гривень. 
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Незважаючи на можливі втрати доходів бюджету, авторами 

законопроекту не надано фінансово-економічні розрахунки та пропозиції змін 

до законодавчих актів України щодо скорочення витрат бюджету та/або 

пропозиції джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення 

збалансованості бюджету, що не відповідає вимогам Бюджетного кодексу 

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

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що не підтримує законопроект, зважаючи на те, що його прийняття несе ризики 

зменшення доходів бюджету від акцизного податку у сумі 3,1 млн грн при 
умові, що рівень споживання пива збільшиться на рівень споживання 

слабоалкогольних напоїв (акцизний податок з одного літра слабоалкогольних 

напоїв міцністю 8% складає 3,96 грн, а з одного літра пива - лише 0,87 грн). 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до законодавчих актів 

України щодо заборони виробництва та обігу слабоалкогольних напоїв 

(реєстр. N!! 2319а від 18.06.2013), поданий народними депутатами України 

Мирним О.Б., Мірошниченком І.М., Головком М.Й., матиме вплив на 
показники бюджету (призведе до зменшення доходів бюджету від акцизного 

податку та може призвести до збільшення доходів бюджету у вигляді штрафів 

при виявленні відповідних правопорушень). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

раніше 1 січня 2016 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу 
прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з ни тань 

податкової та митної політики. 

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

Податкового кодексу України щодо підвищення ставок акцизного податку на 

деякі підакцизні товари (реєстр. N!! 2876-д від 03.07.2013), поданий народним 
депутатом України Хомутинніком В.Ю. та іншими. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Закононроектом пропонується збільшити ставки акцизного податку на 

пиво, спирт етиловий, алкогольні напої, тютюнові вироби, визначені в 

абсолютних значеннях, на індекс споживчих цін (4,8%). 
Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 
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отримати додаткоВІ надходження від акцизного податку до бюджету у 

2014 році у сумі 1,2 млрд гривень. 
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УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо підвищення ставок акцизного податку на деякі підакцизні товари 

(реЄСТР.И22876-д від 03.07.2013), поданий народним депутатом України 
Хомутинніком в.ю. та іншими, матиме вплив на показники бюджету (призведе 

до збільшення доходів державного бюджету та бюджету Автономної 

Республіки Крим від акцизного податку). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 
із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

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

Податкового кодексу України щодо зміни ставок деяких податків і зборів 
(реєстр. И2 2442а від 01.07.2013), поданий Кабінетом Міністрів України. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроект розроблено на виконання вимог пункту 4 розділу ХІХ 

Податкового кодексу України щодо щорічного перегляду ставок деяких 

податків і зборів, визначених в абсолютних значеннях з метою забезпечення їх 
розмірів інфляційним процесам в економіці. 

Законопроектом пропонується з 1 січня 2014 року збільшити ставки 
податків і зборів, визначені в абсолютних значеннях (крім євро), на індекс 

споживчих цін (індекс цін виробників промислової продукції), зокрема: 

- ставки акцизного податку, збору за першу реєстрацію транспортного 

засобу, податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не 

проведено, та збору за користування радіочастотним ресурсом У країни 

збільшено на 4,8 відсотка; 
- ставки збору за спеціальне використання лісових ресурсів збільшено на 

5,5 відсотка. 
Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що прийнятгя законопроекту надасть можливість отримати додаткові доходи до 

зведеного бюджету. 

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

України щодо зміни ставок деяких податків і зборів (реЄСТР.И2 2442а 

від 01.07.2013), поданий Кабінетом Міністрів України, матиме вплив на 

показники бюджету (призведе до збільщення доходів державного та місцевих 

бюджетів). 

У разі I1РИЙНЯТГЯ відповідного закону він може набирати чинності згідно 
із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

1І0даткової та митної політики. 
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1.2.64. СЛYXAJШ: 
Інформацію про 

Податкового кодексу 

сільськогосподарських 

поданий народними 

Михальчишиним Ю.А. 

Відмітили: 

проект Закону України про внесення змін до 

України (щодо підтримки фізичних осіб 

товаровиробників) (реєстр. N!12414a від 21.06.2013), 
депутатами України Сабієм І.М., Вітівим А.М., 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом передбачається змінити механізм сплати переробними 

підприємствами податку на додану вартість, а саме, пропонується, що з 1 січня 
2014 року переробними підприємствами не буде здійснюватися перерахування 
частини податку на додану вартість за реалізовані ними молоко та молочну 

продукцію до спеціального фонду Державного бюджету України (у 2014 році 
відповідно до норм Податкового кодексу така частина складає 50 відсотків). 

Крім того, пропонується встановити спеціальну компенсацію, яка буде 

сплачуватися переробним підприємством фізичній особі - неплатнику податку 

на додану вартість за поставлене ним молоко, у розмірі ставки податку 

встановленої Податковим кодексом України. Разом з тим, починаючи з 1 січня 
2015 року зазначена спеціальна компенсація буде сплачуватися переробним 
підприємством фізичній особі - неплатнику податку на додану вартість, який є 

членом сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу, за поставлене 

ним молоко через такий кооператив. При цьому, переробне підприємство 

матиме право включати спеціальну компенсацію до податкового кредиту. 

Належить зауважити, що відповідно до пункту 1 підрозділу 2 розділу ХХ 
«Перехідні положення» Податкового кодексу України тимчасово до 1 січня 
2015 року впроваджено особливий порядок сплати податку на додану вартість 
переробними підприємствами (у 2014 році 50% - до державного бюджету та 

50% - на спецрахунок, відкритий в Казначействі). Відповідно до абзаців 

п'ятого та шостого підпункту 6 цього пункту фізичні особи - виробники молока 

мають право на отримання компенсації за поставлені ними переробним 

підприємствам молоко, а також компенсаційних виплат в рамках бюджетної 

програми «Державна підтримка галузі тваринництва» (Постанова Кабінету 

Міністрів України від 02.03.2011 N!1246 «Про затвердження Порядку 

використання сум податку на додану вартість, сплачених переробними 

підприємствами до спеціального фонду державного бюджету»). Отже, 

скасування у 2014 році законодавчих норм щодо перерахування 50 відсотків 
податку на додану вартість до державного бюджету призведе до втрат доходів 

державного бюджету, які спрямовуються на реалізацію державної програми 

«Державна підтримка галузі тваринництва». 

Згідно із звітом Державної казначейської служби України про виконання 

державного бюджету за І півріччя п.р. до спеціального фонду державного 

бюджету надходження відповідного податку становили 294,6 млн гривень. За 
розрахунками Міністерства фінансів України, при умові збереження обсягу 
поставок молочної сировини та цінової політики стосовно молочної продукції, 
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втрати доходів спеціального фонду державного бюджету у 2014 році можуть 
скласти близько 739 млн гривень. 

Однак, авторами законопроекту не надано пропозицш 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. 

Міністерство фінансів України звертає увагу, що положення 

законопроекту суперечать іншим нормам Податкового кодексу У країни та 

призведуть до реалізації різних схем податкової оптимізації з боку переробних 

підприємств, а також до неконтрольованого формування податкового кредиту 

переробними підприємствами, а відтак не підтримує прийняття такого 

законопроекту. 

УХВAJШЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 
України (щодо підтримки фізичних осіб сільськогосподарських 

товаровиробників) (реєстр. N!! 2414а від 21.06.2013), поданий народними 

депутатами України Сабієм І.М., Вітівим А.М., Михальчишиним Ю.А., матиме 

вплив на показники бюджетів (призведе до зменшення доходів спеціального 

фонду державного бюджету щодо податку на додану вартість та потребуватиме 

видатків на реалізацію державної програми «Державна підтримка галузі 

тваринництва»). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

раніше 1 січня 2016 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. 

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

кодексу України (щодо стимулювання інвестиційної діяльності в сільській 

місцевості) (реєстр. N2 2429а від 26.06.2013), поданий народним депутатом 

України Бобовим Г.Б. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 
та митної політики. 

Законопроектом пропонується з 1 січня 2015 року до 1 січня 2018 року 
звільнити від оподаткування ввізним митом устаткування (обладнання) та 

комплектуючі вироби до нього при ввезенні на митну територію України та 
поміщені у митний режим імпорту суб'єктами господарювання зі статусом 

«Інвестор, що відновлює інфраструктуру в сільській місцевості» під час 

реалізації інвестицІИНИХ проектів, відповідно до Закону України 

«Про стимулювання інвестиційної діяльності у сільській місцевості». 
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втрати доходів спеціального фонду державного бюджету у 2014 році можуть 
скласти близько 739 млн гривень. 

Однак, авторами законопроекту не надано пропозицш 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. 

Міністерство фінансів України звертає увагу, що положення 

законопроекту суперечать іншим нормам Податкового кодексу У країни та 

призведуть до реалізації різних схем податкової оптимізації з боку переробних 

підприємств, а також до неконтрольованого формування податкового кредиту 

переробними підприємствами, а відтак не підтримує прийняття такого 

законопроекту. 

УХВAJШЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 
України (щодо підтримки фізичних осіб сільськогосподарських 

товаровиробників) (реєстр. N!! 2414а від 21.06.2013), поданий народними 

депутатами України Сабієм І.М., Вітівим А.М., Михальчишиним Ю.А., матиме 

вплив на показники бюджетів (призведе до зменшення доходів спеціального 

фонду державного бюджету щодо податку на додану вартість та потребуватиме 

видатків на реалізацію державної програми «Державна підтримка галузі 

тваринництва»). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

раніше 1 січня 2016 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. 

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

кодексу України (щодо стимулювання інвестиційної діяльності в сільській 

місцевості) (реєстр. N2 2429а від 26.06.2013), поданий народним депутатом 

України Бобовим Г.Б. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 
та митної політики. 

Законопроектом пропонується з 1 січня 2015 року до 1 січня 2018 року 
звільнити від оподаткування ввізним митом устаткування (обладнання) та 

комплектуючі вироби до нього при ввезенні на митну територію України та 
поміщені у митний режим імпорту суб'єктами господарювання зі статусом 

«Інвестор, що відновлює інфраструктуру в сільській місцевості» під час 

реалізації інвестицІИНИХ проектів, відповідно до Закону України 

«Про стимулювання інвестиційної діяльності у сільській місцевості». 
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Норми законопроекту, в разі їх прийняття, матимуть вплив на зменшення 

доходної частини бюджету. Однак, його автором не надано пропозицій змін до 

законодавчих актів України щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел 

додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету. 

Це не відповідає вимогам частини першої статті 27 Бюджетного кодексу 

України та частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради України. 
Слід відмітити, що положення законопроекту щодо звільнення від 

оподаткування окремих суб'єктів суперечить принципу рівності усіх платників 

перед законом, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації, 

забезпечення однакового підходу до всіх платників податків незалежно від 

соціальної, расової, національної, релігійної приналежності, форми власності 

юридичної особи, громадянства фізичної особи, місця походження капіталу 

(підпункт 4.1.2 пункту 4.1 статті 4 Податкового кодексу України). 
Як зазначає Міністерство фінансів України, пунктом 2 статті 287 

Митного кодексу України встановлене звільнення від сплати ввізного мита 

щодо товарів, що ввозяться на митну територію України на строк не менше 

трьох років іноземними інвесторами відповідно до Закону України «Про режим 

іноземного інвестування» з метою інвестування на підставі зареєстрованих 

договорів (контрактів) або як внесок іноземного інвестора до статутного 

капіталу підприємства з іноземними інвестиціями. 

Слід зауважити, що у законопроекті є посилання на неіснуючий Закон 

України «Про стимулювання інвестиційної діяльності в сільській місцевості». 

Водночас, автор цього законопроекту подав на розгляд Верховної Ради України 

системно пов'язаний з ним законопроект «Про стимулювання інвестиційної 

діяльності в сільській місцевості» (реєстр. NQ 2427а від 26.06.2013). Тому, 

законопроекти за реєстр. NQ 2429а та NQ 2427а необхідно розглядати 

взаємоузгоджено. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку 

законопроект не підтримує. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Митного кодексу України 
(щодо стимулювання інвестиційної діяльності в сільській місцевості) 

(реєстр. NQ 2429а від 26.06.2013), поданий народним депутатом України 

Бобовим г.Б., матиме вплив на показники бюджету (призведе до зменшення 

доходів державного бюджету щодо ввізного мита). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

раніше 1 січня 2016 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. 

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

«Перехідні положення» Податкового кодексу України (щодо стимулювання 
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Норми законопроекту, в разі їх прийняття, матимуть вплив на зменшення 

доходної частини бюджету. Однак, його автором не надано пропозицій змін до 

законодавчих актів України щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел 

додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету. 

Це не відповідає вимогам частини першої статті 27 Бюджетного кодексу 

України та частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради України. 
Слід відмітити, що положення законопроекту щодо звільнення від 

оподаткування окремих суб'єктів суперечить принципу рівності усіх платників 

перед законом, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації, 

забезпечення однакового підходу до всіх платників податків незалежно від 

соціальної, расової, національної, релігійної приналежності, форми власності 

юридичної особи, громадянства фізичної особи, місця походження капіталу 

(підпункт 4.1.2 пункту 4.1 статті 4 Податкового кодексу України). 
Як зазначає Міністерство фінансів України, пунктом 2 статті 287 

Митного кодексу України встановлене звільнення від сплати ввізного мита 

щодо товарів, що ввозяться на митну територію України на строк не менше 

трьох років іноземними інвесторами відповідно до Закону України «Про режим 

іноземного інвестування» з метою інвестування на підставі зареєстрованих 

договорів (контрактів) або як внесок іноземного інвестора до статутного 

капіталу підприємства з іноземними інвестиціями. 

Слід зауважити, що у законопроекті є посилання на неіснуючий Закон 

України «Про стимулювання інвестиційної діяльності в сільській місцевості». 

Водночас, автор цього законопроекту подав на розгляд Верховної Ради України 

системно пов'язаний з ним законопроект «Про стимулювання інвестиційної 

діяльності в сільській місцевості» (реєстр. NQ 2427а від 26.06.2013). Тому, 

законопроекти за реєстр. NQ 2429а та NQ 2427а необхідно розглядати 

взаємоузгоджено. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку 

законопроект не підтримує. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Митного кодексу України 
(щодо стимулювання інвестиційної діяльності в сільській місцевості) 

(реєстр. NQ 2429а від 26.06.2013), поданий народним депутатом України 

Бобовим г.Б., матиме вплив на показники бюджету (призведе до зменшення 

доходів державного бюджету щодо ввізного мита). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

раніше 1 січня 2016 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. 

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

«Перехідні положення» Податкового кодексу України (щодо стимулювання 
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інвестицlИНОЇ діяльності в сільсьКJИ місцевості) (реєстр. N!! 2428а 
від 26.06.2013), поданий народним депугатом України Бобовим Г.Б. 

Відмітили: 
Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується доповнити назву підрозділу 3 розділу ХХ 
«Перехідні положення» Податкового кодексу України посиланням на Закон 

України «Про стимулювання інвестиційної діяльності в сільській місцевості». 

Проте слід зазначити, що відповідно до зазначеного підрозділу визначаються 

особливості оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на 

митну територію України устаткування, обладнання та комплектуючих, що не 

виробляються в Україні, платниками податку - підприємствами суднобудівної 
промисловості та суб'єктами господарювання, які реалізують інвестиційні 

проекти, схвалені відповідно до Закону України «Про стимулювання 

інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення 

нових робочих місць». 
Запропоноване розробником доповнення, як зазначає Мінфін, призведе до 

створення дискримінаційних умов по відношенню до інших платників податку, 

ускладнення адміністрування податку, створення різних схем податкової 

оптимізації, що негативно вплине на надходження податку до державного 

бюджету. 

Поряд з тим, у проекті закону також пропонується надання податкових 

пільг для суб'єктів інвестиційної діяльності зі статусом «Інвестор, що 

відновлює виробничу інфраструктуру в сільській місцевості», що надається у 

порядку встановленому Законом України «Про стимулювання інвестиційної 

діяльності в сільській місцевості». Зокрема, передбачається: 

- встановити, що прибугок, отриманий від реалізації інвестиційних 
проектів, оподатковується за ставкою: з 1 січня 2015 року по 31 грудня 

2019 року включно - О відсотків; з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2024 року -
8 відсотків, з 1 січня 2025 року - 12 відсотків; 

- звільнити з 1 січня 2015 року від сплати земельного податку за земельні 
ділянки, зазначені у відповідному інвестиційному проекті. 

Запропоновані законопроектом пропозиції, у разі Їх реалізації, IІризведугь 
до зменшення доходної частини бюджету. Однак, його автором 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. 

Щодо звільнення суб'єктів інвеСТИЦ1ИIlОЇ діяльності від сплати 

земельного податку необхідно зазначити, що відповідно до частини першої 
статті 69 Бюджетного кодексу України плата за землю належить до доходів 
загального фонду місцевих бюджетів, що не враховуються нри визначенні 

міжбюджетних трансфертів. Отже, розширення кола застосування пільгового 

оподаткування з її сплати призведе до зменшення доходів місцевих бюджетів. 
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інвестицlИНОЇ діяльності в сільсьКJИ місцевості) (реєстр. N!! 2428а 
від 26.06.2013), поданий народним депугатом України Бобовим Г.Б. 

Відмітили: 
Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується доповнити назву підрозділу 3 розділу ХХ 
«Перехідні положення» Податкового кодексу України посиланням на Закон 

України «Про стимулювання інвестиційної діяльності в сільській місцевості». 

Проте слід зазначити, що відповідно до зазначеного підрозділу визначаються 

особливості оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на 

митну територію України устаткування, обладнання та комплектуючих, що не 

виробляються в Україні, платниками податку - підприємствами суднобудівної 
промисловості та суб'єктами господарювання, які реалізують інвестиційні 

проекти, схвалені відповідно до Закону України «Про стимулювання 

інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення 

нових робочих місць». 
Запропоноване розробником доповнення, як зазначає Мінфін, призведе до 

створення дискримінаційних умов по відношенню до інших платників податку, 

ускладнення адміністрування податку, створення різних схем податкової 

оптимізації, що негативно вплине на надходження податку до державного 

бюджету. 

Поряд з тим, у проекті закону також пропонується надання податкових 

пільг для суб'єктів інвестиційної діяльності зі статусом «Інвестор, що 

відновлює виробничу інфраструктуру в сільській місцевості», що надається у 
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проектів, оподатковується за ставкою: з 1 січня 2015 року по 31 грудня 

2019 року включно - О відсотків; з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2024 року -
8 відсотків, з 1 січня 2025 року - 12 відсотків; 

- звільнити з 1 січня 2015 року від сплати земельного податку за земельні 
ділянки, зазначені у відповідному інвестиційному проекті. 

Запропоновані законопроектом пропозиції, у разі Їх реалізації, IІризведугь 
до зменшення доходної частини бюджету. Однак, його автором не надано 
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збалансованості бюджету. Це не відповідає вимогам частини першої статті 27 
Бюджетного кодексу України та частини третьої статті 91 Регламенту 

Верховної Ради України. 

Щодо звільнення суб'єктів інвеСТИЦ1ИIlОЇ діяльності від сплати 

земельного податку необхідно зазначити, що відповідно до частини першої 
статті 69 Бюджетного кодексу України плата за землю належить до доходів 
загального фонду місцевих бюджетів, що не враховуються нри визначенні 
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Крім того, відповідно до статті 103 Бюджетного кодексу 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. Подані до законопроекту документи не містять пропозицій щодо 

компенсації таких втрат доходів. 

Належить також зауважити, що положення законопроекту щодо 

звільнення від оподаткування окремих суб'єктів суперечить принципу рівності 

усіх платників перед законом, недопущення будь-яких проявів податкової 

дискримінації, забезпечення однакового підходу до всіх платників податків 

незалежно від соціальної, расової, національної, релігійної приналежності, 

форми власності юридичної особи, громадянства фізичної особи, місця 

походження капіталу (підпункт 4.1.2 пункту 4.1 статті 4 Податкового кодексу 
України). 

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 таких пільг та утворення 

нових схем ухилення від оподаткування і, крім прямих втрат доходів бюджету, 

потребує додаткових витрат державного бюджету для здійснення дієвого 

контролю за дотриманням умов їх надання та використання. 

Слід зауважити, що у законопроекті є посилання на неіснуючий Закон 

України «Про стимулювання інвестиційної діяльності в сільській місцевості». 
Водночас, автор цього законопроекту подав на розгляд Верховної Ради України 

системно пов'язаний з ним законопроект «Про стимулювання інвестиційної 

діяльності в сільській місцевості» (реєстр. Х2 2427а від 26.06.2013). Тому, 

законопроекти за реєстр. Х2 2428а та Х!! 2427а необхідно розглядати 

взаємоузгоджено. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає 

що законопроект не підтримує. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні 
положення» Податкового кодексу України (щодо стимулювання інвестиційної 

діяльності в сільській місцевості) (реєстр. Х2 2428а від 26.06.2013), поданий 
народним депутатом України Бобовим Г.Б., матиме вплив на показники 

бюджетів (призведе до зменшення доходів державного та місцевих бюджетів). 
У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 

вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

раніше 1 січня 2016 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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УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні 
положення» Податкового кодексу України (щодо стимулювання інвестиційної 

діяльності в сільській місцевості) (реєстр. Х2 2428а від 26.06.2013), поданий 
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бюджетів (призведе до зменшення доходів державного та місцевих бюджетів). 
У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 

вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

раніше 1 січня 2016 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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1.2.67. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про стимулювання інвестиційної 

діяльності в сільській місцевості (реєстр. N!! 2427а від 26.06.2013), поданий 
народним депутатом України Бобовим Г.Б. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань промислової 

та інвестиційної політики. 

Законопроектом пропонується визначити основи державної політики в 

інвестиційній сфері у сільській місцевості протягом 2015-2035 років шляхом 
створення умов для активізації інвестиційної діяльності у сільській місцевості з 

метою створення нових робочих місць, відродження та розвитку сільських 

регіонів. 
Як зазначається у пояснювальній записці до проекту закону, реалізація 

його норм нс потребує додаткових витрат державного бюджету. Однак, 

пунктом 4 статті 2 законопроекту передбачається запровадити щорічне 

спрямування коштів державного та місцевих бюджетів на державну підтримку 

інвестиційної діяльності у сільській місцевості. 
Слід зазначити, що даний законопроект системно пов'язаний із 

законопроектами «Про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні положення» 

Податкового кодексу України (щодо стимулювання інвестиційної діяльності в 

сільській місцевості) (реєстр. N!! 2428а від 26.06.2013) та «Про внесення змін до 
Митного кодексу України (щодо стимулювання інвестиційної діяльності в 

сільській місцевості) (реєстр. N!! 2429а від 26.06.2013), а відтак розглядати такі 
законопроекти належить взаємоузгоджено. 

При цьому, реалізація даного законопроекту безпосередньо не призведе 

до втрат доходів бюджету, оскільки частинами другою та третьою статті 2 
передбачено, що особливості оподаткування суб'єктів господарювання 

визначаються Податковим та Митним кодексами України. 

Як зазначає Міністерство фінансів України, на сьогодні існує достатня 
законодавча та нормативна база для реалізації державної інвестиційної 

політики зокрема, Закон України «Про інвестиційну діяльність» та Закон 

України «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях 

економіки з метою створення нових робочих місць», а впровадження 

закладених у законопроекті завдань має вирішуватися в межах чинного 

законодавства через головний орган у системі центральних органів виконавчої 

влади із забезпечення реалізації державної політики у сфері інвестиційної 
діяльності - Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 
що порми законопроекту впливатимуть на дохідну та видаткову частини 

бюджету, та не підтримує цей законопроект. Враховуючи, що автором 

законопроекту не надано фінансово-економічного обrрунтування (включаючи 
відповідні розрахунки), вартісну величину впливу визначити неможливо. 
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УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про стимулювання інвестищинОІ ДІяльності в 
сільській місцевості (реЄСТР.Х2 2427а від 26.06.2013), поданий народним 

депутатом України Бобовим Г.Б., матиме вплив на показники бюджету 

(потребуватиме додаткових витрат державного і місцевих бюджетів). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

раніше 1 січня 2016 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу 
прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

промислової та інвестиційної політики. 

1.2.68. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про мораторій на полювання 

(реЄСТР.Х22004а від 15.05.2013), поданий народним депутатом України 

Кіссе А.І. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків 

Чорнобильської катастрофи. 

Законопросктом пропонується з 1 січня 2014 року строком на три роки 
встановити мораторій на полювання на всій території України за винятком 

мисливських господарств, що знаходяться у приватній власності. 

Слід зазначити, що відповідно до статті 36 Зщ<Ону України 

«Про мисливське господарство та полювання» надходження коштів від ведення 

мисливського господарства спрямовуються користувачами мисливських угідь 

на охорону та відтворення державного мисливського фонду. 

Тому, Міністерство фінансів України в експертному висновку зазначає, 

що недонадходження коштів державним 

мисливського господарства потребуватиме 

державного бюджету. 

підприємствам вІД ведення 

компенсації за рахунок коштів 

За даними Дерлісагентства, у 2012 році надходження від ведення 

мисливського господарства, які спрямовувались на охорону і відтворення 

мисливських тварин, утримання єгерських служб, становили 110,3 млн гривень. 
Відповідно, реалізація проекту закону може бути причиною втрат 

бюджету через недоотримання таких коштів та потребуватиме визначення 

джерел компенсації для проведення віДIlовідних видатків державного бюджету. 

Проте, розробником всупереч вимогам статті 27 Бюджетного кодексу 
У країни та статті 91 Регламенту Верховної Ради У країни до законопроекту 

не надано фінансово-економічних обгрунтувань (розрахунків), а також 

пропозиції змін до законодавчих актів України щодо скорочення витрат 
бюджету та джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення 

збалансованості бюджету. 

Міністерство фінансів України в експертному висновку зазначає, що 

не підтримує такий проект закону. 
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УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про стимулювання інвестищинОІ ДІяльності в 
сільській місцевості (реЄСТР.Х2 2427а від 26.06.2013), поданий народним 

депутатом України Бобовим Г.Б., матиме вплив на показники бюджету 

(потребуватиме додаткових витрат державного і місцевих бюджетів). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

раніше 1 січня 2016 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу 
прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

промислової та інвестиційної політики. 

1.2.68. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про мораторій на полювання 

(реЄСТР.Х22004а від 15.05.2013), поданий народним депутатом України 

Кіссе А.І. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків 

Чорнобильської катастрофи. 

Законопросктом пропонується з 1 січня 2014 року строком на три роки 
встановити мораторій на полювання на всій території України за винятком 

мисливських господарств, що знаходяться у приватній власності. 

Слід зазначити, що відповідно до статті 36 Зщ<Ону України 

«Про мисливське господарство та полювання» надходження коштів від ведення 

мисливського господарства спрямовуються користувачами мисливських угідь 

на охорону та відтворення державного мисливського фонду. 

Тому, Міністерство фінансів України в експертному висновку зазначає, 

що недонадходження коштів державним 

мисливського господарства потребуватиме 

державного бюджету. 

підприємствам вІД ведення 

компенсації за рахунок коштів 

За даними Дерлісагентства, у 2012 році надходження від ведення 

мисливського господарства, які спрямовувались на охорону і відтворення 

мисливських тварин, утримання єгерських служб, становили 110,3 млн гривень. 
Відповідно, реалізація проекту закону може бути причиною втрат 

бюджету через недоотримання таких коштів та потребуватиме визначення 

джерел компенсації для проведення віДIlовідних видатків державного бюджету. 

Проте, розробником всупереч вимогам статті 27 Бюджетного кодексу 
У країни та статті 91 Регламенту Верховної Ради У країни до законопроекту 

не надано фінансово-економічних обгрунтувань (розрахунків), а також 

пропозиції змін до законодавчих актів України щодо скорочення витрат 
бюджету та джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення 

збалансованості бюджету. 

Міністерство фінансів України в експертному висновку зазначає, що 

не підтримує такий проект закону. 
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Згідно з узагальнюючим висновком Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України за результатами розгляду у 

першому читанні проект доцільно відхилити. 

УХВAJШЛИ: 

1. Проект Закону України про мораторій на полювання (peЄCTp.H~ 2004а 
від 15.05.2013), поданий народним депутатом України Кіссе А.І., має вплив на 
показники бюджету (зменшує надходження та збільшує витрати). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

раніше 1 січня 2016 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу 
прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків 

Чорнобильської катастрофи. 

1.2.69. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про встановлення заборони на 

вирубку лісів та введення мораторію на експорт лісо- та пиломатеріалів 

(peєcтp.H~ 2032а від 16.05.2013), поданий народними депутатами України 

Ляшком О.В., Лабунською А.А. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту Є Комітет з питань 

екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків 

Чорнобильської катастрофи. 

Законопроектом ПРОПОНУЄТЬСЯ ввести заборону на проведення рубок 

головного користування і вивезення деревини за кордон строком на 1 О років; 
заборонити проводити рубки в лісах першої групи захисності; вибіркові, 

поступові та комбіновані рубки проводити лише для постачання споживачам в 

Україні; до рубки призначати лише пошкоджені та інші насадження, що 

потребують термінової рубки за своїм станом, а також передбачено 

розроблення і подання на затвердження до Верховної Ради України 

загальнодержавної програми збереження лісів в Україні. 

Слід зазначити, що на сьогодні питання проведення заготівлі лісових 
ресурсів у порядку рубок головного користування, що проводяться в стиглих і 

перестійних деревостанах, їх ліміти заготівлі, відтворення лісів та їх охорона 

врегульовані Лісовим кодексом України та нормативними актами Кабінету 

Міністрів України, зокрема Державною цільовою нрограмою «Ліси України» на 

2010-2015 роки, Правилами рубок головного користування в гірських лісах 

Карпат (постанова Кабінету Міністрів України від 22.1 0.2008 H~ 929 (із 

змінами)) та ін. 

Водночас лісогосподарські підприємства, що займаються заготівлею та 

реалізацією лісової деревини, є госпрозрахунковими підприємствами і саме за 

рахунок заготівлі деревини, що віднесена до відновлюваних ресурсів, лісове 

господарство отримує кошти для відтворення лісів, проведення JIlСІВIlИЧИХ, 

лісоохоронних та інших заходів. 
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Згідно з узагальнюючим висновком Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України за результатами розгляду у 

першому читанні проект доцільно відхилити. 

УХВAJШЛИ: 

1. Проект Закону України про мораторій на полювання (peЄCTp.H~ 2004а 
від 15.05.2013), поданий народним депутатом України Кіссе А.І., має вплив на 
показники бюджету (зменшує надходження та збільшує витрати). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

раніше 1 січня 2016 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу 
прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків 

Чорнобильської катастрофи. 

1.2.69. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про встановлення заборони на 

вирубку лісів та введення мораторію на експорт лісо- та пиломатеріалів 

(peєcтp.H~ 2032а від 16.05.2013), поданий народними депутатами України 

Ляшком О.В., Лабунською А.А. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту Є Комітет з питань 

екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків 

Чорнобильської катастрофи. 

Законопроектом ПРОПОНУЄТЬСЯ ввести заборону на проведення рубок 

головного користування і вивезення деревини за кордон строком на 1 О років; 
заборонити проводити рубки в лісах першої групи захисності; вибіркові, 

поступові та комбіновані рубки проводити лише для постачання споживачам в 

Україні; до рубки призначати лише пошкоджені та інші насадження, що 

потребують термінової рубки за своїм станом, а також передбачено 

розроблення і подання на затвердження до Верховної Ради України 

загальнодержавної програми збереження лісів в Україні. 

Слід зазначити, що на сьогодні питання проведення заготівлі лісових 
ресурсів у порядку рубок головного користування, що проводяться в стиглих і 

перестійних деревостанах, їх ліміти заготівлі, відтворення лісів та їх охорона 

врегульовані Лісовим кодексом України та нормативними актами Кабінету 

Міністрів України, зокрема Державною цільовою нрограмою «Ліси України» на 

2010-2015 роки, Правилами рубок головного користування в гірських лісах 

Карпат (постанова Кабінету Міністрів України від 22.1 0.2008 H~ 929 (із 

змінами)) та ін. 

Водночас лісогосподарські підприємства, що займаються заготівлею та 

реалізацією лісової деревини, є госпрозрахунковими підприємствами і саме за 

рахунок заготівлі деревини, що віднесена до відновлюваних ресурсів, лісове 

господарство отримує кошти для відтворення лісів, проведення JIlСІВIlИЧИХ, 

лісоохоронних та інших заходів. 
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Поряд з цим, пунктом 3 та І О частини другої статті 29, пунктом 2 частини 
першої статті 64, пунктом 2 частини першої статті 66 Бюджетного кодексу 
України визначено, що до доходів загального фонду Державного бюджету 

України належать 50 відсотків збору за спеціальне використання лісових 

ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного 

користування, та вивізне мито і до доходів бюджету Автономної Республіки 

Крим, обласних та районних бюджетів та міських бюджетів міст Києва та 

Севастополя, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних 

трансфертів, зокрема, належить 50 відсотків збору за спеціальне використання 
лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного 

користування. 

За інформацією Держлісагентства, за 2012 рік лісогосподарськими 

підприємствами сплачено до зведеного бюджету та бюджетів фондів 

загальнообов ' язкового державного пенсійного та соціального страхування 

(єдиного соціального внеску) - 1372,2 млн грн, а за 2013 рік очікується 

отримати 1400,0 млн гривень. Заборона вивозу за кордон лісоматеріалів та 
пиломатеріалів скоротить обсяг реалізації продукції близько на 1,7 млрд грн, 
в результаті чого буде зменшено надходження до держбюджету майже 

на 0,5 млрд гривень. 
Окрім цього, Міністерство фінансів України в еКСІІерпюму висновку 

звертає увагу на те, що в результаті зменшення рубок залишаться без роботи 

понад 3000 працівників, котрі зайняті на заготівлі, навантаженні і вивантаженні 

деревини та близько 3500 робітників, задіяних на переробці пиловників, що 
також матиме вплив на дохідну частину місцевих бюджетів та Пенсійного 

фонду України. 

З огляду на викладене, підходи щодо запровадження обмежень на 

проведення суцільних рубок та вивіз необробленої деревини з країни призведе 

до обмеження вільної реалізації деревини та відповідно до падіння обсягів 

реалізації лісопродукції, скорочення валютних надходжень та зменшення 

обсягів сплати податків до бюджетів різних рівнів. 

Проте, розробником всупереч вимогам статті 27 Бюджетного кодексу 
України та статті 91 Регламенту Верховної Ради України до законопроекту 

не надано фінансово-економічних обrрунтувань (розрахунків), а також 

пропозиції змін до законодавчих актів України щодо скорочення витрат 

бюджету та джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення 

збалансованості бюджету. 

Міністерство фінансів України в експертному висновку зазначає, що 

не підтримує такий проект закону. 

Згідно з узагальнюючим висновком Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України за результатами розгляду в 

першому читанні проект закону доцільно відхилити. 

УХВАЛИЛИ: 
1. Проект Закону У країни про встановлення заборони на вирубку лісів та 

введення мораторію на експорт лісо- та пиломатеріалів (реєстр. N2 2032а 
від 16.05.2013), поданий народними депутатами УкраїНІ! Ляшком О.В., 
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Поряд з цим, пунктом 3 та І О частини другої статті 29, пунктом 2 частини 
першої статті 64, пунктом 2 частини першої статті 66 Бюджетного кодексу 
України визначено, що до доходів загального фонду Державного бюджету 

України належать 50 відсотків збору за спеціальне використання лісових 

ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного 

користування, та вивізне мито і до доходів бюджету Автономної Республіки 

Крим, обласних та районних бюджетів та міських бюджетів міст Києва та 

Севастополя, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних 

трансфертів, зокрема, належить 50 відсотків збору за спеціальне використання 
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першому читанні проект закону доцільно відхилити. 

УХВАЛИЛИ: 
1. Проект Закону У країни про встановлення заборони на вирубку лісів та 

введення мораторію на експорт лісо- та пиломатеріалів (реєстр. N2 2032а 
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Лабунською А.А., має вплив на показники бюджету (зменшує надходження 

державного та місцевих бюджетів). 
У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 

вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

раніше 1 січня 2016 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу 
прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків 

Чорнобильської катастрофи. 

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

законів України щодо оформлення відумерлої спадщини (реєстр. N!!2220a 
від 04.06.2013), поданий народними депутатами України Деркачем АЛ., 

Смітюхом Г.Є., Шенцевим Д.О., Мартовицьким А.В. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та І/опереднього розгляду проекту закону є 

Комітет Верховної Ради України з питань правової політики. 

Законопроект розроблено з метою раціонального використання земельних 

ділянок сільськогосподарського призначення та запровадження додаткової 

можливості наповнення місцевих бюджетів. 

Зокрема, проектом закону пропонується внести зміни Перехідних 

положень Земельного кодексу України, статей 1277 та 1280 Цивільного кодексу 
України та статті 4 Закону України «Про оренду землі» надавши повноваження 
відповідним органам місцевого самоврядування або районним державним 

адміністраціям після спливу одного року з часу відкриття спадщини та до 

моменту набрання законної сили рішення суду про визнання спадщини 

відумерлою передавати земельні ділянки сільськогосподарського призначення в 

оренду громадянам та юридичним особам. 

Зазначене дозволить збільшити надходження державного та місцевих 

бюджетів. 

Згідно із пояснювальною запискою до законопроекту, його реалізація 

дозволить збільшити надходження до місцевих бюджетів у СУМІ 1l0Над 

900 млн гривень щорічно. 
За експертним висновком Міністерства фінансів України реалізація 

законопроекту не потребуватиме додаткових фінансових витрат і дозволить 

збільшити надходження до місцевих бюджетів. 

Проте, через відсутність інформації щодо площі земель 

сільськогосподарського призначення, яка не переоформлена та фактично не має 

господаря, Міністерство фінансів не в змозі підтвердити інформацію 

розробника проекту закону щодо збільшення надходжень місцевих бюджетів. 

Експертний висновок Головного науково-експертного УlIравління 

Апарату Верховної Ради України законопроект на даний час відсугніЙ. 
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УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законів України 
щодо оформлення відумерлої спадщини (реєстр. N!! 2220а від 04.06.2013), 
поданий народними депутатами України Деркачем А.Л., Смітюхом Г.Є., 

Шенцевим Д.О., Мартовицьким А.В., має вплив на показники бюджету 

(збільшуючи надходження бюджетів). 

У разі прийнятгя відповідного закону він може набирати чинності у 

термін, визначений авторами законопроекту. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

правової політики. 

1.2.71. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до cTaтri 13 

Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, 

що підтверджують громадянство У країни, посвідчують особу чи гі спеціальний 

статус» (щодо приведення п. 2 ч. 1 ст. 13 у відповідність до норм діючого 
законодавства) (реєстр. N!! 2026а від 16.05.2013), поданий народними 

депутатами України Васильєвим О.А., Ляшком О.В., Коржевим АЛ., 

Забзалюком Р.О., Алексеєвим І.В. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду проекту закону є 

Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і 

міжнаціональних відносин. 

Законопроектом пропонується доповнити пункт 2 частини першої 

cTaтri 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та 
документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи гі 

спеціальний статус» підпунктами «є» та «ж», що включать посвідчення судді та 

посвідчення народного депутата України до переліку документів, які 

посвідчують особу та підтверджують "сі спеціальний статус. 

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, реалізація його 

положень не потребує видатків з Державного бюджету України. 

Проте, включення посвідчення судді та посвідчення народного депутата 

У країни до переліку документів, оформлення яких передбачається із 

застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру, може 

привести до збільшення вартості бланків цих документів, шо може потребувати 

додаткових видатків з державного бюджету на їх закупівлю. 

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

обrpунтування з відповідними розрахунками та пропозиції змін до 

законодавчих актів України щодо скорочення витрат бюджсту та/або джерел 

додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету, 

однак така інформація відсутня. 

Разом з тим, відповідно до розділу ІІ законопроекту, цей закон набирає 
чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Проте, відповідно до 
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положень частини третьої статті 27 Бюджетного кодексу України, закони 

України або їх окремі положення, які впливають на показники бюджету 
(зменшують надходження бюджету та/або збільшують витрати бюджету) і 

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

норми запропонованого проекту закону, у разі його прийняття, повинні 

застосовуватися відповідно до вимог бюджетного законодавства. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку не 

підтримує прийняття поданого законопроекту та зазначає, що його реалізація 

може потребувати внесення змін до Державного бюджету У країни у поточному 

бюджетному періоді, але відсутність фінансово-економічних обrрунтувань та 

розрахунків не дозволяє зробити оцінку можливості фінансового забезпечення 

законопроекту. 

Крім того, Міністерство фінансів відмічає, що пунктом 1 Національного 
плану з виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом 
візового режиму для України (затверджений Указом Президента України від 

22.04.2011 N!! 494/2011), передбачено вимогу щодо запровадження електронних 
носіїв біометричної інформації відповідно до стандартів Міжнародної 

організації цивільної авіації лише стосовно документів для цілей перетинання 

кордону та/або перебування на території іноземної держави. 

Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної 

Ради України на даний час відсутній. 

УХВAJШЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до статті 13 Закону України 
«Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що 

підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи П спеціальний 

статус» (щодо приведення п.2 ч. 1 ст. 13 у відповідність до норм діючого 

законодавства) (реєстр. N!! 2026а від 16.05.2013) поданий народними 

депутатами України Васильєвим О.А., Ляшком О.В., Коржевим А.л., 

Забзалюком Р.О., Алексеєвим І.В., має вплив на показники бюджету (збільшить 

видатки державного бюджету). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

раніше 1 січня 2016 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу 
прийняття закону). 

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

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

України «Про нотаріат» (щодо оформлення спадщини у сільських населених 

пунктах, де немає нотаріуса)>> (реєстр. N!! 2187а від 3 І .05.20 І 3), ноданий 

народним депутатом України Єгоровим О.М. 
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положень частини третьої статті 27 Бюджетного кодексу України, закони 

України або їх окремі положення, які впливають на показники бюджету 
(зменшують надходження бюджету та/або збільшують витрати бюджету) і 

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

норми запропонованого проекту закону, у разі його прийняття, повинні 

застосовуватися відповідно до вимог бюджетного законодавства. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку не 

підтримує прийняття поданого законопроекту та зазначає, що його реалізація 

може потребувати внесення змін до Державного бюджету У країни у поточному 

бюджетному періоді, але відсутність фінансово-економічних обrрунтувань та 

розрахунків не дозволяє зробити оцінку можливості фінансового забезпечення 

законопроекту. 

Крім того, Міністерство фінансів відмічає, що пунктом 1 Національного 
плану з виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом 
візового режиму для України (затверджений Указом Президента України від 

22.04.2011 N!! 494/2011), передбачено вимогу щодо запровадження електронних 
носіїв біометричної інформації відповідно до стандартів Міжнародної 

організації цивільної авіації лише стосовно документів для цілей перетинання 

кордону та/або перебування на території іноземної держави. 

Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної 

Ради України на даний час відсутній. 

УХВAJШЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до статті 13 Закону України 
«Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що 

підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи П спеціальний 

статус» (щодо приведення п.2 ч. 1 ст. 13 у відповідність до норм діючого 

законодавства) (реєстр. N!! 2026а від 16.05.2013) поданий народними 

депутатами України Васильєвим О.А., Ляшком О.В., Коржевим А.л., 

Забзалюком Р.О., Алексеєвим І.В., має вплив на показники бюджету (збільшить 

видатки державного бюджету). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

раніше 1 січня 2016 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу 
прийняття закону). 

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

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

України «Про нотаріат» (щодо оформлення спадщини у сільських населених 

пунктах, де немає нотаріуса)>> (реєстр. N!! 2187а від 3 І .05.20 І 3), ноданий 

народним депутатом України Єгоровим О.М. 
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Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду проекту закону є 

Комітет Верховної Ради України з питань правової політики. 

Законопроектом пропонується встановити, що державні та приватні 

нотаріуси з метою надання консультацій правового характеру та оформлення 
свідоцтв про право на спадщину, а помічники нотаріусів з метою надання 

консультацій правового характеру жителям сільських населених пунктів, де 

немає нотаріуса, зобов'язані один раз на тиждень здійснювати виїзд до таких 

населених пунктів та прийом громадян згідно із графіком затвердженим 

начальником Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в 

Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах 

Києві та Севастополі. 

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, реалізація його 

положень не потребує додаткових фінансових витрат з Державного бюджету 

України. 

Проте, реалізація норми законопроекту щодо виїзду державних нотаріусів 

та Їх помічників до сільських населених пунктів, де немає нотаріуса, 

потребуватиме додаткових бюджетних коштів на здійснення таких поїздок, 

забезпечення доступу нотаріусів до державних реєстрів з відповідним 
підключенням нотаріусів до мережі «Інтернет». 

Враховуючи зазначене, згідно з частиною третьою статті 9) Регламенту 
Верховної Ради України та частиною першою статті 27 Бюджетного кодексу 
України до даного законопроекту належить подати фінансово-економічне 

обrpунтування з відповідними розрахунками та пропозиції змін до 

законодавчих актів України щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел 

додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету, 

однак така інформація відсутня. 

Разом з тим, відповідно до частини першої розділу ІІ «Прикінцеві 

положення» законопроекту, цей закон набирає чинності з дня його 

опублікування. Проте, відповідно до положень частини третьої статті 27 
Бюджетного кодексу України, закони України або їх окремі положення, які 

впливають на показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або 

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

за плановим. Тому, відповідні норми запропонованого проекту закону, у разі 

його прийняття, повинні застосовуватися відповідно до вимог бюджетного 

законодавства. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку не 

підтримує прийняття поданого законопроекту та зазначає, що його реалізація 

потребуватиме додаткових видатків з бюджетів. 

Зауважено, що законопроектом не регламентовано на кого 

покладатимуться повноваження щодо організаційно-технічного забезпечення 

роботи нотаріусів (органи місцевого самоврядування, територіальні органи 

Міністерства юстиції України, нотаріуси), що унеможливлює визначення 

джерела додаткових видатків (державний бюджет чи місцеві бюджети). 
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Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду проекту закону є 

Комітет Верховної Ради України з питань правової політики. 

Законопроектом пропонується встановити, що державні та приватні 

нотаріуси з метою надання консультацій правового характеру та оформлення 
свідоцтв про право на спадщину, а помічники нотаріусів з метою надання 

консультацій правового характеру жителям сільських населених пунктів, де 

немає нотаріуса, зобов'язані один раз на тиждень здійснювати виїзд до таких 

населених пунктів та прийом громадян згідно із графіком затвердженим 

начальником Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в 

Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах 

Києві та Севастополі. 

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, реалізація його 

положень не потребує додаткових фінансових витрат з Державного бюджету 

України. 

Проте, реалізація норми законопроекту щодо виїзду державних нотаріусів 

та Їх помічників до сільських населених пунктів, де немає нотаріуса, 

потребуватиме додаткових бюджетних коштів на здійснення таких поїздок, 

забезпечення доступу нотаріусів до державних реєстрів з відповідним 
підключенням нотаріусів до мережі «Інтернет». 

Враховуючи зазначене, згідно з частиною третьою статті 9) Регламенту 
Верховної Ради України та частиною першою статті 27 Бюджетного кодексу 
України до даного законопроекту належить подати фінансово-економічне 

обrpунтування з відповідними розрахунками та пропозиції змін до 

законодавчих актів України щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел 

додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету, 

однак така інформація відсутня. 

Разом з тим, відповідно до частини першої розділу ІІ «Прикінцеві 

положення» законопроекту, цей закон набирає чинності з дня його 

опублікування. Проте, відповідно до положень частини третьої статті 27 
Бюджетного кодексу України, закони України або їх окремі положення, які 

впливають на показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або 

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

за плановим. Тому, відповідні норми запропонованого проекту закону, у разі 

його прийняття, повинні застосовуватися відповідно до вимог бюджетного 

законодавства. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку не 

підтримує прийняття поданого законопроекту та зазначає, що його реалізація 

потребуватиме додаткових видатків з бюджетів. 

Зауважено, що законопроектом не регламентовано на кого 

покладатимуться повноваження щодо організаційно-технічного забезпечення 

роботи нотаріусів (органи місцевого самоврядування, територіальні органи 

Міністерства юстиції України, нотаріуси), що унеможливлює визначення 

джерела додаткових видатків (державний бюджет чи місцеві бюджети). 
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Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної 

Ради України на даний час відсутній. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про нотаріат» (щодо оформлення спадщини у сільських населених пунктах, де 

немає нотаріуса)>> (реєстр. N!! 2187а від 31.05.2013), поданий народним 
депутатом України Єгоровим О.М., має вплив на показники бюджету 

(потребуватиме додаткових бюджетних коштів). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

раніше 1 січня 2016 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу 
прийняття закону). 

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

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

законодавчих актів України щодо розміщення зовнішньої реклами на 
автомобільних дорогах загального користування, а також вулицях і дорогах 

міст та інших населених пунктів (peecTp.N!12182a від 31.05.2013), поданий 
народним депутатом України Яценком А.В. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду проекту закону є 

Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації. 

Законопроектом пропонується внести зміни до статей 1 та 16 Закону 
України «Про рекламу», встановивши додаткові заборони на розміщення 

засобів зовнішньої реклами на тротуарах, велосипедних та пішохідних 

доріжках, а також алеях, у межах смуги відведення автомобільних доріг 

загального користування над проїзною частиною автомобільних доріг 

загального користування та доріг і вулиць населених пунктів, на 

розділювальних смугах автомобільних доріг загального користування, на 

поверхнях та опорах дорожніх знаків, освітлення, штучних споруд, у зоні 

транспортних розв'язок, мостів, шляхопроводів та у місцях концентрації 

дорожньо-транспортних пригод. 

Крім того, законопроектом передбачається виключити статтю 38 Закону 
У країни «Про автомобільні дороги» якою унормовано вимоги щодо 

розміщення реклаМ0 носіїв на автомобільних дорогах. 
Реалізація зазначеного матиме позитивні соціальні наслідки проте, 

призведе до зменшення ділової активності підприємств, що розміщують 

рекламу і як наслідок до зменшення надходження місцевих бюджетів. 
Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що не підтримує поданий законопроект, оскільки його реалізація матиме 
негативний вплив на доходну частину місцевих бюджетів. 

Крім того, Міністерство фінансів відмічає, що ПУНКТОМ 195.1 
Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми 
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Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної 

Ради України на даний час відсутній. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про нотаріат» (щодо оформлення спадщини у сільських населених пунктах, де 

немає нотаріуса)>> (реєстр. N!! 2187а від 31.05.2013), поданий народним 
депутатом України Єгоровим О.М., має вплив на показники бюджету 

(потребуватиме додаткових бюджетних коштів). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

раніше 1 січня 2016 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу 
прийняття закону). 

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

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

законодавчих актів України щодо розміщення зовнішньої реклами на 
автомобільних дорогах загального користування, а також вулицях і дорогах 

міст та інших населених пунктів (peecTp.N!12182a від 31.05.2013), поданий 
народним депутатом України Яценком А.В. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду проекту закону є 

Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації. 

Законопроектом пропонується внести зміни до статей 1 та 16 Закону 
України «Про рекламу», встановивши додаткові заборони на розміщення 

засобів зовнішньої реклами на тротуарах, велосипедних та пішохідних 

доріжках, а також алеях, у межах смуги відведення автомобільних доріг 

загального користування над проїзною частиною автомобільних доріг 

загального користування та доріг і вулиць населених пунктів, на 

розділювальних смугах автомобільних доріг загального користування, на 

поверхнях та опорах дорожніх знаків, освітлення, штучних споруд, у зоні 

транспортних розв'язок, мостів, шляхопроводів та у місцях концентрації 

дорожньо-транспортних пригод. 

Крім того, законопроектом передбачається виключити статтю 38 Закону 
У країни «Про автомобільні дороги» якою унормовано вимоги щодо 

розміщення реклаМ0 носіїв на автомобільних дорогах. 
Реалізація зазначеного матиме позитивні соціальні наслідки проте, 

призведе до зменшення ділової активності підприємств, що розміщують 

рекламу і як наслідок до зменшення надходження місцевих бюджетів. 
Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що не підтримує поданий законопроект, оскільки його реалізація матиме 
негативний вплив на доходну частину місцевих бюджетів. 

Крім того, Міністерство фінансів відмічає, що ПУНКТОМ 195.1 
Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми 

110 



економічних реформ на 2010 2014 роки «Заможне СУСІІ1ЛЬСТВО, 

конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», на виконання якого 
підготовлено поданий законопроект, передбачається удосконалення 

нормативно-правової бази щодо забезпечення безпечних умов руху та 

виключення факторів, що відволікають учасників дорожнього руху, а не 

тотальна заборона розміщення рекламоносіїв на автомобільних дорогах. 

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

обrрунтування з відповідними розрахунками та пропозиції змін до 

законодавчих актів У країни шодо скорочення витрат бюджету та/або джерел 

додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету, 

однак така інформація відсутня. 

Разом з тим, відповідно до частини першої розділу ІІ «Прикінцеві 

положення» законопроекту, цей закон набирає чинності з дня його 

опублікування. Проте, відповідно до положень частини третьої стапі 27 
Бюджетного кодексу України, закони України або їх окремі положення, які 

впливають на показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або 

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

за плановим. Тому, відповідні норми запропонованого проекту закону, у разі 

його прийняття, повинні застосовуватися відповідно до вимог бюджетного 

законодавства. 

Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної 

Ради України на даний час відсутній. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо розміщення зовнішньої реклами на автомобільних дорогах 

загального користування, а також вулицях і дорогах міст та інших населених 

пунктів (реєстр. N2 2182а від 31.05.2013), поданий народним депутатом України 
Яценком А.В., має вплив на показники бюджету (зменшуючи надходження 

місцевих бюджетів). 
У разі прийняття відповідного закону до І 5 липня 2014 року він має 

вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

раніше 1 січня 2016 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу 
прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

свободи слова та інформації. 

1.2.74. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про забезпечення молодих 

фахівців першим робочим місцем із звільненням роботодавця від сплати 

єдиного внеску на загальнообов 'язкове державне соціальне страхування 

(реєстр. N2 2011а від 15.05.2013), поданий народним денутатом України 

Бережною 1.г. 
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економічних реформ на 2010 2014 роки «Заможне СУСІІ1ЛЬСТВО, 

конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», на виконання якого 
підготовлено поданий законопроект, передбачається удосконалення 

нормативно-правової бази щодо забезпечення безпечних умов руху та 

виключення факторів, що відволікають учасників дорожнього руху, а не 

тотальна заборона розміщення рекламоносіїв на автомобільних дорогах. 

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

обrрунтування з відповідними розрахунками та пропозиції змін до 

законодавчих актів У країни шодо скорочення витрат бюджету та/або джерел 

додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету, 

однак така інформація відсутня. 

Разом з тим, відповідно до частини першої розділу ІІ «Прикінцеві 

положення» законопроекту, цей закон набирає чинності з дня його 

опублікування. Проте, відповідно до положень частини третьої стапі 27 
Бюджетного кодексу України, закони України або їх окремі положення, які 

впливають на показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або 

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

за плановим. Тому, відповідні норми запропонованого проекту закону, у разі 

його прийняття, повинні застосовуватися відповідно до вимог бюджетного 

законодавства. 

Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної 

Ради України на даний час відсутній. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо розміщення зовнішньої реклами на автомобільних дорогах 

загального користування, а також вулицях і дорогах міст та інших населених 

пунктів (реєстр. N2 2182а від 31.05.2013), поданий народним депутатом України 
Яценком А.В., має вплив на показники бюджету (зменшуючи надходження 

місцевих бюджетів). 
У разі прийняття відповідного закону до І 5 липня 2014 року він має 

вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

раніше 1 січня 2016 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу 
прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

свободи слова та інформації. 

1.2.74. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про забезпечення молодих 

фахівців першим робочим місцем із звільненням роботодавця від сплати 

єдиного внеску на загальнообов 'язкове державне соціальне страхування 

(реєстр. N2 2011а від 15.05.2013), поданий народним денутатом України 

Бережною 1.г. 
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Відмітили: 
Головним з підготовки та попереднього розгляду проекту закону є 

Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці. 

Законопроект має на меті визначення механізму реалізації державних 

гарантій забезпечення молодих фахівців, які здобули вищу або професійно

технічну освіту, першим робочим місцем. 

Зокрема, законопроектом передбачається право молодих фахівців 

протягом п'яти років після одержання відповідного диплому на забезпечення 

першим робочим місцем після закінчення вищого чи професійно-технічного 

навчального закладу незалежно від форми власності навчального закладу та 

форми навчання. 

Разом з тим, статтею 4 визначається право роботодавця на звільнення від 
сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 

в разі укладання трудового договору строком не менше ніж на два роки з 

направленням центром працевлаштування вищим навчальним закладом чи 

територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, молодим 

фахівцем, якому надається перше робоче місце за отриманою ним відповідною 

професією (спеціальністю), за умови відсутності в нього протягом останніх 

шести місяців скорочення чисельності працюючих за професією 

(спеціальністю), за якою працевлаштовується молодий фахівець, та за умови, 

що він не є визнаним у встановленому у відповідності до чинного 

законодавства порядку банкрутом або стосовно нього не порушено 

провадження у справі про банкрутство і в нього відсутня заборгованість із 

сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 

та/або страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне 

страхування. 

Реалізація даної норми законопроекту призведе до втрат Пенсійного 

фонду України та фондів загальнообов'язкового державного соціального 

страхування, що може зумовити необхідність спрямування коштів державного 

бюджету для забезпечення їх збалансованості. 

Крім того, у законопроекті передбачені норми, які регулюють здійснення 

державного нагляду за дотриманням законодавства про забезпечення молодих 

фахівців першим робочим місцем, проведення перевірок роботодавців та 

встановлена відповідальність роботодавців за недотримання вимог 

законодавства про забезпсчення молоді першим робочим місцем. 

Так, статтею 1 О законопроекту визначається відповідальність у вигляді 
стягнення з роботодавця штрафу у розмірі ста неоподаткованих мінімумів 

доходів громадян за надання недостовірних або неточних відомостей про 

кількість прийнятих на роботу молодих фахівців, які скористались правом на 

забезпечення першим робочим місцем, а також про кількість існуючих 

відповідних вакансій на підприємстві та неподання інформації про такі вакансії 

до органів державної служби зайнятості. 

При цьому, частиною другою статті 1 О визначено, що стягнуті суми 
штрафів СІІРЯМОВУЮТЬСЯ до Пенсійного фонду України та інших соціальних 

фондів. 
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Відмітили: 
Головним з підготовки та попереднього розгляду проекту закону є 

Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці. 

Законопроект має на меті визначення механізму реалізації державних 

гарантій забезпечення молодих фахівців, які здобули вищу або професійно

технічну освіту, першим робочим місцем. 

Зокрема, законопроектом передбачається право молодих фахівців 

протягом п'яти років після одержання відповідного диплому на забезпечення 

першим робочим місцем після закінчення вищого чи професійно-технічного 

навчального закладу незалежно від форми власності навчального закладу та 

форми навчання. 

Разом з тим, статтею 4 визначається право роботодавця на звільнення від 
сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 

в разі укладання трудового договору строком не менше ніж на два роки з 

направленням центром працевлаштування вищим навчальним закладом чи 

територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, молодим 

фахівцем, якому надається перше робоче місце за отриманою ним відповідною 

професією (спеціальністю), за умови відсутності в нього протягом останніх 

шести місяців скорочення чисельності працюючих за професією 

(спеціальністю), за якою працевлаштовується молодий фахівець, та за умови, 

що він не є визнаним у встановленому у відповідності до чинного 

законодавства порядку банкрутом або стосовно нього не порушено 

провадження у справі про банкрутство і в нього відсутня заборгованість із 

сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 

та/або страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне 

страхування. 

Реалізація даної норми законопроекту призведе до втрат Пенсійного 

фонду України та фондів загальнообов'язкового державного соціального 

страхування, що може зумовити необхідність спрямування коштів державного 

бюджету для забезпечення їх збалансованості. 

Крім того, у законопроекті передбачені норми, які регулюють здійснення 

державного нагляду за дотриманням законодавства про забезпечення молодих 

фахівців першим робочим місцем, проведення перевірок роботодавців та 
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Зазначене, може збільшити 

України та lНШИХ соціальних 

правопорушень. 

надходження бюджетів Пенсійного фонду 
фондів у разі виявлення відповідних 

За експертним висновком Міністерства фінансів України реалізація 

законопроекту не потребує додаткових бюджетних коштів та не впливає на 
виконання закону про Державний бюджет України у поточному бюджетному 

періоді законопроекту, проте, матиме вплив на показники бюджетів фондів 

загальнообов'язкового державного соціального страхування та Пенсійного 

фонду України. 

Крім того, на думку Міністерства фінансів, прийняття законопроекту є не 

доцільним, оскільки питання щодо правових, економічних та організаційних 

засад реалізації державної політики у сфері зайнятості населення, в тому числі 

молоді, яка закінчила навчання у професійно-технічних і вищих навчальних 

закладах, і яка вперше приймається на роботу, тощо визначені Законом України 

«Про зайнятість населення» і не потребують додаткового врегулювання 
окремим законом. 

Зокрема, Законом України «Про зайнятість населення» передбачено, що 

роботодавцю, який працевлаштовує на нове робоче місце молодь, яка закінчила 

або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих 

навчальних закладах, звільнилася із строкової військової або альтернативної 

(невійськової) служби (протягом шести місяців після закінчення або 
припинення навчання чи служби) і яка вперше приймається на роботу, та яким 

надано статус безробітного, строком не менше ніж на два роки щомісяця 

компенсуються фактичні витрати у розмірі єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування за відповідну особу за 

місяць, за який він сплачений. 
Крім того, терміни «роботодавець», «єдиний внесок на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування» встановлено у законах 

України «Про організації роботодавців», «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування», а термін «перше робоче 

місце» не відповідає визначенню, передбаченому у Законі України 

«Про зайнятість населення». 

У своєму експертному висновку Головне науково-експертне управління 

Апарату Верховної Ради України висловило ряд зауважень та зазначило, що за 

результатами розгляду в першому читанні, законопроект доцільно відхилити. 

При цьому, зокрема, зауважено, що порушене у законопроекті питання певною 

мірою вже вирішене у Законі України «Про зайнятість населення». 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про забезпечення молодих фахівців першим 
робочим місцем із звільненням роботодавця від сплати єдиного внеску на 

загальнообов ' язкове державне соціальне страхування» (реєстр. И!! 20] 1 а 
від 15.05.2013), поданий народним депутатом України Бережною І.Г., матиме 
вплив на показники бюджетів фондів загальнообов'язкового державного 

соціального страхування та Пенсійного фонду України (призведе до втрат 

таких Фондів у разі звільнення роботодавця від сплати єдиного внеску на 
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загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а також збільшуватиме 

надходження до відповідних Фондів від штрафних санкцій). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

раніше 1 січня 2016 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу 
прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

соціальної політики та праці. 

1.2.75. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення зміни до статті 5 

Закону України «Про судовий збір» щодо встановлення обмежень при 

звільненні деяких органів державної влади від сплати судового збору 

(реєстр. N!! 2352а від 19.06.2013), поданий народним депутатом України 

Вознюком Ю.В. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується конкретизувати перелік справ, за якими 

Міністерство фінансів України та місцеві, фінансові органи, Державна 

казначейська служба України, Державна фінансова інспекція України та їх 

територіальні органи, органи доходів і зборів будуть звільнятися від сплати 

судового збору, а також не передбачається таке звільнення для Національного 

банку України та Державної служби фінансового моніторингу. 

Належить зауважити, що запропонований у проекті закону перелік справ, 

по яким відповідні органи державної влади будуть звільнятися від сплати 

судового збору, є значно вужчим від переліку повноважень відповідних 

органів. Разом з тим, центральні органи виконавчої влади зобов'язані діяти в 

рамках та відповідно до повноважень, якими вони наділені Президентом 
України. 

Однак, автором законопроекту не надано ПРОПОЗИЦlи змін до 

законодавчих актів України щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел 

додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету. Це 

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

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. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку 

висловлює зауваження до законопроекту, не підтримує його прийняття та 

зазначає, що реалізація даного законопроекту змусить передбачати додаткові 

видатки у державному бюджеті на забезпечення процесуальних прав. 
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УХВАЛИЛИ: 

1 Проект Закону України про внесення зміни до стапі 5 Закону України 
«Про судовий збір» щодо встановлення обмежень при звільненні деяких 

органів державної влади від сплати судового збору (реєстр. N!! 2352а 
від 19.06.2013), поданий народним депутатом України Вознюком Ю.В., матиме 
вплив на показники бюджету (потребуватиме додаткових видатків загального 

фонду державного бюджету на функціонування відповідних органів виконавчої 

влади у сфері фінансів). 

У разі прийняпя відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 
вводитися в дію не раніще 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

раніше 1 січня 2016 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу 
прийняпя закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

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

тарифу України (щодо ввізного мита на книжкову продукцію) (реєстр. N!! 2978 
від 14.05.2013), поданий народними депутатами України Кошулинським Р.В., 
Фаріон І.д. та іншими. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується з 1 січня 2014 року встановити ставки 
ввізного мита у розмірі 5% на товари товарної позиції 4901 УКТЗЕД (друковані 
книги, книжки, брошури, листівки та аналогічні друковані матеріали, 

зброшуровані або у вигляді окремих аркушів), замість діючих щодо них 

нульових ставок ввізного мита з метою сприяння розвитку книговидавничої 

галузі України та збільшення частки української книги на національному 

книжковому ринку. 

Відповідно до пояснювальної записки проекту закону, у разі прийняпя 

зазначених змін бюджет може додатково отримати близько 2 млн доларів 
США. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що підтримує законопроект. За умови збереження обсягів імпорту книжкової 

продукції на рівні 2012 року додаткові надходження до державного бюджету 
становитимуть 8 млн гривень. 

ГОJІОвне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

у своєму експертному висновку зазначає, що запропоновані у законопроекті 

ставки ввізного мита (тобто ставки режиму найбільшого сприяння) у розмірі 

5% на товари, що класифікуються за кодом 4901 УКТЗЕД перевищують 
зв'язані ставки ввізного мита, визначені для цих товарів на нульовому рівні у 

Протоколі про вступ України до Світової організації торгівлі, який був 

ратифікований Законом У країни від 1 О КВІТня 2008 р. N~ 250-УІ 
«Про ратифікацію Протоколу про вступ України до Світової організації 
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УХВАЛИЛИ: 

1 Проект Закону України про внесення зміни до стапі 5 Закону України 
«Про судовий збір» щодо встановлення обмежень при звільненні деяких 

органів державної влади від сплати судового збору (реєстр. N!! 2352а 
від 19.06.2013), поданий народним депутатом України Вознюком Ю.В., матиме 
вплив на показники бюджету (потребуватиме додаткових видатків загального 

фонду державного бюджету на функціонування відповідних органів виконавчої 

влади у сфері фінансів). 

У разі прийняпя відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 
вводитися в дію не раніще 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

раніше 1 січня 2016 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу 
прийняпя закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

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

тарифу України (щодо ввізного мита на книжкову продукцію) (реєстр. N!! 2978 
від 14.05.2013), поданий народними депутатами України Кошулинським Р.В., 
Фаріон І.д. та іншими. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується з 1 січня 2014 року встановити ставки 
ввізного мита у розмірі 5% на товари товарної позиції 4901 УКТЗЕД (друковані 
книги, книжки, брошури, листівки та аналогічні друковані матеріали, 

зброшуровані або у вигляді окремих аркушів), замість діючих щодо них 

нульових ставок ввізного мита з метою сприяння розвитку книговидавничої 

галузі України та збільшення частки української книги на національному 

книжковому ринку. 

Відповідно до пояснювальної записки проекту закону, у разі прийняпя 

зазначених змін бюджет може додатково отримати близько 2 млн доларів 
США. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що підтримує законопроект. За умови збереження обсягів імпорту книжкової 

продукції на рівні 2012 року додаткові надходження до державного бюджету 
становитимуть 8 млн гривень. 

ГОJІОвне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

у своєму експертному висновку зазначає, що запропоновані у законопроекті 

ставки ввізного мита (тобто ставки режиму найбільшого сприяння) у розмірі 

5% на товари, що класифікуються за кодом 4901 УКТЗЕД перевищують 
зв'язані ставки ввізного мита, визначені для цих товарів на нульовому рівні у 

Протоколі про вступ України до Світової організації торгівлі, який був 

ратифікований Законом У країни від 1 О КВІТня 2008 р. N~ 250-УІ 
«Про ратифікацію Протоколу про вступ України до Світової організації 
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торгівлі». Отже, внесена законодавча пропозиція не узгоджується із 

зобов'язаннями України перед СОТ в частині положень щодо встановлення 

пільгових ставок ввізного мита на відповідні товари у розмірі 5%. 

УХВAJШЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Митного тарифу України 
(щодо ввізного мита на книжкову продукцію) (реєстр. N!! 2978 від 14.05.2013), 
поданий народними депутатами України Кошулинським р.в., Фаріон l.д. та 

іншими, матиме вплив на показники бюджету (призведе до збільшення доходів 

державного бюджету щодо ввізного мита). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

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

Податкового кодексу України щодо зменшення вартості лікарських засобів для 

населення (реєстр. N!! 2475а від 02.07.2013), поданий народними денутатами 
України Бахтеєвою Т.Д., Хомутинніком В.Ю. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом передбачається скасувати звільнення від оподаткування 

податком на додану вартість операцій з постачання виробів медичного 

призначення для індивідуального користування, для інвалідів та інших 

пільгових категорій населення, операцій з постачання лікарських засобів, 

дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до 

Державного реєстру лікарських засобів (у т.ч. аптечними закладами), а також 

виробів медичного призначення за переліком, затвердженим Кабінетом 

Міністрів України. 

Натомість, проектом закону пропонується запровадити знижену ставку 

податку на додану вартість у розмірі 7% на операції з постачання на митній 
території України, у тому числі на операції з ввезення на митну територію 

України, лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в 

Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів (у т.'!. 

аптечними закладами за рецептами лікарів та замовлсннями лікувально

профілактичних заЮІадів з дозволених до застосування діючих та допоміжних 

речовин), та виробів медичного призначення, перелік яких буде затверджено 

Кабінетом Міністрів України. 

Відповідно до пояснювальної записки проекту закону, нрийняття 

зазначених змін збільшить надходження державного бюджету щорічно на 

2,5 млрд гривень. 
Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазна'шє, 

що пропозиція щодо скасування звільнення та запровадження зниженої ставки 

податку на додану вартість у розмірі 7 % на операції з постачання лікарських 
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торгівлі». Отже, внесена законодавча пропозиція не узгоджується із 

зобов'язаннями України перед СОТ в частині положень щодо встановлення 

пільгових ставок ввізного мита на відповідні товари у розмірі 5%. 

УХВAJШЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Митного тарифу України 
(щодо ввізного мита на книжкову продукцію) (реєстр. N!! 2978 від 14.05.2013), 
поданий народними депутатами України Кошулинським р.в., Фаріон l.д. та 

іншими, матиме вплив на показники бюджету (призведе до збільшення доходів 

державного бюджету щодо ввізного мита). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

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

Податкового кодексу України щодо зменшення вартості лікарських засобів для 

населення (реєстр. N!! 2475а від 02.07.2013), поданий народними денутатами 
України Бахтеєвою Т.Д., Хомутинніком В.Ю. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом передбачається скасувати звільнення від оподаткування 

податком на додану вартість операцій з постачання виробів медичного 

призначення для індивідуального користування, для інвалідів та інших 

пільгових категорій населення, операцій з постачання лікарських засобів, 

дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до 

Державного реєстру лікарських засобів (у т.ч. аптечними закладами), а також 

виробів медичного призначення за переліком, затвердженим Кабінетом 

Міністрів України. 

Натомість, проектом закону пропонується запровадити знижену ставку 

податку на додану вартість у розмірі 7% на операції з постачання на митній 
території України, у тому числі на операції з ввезення на митну територію 

України, лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в 

Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів (у т.'!. 

аптечними закладами за рецептами лікарів та замовлсннями лікувально

профілактичних заЮІадів з дозволених до застосування діючих та допоміжних 

речовин), та виробів медичного призначення, перелік яких буде затверджено 

Кабінетом Міністрів України. 

Відповідно до пояснювальної записки проекту закону, нрийняття 

зазначених змін збільшить надходження державного бюджету щорічно на 

2,5 млрд гривень. 
Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазна'шє, 

що пропозиція щодо скасування звільнення та запровадження зниженої ставки 

податку на додану вартість у розмірі 7 % на операції з постачання лікарських 
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засобів та виробів медичного призначення створить умови для добросовісної 

конкуренції, у тому числі поставить у рівні умови імпортерів та вінизняних 

виробників ліків, а відтак підтримує прийняття законопроекту. У 2012 році 
надано звільнень від оподаткування лише при ввезенні на митну територію 

України лікарських засобів та виробів медичного призначення на суму 

7,1 млрд грн, на що також звертають увагу автори законопроекту. 

Користуючись вказаною пільгою, окремі суб'єкти підприємницької діяльності 

імпортували лікарські засоби та вироби медичного призначення із штучно 

завищеною вартістю для виведення іноземної валюти в офшорні зони. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення зміН до Податкового кодексу 
України щодо зменшення вартості лікарських засобів для населення 

(реєстр. N22475a від 02.07.2013), поданий народними депутатами України 

Бахтеєвою Т.Д., Хомутинніком В.Ю., матиме вплив на показники бюджету 

(призведе до збільшення доходів державного бюджету щодо податку на додану 

вартість). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

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

законодавчих актів України (щодо обов'язкового нотаріального посвідчення 

договорів споживчого кредитування) (реєстр. N2 2365а від 20.06.2013), поданий 
народним депутатом України Фельдманом О.Б. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом шляхом внесення змін до Закону України «Про захист 

прав споживачів» та Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито» 

пропонується встановити обов'язкове нотаріальне посвідчення договорів 
споживчого кредитування на суму, яка перевищує шестикратний розмір 

мінімальної заробітної плати (з 01.01.2013 6882 грн). При цьому, 

передбачається запровадити державне мито за посвідчення таких договорів у 

розмірі 0,01 відсотка суми споживчого кредиту, зазначеної у договорі, але не 
менш 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 грн) і не більше 

50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн). 
Слід зазначити, що реалізація положень законопроекту сприятиме 

збільшенню доходів місцевих бюджетів. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 
що прийняття законопроекту є доцільним, а вартісна величина впливу 

залежатиме від кількості договорів споживчого кредитування, які будугь 
посвідчуватись нотаріусами, та сум наданих кредитів. 
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засобів та виробів медичного призначення створить умови для добросовісної 

конкуренції, у тому числі поставить у рівні умови імпортерів та вінизняних 

виробників ліків, а відтак підтримує прийняття законопроекту. У 2012 році 
надано звільнень від оподаткування лише при ввезенні на митну територію 

України лікарських засобів та виробів медичного призначення на суму 

7,1 млрд грн, на що також звертають увагу автори законопроекту. 

Користуючись вказаною пільгою, окремі суб'єкти підприємницької діяльності 

імпортували лікарські засоби та вироби медичного призначення із штучно 

завищеною вартістю для виведення іноземної валюти в офшорні зони. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення зміН до Податкового кодексу 
України щодо зменшення вартості лікарських засобів для населення 

(реєстр. N22475a від 02.07.2013), поданий народними депутатами України 

Бахтеєвою Т.Д., Хомутинніком В.Ю., матиме вплив на показники бюджету 

(призведе до збільшення доходів державного бюджету щодо податку на додану 

вартість). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

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

законодавчих актів України (щодо обов'язкового нотаріального посвідчення 

договорів споживчого кредитування) (реєстр. N2 2365а від 20.06.2013), поданий 
народним депутатом України Фельдманом О.Б. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом шляхом внесення змін до Закону України «Про захист 

прав споживачів» та Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито» 

пропонується встановити обов'язкове нотаріальне посвідчення договорів 
споживчого кредитування на суму, яка перевищує шестикратний розмір 

мінімальної заробітної плати (з 01.01.2013 6882 грн). При цьому, 

передбачається запровадити державне мито за посвідчення таких договорів у 

розмірі 0,01 відсотка суми споживчого кредиту, зазначеної у договорі, але не 
менш 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 грн) і не більше 

50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн). 
Слід зазначити, що реалізація положень законопроекту сприятиме 

збільшенню доходів місцевих бюджетів. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 
що прийняття законопроекту є доцільним, а вартісна величина впливу 

залежатиме від кількості договорів споживчого кредитування, які будугь 
посвідчуватись нотаріусами, та сум наданих кредитів. 
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УХВAJШЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо обов'язкового нотаріального посвідчення договорів 

споживчого кредитування) (реєстр . .N2 2365а від 20.06.2013), поданий народним 
депугатом України Фельдманом О.Б., матиме вплив на показники бюджету 

(призведе до збільшення доходів місцевих бюджетів щодо державного мита). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

1.2.79. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до статті 4 

Закону України «Про судовий збір» (щодо ставок збору при оскарженні 

платником податків податкового повідомлення-рішення) (реєстр . .N2 2603а 
від 17.07.2013), поданий народним депугатом України Петренком п.д. 

ВїдміТИJIИ: 
Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується, що при поданні до адміністративного суду 

позову, що містить вимогу щодо протиправності рішень податкових органів 

про визначення грошових зобов'язань платників податків, про зменшення суми 

бюджетного відшкодування з податку на додану вартість, судовий збір 

сплачуватиметься за ставками, встановленими для позовів немайнового 

характеру - 0,03% розміру мінімальної заробітної плати (у 2013 році -
34,41 грн). Відповідно до чинного законодавства подання таких позовів до 
адміністративного суду класифікується як позов майнового характеру та 

застосовуються ставки судового збору у розмірі 1 відсоток розміру майнових 
вимог, але не менше о, І розміру мінімальної заробітної плати (у 20 І 3 році -
І 14,7 грн) та не більше 2 розмірів мінімальних заробітних плат (у 2013 році -
2294 грн). 

Норми законопроекту, в разі Їх прийняття, матимугь негативний вплив на 

дохідну частину бюджету, оскільки ним пропонується застосовувати знижені в 

3,3 - 66,7 разів ставки судового збору. 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 першої етапі 27 
Бюджетного кодексу України та частини третьої етапі 91 Регламенту 

Верховної Ради України. 

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

фонду державного бюджету і відповідно до пункту 5 частини третьої етапі 30 
цього Кодексу спрямовується на забезпечення здійснення правосуддя, 

зміцнення матеріально-технічної баЗІ! судів, включаючи створення та 
забезпечення функціонування Єдиної судової інформаційної системи, веб-
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УХВAJШЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо обов'язкового нотаріального посвідчення договорів 

споживчого кредитування) (реєстр . .N2 2365а від 20.06.2013), поданий народним 
депугатом України Фельдманом О.Б., матиме вплив на показники бюджету 

(призведе до збільшення доходів місцевих бюджетів щодо державного мита). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

1.2.79. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до статті 4 

Закону України «Про судовий збір» (щодо ставок збору при оскарженні 

платником податків податкового повідомлення-рішення) (реєстр . .N2 2603а 
від 17.07.2013), поданий народним депугатом України Петренком п.д. 

ВїдміТИJIИ: 
Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується, що при поданні до адміністративного суду 

позову, що містить вимогу щодо протиправності рішень податкових органів 

про визначення грошових зобов'язань платників податків, про зменшення суми 

бюджетного відшкодування з податку на додану вартість, судовий збір 

сплачуватиметься за ставками, встановленими для позовів немайнового 

характеру - 0,03% розміру мінімальної заробітної плати (у 2013 році -
34,41 грн). Відповідно до чинного законодавства подання таких позовів до 
адміністративного суду класифікується як позов майнового характеру та 

застосовуються ставки судового збору у розмірі 1 відсоток розміру майнових 
вимог, але не менше о, І розміру мінімальної заробітної плати (у 20 І 3 році -
І 14,7 грн) та не більше 2 розмірів мінімальних заробітних плат (у 2013 році -
2294 грн). 

Норми законопроекту, в разі Їх прийняття, матимугь негативний вплив на 

дохідну частину бюджету, оскільки ним пропонується застосовувати знижені в 

3,3 - 66,7 разів ставки судового збору. 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 першої етапі 27 
Бюджетного кодексу України та частини третьої етапі 91 Регламенту 

Верховної Ради України. 

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

фонду державного бюджету і відповідно до пункту 5 частини третьої етапі 30 
цього Кодексу спрямовується на забезпечення здійснення правосуддя, 

зміцнення матеріально-технічної баЗІ! судів, включаючи створення та 
забезпечення функціонування Єдиної судової інформаційної системи, веб-
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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, реалізація норм проекту закону потребуватиме додаткових 

видатків загального фонду державного бюджету на функціонування органів 

судової влади. 

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. 

Як зазначає Міністерство фінансів України, відповідно до статті 139 
Господарського кодексу України під майном розуміється сукупність речей та 

інших цінностей (включаючи нематеріальні активи), які мають вартісне 

визначення, виробляються чи використовуються у діяльності суб'єктів 

господарювання. Однією з економічних форм майна у процесі господарської 

діяльності виступають кошти, які представляють собою гроші у національній та 

іноземній валюті, призначені для здійснення, зокрема, фінансових відносин 

відповідно до законодавства. Разом з тим, рішення, прийняті податковими 

органами щодо визначення грошових зобов'язань платників податків, а також 

щодо зменшення суми бюджетного відшкодування з податку на додану 

вартість, носять вартісний характер та породжують підстави для змін 

майнового стану суб'єкта господарювання. Таким чином, позови, які містять 

вимогу щодо протиправності рішень податкових органів про визначення 

грошових зобов'язань платників податків, а також щодо зменшення суми 

бюджетного відшкодування з податку на додану вартість, відносяться до 

позовів майнового характеру. 

Зважаючи на вищенаведене, Міністерство фінансів України у своєму 

експертному висновку зазначає, що не підтримує законопроект. 

УХВАЛИЛИ: 
1. Проект Закону України про внесення змін до статті 4 Закону України 

«Про судовий збір» (щодо ставок збору при оскарженні платником податків 

податкового повідомлення-ріщення) (реєстр. И!! 2603а від 17.07.2013), поданий 
народним депутатом України Петренком П.Д., 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 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

раніше 1 січня 2016 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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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, реалізація норм проекту закону потребуватиме додаткових 

видатків загального фонду державного бюджету на функціонування органів 

судової влади. 

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. 

Як зазначає Міністерство фінансів України, відповідно до статті 139 
Господарського кодексу України під майном розуміється сукупність речей та 

інших цінностей (включаючи нематеріальні активи), які мають вартісне 

визначення, виробляються чи використовуються у діяльності суб'єктів 

господарювання. Однією з економічних форм майна у процесі господарської 

діяльності виступають кошти, які представляють собою гроші у національній та 

іноземній валюті, призначені для здійснення, зокрема, фінансових відносин 

відповідно до законодавства. Разом з тим, рішення, прийняті податковими 

органами щодо визначення грошових зобов'язань платників податків, а також 

щодо зменшення суми бюджетного відшкодування з податку на додану 

вартість, носять вартісний характер та породжують підстави для змін 

майнового стану суб'єкта господарювання. Таким чином, позови, які містять 

вимогу щодо протиправності рішень податкових органів про визначення 

грошових зобов'язань платників податків, а також щодо зменшення суми 

бюджетного відшкодування з податку на додану вартість, відносяться до 

позовів майнового характеру. 

Зважаючи на вищенаведене, Міністерство фінансів України у своєму 

експертному висновку зазначає, що не підтримує законопроект. 

УХВАЛИЛИ: 
1. Проект Закону України про внесення змін до статті 4 Закону України 

«Про судовий збір» (щодо ставок збору при оскарженні платником податків 

податкового повідомлення-ріщення) (реєстр. И!! 2603а від 17.07.2013), поданий 
народним депутатом України Петренком П.Д., 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 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

раніше 1 січня 2016 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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1.2.80. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до 

Податкового кодексу України (щодо розвитку тваринницької галузі 

агропромислового комплексу) (реєстр. N!! 3023 від 24.07.2013), поданий 

народними депутатами України Опанащенком М.В. Фабрикант ее та іншими. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 
Законопроектом пропонується для цілей оподаткування запровадити нові 

терміни (такі як «центр заготівлі молока», «доїльна установка»), а також 

передбачається доповнити перелік видів діяльності, за якими підприємства 

вважаються сільськогосподарськими; розширити перелік видів діяльності, на 

які поширюється дія спеціального режиму оподаткування податком на додану 

вартість у сфері сільського і лісового господарства та рибальства. 
Таким чином, проектом закону пропонується розширити КОЛО суб'єктів 

господарювання, що звільнятимуться від сплати податку на додану вартість до 

державного бюджету, шляхом створення додаткової ланки - центру заготівлі 

молока, між сільськогосподарським товаровиробником та переробним 

підприємством. Отже, норми законопроекту, в разі Їх реалізації, матимуть 

негативний вплив на дохідну частину бюджету. 

Однак, 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 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 ста'ггі 4 
Податкового кодексу У країни щодо стабільності податкового законодавства. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що не підтримує законопроект, оскільки використання в будь-яких операціях з 

постачання товарів/послуг суб'єктів господарювання - посередників не 

створює сприятливих умов для розвитку галузі, здешевлення продукції та 

підвищення ії якості, а навпаки створює умови для мінімізації податкових 
зобов'язань та, як наслідок, зменшення надходжень до бюджету. При цьому, не 

має можливості визначити вартісну величину впливу на показники бюджету, 

оскільки відсутні певні статистичні та економічні показники діяльності 

відповідних суб'єктів господарювання. 

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

України (щодо розвитку тваринницької галузі агропромислового комплексу) 

(реєстр. N!! 3023 від 24.07.2013), поданий народними депутатами України 
Опанащенком М.В. Фабрикант С.С. та іншими, матиме вплив на 1І0каЗІІИКИ 
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1.2.80. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до 

Податкового кодексу України (щодо розвитку тваринницької галузі 

агропромислового комплексу) (реєстр. N!! 3023 від 24.07.2013), поданий 

народними депутатами України Опанащенком М.В. Фабрикант ее та іншими. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 
Законопроектом пропонується для цілей оподаткування запровадити нові 

терміни (такі як «центр заготівлі молока», «доїльна установка»), а також 

передбачається доповнити перелік видів діяльності, за якими підприємства 

вважаються сільськогосподарськими; розширити перелік видів діяльності, на 

які поширюється дія спеціального режиму оподаткування податком на додану 

вартість у сфері сільського і лісового господарства та рибальства. 
Таким чином, проектом закону пропонується розширити КОЛО суб'єктів 

господарювання, що звільнятимуться від сплати податку на додану вартість до 

державного бюджету, шляхом створення додаткової ланки - центру заготівлі 

молока, між сільськогосподарським товаровиробником та переробним 

підприємством. Отже, норми законопроекту, в разі Їх реалізації, матимуть 

негативний вплив на дохідну частину бюджету. 

Однак, 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 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 ста'ггі 4 
Податкового кодексу У країни щодо стабільності податкового законодавства. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що не підтримує законопроект, оскільки використання в будь-яких операціях з 

постачання товарів/послуг суб'єктів господарювання - посередників не 

створює сприятливих умов для розвитку галузі, здешевлення продукції та 

підвищення ії якості, а навпаки створює умови для мінімізації податкових 
зобов'язань та, як наслідок, зменшення надходжень до бюджету. При цьому, не 

має можливості визначити вартісну величину впливу на показники бюджету, 

оскільки відсутні певні статистичні та економічні показники діяльності 

відповідних суб'єктів господарювання. 

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

України (щодо розвитку тваринницької галузі агропромислового комплексу) 

(реєстр. N!! 3023 від 24.07.2013), поданий народними депутатами України 
Опанащенком М.В. Фабрикант С.С. та іншими, матиме вплив на 1І0каЗІІИКИ 
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бюджету (призведе до зменшення доходів державного бюджету щодо податку 

на додану вартість). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

раніше 1 січня 2016 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. 

Законоnроектu, які мають вплив ІІа nоказllики бюджетів 

та потребують узгодження з бюд3Ісетнuм законодавством 

1.2.81. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про Технополіс П'ятихатки 

(реєстр. N!! 2213а від 04.06.2013), поданий народними депутатами України 

Бережною І.Г., Добкіним Д.М. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з нитань промислової 
та інвестиційної політики. 

Метою законопроекту є законодавче забезпечення створення технополісу 

П'ятихатки на території Харківської області, як механізму інноваційної та 

інвестиційної діяльності для соціально-економічного розвитку регіону. 

Законопроектом зокрема пропонується надати суб'єктам 

господарювання - учасникам проекту технополісу П'ятихатки податкові пільги 

в частині застосування пільгових ставок податку на прибуток підприємств, 

податку на доходи фізичних осіб, земельного податку, запровадження 

безумовного автоматичного відшкодування податку на додану вартість в межах 
технополісу, спрощеного порядку ведення бухгалтерського обліку, а також 

звільнення від оподаткуванням ввізним митом товарів, необхідних для 

реалізації проекту. 

Слід зазначити, що даний законопроект системно пов'язаний із 

законопроектами «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо 

особливостей оподаткування в умовах спеціального режиму технополісу 

П'ятихатки)) (реєстр. N!! 2214а від 04.06.2013) та «Про внесення змін до 

Митного кодексу України щодо реалізації проекту технополісу П'ятихатки» 

(реєстр. N!!2215a від 04.06.2013), а відтак розглядати такі законопроекти 

належить взаємоузгоджено. 

При цьому, реалізація даного законопроекту безпосередньо не призведе 

до втрат доходів бюджету, оскільки запропоновані у законопроекті податкові 

пільги можуть бути надані лише шляхом внесення змін до Податкового кодексу 

України (пункт 2.1 статті 2 Кодексу) та Митного кодексу України (пункт 9 
розділу ХХІ цього Кодексу). 

Поряд з тим, законопроектом нередбачено, що для учасників теХl!ополісу 
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 

встановлюється у розмірі 7 відсотків бази нарахування єдиного внеску, 
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бюджету (призведе до зменшення доходів державного бюджету щодо податку 

на додану вартість). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

раніше 1 січня 2016 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. 

Законоnроектu, які мають вплив ІІа nоказllики бюджетів 

та потребують узгодження з бюд3Ісетнuм законодавством 

1.2.81. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про Технополіс П'ятихатки 

(реєстр. N!! 2213а від 04.06.2013), поданий народними депутатами України 

Бережною І.Г., Добкіним Д.М. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з нитань промислової 
та інвестиційної політики. 

Метою законопроекту є законодавче забезпечення створення технополісу 

П'ятихатки на території Харківської області, як механізму інноваційної та 

інвестиційної діяльності для соціально-економічного розвитку регіону. 

Законопроектом зокрема пропонується надати суб'єктам 

господарювання - учасникам проекту технополісу П'ятихатки податкові пільги 

в частині застосування пільгових ставок податку на прибуток підприємств, 

податку на доходи фізичних осіб, земельного податку, запровадження 

безумовного автоматичного відшкодування податку на додану вартість в межах 
технополісу, спрощеного порядку ведення бухгалтерського обліку, а також 

звільнення від оподаткуванням ввізним митом товарів, необхідних для 

реалізації проекту. 

Слід зазначити, що даний законопроект системно пов'язаний із 

законопроектами «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо 

особливостей оподаткування в умовах спеціального режиму технополісу 

П'ятихатки)) (реєстр. N!! 2214а від 04.06.2013) та «Про внесення змін до 

Митного кодексу України щодо реалізації проекту технополісу П'ятихатки» 

(реєстр. N!!2215a від 04.06.2013), а відтак розглядати такі законопроекти 

належить взаємоузгоджено. 

При цьому, реалізація даного законопроекту безпосередньо не призведе 

до втрат доходів бюджету, оскільки запропоновані у законопроекті податкові 

пільги можуть бути надані лише шляхом внесення змін до Податкового кодексу 

України (пункт 2.1 статті 2 Кодексу) та Митного кодексу України (пункт 9 
розділу ХХІ цього Кодексу). 

Поряд з тим, законопроектом нередбачено, що для учасників теХl!ополісу 
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 

встановлюється у розмірі 7 відсотків бази нарахування єдиного внеску, 
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Поряд з тим, законопроектом передбачено, що для учасників технополісу 

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 
встановлюється у розмірі 7 відсотків бази нарахування єдиного внеску, 

визначеної Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування», незалежно від класів 

професійного ризику виробництва, до яких віднесено цих учасників. 

Міністерство фінансів України, зокрема зазначає, що запропонована норма 

призведе до зменшення надходжень та розбалансування бюджетів фондів 

загальнообов'язкового державного соціального страхування і Пенсійного 

фонду України, що поставить під загрозу вчасне виконання покладених на них 

функцій. Відтак, реалізація такого положення потребуватиме збільшення 
видатків державного бюджету на покриття дефіциту Пенсійного фонду 

України. 

Однак, авторами законопроекту не надано фінансово-економічного 

обrpунтування (включаючи відповідні розрахунки) 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. 

Належить також звернути увагу на частину третю статті 34 
законопроекту, згідно з якою держава може встановлювати надання субвенцій, 

субсидій, дотацій на виконання інноваційних програм та реалізацію проектів в 

умовах спеціального режиму технополісу, при цьому, нормативи відрахувань 

від загальнодержавних податків і зборів, розмір субвенцій, субсидій, дотацій з 

Державного бюджету України встановлюються окремим рядком у Державному 

бюджеті України. Таке положення не відповідає вимогам Бюджетного кодексу 

України, оскільки зарахування податків і зборів до державного і місцевих 

бюджетів визначається статтями 29, 64-66, 69 і 71 Бюджетного кодексу 

України. При цьому, застосовані у цьому положенні поняття «субвенції, 
субсидії, дотації» можуть неоднозначно трактуватися виходячи з термінології 

Бюджетного кодексу України. Враховуючи зазначене та зважаючи на те, що 

питання державної підтримки наукової, науково-технічної, інноваційно

впроваджувальної діяльності технополісу унормовано частинами першою та 
другою статті 34 цього законопроекту, частину третю цієї статті необхідно 
виключити. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку 

висловлює зауваження до законопроекту та не підтримує його прийняття, 

а також системно пов'язаних з ним законопросктів за рсєстр. N2 2214а та 
N22215a. 
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Поряд з тим, законопроектом передбачено, що для учасників технополісу 

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 
встановлюється у розмірі 7 відсотків бази нарахування єдиного внеску, 

визначеної Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування», незалежно від класів 

професійного ризику виробництва, до яких віднесено цих учасників. 

Міністерство фінансів України, зокрема зазначає, що запропонована норма 

призведе до зменшення надходжень та розбалансування бюджетів фондів 

загальнообов'язкового державного соціального страхування і Пенсійного 

фонду України, що поставить під загрозу вчасне виконання покладених на них 

функцій. Відтак, реалізація такого положення потребуватиме збільшення 
видатків державного бюджету на покриття дефіциту Пенсійного фонду 

України. 

Однак, авторами законопроекту не надано фінансово-економічного 

обrpунтування (включаючи відповідні розрахунки) 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. 

Належить також звернути увагу на частину третю статті 34 
законопроекту, згідно з якою держава може встановлювати надання субвенцій, 

субсидій, дотацій на виконання інноваційних програм та реалізацію проектів в 

умовах спеціального режиму технополісу, при цьому, нормативи відрахувань 

від загальнодержавних податків і зборів, розмір субвенцій, субсидій, дотацій з 

Державного бюджету України встановлюються окремим рядком у Державному 

бюджеті України. Таке положення не відповідає вимогам Бюджетного кодексу 

України, оскільки зарахування податків і зборів до державного і місцевих 

бюджетів визначається статтями 29, 64-66, 69 і 71 Бюджетного кодексу 

України. При цьому, застосовані у цьому положенні поняття «субвенції, 
субсидії, дотації» можуть неоднозначно трактуватися виходячи з термінології 

Бюджетного кодексу України. Враховуючи зазначене та зважаючи на те, що 

питання державної підтримки наукової, науково-технічної, інноваційно

впроваджувальної діяльності технополісу унормовано частинами першою та 
другою статті 34 цього законопроекту, частину третю цієї статті необхідно 
виключити. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку 

висловлює зауваження до законопроекту та не підтримує його прийняття, 

а також системно пов'язаних з ним законопросктів за рсєстр. N2 2214а та 
N22215a. 
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УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про Технополіс П'ятихатки (реєстр. N!! 2213а 
від 04.06.2013), поданий народними депутатами України Бережною І.г., 
Добкіним Д.М.: 

1) матиме вплив на показники бюджету (потребуватиме додаткових 

видатків державного бюджету на покриття дефіциту Пенсійного фонду 
України). У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

раніше 1 січня 2016 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу 
прийняття закону); 

2) рекомендувати при доопрацюванні законопроекту частину третю 

статті 34 проекту закону виключити, як таку, що не відповідає вимогам 

Бюджетного кодексу України. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

промислової та інвестиційної політики. 

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

України «Про гастрольні заходи в Україні» щодо підтримки вітчизняних 

гастролерів (реєстр. N!! 2158а від 28.05.2013), поданий народними депутатами 
України Кириленком В.А., Матіос М.В., Мартинюком Л.с., Ляпіною К.М. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 
та митної політики. 

Законопроектом пропонується з 1 січня 2014 року визначити порядок 
формування коштів спеціального фонду бюджетів за рахунок надходжень від 

збору за проведення гастрольних заходів та розподіл і використання таких 

коштів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, а саме: 

30 відсотків нарахованих сум збору за проведення гастрольних заходів 
залишаються на спеціальних рахунках управлінь Державного казначейства в 

Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі і 

використовуються на підтримку заходів вітчизняних гастролерів у зазначених 
регіонах; 

70 відсотків нарахованих сум зазначеного збору перераховуються на 

спеціальний рахунок Державного казначейства України і використовуються на 

підтримку гастрольних заходів вітчизняних гастролерів на загальнодержавному 

рівні. 

При цьому, збір за проведення гастрольних заходів авторами 

законопроекту пропонується запровадити (починаючи з 2014 року) згідно із 

законопроектом «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

підтримки вітчизняних гастролерів}) (реєстр. Х!! 2159а від 28.05.2013). 
Насамперед слід зазначити, що пропозиція законопроекту не відповідає 

вимогам частини другої статті 95 Конституції України (виключно законом про 
Державний бюджет України визначаються будь-які видатки держави на 
загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків). 
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УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про Технополіс П'ятихатки (реєстр. N!! 2213а 
від 04.06.2013), поданий народними депутатами України Бережною І.г., 
Добкіним Д.М.: 

1) матиме вплив на показники бюджету (потребуватиме додаткових 

видатків державного бюджету на покриття дефіциту Пенсійного фонду 
України). У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

раніше 1 січня 2016 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу 
прийняття закону); 

2) рекомендувати при доопрацюванні законопроекту частину третю 

статті 34 проекту закону виключити, як таку, що не відповідає вимогам 

Бюджетного кодексу України. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

промислової та інвестиційної політики. 

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

України «Про гастрольні заходи в Україні» щодо підтримки вітчизняних 

гастролерів (реєстр. N!! 2158а від 28.05.2013), поданий народними депутатами 
України Кириленком В.А., Матіос М.В., Мартинюком Л.с., Ляпіною К.М. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 
та митної політики. 

Законопроектом пропонується з 1 січня 2014 року визначити порядок 
формування коштів спеціального фонду бюджетів за рахунок надходжень від 

збору за проведення гастрольних заходів та розподіл і використання таких 

коштів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, а саме: 

30 відсотків нарахованих сум збору за проведення гастрольних заходів 
залишаються на спеціальних рахунках управлінь Державного казначейства в 

Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі і 

використовуються на підтримку заходів вітчизняних гастролерів у зазначених 
регіонах; 

70 відсотків нарахованих сум зазначеного збору перераховуються на 

спеціальний рахунок Державного казначейства України і використовуються на 

підтримку гастрольних заходів вітчизняних гастролерів на загальнодержавному 

рівні. 

При цьому, збір за проведення гастрольних заходів авторами 

законопроекту пропонується запровадити (починаючи з 2014 року) згідно із 

законопроектом «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

підтримки вітчизняних гастролерів}) (реєстр. Х!! 2159а від 28.05.2013). 
Насамперед слід зазначити, що пропозиція законопроекту не відповідає 

вимогам частини другої статті 95 Конституції України (виключно законом про 
Державний бюджет України визначаються будь-які видатки держави на 
загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків). 
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Норма щодо зарахування та цільового спрямування збору є виключно 

предметом регулювання бюджетного законодавства, а відтак такий 
законопроект суперечить положенням Бюджетного кодексу України, зокрема: 

статті 1 (Бюджетним кодексом регулюються відносини, що виникають у 
процесі складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування 

про їх виконання та контролю за дотриманням бюджетного законодавства), 

частині другій статті 4 (виключно законом про Державний бюджет України 
визначаються надходження та витрати Державного бюджету України), частині 

п'ятій статті 13 (розподіл бюджету на загальний та спеціальний фонди, їх 

складові частини визначаються виключно Бюджетним кодексом та законом про 

Державний бюджет України), статтям 29, 64, 66, 68 і 69 (склад доходів 

державного та місцевих бюджетів) та статтям 87-91 (видаткові повноваження 
щодо державного та місцевих бюджетів). 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що законопроект доцільно розглядати у разі прийняття Верховною Радою 

України законопроекту за реєстраційним N!12159a від 28.05.2013), яким 

пропонується запровадити збір на гастрольні заходи, та внесення змін до 

Бюджетного кодексу України. При цьому Мінфін зауважує, що Законом 

Україн'х .від 02.12.201 О N!1 2756-УІ «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України у зв'язку з прийняттям Податкового кодексу України» 

починаючи з 2011 року збір за проведення гастрольний заходів було скасовано 
як неефективний. 

Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної 

Ради України не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про гастрольні заходи в Україні» щодо підтримки вітчизняних гастролерів 

(реєстр. N!12158a від 28.05.2013), поданий народними депугатами України 

Кириленком В.А., Матіос М.Б., Мартинюком Л.с., Ляпіною к.М., У разі 

прийняття законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо запровадження збору на гастрольні заходи (реєстр. N!1 2159а), матиме 

вплив на показники бюджету починаючи з 2014 року (призведе до збільшення 
доходів і видатків спеціального фонду державного та місцевих бюджетів). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно із 

законодавством. 

2. Законопроект є таким, що не відповідає статті 95 Конституції України 
та нормам Бюджетного кодексу України, оскільки питання зарахування 

податків і зборів до бюджетів та цільового спрямування бюджетних коштів є 

виключно предметом регулювання бюджетного законодавства. 

3. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

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

Податкового кодексу України (щодо збору на розвиток інженерно-транспортної 
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Норма щодо зарахування та цільового спрямування збору є виключно 

предметом регулювання бюджетного законодавства, а відтак такий 
законопроект суперечить положенням Бюджетного кодексу України, зокрема: 

статті 1 (Бюджетним кодексом регулюються відносини, що виникають у 
процесі складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування 

про їх виконання та контролю за дотриманням бюджетного законодавства), 

частині другій статті 4 (виключно законом про Державний бюджет України 
визначаються надходження та витрати Державного бюджету України), частині 

п'ятій статті 13 (розподіл бюджету на загальний та спеціальний фонди, їх 

складові частини визначаються виключно Бюджетним кодексом та законом про 

Державний бюджет України), статтям 29, 64, 66, 68 і 69 (склад доходів 

державного та місцевих бюджетів) та статтям 87-91 (видаткові повноваження 
щодо державного та місцевих бюджетів). 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що законопроект доцільно розглядати у разі прийняття Верховною Радою 

України законопроекту за реєстраційним N!12159a від 28.05.2013), яким 

пропонується запровадити збір на гастрольні заходи, та внесення змін до 

Бюджетного кодексу України. При цьому Мінфін зауважує, що Законом 

Україн'х .від 02.12.201 О N!1 2756-УІ «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України у зв'язку з прийняттям Податкового кодексу України» 

починаючи з 2011 року збір за проведення гастрольний заходів було скасовано 
як неефективний. 

Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної 

Ради України не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про гастрольні заходи в Україні» щодо підтримки вітчизняних гастролерів 

(реєстр. N!12158a від 28.05.2013), поданий народними депугатами України 

Кириленком В.А., Матіос М.Б., Мартинюком Л.с., Ляпіною к.М., У разі 

прийняття законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо запровадження збору на гастрольні заходи (реєстр. N!1 2159а), матиме 

вплив на показники бюджету починаючи з 2014 року (призведе до збільшення 
доходів і видатків спеціального фонду державного та місцевих бюджетів). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно із 

законодавством. 

2. Законопроект є таким, що не відповідає статті 95 Конституції України 
та нормам Бюджетного кодексу України, оскільки питання зарахування 

податків і зборів до бюджетів та цільового спрямування бюджетних коштів є 

виключно предметом регулювання бюджетного законодавства. 

3. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

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

Податкового кодексу України (щодо збору на розвиток інженерно-транспортної 
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та соціальної інфраструктури територій населених пунктів сільських, селищних 

та міських рад) (реєстр. N!! 2059а-l від 29.05.2013), поданий народним 

депутатом України Бобовим Г.Б. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується доповнити перелік місцевих зборів новим 

збором на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури 

територій населених пунктів сільських, селищних та міських рад, а також 
визначити платників збору (орендарі земель сільськогосподарського 

призначення (ріллі», об'єкт оподаткування збором (загальна площа земель 

сільськогосподарського призначення (ріллі), що перебуває в оренді), ставку 

збору (0,5% від суми нормативно-грощової оцінки одного гектара землі), 

порядок обчислення та строки сплати збору. 

Крім того, у законопроекті передбачається, що збір зараховується до 

відповідних місцевих бюджетів у порядку, визначеному Бюджетним кодексом 

України для місцевих податків і зборів, і використовується за цільовим 

призначенням на потреби розвитку інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури територій населених пунктів сільських, селищних та міських 

рад. Норма щодо цільового спрямування збору є виключно предметом 

регулювання бюджетного законодавства, а відтак суперечить положенням 

Бюджетного кодексу України, зокрема: статті (Бюджетним кодексом 

регулюються відносини, що виникають у процесі складання, розгляду, 

затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання та контролю 

за дотриманням бюджетного законодавства), частині п'ятій статті 13 (розподіл 
бюджету на загальний та спеціальний фонди, їх складові частини визначаються 

виключно Бюджетним кодексом та законом про Державний бюджет України), 

пункту 7 частини першої статті 69 (місцеві податки і збори належать до доходів 
загального фонду місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні 

міжбюджетних трансфертів) та статтям 70 і 88-91 (видатки та кредитування 
місцевих бюджетів включають бюджетні призначення, встановлені рішенням 

про місцевий бюджет, на конкретні цілі, пов'язані з реалізацією програм та 

заходів згідно із статтями 88-91 Бюджетного кодексу України). 
Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що в цілому підтримуючи запропоновану законодавчу ініціативу, законопроект 

потребує доопрацювання з урахуванням висловлених зауважень, зокрема щодо 

необхідності узгодження його положень з вимогами Бюджетного кодексу 

України. 

Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної 

Ради України не надійшов. 

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

України (щодо збору на розвиток інженерно-транспортної та соціальної 
інфраструктури територій населених пунктів сільських, селищних та міських 

125 
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рад) (реєстр. NQ 2059а-l від 29.05.2013), поданий народним депутатом України 
Бобовим Г.Б., матиме вплив на показники бюджету (призведе до збільшення 

доходів місцевих бюджетів). У разі прийняття відповідного закону він може 

набирати чинності згідно із законодавством. 
2. Рекомендувати при доопрацюванні законопроекту привести його 

положення у відповідність до вимог Бюджетного кодексу України (зокрема, 

статей 1, 13, 69, 70 і 88-91), а саме: в останньому абзаці пункту 2 розділу І 

(щодо підпункту 268-1.9.1 нової статті 268-1) виключити слова «і 

використовується за цільовим призначенням на потреби розвитку інженерно

транспортної та соціальної інфраструктури територій населених пунктів 

сільських, селищних та міських рад». 

3. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

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

законів України щодо забезпечення соціальних гарантій працівникам гірничих, 

вуглебудівних (шахтобудівних) підприємств, державних воєнізованих аварійно

рятувальних служб (формувань) у вугільній промисловості (реєстр. NQ 2203а 
від 04.06.2013), поданий народними депутатами України Турмановим В.І., 

Іоффе ю.я. та Гончаровим А.д. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки. 

Законопроектом передбачається поширити дію Гірничого закону України 

в частині прав та соціальних гарантій працівників гірничих підприємств 

(положення статей 43 та 48) на працівників державних воєнізованих аварійно
рятувальних служб (формувань) у вугільній промисловості та працівників 

шахтобудівних (вуглебудівних) підприємств. 

Проте, відповідно до норм Гірничого закону державні воєнізовані 

аварійно-рятувальні служби у вугільній промисловості не належать до гірничих 

підприємств. При цьому, права та соціальні гарантії рятувальників та 

соціальний захист їх сімей визначаються Законом України «Про аварійно

рятувальні служби». 

Крім того, законопроектом пропонується визначити, що як під час, так і 

після ліквідації або консервації підприємств з видобутку (переробки) вугілля, 

вуглебудівних (шахтобудівних) підприємств, державних воєнізованих аварійно

рятувальних служб (формувань) у вугільній промисловості забезпечення 

вугіллям на побутові потреби здійснюється у розмірах, що визначаються 

галузевою угодою за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення державних програм соціального захисту у порядку, 

визначеному Кабінетом Міністрів України, а не за рахунок коштів, виділених 

на ліквідацію або консервацію гірничого підприємства, що визначено чинною 

редакцією Гірничого закону України. 
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від 04.06.2013), поданий народними депутатами України Турмановим В.І., 
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(положення статей 43 та 48) на працівників державних воєнізованих аварійно
рятувальних служб (формувань) у вугільній промисловості та працівників 

шахтобудівних (вуглебудівних) підприємств. 

Проте, відповідно до норм Гірничого закону державні воєнізовані 

аварійно-рятувальні служби у вугільній промисловості не належать до гірничих 

підприємств. При цьому, права та соціальні гарантії рятувальників та 

соціальний захист їх сімей визначаються Законом України «Про аварійно

рятувальні служби». 

Крім того, законопроектом пропонується визначити, що як під час, так і 
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Слід зауважити, що зазначені вище положення законопроекту в частині 

визначення нормозабезпечення побутовим паливом пільгових категорій 

вуглеотримувачів у розмірах, визначених галузевою угодою (5,9 тонни на 

домогосподарство) не відповідають статті 102 Бюджетного кодексу України, 
якою така норма визначена у розмірі З,І тонни на домогосподарство. 

Як зазначається у пояснювальній записці, додаткова потреба на 

забезпечення виконання норм цього законопроекту складає 14,1 млн гривень на 
рік. В той же час, за розрахунками Міністерства фінансів України для 

виконання цієї законодавчої пропозиції додаткова потреба у видатках 

державного бюджету складатиме 24,4 млн гривень. 
Однак, в порушення частини першої статті 27 Бюджетного кодексу 

України та статті 9З Регламенту Верховної Ради України до законопроекту не 

подано фінансово-економічного обrрунтування (у тому числі відповідних 
розрахунків) та пропозицій про зміни до законодавчих актів України щодо 

скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень до бюджету 

для досягнення його збалансованості. 

Стосовно розповсюдження норм Закону України «Про заходи, спрямовані 

на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного 

комплексу» на шахтобудівні та вугледобувні підприємства то, слід відмітити, 

що згідно з пунктом 1.1 статті першої цього Закону норми даного Закону 

розповсюджують на підприємства паливно-енергетичного комплексу, до яких 

зокрема відносяться підприємства, які займаються видобутком (виробництвом), 

постачанням, транспортуванням енергоносіїв. Шахтобудівні та вугледобувні 

підприємства, зважаючи на технологію їх виробничої діяльності, не можуть 

відноситися до підприємств, які займаються вищезазначеними видами 

діяльності. 

Міністерство фінансів України не підтримує прийняття законопроекту та 

висловлює ряд зауважень до нього. 

Згідно з узагальнюючим висновком Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України, за результатами розгляду в 

першому читанні законопроект доцільно повернути суб'єкту права 

законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

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

щодо забезпечення соціальних гарантій працівникам гірничих, вуглебудівних 

(шахтобудівних) підприємств, державних воєнізованих аварійно-рятувальних 

служб (формувань) у вугільній промисловості (реєстр. N!! 220За від 04.06.20 ІЗ), 
поданий народними депутатами України Турмановим B.1., Іоффе ю.я. та 

Гончаровим А.Д., має вплив на показники бюджету (збільшує витрати 

бюджетів). У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

раніше 1 січня 2016 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу 
ПРИЙНЯТТЯ закону). 

2. Рекомендувати Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, 
ядерної політики та ядерної безпеки при доопрацюванні цього законопроекту, 
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законодавчої ініціативи на доопрацювання. 
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1. Проект Закону України про внесення змін до деяких Законів України 

щодо забезпечення соціальних гарантій працівникам гірничих, вуглебудівних 

(шахтобудівних) підприємств, державних воєнізованих аварійно-рятувальних 

служб (формувань) у вугільній промисловості (реєстр. N!! 220За від 04.06.20 ІЗ), 
поданий народними депутатами України Турмановим B.1., Іоффе ю.я. та 

Гончаровим А.Д., має вплив на показники бюджету (збільшує витрати 

бюджетів). У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

раніше 1 січня 2016 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу 
ПРИЙНЯТТЯ закону). 

2. Рекомендувати Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, 
ядерної політики та ядерної безпеки при доопрацюванні цього законопроекту, 
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забезпечити узгодження положень законопроекту із вимогами CTaтri 102 
Бюджетного кодексу України. 

3. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки. 

1.2.85. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про нотаріат (реєстр. И!! 2627 

від 22.03.2013), поданий народними депутатами України Бережною І.Г. та 

Горіною І.А. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

правової політики. 
Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, проект закону 

передбачає викладення в новій редакції Закону України «Про нотаріат» з метою 

встановлення єдиних принципів, форм, методів і правил організації та 

здійснення нотаріальної діяльності, а також розвитку міжнародних стосунків та 
співпраці України з іншими державами. 

Згідно із законопроектом нотаріальна діяльності в Україні 

грунтуватиметься, зокрема, на засадах: 

- незалежної професійної діяльності уповноваженої державою особи, на 

яку покладено обов'язок посвідчувати права, а також факти, що мають 

юридичне значення, та вчиняти інші нотаріальні дії, передбачені цим законом, з 

метою надання Їм юридичної достовірності; 

- нотаріальна діяльність не є підприємницькою і не має на меті отримання 

прибутку. 

Крім цього, проект закону передбачає, що нотаріальна діяльність 

здійснюватиметься на основі самофінансування та державного регулювання 

розміру плати за надання додаткових інформаційно-технічних послуг, 
мінімальних розмірів плати за вчинення нотаріальних дій з урахуванням їх 

складності, часу, необхідного на Їх підготовку і вчинення, а також 

платоспроможності населення. 

За вчинення нотаріальних ДІИ нотаріуси стягуватимуть плату за 

домовленістю між нотаріусом та фізичною або юридичною особою, але не 

меншу за "й мінімальний розмір, який визначається законом. 

Законом визначатимуться і окремі пільгові категорії громадян, для яких 

оплата нотаріальних дій не може бути вищою за їі мінімальний розмір. 

Сума плати, яка стягуватиметься нотаріусом за вчинену нотаріальну дію, 

зазначатиметься в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій. 

Відповідно до проекту закону (стаrгя 9) державне регулювання 

нотаріальної діяльності забезпечується встановленням єдиного порядку 

допуску громадян до здійснення нотаріальної діяльності, порядку зупинення і 
припинення нотаріальної діяльності, порядку вчинення нотаріальних дій; 

визначенням суб'єктів, які вчиняють нотаріальні і прирівняні до них дії, 

визначенням органів, які здійснюють контроль за організацією нотаріату 
України та за виконанням правил нотаріального діловодства; встановленням 
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від 22.03.2013), поданий народними депутатами України Бережною І.Г. та 

Горіною І.А. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

правової політики. 
Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, проект закону 

передбачає викладення в новій редакції Закону України «Про нотаріат» з метою 

встановлення єдиних принципів, форм, методів і правил організації та 

здійснення нотаріальної діяльності, а також розвитку міжнародних стосунків та 
співпраці України з іншими державами. 

Згідно із законопроектом нотаріальна діяльності в Україні 

грунтуватиметься, зокрема, на засадах: 

- незалежної професійної діяльності уповноваженої державою особи, на 

яку покладено обов'язок посвідчувати права, а також факти, що мають 

юридичне значення, та вчиняти інші нотаріальні дії, передбачені цим законом, з 

метою надання Їм юридичної достовірності; 

- нотаріальна діяльність не є підприємницькою і не має на меті отримання 

прибутку. 

Крім цього, проект закону передбачає, що нотаріальна діяльність 

здійснюватиметься на основі самофінансування та державного регулювання 

розміру плати за надання додаткових інформаційно-технічних послуг, 
мінімальних розмірів плати за вчинення нотаріальних дій з урахуванням їх 

складності, часу, необхідного на Їх підготовку і вчинення, а також 

платоспроможності населення. 

За вчинення нотаріальних ДІИ нотаріуси стягуватимуть плату за 

домовленістю між нотаріусом та фізичною або юридичною особою, але не 

меншу за "й мінімальний розмір, який визначається законом. 

Законом визначатимуться і окремі пільгові категорії громадян, для яких 

оплата нотаріальних дій не може бути вищою за їі мінімальний розмір. 

Сума плати, яка стягуватиметься нотаріусом за вчинену нотаріальну дію, 

зазначатиметься в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій. 

Відповідно до проекту закону (стаrгя 9) державне регулювання 

нотаріальної діяльності забезпечується встановленням єдиного порядку 

допуску громадян до здійснення нотаріальної діяльності, порядку зупинення і 
припинення нотаріальної діяльності, порядку вчинення нотаріальних дій; 

визначенням суб'єктів, які вчиняють нотаріальні і прирівняні до них дії, 

визначенням органів, які здійснюють контроль за організацією нотаріату 
України та за виконанням правил нотаріального діловодства; встановленням 
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організаційно-правових форм такого контролю, а також шляхом встановлення 

мінімальних розмірів оплати за вчинення нотаріальних дій. 

Законопроект передбачає професійне самоврядування нотаріусів, яке 

здійснюється через регіональні нотаріальні палати в областях, Автономній 

Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, Нотаріальну палату України, 

З'їздом нотаріусів України у відповідності з принципами Міжнародного Союзу 

Нотаріату, Європейського Кодексу нотаріальної етики та Правил професійної 

етики нотаріусів України. Фінансування професійного самоврядування 

нотаріусів здійснюватиметься за рахунок коштів, отриманих від сплати внесків 
на забезпечення функціонування професійного самоврядування нотаріусів, 

благодійних пожертвувань, діяльності юридичних осіб, створених 
Нотаріальною палатою України або за ті участю, доходів, одержаних від 

реалізації чи оренди майна Нотаріальної палати У країни. з інших джерел, 

передбачених законодавством, а також статутом Нотаріальної ІІалати України 

та статутами регіональних нотаріальних палат. 

Главою 4 законопроекту (статті 47-50) передбачено функціонування 

державних нотаріальних архівів, які створюються Головним управлінням 

юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, 

головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі і 

входять до складу системи архівних УСТаІЮВ України. 

Державні нотаріальні архіви забезпечуватимуть тимчасове (до 75 років) 
зберігання переданих їм у встановленому порядку документів нотаріального 

діловодства та архівів нотаріусів. 

Питання організації діяльності, компетенції державних нотаріальних 

архівів, порядку та строків зберігання документів нотаріального діловодства та 

архівів нотаріусів має визначатися Положенням про державний нотаріальний 

архів, що затверджується Міністерством юстиції України за погодженням із 

центральним органом виконавчої влади з питань архівів. 

Частиною п'ятою статті 47 законопроекту передбачається, що 

фінансування державних нотаріальних архівів здійснюється за рахунок коштів 

Державного бюджету України і плати, що справляється за вчинення 

нотаріальних дій та надання додаткових послуг архіваріусами державних 

нотаріальних архівів. Викладення частини п'ятої статті 47 в такій редакції 

суперечить пункту 15 частини першої статті 2, частинам четвертій та дев'ятій 
статті 13, пункту 10 частини третьої ста·ггі 29 Бюджетного кодексу України, 
оскільки зазначена плата відноситься до спеціального фонду бюджету як 

бюджетні кошти, які бюджетні установи отримують додатково до коштів 

загального фонду бюджету. 

Одночасно, необхідно зазначити, що стаття 16 законопроекту передбачає 
стягнення у вигляді штрафів за порушення нотаріусом своїх професійних 

обов'язків або правил професійної етики. Такі стягнення накладаються за 

рішеннями регіональних нотаріальних палат з їх власної ініціативи або за 

поданням територіального управління юстиції Міністерства юстиції України в 

Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. Штрафи 

сплачуватимуться на рахунок відповідної регіональної нотаріалЬНОl палати. 
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мінімальних розмірів оплати за вчинення нотаріальних дій. 
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Главою 4 законопроекту (статті 47-50) передбачено функціонування 

державних нотаріальних архівів, які створюються Головним управлінням 
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нотаріальних дій та надання додаткових послуг архіваріусами державних 
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суперечить пункту 15 частини першої статті 2, частинам четвертій та дев'ятій 
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поданням територіального управління юстиції Міністерства юстиції України в 

Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. Штрафи 

сплачуватимуться на рахунок відповідної регіональної нотаріалЬНОl палати. 
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Така норма законопроекту не узгоджується з Кодексом України про 

адміністративні правопорушення, яким визначено органи, уповноваженні 

накладати штрафи, порядок ЗДlИснення стягнення та конкретні 

правопорушення, за які передбачені штрафні санкції. 

Крім цього, вищезазначена норма не відповідає вимогам Бюджетного 

кодексу України, зокрема пункту 2З частини другої статті 29 та пунктам 11-1З 
частини першої статті 69, які передбачають зарахування штрафів відповідно до 
державного та місцевих бюджетів, і частині четвертій статті 45, частині п'ятій 
статті 78 Кодексу, згідно яких доходи державного та місцевих бюджетів 

зараховуються безпосередньо на єдиний казначейський рахунок. 

Передбачена законопроектом ліквідація інституту державних нотаріусів 

матиме наслідком зменшення надходжень до державного та місцевих бюджетів, 

оскільки не буде сплачуватися державне мито за вчинення нотаріальних дій 

державними нотаріусами. Крім цього, зазначене призведе до збільшення 

видатків державного бюджету на виплату вихідної допомоги при звільненні цієї 

категорії нотаріусів. Однак, в перспективі ліквідація державних нотаріальних 

контор, які в даний час утримуються за рахунок коштів державного бюджету, 

призведе до економії бюджетних коштів. 

У законопроекті відсутня норма щодо внесення плати за видачу свідоцтва 

про нраво на заняття нотаріальною діяльністю, як це передбачено чинною 

редакцією Закону України «Про нотаріат», що також призведе до зменшення 

надходжень до державного бюджету. 

Крім того, законопроектом передбачається покладення на Міністерство 

юстиції України та його територіальні органи додаткових повноважень щодо 

утримання відповідно Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату та регіональних 

кваліфікаційних комісій нотаріату та ведення відповідно Єдиного кадрового 

резерву нотаріусів України та регіональних кадрових резервів нотаріусів, що 

потребуватиме додаткових витрат державного бюджету на забезпечення 

функціонування Міністерства юстиції України та його територіальних органів. 

Вища кваліфікаційна комісія нотаріату складатиметься з одинадцяти осіб, 

п'ять з яких призначаються Міністерством юстиції України, а шість обираються 

З'їздом нотаріусів України. До складу Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату 

за посадою входять: міністр або заступник міністра юстиції України, директор 

та заступник директора департаменту нотаріату та реєстрації адвокатських 

об'єднань Міністерства юстиції України. 

До складу регіональної кваліфікаційної комісії нотаріату входитимуть сім 

осіб (у тому числі голова, заступник голови та секретар), три з яких 

призначаються наказом керівника відповідного територіального органу юстиції 

в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі з числа 

висококваліфікованих нотаріусів, а чотири обираються загальними зборами 

відповідної регіональної нотаріальної палати. 

Частина 11 статті 120 законопроекту містить редакційну помилку, 
оскільки Державний комітет з питань науки та інтелектуальної власності (який 

надає інформацію щодо авторських прав при здійсненні нотаріальних дій з 
одержання виконавчого напису) ліквідовано, а його IІравонастушlИКОМ в 
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частині регулювання питань інтелектуальної власності є Державна служба 

інтелектуальної власності України. 

Необхідно зазначити, що згідно з вимогами частини третьої стапі 27 
Бюджетного кодексу України закони України або Їх окремі положення, які 

впливають на показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або 

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

за плановим. 

Разом з тим, розділом 4 «Прикінцеві та перехідні положення» 

законопроекту визначено, що закон набирає чинності з дня, наступного за днем 
його опублікування. 

Міністерство фінансів у експертному висновку до заКОНОIlРОСКТУ його не 

підтримує та висловлює ряд зауважень по суті законодавчої ПРОllозиції. 

Зокрема наголошує, що реалізація норм проекту закону призведе до зменшення 
доходної частини державного та місцевих бюджетів потребуватиме 

додаткових видатків з державного бюджету. 

Згідно з узагальнюючим висновком Головного науково-експертного 

Уllравління Апарату Верховної Ради України законопроект за результатами 

розгляду в першому читанні може бути прийнятий за ОСІЮВУ з наступним 

урахуванням висловлених зауважень і пропозицій. 

УХВАЛИЛИ: 
1. Проект Закону України про нотаріат (реєстр. N~ 2627 від 22.0З.201З), 

поданий народними депутатами України Бережною І.Г. та Горіною І.А., має 

вплив на показники бюджету (збільшуючи витрати та зменшуючи надходження 

бюджету). У разі прийняпя відповідного закону до 15 липня 2014 року він 
може вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року
не раніше 1 січня 2016 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від 
часу прийняпя закону). 

2. Рекомендувати Комітету з питань правової ПОЛІТики при 

доопрацюванні законопроекту: 

а) частину 5 стапі 47 законопроекту відповідно до вимог пункту 15 
частини І стапі 2, частин 4 та 9 стапі ІЗ, пункту 10 частини З стапі 29 
Бюджетного кодексу України викласти у наступній редакції: 

«Фінансове забезпечення державних нотаріальних архівів здійснюється за 

рахунок коштів Державного бюджету України, включаючи плату за вчинення 

нотаріальних дій та надання додаткових послуг архіваріусами державних 

нотаріальних архівів.»; 

б) частину З стапі 16 законопроекту вилучити, як таку, що не 

узгоджуються із пунктом 2З частини 2 етапі 29, пунктам 11-ІЗ частини 1 стапі 
69, частиною 4 cTarri 45 та часиною 5 стапі 78 Бюджетного кодексу України. 

3. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

правової політики. 
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а) частину 5 стапі 47 законопроекту відповідно до вимог пункту 15 
частини І стапі 2, частин 4 та 9 стапі ІЗ, пункту 10 частини З стапі 29 
Бюджетного кодексу України викласти у наступній редакції: 

«Фінансове забезпечення державних нотаріальних архівів здійснюється за 

рахунок коштів Державного бюджету України, включаючи плату за вчинення 

нотаріальних дій та надання додаткових послуг архіваріусами державних 

нотаріальних архівів.»; 

б) частину З стапі 16 законопроекту вилучити, як таку, що не 

узгоджуються із пунктом 2З частини 2 етапі 29, пунктам 11-ІЗ частини 1 стапі 
69, частиною 4 cTarri 45 та часиною 5 стапі 78 Бюджетного кодексу України. 

3. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

правової політики. 
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1.2.86. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до Закону 

України «Про Конституційний Суд України» (щодо вдосконалення механізму 

виконання рішень та висновків) (реєстр. N!! 2724 від 04.04.2013), поданий 

народним депутатом України Князевичем рл. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

правової політики. 

Законопроектом запропоновано деталізувати повноваження 

Конституційного Суду У країни (далі - Суд) щодо визначення порядку і строків 
виконання його рішень та висновків, зокрема Суд має у своєму рішенні, 

висновку покласти на відповідні державні органи обов'язки щодо їх виконання 

із встановленням строків виконання. Водночас конкретизовано вимоги до 

викладення рішень Суду з метою недопущення неоднозначного розуміння 

суб'єктами правозастосування відповідних правових позицій, а також 

конкретизовано вимогу щодо публікації рішень та висновків Суду. 

Пропонується визнати рішення Суду у справах щодо обчислення. призначення, 
перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних 

виплат непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов'язковим 

державним соціальним страхуванням, виплат та пільг дітям війни, інших 

соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг 

преюдиціальними. 

Згідно із запропонованими змінами Кабінет Міністрів України 

зобов'язаний вжити невідкладних заходів для відновлення порушених прав 

(у тому числі майнових) та відшкодування матеріальної шкоди, завданої 

фізичним або юридичним особам актами, що визнані неконституційними 

(стаття 6 розділу 1 законопроекту). Таким чином, зазначена норма проекту 
закону потребуватиме додаткових витрат бюджету. 

Необхідно зазначити, що норма статті 6 розділу І законопроекту не 

узгоджується з Конституцією України та Бюджетним кодексом України. Так, 

згідно зі статтею 95 Конституції України виключно законом про Державний 
бюджет України визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні 

потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків. При цьому, пунктами 6-8 
частини першої статті 2, частинами першою, другою статті 23, частиною 
першою статті 30 Бюджетного кодексу України передбачено, що бюджетні 
зобов'язання та платежі з бюджету здійснюються лише за наявності 

відповідного бюджетного призначення, яке в свою чергу встановлюються 

законом про Державний бюджет України у порядку, визначеному цим 

Кодексом. 

Розділом ІІ законопроекту визначено, що він набирає чинності з дня його 

опублікування. Разом з тим, в порушення вимог частини першої статті 27 
Бюджетного кодексу України та частини третьої статті 91 Регламенту 

Верховної Ради України розробником законопроекту не нодано пропозицій 

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

джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості 
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Законопроектом запропоновано деталізувати повноваження 

Конституційного Суду У країни (далі - Суд) щодо визначення порядку і строків 
виконання його рішень та висновків, зокрема Суд має у своєму рішенні, 

висновку покласти на відповідні державні органи обов'язки щодо їх виконання 

із встановленням строків виконання. Водночас конкретизовано вимоги до 

викладення рішень Суду з метою недопущення неоднозначного розуміння 

суб'єктами правозастосування відповідних правових позицій, а також 

конкретизовано вимогу щодо публікації рішень та висновків Суду. 

Пропонується визнати рішення Суду у справах щодо обчислення. призначення, 
перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних 

виплат непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов'язковим 

державним соціальним страхуванням, виплат та пільг дітям війни, інших 

соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг 

преюдиціальними. 

Згідно із запропонованими змінами Кабінет Міністрів України 

зобов'язаний вжити невідкладних заходів для відновлення порушених прав 

(у тому числі майнових) та відшкодування матеріальної шкоди, завданої 

фізичним або юридичним особам актами, що визнані неконституційними 

(стаття 6 розділу 1 законопроекту). Таким чином, зазначена норма проекту 
закону потребуватиме додаткових витрат бюджету. 

Необхідно зазначити, що норма статті 6 розділу І законопроекту не 

узгоджується з Конституцією України та Бюджетним кодексом України. Так, 

згідно зі статтею 95 Конституції України виключно законом про Державний 
бюджет України визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні 

потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків. При цьому, пунктами 6-8 
частини першої статті 2, частинами першою, другою статті 23, частиною 
першою статті 30 Бюджетного кодексу України передбачено, що бюджетні 
зобов'язання та платежі з бюджету здійснюються лише за наявності 

відповідного бюджетного призначення, яке в свою чергу встановлюються 

законом про Державний бюджет України у порядку, визначеному цим 

Кодексом. 

Розділом ІІ законопроекту визначено, що він набирає чинності з дня його 

опублікування. Разом з тим, в порушення вимог частини першої статті 27 
Бюджетного кодексу України та частини третьої статті 91 Регламенту 

Верховної Ради України розробником законопроекту не нодано пропозицій 

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

джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості 
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бюджету. Крім того, згідно з вимогами частини третьої статгі 27 Бюджетного 
кодексу України закони України або їх окремі положення, які впливають на 

показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або збільшують 

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

Міністерство фінансів України у експертному висновку до законопроекту 

вважає недоцільним його прийнятгя та висловлює, зокрема, такі зауваження: 

1. Реалізація законопроекту опосередковано впливає на видаткову 

частину державного бюджету, оскільки на Кабінет Міністрів України 

покладається обов'язок щодо відновлення порушених прав та відшкодування 

матеріальної шкоди, що потребуватиме залучення додаткових фінансових 

ресурсів. 

Зазначене не враховує вимоги бюджетного законодавства та статгі 95 
Конституція України. Одним із принципів бюджетної системи України 

Бюджетним кодексом України визначено збалансованість, виходячи з якого 

повноваження на здійснення витрат бюджету повинні відповідати обсягу 

надходжень до бюджету на відповідний бюджетний період. Тому, в законах 

України про Державний бюджет України щорічно, виходячи з реальних 

фінансових ресурсів державного бюджету та з огляду на те, що більшість інших 

видатків державного бюджету мають також соціальну направленість і 

потребують пріоритетного врахування, передбачалося забезпечення 

фінансовими ресурсами потреби в коштах для реалізації положень законів 

України в обсязі, необхідному для надання соціальних гарантій в розмірах, 

встановлених законами про Державний бюджет України. 

2. Статгею 92 Конституції України встановлено, що права і свободи 

людини і громадянина гарантії цих прав і свобод, основи соціального захисту, 

форми і види пенсійного забезпечення тощо визначаються виключно законами 

України; в той же час рішення Конституційного Суду України визначають факт 

неконституційності певних норм законів України, але не вносять зміни до цих 

законодавчих актів; правовим наслідком визнання законів чи інших актів або 

окремих Їх положень неконституційними є втрата ними чинності. 

3. Конституційний Суд України у своєму Рішенні від 26 грудня 2011 року 
N~ 20-рпl20 11 зазначив, що згідно зі статгею 22 Загальної декларації прав 
людини розміри соціальних виплат і допомоги встановлюються з урахуванням 

фінансових можливостей держави. При цьому було зазначено, що згідно зі 

статгею 22 Загальної декларації прав людини розміри соціальних виплат і 

допомоги встановлюються з урахуванням фінансових можливостей держави. 

Згідно з узагальнюючим висновком Головного haykobo-еКСІІертного 

управління Апарату Верховної Ради України законопроект за результатами 

розгляду в першому читанні доцільно повернути суб'єкту права законодавчої 

ініціативи на доопрацювання. 

УХВAJШЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін ДО Закону України 

«Про Конституційний Суд України» (щодо ВДОСІ<оналення мехаНІЗМУ 

виконання рішень та висновків) (реєстр. N~ 2724 від 04.04.2013), поданий 
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бюджету. Крім того, згідно з вимогами частини третьої статгі 27 Бюджетного 
кодексу України закони України або їх окремі положення, які впливають на 

показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або збільшують 

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

Міністерство фінансів України у експертному висновку до законопроекту 

вважає недоцільним його прийнятгя та висловлює, зокрема, такі зауваження: 

1. Реалізація законопроекту опосередковано впливає на видаткову 

частину державного бюджету, оскільки на Кабінет Міністрів України 

покладається обов'язок щодо відновлення порушених прав та відшкодування 

матеріальної шкоди, що потребуватиме залучення додаткових фінансових 

ресурсів. 

Зазначене не враховує вимоги бюджетного законодавства та статгі 95 
Конституція України. Одним із принципів бюджетної системи України 

Бюджетним кодексом України визначено збалансованість, виходячи з якого 

повноваження на здійснення витрат бюджету повинні відповідати обсягу 

надходжень до бюджету на відповідний бюджетний період. Тому, в законах 

України про Державний бюджет України щорічно, виходячи з реальних 

фінансових ресурсів державного бюджету та з огляду на те, що більшість інших 

видатків державного бюджету мають також соціальну направленість і 

потребують пріоритетного врахування, передбачалося забезпечення 

фінансовими ресурсами потреби в коштах для реалізації положень законів 

України в обсязі, необхідному для надання соціальних гарантій в розмірах, 

встановлених законами про Державний бюджет України. 

2. Статгею 92 Конституції України встановлено, що права і свободи 

людини і громадянина гарантії цих прав і свобод, основи соціального захисту, 

форми і види пенсійного забезпечення тощо визначаються виключно законами 

України; в той же час рішення Конституційного Суду України визначають факт 

неконституційності певних норм законів України, але не вносять зміни до цих 

законодавчих актів; правовим наслідком визнання законів чи інших актів або 

окремих Їх положень неконституційними є втрата ними чинності. 

3. Конституційний Суд України у своєму Рішенні від 26 грудня 2011 року 
N~ 20-рпl20 11 зазначив, що згідно зі статгею 22 Загальної декларації прав 
людини розміри соціальних виплат і допомоги встановлюються з урахуванням 

фінансових можливостей держави. При цьому було зазначено, що згідно зі 

статгею 22 Загальної декларації прав людини розміри соціальних виплат і 

допомоги встановлюються з урахуванням фінансових можливостей держави. 

Згідно з узагальнюючим висновком Головного haykobo-еКСІІертного 

управління Апарату Верховної Ради України законопроект за результатами 

розгляду в першому читанні доцільно повернути суб'єкту права законодавчої 

ініціативи на доопрацювання. 

УХВAJШЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін ДО Закону України 

«Про Конституційний Суд України» (щодо ВДОСІ<оналення мехаНІЗМУ 

виконання рішень та висновків) (реєстр. N~ 2724 від 04.04.2013), поданий 
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народним депугатом України Князевичем рл., має вплив на показники 

бюджету (збільшуючи витрати державного бюджету). У разі прийняття 

відповідного закону до 15 липня 2014 року він може вводитися в дію не раніше 
1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не раніше 1 січня 2016 року (або 
1 січня наступного за цим року залежно від часу прийняття закону). 

2. Положення статті 6 розділу 1 законопроекту потребують узгодження з 
вимогами статті 95 Конституції України, пунктами 6-8 частини першої статті 2, 
частинами першою, другою статті 23, частиною першою статті 30 Бюджетного 
кодексу України. 

3. Це рішення надіслати Комітету Верховної ради України з питань 

правової політики. 

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

України «Про освіту» (щодо встановлення надбавок за вислугу років та виплату 

допомоги на оздоровлення) (реєстр. N!! 2461а від 02.07.2013), поданий народним 
депугатом України Мошенським В.З. 

Відмітили: 

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

Частиною п'ятою статті 57 Закону України «Про освіту» передбачено, шо 
педагогічним та науково-педагогічним працівникам за рахунок власних коштів 

навчальних закладів може надаватися матеріальна допомога для вирішення 

соціально-побугових питань. 

Законопроектом пропонується встановити, що педагогічним, науково

педагогічним працівникам та іншім категоріям працівників навчальних закладів 

та установ освіти за рахунок власних коштів навчальних закладів може 

надаватися матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, 
виплачуватись надбавки за вислугу років та допомога на оздоровлення у 

встановлених законодавством розмірах. 

Реалізація положень законопроекту потребуватиме додаткових витрат 

державного та місцевих бюджетів. 

Всупереч вимогам статті 91 Регламенту Верховної Ради України та 

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

відповідні розрахунки) та пропозицій змін до законодавчих актів України щодо 

скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету 

для досягнення збалансованості бюджету. 

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 
ранішс початку бюджетного псріоду, що настає за плановим. 

Водночас, абзацом третім пункту 2 розділу другого Прикінцевих 

положень заКОllопроекту доручається Кабінету Міністрів України при 
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народним депугатом України Князевичем рл., має вплив на показники 

бюджету (збільшуючи витрати державного бюджету). У разі прийняття 

відповідного закону до 15 липня 2014 року він може вводитися в дію не раніше 
1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не раніше 1 січня 2016 року (або 
1 січня наступного за цим року залежно від часу прийняття закону). 

2. Положення статті 6 розділу 1 законопроекту потребують узгодження з 
вимогами статті 95 Конституції України, пунктами 6-8 частини першої статті 2, 
частинами першою, другою статті 23, частиною першою статті 30 Бюджетного 
кодексу України. 

3. Це рішення надіслати Комітету Верховної ради України з питань 

правової політики. 

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

України «Про освіту» (щодо встановлення надбавок за вислугу років та виплату 

допомоги на оздоровлення) (реєстр. N!! 2461а від 02.07.2013), поданий народним 
депугатом України Мошенським В.З. 

Відмітили: 

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

Частиною п'ятою статті 57 Закону України «Про освіту» передбачено, шо 
педагогічним та науково-педагогічним працівникам за рахунок власних коштів 

навчальних закладів може надаватися матеріальна допомога для вирішення 

соціально-побугових питань. 

Законопроектом пропонується встановити, що педагогічним, науково

педагогічним працівникам та іншім категоріям працівників навчальних закладів 

та установ освіти за рахунок власних коштів навчальних закладів може 

надаватися матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, 
виплачуватись надбавки за вислугу років та допомога на оздоровлення у 

встановлених законодавством розмірах. 

Реалізація положень законопроекту потребуватиме додаткових витрат 

державного та місцевих бюджетів. 

Всупереч вимогам статті 91 Регламенту Верховної Ради України та 

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

відповідні розрахунки) та пропозицій змін до законодавчих актів України щодо 

скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету 

для досягнення збалансованості бюджету. 

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 
ранішс початку бюджетного псріоду, що настає за плановим. 

Водночас, абзацом третім пункту 2 розділу другого Прикінцевих 

положень заКОllопроекту доручається Кабінету Міністрів України при 
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підготовці Державного бюджету України на 2014 РІК врахувати видатки, що 
випливають з цього Закону. 

Слід зауважити, що положення законопроекту не узгоджуються із 

нормами пункту 15 частини першої статті 2, частини четвертої статті 13 
Бюджетного кодексу України, відповідно до яких власні надходження 

бюджетних установ отримуються додатково до коштів загального фонду 

бюджету і включаються до спеціального фонду бюджету та є коштами від плати 

за надання послуг, виконання робіт, грантів, дарунків та благодійних внесків. 

Види власних надходжень бюджетних установ та напрями використання 

визначено у частині четвертій статті 13 Бюджетного кодексу України. 
Крім того, положсння законопроекту не узгоджуються із вимогами 

статті 116 Конституції України та статті 2 Закону України «Про Кабінет 

Міністрів України», згідно з якими Кабінет Міністрів України забеЗllечує 

проведення фінансової та податкової політики, політики у сфері освіти, 

а відповідно до статті 20 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» та 
статті 8 Закону України «Про оплату праці» Кабінет Міністрів України 

визначає умови оплати праці працівників бюджетних установ. 

В даний час відповідно до статті 57 Закону України «Про освіту» 

педагогічним та науково-педагогічним працівникам здійснюється виплата 

надбавок за вислугу років щомісячно у відсотках до посадового окладу (ставки 

заробітної плати) залежно від стажу педагогічної роботи у таких розмірах: 

понад З роки - 10 відсотків, понад 10 років - 20 відсотків, понад 20 років -
30 відсотків та допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового 

окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 
И!! 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки 

розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та 

організацій окремих галузей бюджетної сфери» керівникам бюджетних установ, 

закладів та організацій в межах фонду заробітної плати, затвердженого в 
кошторисах доходів і видатків надано право надавати працівникам матеріальну 

допомогу, в тому числі на оздоровлення, в сумі не більше ніж один посадовий 

оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання. 

Міністерством фінансів України прийняття законопроекту вважається 

недоцільним, зважаючи на зауваження, аналогічні викладеним вище. 

Узагальнюючий висновок Головного науково-експертного управління 

Апарату Верховної Ради України на даний час відсутній. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону У країни про внесення змін до Закону У країни 
«Про освіту» (щодо встановлення надбавок за вислугу років та ВИIlлату 

допомоги на оздоровлення) (реєстр. И!!246Іа від 02.07.2013), поданий народним 
депутатом України Мошенським В.З.: 

- матиме вплив на показники бюджету (збільшить витрати бюджету), і у 

разі прийняття віДIlовідного закону до 15 липня 2014 року він має вводитися в 
дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не раніше 1 сі 'ІНЯ 
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підготовці Державного бюджету України на 2014 РІК врахувати видатки, що 
випливають з цього Закону. 

Слід зауважити, що положення законопроекту не узгоджуються із 

нормами пункту 15 частини першої статті 2, частини четвертої статті 13 
Бюджетного кодексу України, відповідно до яких власні надходження 

бюджетних установ отримуються додатково до коштів загального фонду 

бюджету і включаються до спеціального фонду бюджету та є коштами від плати 

за надання послуг, виконання робіт, грантів, дарунків та благодійних внесків. 

Види власних надходжень бюджетних установ та напрями використання 

визначено у частині четвертій статті 13 Бюджетного кодексу України. 
Крім того, положсння законопроекту не узгоджуються із вимогами 

статті 116 Конституції України та статті 2 Закону України «Про Кабінет 

Міністрів України», згідно з якими Кабінет Міністрів України забеЗllечує 

проведення фінансової та податкової політики, політики у сфері освіти, 

а відповідно до статті 20 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» та 
статті 8 Закону України «Про оплату праці» Кабінет Міністрів України 

визначає умови оплати праці працівників бюджетних установ. 

В даний час відповідно до статті 57 Закону України «Про освіту» 

педагогічним та науково-педагогічним працівникам здійснюється виплата 

надбавок за вислугу років щомісячно у відсотках до посадового окладу (ставки 

заробітної плати) залежно від стажу педагогічної роботи у таких розмірах: 

понад З роки - 10 відсотків, понад 10 років - 20 відсотків, понад 20 років -
30 відсотків та допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового 

окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 
И!! 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки 

розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та 

організацій окремих галузей бюджетної сфери» керівникам бюджетних установ, 

закладів та організацій в межах фонду заробітної плати, затвердженого в 
кошторисах доходів і видатків надано право надавати працівникам матеріальну 

допомогу, в тому числі на оздоровлення, в сумі не більше ніж один посадовий 

оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання. 

Міністерством фінансів України прийняття законопроекту вважається 

недоцільним, зважаючи на зауваження, аналогічні викладеним вище. 

Узагальнюючий висновок Головного науково-експертного управління 

Апарату Верховної Ради України на даний час відсутній. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону У країни про внесення змін до Закону У країни 
«Про освіту» (щодо встановлення надбавок за вислугу років та ВИIlлату 

допомоги на оздоровлення) (реєстр. И!!246Іа від 02.07.2013), поданий народним 
депутатом України Мошенським В.З.: 

- матиме вплив на показники бюджету (збільшить витрати бюджету), і у 

разі прийняття віДIlовідного закону до 15 липня 2014 року він має вводитися в 
дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не раніше 1 сі 'ІНЯ 
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2016 року (або 1 січня наступного за цим року залежно вІД часу прийняття 
закону); 

- рекомендувати Комітету з питань освіти і науки при Оllрацюванні 

законопроекту узгодити його положення із вимогами пункту 15 частини першої 
статті 2 та частини четвертої статті 13 Бюджетного кодексу України. 

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

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

законів України щодо здійснення вищими навчальними закладами на платній 

основі інформаційної діяльності у загальноосвітніх навчальних закладах 

(реєстр. NQ 2530 (доопрац.) від 19.06.2013), поданий народним депутатом 

України Ничипоренком В.М. 

Відмітили: 

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

Законопроектом пропонується внести доповнення до законів України 

«Про освіту» та «Про загальну середню освіту, якими віднести до напрямів 

діяльності вищих навчальних закладів - здійснення інформаційної роботи у 

загальноосвітніх навчальних закладах та встановити, що така робота 

здійснюється на платній основі, а кошти перераховані загальноосвітньому 

навчальному закладу за ті проведення використовуються на забезпечення 

матеріально-технічної бази навчального процесу. 

Реалізація положень законопроекту потребуватиме вишукання 

додаткових коштів державного та місцевих бюджетів для здійснення оплати 

вищими навчальними закладами державної та комунальної форми власності за 

проведення у загальноосвітніх навчальних закладах інформаційної роботи. 

Проте, всупереч вимогам статті 91 Регламенту Верховної Ради України та 
статті 27 Бюджетного кодексу України суб'єктом законодавчої ініціативи не 
надано фінансово-економічних обфунтувань до законопроекту (включаючи 

відповідні розрахунки) та пропозицій змін до законодавчих актів України щодо 

скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету 

ДЛЯ досягнення збалансованості бюджету. 

Термін набрання чинності, визначений у законопроекті, не відповідає 

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

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

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

Слід відмітити, що положення законопроекту не узгоджуються із 

статтею 7 Закону України «Про сприяння соціальному становленню і розвитку 

молоді в Україні», відповідно до якої держава сприяє реалізації нрограм 

професійного навчання молоді, вдосконалення ті професійної майстерності, 

забезпеченню ті працевлаштування, а також із статтею 5 Закону України 
«Про зайнятість населення», згідно із ЯІСою держава гарантує працездатному 
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2016 року (або 1 січня наступного за цим року залежно вІД часу прийняття 
закону); 

- рекомендувати Комітету з питань освіти і науки при Оllрацюванні 

законопроекту узгодити його положення із вимогами пункту 15 частини першої 
статті 2 та частини четвертої статті 13 Бюджетного кодексу України. 

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

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

законів України щодо здійснення вищими навчальними закладами на платній 

основі інформаційної діяльності у загальноосвітніх навчальних закладах 

(реєстр. NQ 2530 (доопрац.) від 19.06.2013), поданий народним депутатом 

України Ничипоренком В.М. 

Відмітили: 

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

Законопроектом пропонується внести доповнення до законів України 

«Про освіту» та «Про загальну середню освіту, якими віднести до напрямів 

діяльності вищих навчальних закладів - здійснення інформаційної роботи у 

загальноосвітніх навчальних закладах та встановити, що така робота 

здійснюється на платній основі, а кошти перераховані загальноосвітньому 

навчальному закладу за ті проведення використовуються на забезпечення 

матеріально-технічної бази навчального процесу. 

Реалізація положень законопроекту потребуватиме вишукання 

додаткових коштів державного та місцевих бюджетів для здійснення оплати 

вищими навчальними закладами державної та комунальної форми власності за 

проведення у загальноосвітніх навчальних закладах інформаційної роботи. 

Проте, всупереч вимогам статті 91 Регламенту Верховної Ради України та 
статті 27 Бюджетного кодексу України суб'єктом законодавчої ініціативи не 
надано фінансово-економічних обфунтувань до законопроекту (включаючи 

відповідні розрахунки) та пропозицій змін до законодавчих актів України щодо 

скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету 

ДЛЯ досягнення збалансованості бюджету. 

Термін набрання чинності, визначений у законопроекті, не відповідає 

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

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

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

Слід відмітити, що положення законопроекту не узгоджуються із 

статтею 7 Закону України «Про сприяння соціальному становленню і розвитку 

молоді в Україні», відповідно до якої держава сприяє реалізації нрограм 

професійного навчання молоді, вдосконалення ті професійної майстерності, 

забезпеченню ті працевлаштування, а також із статтею 5 Закону України 
«Про зайнятість населення», згідно із ЯІСою держава гарантує працездатному 
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населенню у працездатному віці в Україні безоплатне сприяння у 

працевлаштуванні, обранні підходящої роботи та одержанні інформації про 

ситуацію на ринку праці та перспективи його розвитку, професійне навчання 

відповідно до здібностей та з урахуванням потреб ринку праці. 

Положення законопроекту є суперечливими та неузгодженими між 

собою, так підпункт 1 пункту 1 розділу І законопроекту відносить 

інформаційну роботу до напрямів діяльності вищих навчальних закладів, 

а підпунктом 2 пункту 1 та підпунктом 1 пункту 2 розділу І законопроекту 

передбачено перерахування вищими навчальними закладами коштів 

загальноосвІТНІМ навчальним закладам на утримання та розвиток їх 

матеріальної бази. 

Необхідно зауважити, що за чинним законодавством вищі навчальні 

заклади, що повністю утримуються за рахунок відповідно державного чи 

місцевого бюджету, є бюджетними установами, яким встановлюються 

бюджетні асигнування для проведення їх діяльності. При цьому, відповідно до 

пункту 6 частини першої статті 2 Бюджетного кодексу У країни бюджетні 
асигнування мають кількісні, часові та цільові обмеження. 

Окрім того, відповідно до статей 87, 89, 90 Бюджетного кодексу України, 
із державного та місцевих бюджетів видатки на вищу освіту здійснюються на 

оплату послуг з підготовки фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів у 

вищих навчальних закладах державної та комунальної власності на умовах 

державного (регіонального) замовлення. 

Відтак, вищі навчальні заклади згідно бюджетного законодавства не 

мають повноважень на проведення видатків, пов'язаних з утриманням та 

розвитком матеріальної бази загальноосвітніх навчальних закладів. 

Згідно із частиною другою статті 85 Бюджетного кодексу України 

забороняється планувати та здійснювати видатки, не віднесені до місцевих 

бюджетів цим Кодексом, а також здійснювати впродовж бюджетного псріоду 

видатки на функціонування бюджетних установ одночасно з різних бюджетів, 

крім випадків, коли такі видатки здійснюються за рішенням відповідної 

місцевої ради за рахунок вільного залишку бюджетних коштів або 

перевиконання дохідної частини загального фонду місцевих бюджетів за умови 

відсутності заборгованості такого бюджету за захищеними стаТІЯМИ видатків 

протягом року на будь-яку дату. Відтак, зважаючи, що фінансове забезпечення 

загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється з місцевих бюджетів, то 

перерахування вищими навчальними закладами коштів загальноосвітнім 

навчальним закладам на утримання та розвиток Їх матеріальної бази не 

узгоджуватиметься з вимогами частини другої статті 85 Бюджетного кодексу 
України. 

Міністерство фінансів України вважає прийняття законопроекту 

недоцільним, зважаючи на зауваження, аналогічні викладеним вище. 
Узагальнюючий висновок Головного науково-екснертного управління 

Апарату Верховної Ради України на даний час відсутній. 
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населенню у працездатному віці в Україні безоплатне сприяння у 

працевлаштуванні, обранні підходящої роботи та одержанні інформації про 

ситуацію на ринку праці та перспективи його розвитку, професійне навчання 

відповідно до здібностей та з урахуванням потреб ринку праці. 

Положення законопроекту є суперечливими та неузгодженими між 

собою, так підпункт 1 пункту 1 розділу І законопроекту відносить 

інформаційну роботу до напрямів діяльності вищих навчальних закладів, 

а підпунктом 2 пункту 1 та підпунктом 1 пункту 2 розділу І законопроекту 

передбачено перерахування вищими навчальними закладами коштів 

загальноосвІТНІМ навчальним закладам на утримання та розвиток їх 

матеріальної бази. 

Необхідно зауважити, що за чинним законодавством вищі навчальні 

заклади, що повністю утримуються за рахунок відповідно державного чи 

місцевого бюджету, є бюджетними установами, яким встановлюються 

бюджетні асигнування для проведення їх діяльності. При цьому, відповідно до 

пункту 6 частини першої статті 2 Бюджетного кодексу У країни бюджетні 
асигнування мають кількісні, часові та цільові обмеження. 

Окрім того, відповідно до статей 87, 89, 90 Бюджетного кодексу України, 
із державного та місцевих бюджетів видатки на вищу освіту здійснюються на 

оплату послуг з підготовки фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів у 

вищих навчальних закладах державної та комунальної власності на умовах 

державного (регіонального) замовлення. 

Відтак, вищі навчальні заклади згідно бюджетного законодавства не 

мають повноважень на проведення видатків, пов'язаних з утриманням та 

розвитком матеріальної бази загальноосвітніх навчальних закладів. 

Згідно із частиною другою статті 85 Бюджетного кодексу України 

забороняється планувати та здійснювати видатки, не віднесені до місцевих 

бюджетів цим Кодексом, а також здійснювати впродовж бюджетного псріоду 

видатки на функціонування бюджетних установ одночасно з різних бюджетів, 

крім випадків, коли такі видатки здійснюються за рішенням відповідної 

місцевої ради за рахунок вільного залишку бюджетних коштів або 

перевиконання дохідної частини загального фонду місцевих бюджетів за умови 

відсутності заборгованості такого бюджету за захищеними стаТІЯМИ видатків 

протягом року на будь-яку дату. Відтак, зважаючи, що фінансове забезпечення 

загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється з місцевих бюджетів, то 

перерахування вищими навчальними закладами коштів загальноосвітнім 

навчальним закладам на утримання та розвиток Їх матеріальної бази не 

узгоджуватиметься з вимогами частини другої статті 85 Бюджетного кодексу 
України. 

Міністерство фінансів України вважає прийняття законопроекту 

недоцільним, зважаючи на зауваження, аналогічні викладеним вище. 
Узагальнюючий висновок Головного науково-екснертного управління 

Апарату Верховної Ради України на даний час відсутній. 
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УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законів України 
щодо ЗДlИснення вищими навчальними закладами на платній основі 

інформаційної діяльності у загальноосвітніх навчальних закладах 
(реєстр. И22530 (доопрац.) від 19.06.2013), поданий народним депутатом 
України Ничипоренком В.М.: 

- матиме вплив на показники бюджету (збільшить витрати бюджету), і у 

разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він має вводитися в 
дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не раніше 1 січня 
2016 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу прийняття 
закону); 

- рекомендувати Комітету з питань освіти і науки при опрацюванні 

законопроекту привести його положення у відповідність до вимог статей 2, 85, 
87,89,90 Бюджетного кодексу України. 

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

1.2.89. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про порядок дострокового 

припинення повноважень народного депутата України, обраного в 

одномандатному виборчому окрузі, у разі відкликання його виборцями за 

результатами спеціального референдуму (реєстр. И2 2266а від 07.06.2013), 
поданий народним депутатом України Зубиком В.В. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування. 

Законопроектом пропонується визначити підстави для відкликання 

виборцями народного депутата України, обраного в одномандатному 

виборчому окрузі, та дострокового припинення його повноважень, а також 

унормовуються питання проведення спеціального референдуму із зазначеного 

питання. 

Згідно ІЗ статтею 12 заІ<онопроекту проведення спеціального 

референдуму про відкликання народного депутата України організовують 
Центральна виборча комісія, а також відповідні окружна та дільничні виборчі 

комісії, які були утворені на останніх виборах народних депутатів України 

відповідно до Закону України «Про вибори народних депутатів України» 
з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом. 

Витрати, пов'язані з діяльністю комісій по підготовці і проведенню 

спеціального референдуму та інші витрати, передбачені цим Законом, 

пропонується здійснювати за рахунок державних коштів, що виділяються 

Центральною виборчою комісією в межах кошторису витрат, затвердженого у 
встановленому порядку (стаття 14 законопроекту). 

Такс положення законопроекту суперечить статті 95 Конституції України 
та частині другій статті четвертої Бюджетного кодеl(СУ України, згідно з якими 

виключно законом про Державний бюджет України визначаються надходження 
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УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законів України 
щодо ЗДlИснення вищими навчальними закладами на платній основі 

інформаційної діяльності у загальноосвітніх навчальних закладах 
(реєстр. И22530 (доопрац.) від 19.06.2013), поданий народним депутатом 
України Ничипоренком В.М.: 

- матиме вплив на показники бюджету (збільшить витрати бюджету), і у 

разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він має вводитися в 
дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не раніше 1 січня 
2016 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу прийняття 
закону); 

- рекомендувати Комітету з питань освіти і науки при опрацюванні 

законопроекту привести його положення у відповідність до вимог статей 2, 85, 
87,89,90 Бюджетного кодексу України. 

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

1.2.89. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про порядок дострокового 

припинення повноважень народного депутата України, обраного в 

одномандатному виборчому окрузі, у разі відкликання його виборцями за 

результатами спеціального референдуму (реєстр. И2 2266а від 07.06.2013), 
поданий народним депутатом України Зубиком В.В. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 
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та витрати Державного бюджету України. Тому, видатки на організацію 

проведення спеціального референдуму мають бути обов'язково визначені у 

законі про Державний бюджет України. 

Крім того, слід зауважити, що: 

- згідно з термінологією Бюджетного кодексу України у бюджетному 
законодавстві застосовується термін «кошторис», а не «кошторис витрат», як 

зазначено у статті 14 законопроекту; 
- кошторис є документом бюджетної установи, який затверджується в 

установленому порядку лише після прийняття закону про державний бюджет та 

після затвердження РОЗIlИСУ державного бюджету за кожною бюджетною 
програмою у визначених обсягах. 

Зважаючи на зазначене та беручи до уваги, шо видатки на проведення 

спеціального референдуму про відкликання народного депутата України мають 

бути визначені у законі про державний бюджет за відповідною бюджетною 

програмою, запропоноване у статті 14 положення не може бути реалізованим на 
практиці. 

Поряд з тим, положення законопроекту належить узгодити із Законом 

України «Про всеукраїнський референдум», яким унормовано питання 
підготовки та проведення всеукраїнського референдуму, включаючи його 
фінансове забезпечення. 

Водночас, реалізація положень законопроекту, у разі його прийняття, 

створить передумови для вишукання додаткових коштів з державного бюджету 

на проведення запропонованих заходів. 

Однак, до законопроекту не надано фінансово-економічне обrрунтування 

(включаючи відповідні розрахунки) та пропозиції для досягнення 

збалансованості державного бюджету, як визначено частиною першою статті 27 
Бюджетного кодексу України та частиною третьою статті 91 Регламенту 

Верховної Ради України. 

Крім того, термін набрання чинності законом не відповідає вимогам 

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

(зменшують надходження бюджету та збільшують витрати бюджету) і 

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

Міністерство фінансів України не підтримує проект закону. За його 

висновком, прийняття законопроекту потребуватиме додаткових видатків з 

державного бюджету на забезпечення проведення спеціального референдуму 

про відкликання народного депутата України. При цьому, у Законі України 

«Про Державний бюджет України на 2013 рік» видатки на заходи, 

запропоновані в проекті закону, не передбачені. 

Водночас, Мінфін звертає увагу, що автором законопроекту не 

запропоновані зміни до частини п'ятої статті 1 Закону України « Про статус 
народного депутата України» щодо збереження довічного статусу народного 

депутата України. За таких умов, звання народного дспутата України буде 

зберігатися довічно і за народними депугатами, яких було відкликано, як 

IJередбачено статтею 16 законопроекту. Це, в свою чергу, І1ризведе до 
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збільшення кількості осіб, на яких поширюватиметься ДІЯ статті 20 Закону 
України «Про статус народного депутата України», а саме, виплата 

матеріальної допомоги на період працевлаштування, право на призначення 

пенсії відповідно до норм цієї статті тощо. 

На даний час висновок Головного науково-експертного управлІННЯ 

Апарату Верховної Ради України не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про порядок дострокового llРИllинення 

повноважень народного депутата України, обраного в одномандатному 

виборчому окрузі, у разі відкликання його виборцями за результатами 

спеціального референдуму (реєстр. N!! 2266а від 07.06.2013), поданий народним 
депутатом України Зубиком в.в., є таким, що має вплив на показники бюджету 

(призведе до збільшення видатків державного бюджету). У разі прийнятгя 

відповідного закону до 15 липня 2014 року він має вводитися в дію не раніше 
1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не раніше 1 січня 2016 року (або 
1 січня наступного за цим року залежно від часу прийняття закону). 

2. Рекомендувати Комітету з питань державного будівництва та місцевого 
самоврядування при доопрацюванні законопроекту до другого читання 

статтю 14 узгодити із статтею 95 Конституції України та частиною другою 

статті четвертої Бюджетного кодексу України в частині визначення видатків 

державного бюджету. 

3. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

державного будівництва та місцевого самоврядування. 

1.2.90. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про повторні вибори народних 

депутатів України в одномандатних виборчих округах 94, 132, 194, 197, 223, 
(реєстр. N!! 2971-д від 05.06.2013), поданий народними депутатами України 

Жванією д.в., Близнюком А.М. та іншими. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування. 

Законопроектом унормовуються питання проведення повторних виборів 

народних депутатів України в одномандатних виборчих округах 94, 132, 194, 
197,223. 

Згідно з частиною другою розділу Il «Прикінцеві та перехідні 

положення» законопроекту Кабінету Міністрів України належить забезпечити 

фінансування повторних виборів депутатів за рахунок коштів Державного 
бюджету У країни, виділених на підготовку і проведення виборів народних 

депутатів У країни. 

Відтак, реалізація такого положення потребуватиме збільшення видатків 

державного бюджету та вишукання додаткових джерел ДJІЯ їХ проведення, 

а також внесення відповідних змін до Закону України «Про Державний бюджет 

України на 2013 рік». 
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При цьому, відповідно до частини п'ятої статті 22 Бюджетного кодексу 
України управління бюджетними коштами в межах бюджетних призначень 

здійснює головний розпорядник бюджетних коштів. 

Законом України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» 

бюджетні призначення на проведення виборів народних депутатів України 
встановлені Центральній виборчій комісії, як головному розпоряднику 

бюджетних коштів (ЩО має діяти в рамках бюджетного законодавства). 

Тому, норма законопроекту, якою Кабінету Міністрів України 

доручається забезпечити фінансування повторних виборів депутатів за рахунок 

коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення 

виборів народних депугатів України, не узгоджується з вимогами Бюджетного 

кодексу України. 

Міністерство фінансів У країни не підтримує прийняття законопроекту і 

зазначає, ЩО його реалізація потребуватиме додаткових видатків на підготовку 

та проведення повторних виборів, оскільки у Державному бюджеті України на 
2013 рік Центральній виборчій комісії за бюджетною програмою «Проведення 
виборів народних депутатів України» затверджено видатки в обсязі 

23,9 млн грн, з яких 3,3 млн грн передбачено спрямувати на проведення 

проміжних виборів народного депутата України тільки в одномандатному 

виборчому окрузі N!! 224 (м. Севастополь) (постанова ЦВК від 16.04.2013 
N!! 1 ОО), а решту коштів - на 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 У країни 28 жовтня 
2012 року. 

Однак, фінансово-економічне обrрунтування (включаючи відповідні 

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

додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості державного 

бюджету, як вимагається у частині першій статті 27 Бюджетного кодексу 

України та частині третій статті 91 Регламенту Верховної Ради України, 

авторами не надано. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

висловлює ряд зауважень до законопроекту і вважає, ЩО за результатами 

розгляду у першому читанні він може бути прийнятий за основу з урахуванням 

висловлених зауважень. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про повторні вибори народних депутатів 

України в одномандатних виборчих округах 94, 132, 194, 197, 223 
(реєстр. N!! 2971-д від 05.06.2013), поданий народними депутатами України 

Жванією Д.В., Близнюком А.М. та іншими, є таким, ЩО має вплив на показники 

бюджету (призведе до збільшення видатків державного бюджету). У разі 

прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він має вводитися в дію 
не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не раніше 1 січня 
2016 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу ПРИЙНЯТТЯ 
закону). 
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2. Рекомендувати Комітету з питань державного будівництва та місцевого 
самоврядування при доопрацюванні законопроекту до другого читання 

положення частини другої розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» 

узгодити із статтею 22 Бюджетного кодексу України. 
3. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

державного будівництва та місцевого самоврядування. 

1.2.91. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про загальнообов'язкове 

державне соціальне медичне страхування (реЄС·lР. N5! 2597 від 21.03.2013), 
поданий народним депутатом України Сухим Я.М. 

Відмітили: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет з питань соціальної 

політики та праці. 

Законопроектом пропонується визначити: принципи, правові, 

організаційні та фінансові засади і механізми функціонування системи 

загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування, яке є 

складовою частиною системи загальнообов ' язкового державного соціального 
страхування; організацію надання медичної допомоги населенню у системі 

медичного страхування. 

Зокрема, передбачається з січня 2015 року запровадження 

загальнообов 'язкового державного соціального медичного страхування шляхом 

сплати страхових внесків як частини єдиного соціального внеску (відповідно до 

пропорцій, визначених законом). До джерел формування коштів медичного 

страхування також віднесено асигнування із державного бюджету. 

Хоча, відповідно до пояснювальної записки реалізація положень цього 

Закону, не потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України, 

оскільки у разі його прийняття, бюджетні кошти, які надійдуть до Фонду 

загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування України 

у вигляді страхових внесків за окремі категорії застрахованих осіб, манПІ, бути 

вишукані за рахунок скорочення видатків місцевих органів виконавчої влади на 

фінансування закладів охорони здоров'я в частині надання населенню 

безоплатної медичної ДОIІОМОГИ. 

Водночас, законопроект lIередбачає цілу низку послуг, які не 

здійснюватимуться за рахунок коштів медичного страхування і надання яких буде 

збережено за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, а саме: 

- видатки на забезпечення функціонування закладів охорони здоров'я та 

програм в галузі охорони здоров 'я, що забезпечують виконання 

загальнодержавних функцій (пункт 8 статті 87 Бюджетного кодексу України); 
- видатки, пов'язані з наданням психіатричної, наркологічної 

медичної, протитуберкульозної, екстреної допомоги, в госпіталях для 

інвалідів Великої Вітчизняної війни, будинках дитини тощо; 

- видатки, пов'язані із забезпеченням лікарськими засобами і 
виробами медичного призначення на пільгових умовах окремим категоріям 

громадян за переліком груп населення та категорій захворювань (на умовах 
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відшкодування ). 
Крім цього, у Прикінцевих положеннях проекту запропоновано доручити 

Кабінету Міністрів України у шестимісячний термін з дня опублікування цього 

Закону внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону України про 

затвердження Базової програми медичної допомоги, що надається особам, 

застра'шваним за медичним страхуванням, а також підготувати та подати на 

розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до Бюджетного 

кодексу України, інших законодавчих актів, що випливають з цього закону. 

Слід зазначити, що виходячи із положень законопроекту, створюється 

новий Фонд загальнообов 'язкового державного соціального медичного 

страхування з організацією його територіальних відділень, видатки на 

утримання яких здійснюватимуться за рахунок надходжень на обов'язкове 

медичне страхування. 

При цьому, законопроект не передбачає ліквідацію Фонду соціального 

страхування з тимчасової втрати працездатності, зазначене призведе до 

дублювання ряду функцій по страхуванню здоров'я, медичній реабілітації, 

відновленню здоров'я застрахованих осіб і членів їх сімей, дітей, у тому числі 

профілактичні заходи. 

Згідно з положеннями статті З7 законопроекту Базова програма щодо 

гарантування надання медичної допомоги затверджуватиметься Верховною 

Радою України щорічно до прийняття закону про Державний бюджет України 

та закону про визначення розміру єдиного внеску та пропорцій його розподілу 

за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування. Така 

пропозиція суперечить статті 8 Закону України «Про збір та облік єдиного 
внеску на загальнообов 'язкове державне соціальне страхування», якою 

визначено розміри єдиного внеску та пропорції його розподілу за видами 

загальнообов'язкового державного соціального страхування. 

Крім того, положення пункту 4 частини першої статті 20 законопроекту 
щодо асигнувань із Державного бюджету У країни, як джерела формування 

коштів медичного страхування, не узгоджується з вимогами статей 4, 2З та зо, 
87 Бюджетного кодексу України, якими відповідні вимоги не встановлено. 

Передбачене пунктом 2 розділу УІІІ «Прикінцеві положення» 

законопроекту доручення Кабінету Міністрів України щодо внесення на 

розгляд Верховної Ради України змін до Бюджетного кодексу України, інших 

законодавчих актів, що випливають з цього Закону, а також проекту Закону 

України про затвердження Базової програми медичної допомоги, що надається 

особам, застрахованим за медичним страхуванням не узгоджується з вимогами 

частини восьмої статті 90 Регламенту Верховної Ради України, якою 

встановлено, що необхідні зміни до інших законів мають викладатися в розділі 

«Перехідні положення» цього законопроекту або в одночасно внесеному його 

ініціатором окремому законопроекті. Так, до законопроекту належить додати 

перелік законів та інших нормативних актів, прийняття або перегляд яких 

необхідно здійснити для реалізації положень законопроекту в разі його 

прийняття. 
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Потребує узгодження із положеннями пункту 14 розділу УІ «Прикінцеві 
та перехідні положення» Бюджетного кодексу України частина третя статті 23 
законопроекту щодо порядку надання звітності про виконання бюджету Фонду. 

За експертним висновком Міністерства фінансів України прийняття 

законопроекту є недоцільним, зважаючи на таке. 

Реалізація положень законопроекту потребуватиме значних додаткових 

видатків бюджету на сплату страхового внеску для забезпечення застрахованих 

осіб медичними послугами та збереження фінансування цілого ряду видатків, що 

здійснюються за рахунок державного і місцевих бюджетів. 

Відповідно до фінансово-економічного обгрунтування, поданого до 

законопроекту, для страхувальників передбачається запровадити сплату 

страхового внеску для забезпечення застрахованих осіб медичними послугами 

(для роботодавців (в тому числі державної і комунальної форми власності) 
у розмірі 3% від фонду оплати праці, для фондів (зокрема, Пенсійного) та місцевих 
органів виконавчої влади - добуток мінімального розміру заробітної плати і 

єдиного соціального внеску або страхового внеску на медичне страхування). 

При цьому слід зазначити, що Пенсійний фонд (який визначений за 

нормами законопроекту платником страхових внесків за непрацюючих 

пенсіонерів) на даний час є дотаційним, тому для покриття його витрат 

потребуватиме також додаткового збільшення розмір єдиного соціального внеску. 
Зазначене призведе до збільшення податкового навантаження на фонд 

оплати праці, що в умовах впровадження заходів по зменшенню податкового 

тиску та виведенню фонду оплати праці із «тіні» не може бути підтримано. 

Всупереч вимогам статті 91 Регламенту Верховної Ради України та 

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

відповідні розрахунки) та пропозицій змін до законодавчих актів України щодо 

скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету 

для досягнення збалансованості бюджету. 

Крім того, Міністерство фінансів зазначає, що відповідно до Програми 

економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне СУСllільство, 

конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», розробленої Комітетом 

з еКОliомічних реформ при Президентові України, підготовка до запровадження 

обов 'язкового соціального медичного страхування передбачена тільки на 

ІІІ етап (2013-2014 роки) здійснення реформи медичного обслуговування, при 
цьому для переходу на страхову модель охорони здоров'я (систему 

загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування) 

необхідно досягти фінансової стійкості медичних закладів, оптимізації Їх 

мережі, збільшення саМОСТlиності керівників медичних закладів щодо 

управління фінансовими коштами, підвищення конкуренції у системі охорони 

здоров'я. 

Тому відповідно до Закону України ВІД 07.07.2011 N23612-YI 
«Про порядок проведення реформування системи охорони здоров' я 

у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві» протягом 
2011-2014 років передбачається опрацювати на пілотних регіонах нові підходи 
щодо організації роботи заклаДІВ охорони здоров'я та методи Їх 
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фінансування, ЗДІИСНИТИ розмежування видатків на охорону здоров'я за 

видами медичної допомоги, що дозволить поліпшити медичне обслуговування 

та розширити можливості щодо доступності та якості медичної допомоги. 

Лише після поширення відпрацьованої на пілотних регіонах системи 

охорони здоров' я на всі регіони має прийматися рішення щодо механізмів 

запровадження загальнообов 'язкового державного соціального медичного 

страхування. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

вважає, що законопроект потребує доопрацювання. За висновком Головного 

науково-експертного управління значна частина важливих питань у проекті 

залишилася невреrульованою або недостатньо врегульованою, для належного 
рівня забезпечення конституційних гарантій у сфері охорони здоров'я 

необхідно чітко визначити організаційно-правовий статус та особливості 

діяльності медичних страхових організацій та правовий режим коштів 

обов 'язкового медичного страхування, запровадження загальнообов 'язкового 

державного соціального медичного страхування на запропонованих у 

законопроекті засадах не забезпечує системного вирішення питань 

реформування медичної сфери в Україні. 

УХВАЛИЛИ: 
1. Проект Закону У країни про загальнообов 'язкове державне соціальне 

медичне страхування (реєстр. NQ 2597 від 21.03.2013), поданий народним 

депутатом України Сухим Я.М., має вплив на показники бюджету (збільшує 

витрати бюджету, а також фондів загальнообов'язкового державного 
пенсійного і соціального страхування). У разі прийняття відповідного закону до 

15 липня 2014 року він має вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 
15 липня 2014 року - не раніше 1 січня 2016 року (або І січня настушІОГО за 

цим року залежно від часу прийняття закону). 

2. Рекомендувати Комітету з питань соціальної політики та праці при 
доопрацюванні законопроекту привести його положення у віД1l0відність до 

вимог статей 4, 23, 30 та 87, пункту 14 розділу УІ «Прикінцеві та перехідні 
положення» Бюджетного кодексу України, статті 8 Закону України «Про збір та 
облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» 

та статті 90 Регламенту Верховної Ради України. 
3. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

соціальної політики та праці. 

1.2.92. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про загальнообов'язкове 

державне медичне страхування (реєстр. NQ 2597-1 від 05.04.2013), поданий 

народними депутатами України Дудкою В.Б., Бахтеєвою Т.Д., ШИllКОМ А.Ф., 

Кіссе A.l., Фабрикант С.С., Біловолом О.М. 

Відмітили: 
Головним з опрацювання законопроекту є Комітет з пита1lЬ соціальної 

1І0літики та ІІраці. 
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Законопроект визначає засади загальнообов 'язкового державного 

медичного страхування громадян в Україні, зокрема: поняття і принципи 

обов'язкового медичного страхування; суб'єктів обов'язкового медичного 

страхування, Їх права, обов'язки та відповідальність; органи управління 

обов'язковим медичним страхуванням, зокрема, передбачає утворення Фонду 

загальнообов 'язкового державного медичного страхування; випадки, які є 

страховими, і які не є страховими; порядок сплати страхових внесків, 

формування і використання коштів обов'язкового медичного страхування, 

визначення вартості медичної допомоги; систему договорів у сфері 

обов'язкового мсдичного страхування; порядок державного нагляду у сфері 

обов'язкового медичного страхування; порядок обліку та поводження з 

інформацією у сфері обов'язкового медичного страхування. Крім цього, у 

Прикінцевих положеннях проекту запропоновано встановити, що у період 

запровадження в Україні обов'язкового медичного страхування та протягом 

п'яти років після його запровадження Фонд обов'язкового медичного 

страхування функціонує як центральний орган виконавчої влади (крім 

положень, якими регулюється діяльність Фонду як некомерційної самоврядної 

організації), а бюджет Фонду затверджує Кабінет Міністрів України. 

Слід зазначити, що виходячи із положень законопроекту, створюється 

новий Фонд загальнообов ' язкового державного соціального медичного 

страхування з організацією його територіальних відділень, видатки на 

утримання яких здійснюватимуться за рахунок надходжень на обов'язкове 

медичне страхування. 

При цьому, законопроект не передбачає ліквідацію Фонду соціального 

страхування з тимчасової втрати працездатності, зазначене призведе до 

дублювання ряду функцій по страхуванню здоров'я, медичній реабілітації, 

відновленню здоров'я застрахованих осіб і членів їх сімей, дітей, у тому числі 

профілактичні заходи. 

Кошти обов'язкового медичного страхування формуватимуться за рахунок 

оплати страхових внесків, коштів державного та місцевих бюджетів (у тому 

числі з їх резервних фондів) та інших джерел. Так, частиною другою статті 25 
законопроекту встановлено, що розмір страхового внеску і річний обсяг 

бюджетних асигнувань на обов'язкове медичне страхування осіб, які не 

належать до категорії працюючих, встановлюється законом про Державний 

бюджет У країни на відповідний рік. 

Крім того, статтею 22 законопроекту пропонується встановити перелік 
випадків, які не є страховими та які здійснюються за рахунок власних коштів 

громадян України, або за рахунок державного чи місцевого бюджету, зокрема, 

серед таких включено здійснення заходів, передбачених пунктом 8 частини 
першої статті 87 Бюджетного кодексу України, видатки на які здійснюються за 
рахунок коштів державного бюджету (крім страхових випадків, визначених 

статтею 21 законопроекту). При цьому не визначено чітко джерел фінансування 
таких напрямків як психіатрична і наркологічна медична допомога; діагностика 

та лікування інфекційних хвороб в державних і комунальних закладах охорони 

здоров'я; протитуберкульозна допомога, судово-медична, СУДОВО-JIсихіаТРИ'IІ-Ш 

медико-соціальна та патологоанатомі'ІНа експертиза; швидка, невідкладна, 
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виїзна екстрена консультативна медична допомога та екстрена медична 

допомога у разі виникнення надзвичайної ситуації; медична допомога у 

госпіталях для інвалідів Великої Вітчизняної війни, а також утриманцям 
будинків дитини та в інших випадках. 

Крім того, додаткових бюджетних коштів потребуватиме: 

створення бази для ведення реєстрів страхувальників та 

постачальників медичної допомоги, персоніфікованого обліку відомостей про 

застрахованих осіб та про медичну допомогу, надану застрахованим особам; 

перегляд умов оплати праці лікарів та іншого медичного 

персоналу з метою встановлення дієвого механізму заохочення за надання 

якісної медичної допомоги у системі обов'язкового медичного страхування; 

відшкодування вартості лікарських засобів і виробів медичного 
призначення, які надаються на пільгових умовах окремим категоріям громадян; 

створення та запровадження електронної смарт-картки з 

візуальними персоніфікованими ознаками, яка забезпечує документування, 

збереження і використання індивідуальної інформації про право застрахованої 

особи на медичну допомогу за обов'язковим медичним страхуванням. 

Всупереч вимогам статті 91 Регламенту Верховної Ради України та 

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

відповідні розрахунки) та пропозицій змін до законодавчих актів України щодо 

скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету 

для досягнення збалансованості бюджету. 

Частиною другою статті 24 законопроекту передбачено, що обов'язок зі 
сплати страхових внесків щодо осіб, які належать до категорії працюючих, їх 

розмір і відносини, що виникають у процесі здійснення контролю за 

правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати (перерахування) 

страхових внесків встановлюються Законом України «Про збір та облік єдиного 
внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування». 

Проте, законопроект не передбачає внесення змін до зазначеного Закону 

та інших законодавчих актів України. Водночас, пункт 2 Прикінцевих 

положень проекту зобов'язує Кабінет Міністрів України до набрання чинності 

цим Законом здійснити заходи з підготовки та подання до Верховної Ради 

України змін до законів України. Таке положення не узгоджується з вимогами 

частини восьмої статті 90 Регламенту Верховної Ради України, якою 

встановлено, що необхідні зміни до інших законів мають викладатися в розділі 

«Перехідні положення» цього законопроекту або в одночасно внесеному його 

ініціатором окремому законопроекті. До законопроекту додається перелік 

законів та інших нормативних актів, прийняття або перегляд яких необхідно 

здійснити для реалізації положень законопроекту в разі його прийняття. 

Крім того, положення пункту 2 частини першої статті зо законопроекту 
щодо формування коштів обов'язкового медичного страхування за рахунок 
коштів державного і місцевих бюджетів не узгоджується з вимогами статей 4, 
23, ЗО, 87-91 Бюджетного кодексу України. А використання на надання 

медичної допомоги коштів резервного фонду бюджету не відновідає 

положенням статті 24 Бюджетного кодексу України, згідно з якими резервннй 
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фонд бюджету формується для здійснення непередбачених випадків, що не 

мають постійного характеру. 

Положення пункту 4 частини першої статті 6 законопроекту щодо 

визначення Фонду соціального страхування від нещасних випадків на 

виробництві та професійних захворювань для непрацюючих інвалідів, які 
отримали інвалідність внаслідок нещасного випадку на виробництві або 

професійного захворювання потребує також додаткових коштів цього Фонду. 

Міністерство фінансів України підтримує прийняття законопроекту за 

умови надання фінансово-економічних розрахунків обrрунтувань та 

врахування зауважень Мінфіну. 

Зокрема, Міністерство фінансів України зазначає, що llРИЙНЯТТЯ 

законопроекту потребуватиме значних додаткових видатків бюджету на сплату 

страхових внесків для забезпечення застрахованих осіб медичною допомогою та 

збереження фінансування цілого ряду видатків, що здійснюються за рахунок 

державного і місцевих бюджетів, вартісну величину яких неможливо здійснити 

через відсутність вихідних параметрів та необхідних обrpунтувань розробника. 

Водночас, Міністерство фінансів зауважує, що положення частини 

четвертої статті 29 законопроекту щодо подання Фондом центральному органу 
виконавчої влади у сфері фінансів пропозицій щодо обсягу коштів, необхідних 

для його діяльності на наступний рік, не відповідають нормам частин другої, 
п'ятої статті 22 та статті 35 Бюджетного кодексу України, згідно з якими лише 
головний розпорядник бюджетних коштів організовує та забезпечує складання 

проекту кошторису та бюджетного запиту і подає їх Міністерству фінансів 

України. В той час як відповідно до статті 13 законопроекту Фонд є 

некомерційною самоврядною організацією. 

Крім того, редакцію пункту 5 статті 29 законопроекту щодо подання звіту 
про результати діяльності Фонду обов'язкового медичного страхування 

необхідно привести у відповідність до вимог пункту 14 розділу УІ «Прикінцеві 
та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, відповідно до яких 

фонди загальнообов 'язкового державного соціального і пенсlИНОГО 

страхування щокварталу подають Верховній Раді України, Президенту 

України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті, центральному органу 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, та 

центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

казначейського обслуговування бюджетних коштів, звіти про виконання 

бюджетів та кошторисів відповідних фондів у порядку та терміни, встановлені 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

бюджетної політики. 

Стосовно покладеного пунктом 2 статті 38 законопроекту державного 
нагляду за цільовим використанням коштів Фонду обов'язкового 

медичного страхування на центральний орган виконавчої влади у сфері 

фінансів Міністерство фінансів зазначає наступне. 

Відповідно до статті 4 законопроекту одним із принципів обов'язкового 
медичного страхування визначено цільове використання коштів обов'язкового 

медичного страхування. Нагляд за цільовим використанням коштів здійснює 
Наглядова рада Фонду (стаття 18 законопроекту). 
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Враховуючи наведене, на думку Мінфіну, державний нагляд за діяльністю 

Фонду щодо надання медичної допомоги відповідно до галузевих стандартів у 

сфері охорони здоров'я та цільового використання коштів Фонду необхідно 

покласти на центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров'я, 

а державний нагляд щодо збору страхових внесків, ведення обліку надходжень 
від його сплати та контролю за сплатою відповідно на центральні органи 

виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах охорони 

здоров'я, адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування, державну фінансову політику. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

вважає, що законопроект потребує доопрацювання. Зокрема, звернуто увагу, 

що значна частина важливих питань залишилася неврегульованою або 

недостатньо врегульованою у проекті, більш чітко мають бути визначені, 

насамперед, розміри страхових внесків, порядок сплати та використаннч 

страхових коштів. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону У країни про загальнообов 'язкове державне медичне 
страхування (реєстр. N!! 2597-1 від 05.04.2013), поданий народними депутатами 
України Дудкою В.В., Бахтеєвою Т.Д., Шипком А.Ф., Кіссе A.l., 
Фабрикант с.с., Біловолом О.М., має вплив на показники бюджету (збільшує 

витрати бюджету, а також фондів загальнообов'язкового державного 

пенсійного і соціального страхування). У разі нрийняття відповідного закону до 

15 липня 2014 року він має вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 
15 липня 2014 року - не раніше 1 січня 2016 року (або 1 січня наступного за 
цим року залежно від часу прийняття закону). 

2. Рекомендувати Комітету з питань соціальної політики та праці НрИ 
доопрацюванні законопроекту привести його положення у відповідність до 

вимог статей 4, частин 2, 5 статті 22, 23, 24, 30, 35, 87-91 та пункту 14 
розділу УІ «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, 

Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування» та статті 90 Регламенту Верховної Ради 
України. 

3. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

соціальної політики та праці. 

1.2.93. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про реформу державної та 

комунальної преси (реєстр. N!! 2093а від 21.05.2013), поданий народними 

депутатами України Курпілем С.Б. та Геращенко І.Б. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду проекту закону є 

Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації. 

Законопроектом визначаються способи та механізми реформування 

друкованих засобів масової інформації (далі - ЗМІ), заснованих органами 

державної влади, іншими державними органами та органами місцевого 
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самоврядування. 

Зокрема, пропонується реформувати (реорганізувати) друковані ЗМІ 

шляхом перетворення їх в господарське товариство. 

Разом з тим, статтею 4 проекту закону передбачається передача майна 
редакціям реформованих ЗМІ органами державної влади та місцевого 

самоврядування в оренду безстроково з правом їх викупу за балансовою 

вартістю. 

Реалізація зазначеного зумовить додаткові надходження бюджетів від 

орендної плати та продажу майна редакціям. 
За визначенням авторів законопроекту, його реалізація не потребує 

додаткових видатків з Державного бюджету України та в перспективі 

передбачає скорочення кількості державних ЗМІ, що сприятиме скороченню 

витрат з Державного бюджету України та з бюджетів інших рівнів. 

Хоч і загалом заходи щодо реформування ЗМІ можуть мати наслідком 

оптимізацію витрат державного бюджету та місцевих бюджетів на підтримку 

державних та комунальних ЗМІ, проте передбачене законопроектом надання 

державної підтримки реформованим друкованим ЗМІ, що видаються на 

депресивних територіях та районах і містах з малою кількістю жителів зумовить 
додаткові видатки державного бюджету. 

Так, частиною другою статті 5 законопроекту встановлено, що за рахунок 
економії коштів, що призначались на утримання державної та комунальної 

преси, держава надає щорічні субсидії для реформованих друкованих ЗМІ, що 

видаються на депресивних територіях та районах і містах з малою кількістю 

жителів. Методика розрахунків цих субсидій розробляється центральним 

органом виконавчої влади, який відповідальний за інформаційну політику, 

спільно із Національною спілкою журналістів України та затверджується 

Кабінетом Міністрів України. 

При цьому, слід зазначити, що Бюджетним кодексом України надання 

щорічних субсидій реформованим друкованим ЗМІ не передбачсно. 

Відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України за рахунок коштів, 
що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, 

здійснюються видатки на програми підтримки засобів масової інформації 

місцевого значення. 

Відтак, дана норма законопроекту не узгоджується із вимогами 

Бюджетного кодексу України та П реалізація призведе до необхідності 

спрямування значних обсягів бюджетних коштів з державного бюджету на 

фінансову підтримку друкованих ЗМІ. 

Крім того, частиною першою статті 5 законопроекту передбачається 
журналістам реформованих державних та комунальних друкованих ЗМІ, які 

досягли встановленого законодавством пенсійного віку та мають не менше 

15-ти років стажу на посадах журналістів у державних і комунальних 

друкованих засобах масової інформації, стаж роботи у яких зараховується до 

стажу державної служби, при нарахуванні пенсії застосовувати норми, 

методику та порядок нарахування пенсій державному службовцю. 
Зазначені умови нарахування пенсії не відповідають нормам чинного 

законодавства України, зокрема, законам України «Про загальнообов'язкове 
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державне пенсійне страхування», «Про державну службу» та «Про державну 

підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» та 

потребуватимуть додаткових видатків з державного бюджету. 

Відтак, всупереч частині першій статті 27 Бюджетного кодексу України 
суб'єктом права законодавчої ініціативи слід було подати до проекту закону 

фінансово-економічне обrрунтування (включаючи віДІІовідні розрахунки) 

та/або пропозиції змін до законодавчих актів України щодо скорочення витрат 

бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення 

збалансованості бюджету. 

Крім того, відповідно до статті б законопроекту, цей закон набирає 

чинності з дня його опублікування. Проте, відповідно до ІІоложень частини 

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

бюджету та/або збільшують витрати бюджету) і приймаються нісля 15 липня 
року, що передує плановому, вводяться в дію не раніше початку бюджетного 

періоду, що настає за плановим. Тому, відповідні норми запропонованого 
проекту закону, у разі його прийняття, повинні застосовуватися відповідно до 

вимог бюджетного законодавства. 

За експертним висновком Міністерства фінансів України реалізація 

законопроекту вплине на видаткову частину Державного бюджету України. 

Проте, визначити вартісну величину впливу на видаткову частину бюджетів у 

разі прийняття проекту закону в даний час немає можливості у зв'язку з 

відсутністю інформації про кількість друкованих ЗМІ, які підлягатимугь 

реформуванню, про кількість осіб, яким буде виплачуватися пенсія, про 

кількість реформованих друкованих ЗМІ, що видаються на депресивних 

територіях та районах і містах з малою кількістю жителів, яким буде 
надаватися фінансова підтримка, про розмір такої підтримки тощо. 

Крім того, Міністерство фінансів України відмічає, що частину нершу 

статті 5 законопроекту необхідно вилучити, а частину другу даної статті 

запропоновано викласти у новій редакції. 

Враховуючи зазначене, на думку Міністерства фінансів, законопроект 

потребує доопрацювання, тому прийняття його у вказаній редакції є 

недоцільним. 

У своєму експертному висновку Головне науково-експертне управління 

Апарату Верховної Ради України висловило ряд зауважень та зазначило, що за 

результатами розгляду в першому читанні, законопроект доцільно відхилити. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про реформу державної та комунальної Ilреси 
(реєстр. К!! 2093а від 21.05.2013), поданий народними депутатами України 

Курпілем с.В. та Геращенко І.Б., має вплив на показники бюджету (збільшить 

надходження та потребуватиме додаткових видатків бюджетів). У разі 

прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він має ВВОДІ ІТИСЯ в дію 
не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не раніше І січня 

2016 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу прийняття 
закону). 
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2. Рекомендувати Комітету з питань свободи слова та інформації при 
доопрацюванні законопроекту положення частини другої статті 5 узгодити із 

вимогами статті 91 Бюджетного кодексу України. 
3. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

свободи слова та інформації. 

б) опосередкований 

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

Кримінального процесуального кодексу України (щодо підслідності 

кримінальних проваджень у сфері протидії легалізації доходів, отриманих 
злочинним шляхом) (реєстр. -Н!1 2253а від 06.06.2013), внесений народним 

депутатом України Ступаком І.І. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань 

верховенства права та правосуддя. 

Законопроектом пропонується надати право слідчим органів Служби 

безпеки України провадити досудове розслідування злочинів, пов'язаних з 

вчиненням фінансової операції чи правочину з коштами або іншим майном, 

одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного противоправного 

діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, якщо ці дії були 

вчинені повторно або організованою групою в особливо великому розмірі. 

Відповідні зміни пропонується внести до статті 216 Кримінального 

процесуального кодексу України. 

На думку автора законопроекту, реалізація його положень не матиме 
впливу на видаткову та доходну частини державного бюджету. 

Проте Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку 

відмічає, що реалізація положень законопроекту може потребувати додаткових 

видатків з державного бюджету у разі збільшення чисельності співробітників 

Служби безпеки, пов'язаної з виконанням нової функції - проведення 
зазначених розслідувань. Загальна величина впливу на показники бюджету 

буде залежати від кількості додаткової чисельності співробітників Служби 

безпеки. 
Загалом Міністерство фінансів не заперечує проти прийняття 

законопроекту у разі проведення Службою безпеки досудового розслідування 

вищезазначених злочинів в межах наявної чисельності Служби безпеки 

України. 

Згідно із частиною третьою статті 19 Закону України «Про Службу 
безпеки України» кількісний склад співробітників СБУ визначається 

Президентом України за поданням Голови СБУ, виходячи з потреб надійного 
захисту державної безпеки України, та в межах видатків, передбачених на 

утримання Служби безпеки України в державному бюджеті. 
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2. Рекомендувати Комітету з питань свободи слова та інформації при 
доопрацюванні законопроекту положення частини другої статті 5 узгодити із 

вимогами статті 91 Бюджетного кодексу України. 
3. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

свободи слова та інформації. 

б) опосередкований 

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

Кримінального процесуального кодексу України (щодо підслідності 

кримінальних проваджень у сфері протидії легалізації доходів, отриманих 
злочинним шляхом) (реєстр. -Н!1 2253а від 06.06.2013), внесений народним 

депутатом України Ступаком І.І. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань 

верховенства права та правосуддя. 

Законопроектом пропонується надати право слідчим органів Служби 

безпеки України провадити досудове розслідування злочинів, пов'язаних з 

вчиненням фінансової операції чи правочину з коштами або іншим майном, 

одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного противоправного 

діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, якщо ці дії були 

вчинені повторно або організованою групою в особливо великому розмірі. 

Відповідні зміни пропонується внести до статті 216 Кримінального 

процесуального кодексу України. 

На думку автора законопроекту, реалізація його положень не матиме 
впливу на видаткову та доходну частини державного бюджету. 

Проте Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку 

відмічає, що реалізація положень законопроекту може потребувати додаткових 

видатків з державного бюджету у разі збільшення чисельності співробітників 

Служби безпеки, пов'язаної з виконанням нової функції - проведення 
зазначених розслідувань. Загальна величина впливу на показники бюджету 

буде залежати від кількості додаткової чисельності співробітників Служби 

безпеки. 
Загалом Міністерство фінансів не заперечує проти прийняття 

законопроекту у разі проведення Службою безпеки досудового розслідування 

вищезазначених злочинів в межах наявної чисельності Служби безпеки 

України. 

Згідно із частиною третьою статті 19 Закону України «Про Службу 
безпеки України» кількісний склад співробітників СБУ визначається 

Президентом України за поданням Голови СБУ, виходячи з потреб надійного 
захисту державної безпеки України, та в межах видатків, передбачених на 

утримання Служби безпеки України в державному бюджеті. 
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УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Кримінального 

процесуального кодексу України (щодо підслідності кримінальних проваджень 
у сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом) 
(реєстр. N!! 2253а від 06.06.2013), внесений народним депутатом України 

Ступаком 1.1., матиме опосередкований вплив на показники бюджету (може 
потребувати додаткових витрат державного бюджету у разі збільшення 

чисельності співробітників Служби безпеки України). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 
із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

верховенства права та правосуддя. 

1.2.95. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до статті 382 

Кримінального кодексу України (щодо посилення кримінальної 

відповідальності за невиконання судового рішення службовими особами) 

(реєстр. N!! 2890 від 19.04.2013), поданий народним депутатом України 

РазвадовськимВ.Й. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом пропонується внести зміни до статті 382 Кримінального 
кодексу України, якими посилити відповідальність службових осіб за умисне 

невиконання судових рішень або перешкоджання їх виконанню. 

Зокрема, проектом закону передбачається: 

підвищення розміру штрафу за вищевказані правопорушення 

службовою особою з 750 - 1000 до 1500 - 2000 неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян або збільшення терміну позбавлення волі до 7 років (замість 
до 5 років); 

- збільшення терміну позбавлення волі на строк від 7 до 10 років (замість 
від 3 до 8 років) У разі, якщо зазначені правопорушення скоєні особою, яка 
займає відповідальне чи особливо відповідальне становище, або заподіяла 

істотної шкоди правам і свободам громадян, державним чи громадським 

інтересам або інтересам юридичних осіб; 
- збільшення терміну позбавлення волі на строк від 7 до 10 років (замість 

від 3 до 8 років) за умисне невиконання службовою особою рішення 
Європейського суду з прав людини. 

За експертним висновком Міністерства фінансів України реалізація 

законопроекту може збільшити видаткову частину державного бюджету 

(в частині витрат на утримання засуджених в установах виконання покарань) 

у зв'язку із збільшенням строків позбавлення волі засуджених і збільшити 

доходну частину у зв'язку із збільшенням розміру штрафів. Зауважено, шо 

загальна величина впливу положень законопроекту на надходження бюджету 

буде залежати від кількості правопорушень та видів покарання. 

153 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Кримінального 

процесуального кодексу України (щодо підслідності кримінальних проваджень 
у сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом) 
(реєстр. N!! 2253а від 06.06.2013), внесений народним депутатом України 

Ступаком 1.1., матиме опосередкований вплив на показники бюджету (може 
потребувати додаткових витрат державного бюджету у разі збільшення 

чисельності співробітників Служби безпеки України). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 
із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

верховенства права та правосуддя. 

1.2.95. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до статті 382 

Кримінального кодексу України (щодо посилення кримінальної 

відповідальності за невиконання судового рішення службовими особами) 

(реєстр. N!! 2890 від 19.04.2013), поданий народним депутатом України 

РазвадовськимВ.Й. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом пропонується внести зміни до статті 382 Кримінального 
кодексу України, якими посилити відповідальність службових осіб за умисне 

невиконання судових рішень або перешкоджання їх виконанню. 

Зокрема, проектом закону передбачається: 

підвищення розміру штрафу за вищевказані правопорушення 

службовою особою з 750 - 1000 до 1500 - 2000 неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян або збільшення терміну позбавлення волі до 7 років (замість 
до 5 років); 

- збільшення терміну позбавлення волі на строк від 7 до 10 років (замість 
від 3 до 8 років) У разі, якщо зазначені правопорушення скоєні особою, яка 
займає відповідальне чи особливо відповідальне становище, або заподіяла 

істотної шкоди правам і свободам громадян, державним чи громадським 

інтересам або інтересам юридичних осіб; 
- збільшення терміну позбавлення волі на строк від 7 до 10 років (замість 

від 3 до 8 років) за умисне невиконання службовою особою рішення 
Європейського суду з прав людини. 

За експертним висновком Міністерства фінансів України реалізація 

законопроекту може збільшити видаткову частину державного бюджету 

(в частині витрат на утримання засуджених в установах виконання покарань) 

у зв'язку із збільшенням строків позбавлення волі засуджених і збільшити 

доходну частину у зв'язку із збільшенням розміру штрафів. Зауважено, шо 

загальна величина впливу положень законопроекту на надходження бюджету 

буде залежати від кількості правопорушень та видів покарання. 
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Мінфін не заперечує щодо прийняття законопроекту. 

На момент розгляду законопроекту від Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України висновок не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до статті 382 Кримінального 
кодексу України (щодо посилення кримінальної відповідальності за 

невиконання судового рішення службовими особами) (реєстр. NQ 2890 
від 19.04.2013), поданий народним депутатом України Развадовським в.Й., має 
опосередкований вплив на показники бюджету (збільшуючи надходження та 

витрати державного бюджету при умові виявлення відповідних правопорушень 

та в залежності від покарання, 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. 

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

Кримінального кодексу України (щодо встановлення кримінальної 

відповідальності за незаконне здійснення візуального спостереження за 
особою) (реєстр. NQ 2940 від 26.04.2013), поданий народними депутатами 

України Яремою В.Г. та Москалем Г.Г. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 
Законопроектом пропонується доповнити Кримінальний кодекс України 

новою статтею 163-1 та встановити кримінальну відповідальність за незаконне 
здійснення візуального спостереження за особою. 

Запропонованими змінами передбачається відповідальність у вигляді: 

- штрафу від 50 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 
або виправних робіт на строк до 2 років, або обмеження волі до 3 років за 
вищезазначені правопорушення; 

- штрафу від 200 до 1 ООО неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 
або обмеження волі на строк від 3 до 7 років, або позбавленням волі на той 
самий строк за незаконне здійснення візуального спостереження щодо 

державного або громадського діяча, або вчинене суб'єктом, уповноваженим на 
здійснення оперативно-розшукової діяльності, або досудового розслідування, 

або з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних 

засобів для спостереження; 

- позбавлення волі від 7 до 1 О років, якщо передбачені цією статтею дії 
заподіяли істотну шкоду правам, свободам чи інтересам окремих громадян, 

державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб, 
які охороняються законом. 

За експертним висновком Міністерства фінансів України реалізація 

законопроекту може збільшити видаткову частину державного бюджету 
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Мінфін не заперечує щодо прийняття законопроекту. 

На момент розгляду законопроекту від Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України висновок не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до статті 382 Кримінального 
кодексу України (щодо посилення кримінальної відповідальності за 

невиконання судового рішення службовими особами) (реєстр. NQ 2890 
від 19.04.2013), поданий народним депутатом України Развадовським в.Й., має 
опосередкований вплив на показники бюджету (збільшуючи надходження та 

витрати державного бюджету при умові виявлення відповідних правопорушень 

та в залежності від покарання, 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. 

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

Кримінального кодексу України (щодо встановлення кримінальної 

відповідальності за незаконне здійснення візуального спостереження за 
особою) (реєстр. NQ 2940 від 26.04.2013), поданий народними депутатами 

України Яремою В.Г. та Москалем Г.Г. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 
Законопроектом пропонується доповнити Кримінальний кодекс України 

новою статтею 163-1 та встановити кримінальну відповідальність за незаконне 
здійснення візуального спостереження за особою. 

Запропонованими змінами передбачається відповідальність у вигляді: 

- штрафу від 50 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 
або виправних робіт на строк до 2 років, або обмеження волі до 3 років за 
вищезазначені правопорушення; 

- штрафу від 200 до 1 ООО неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 
або обмеження волі на строк від 3 до 7 років, або позбавленням волі на той 
самий строк за незаконне здійснення візуального спостереження щодо 

державного або громадського діяча, або вчинене суб'єктом, уповноваженим на 
здійснення оперативно-розшукової діяльності, або досудового розслідування, 

або з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних 

засобів для спостереження; 

- позбавлення волі від 7 до 1 О років, якщо передбачені цією статтею дії 
заподіяли істотну шкоду правам, свободам чи інтересам окремих громадян, 

державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб, 
які охороняються законом. 

За експертним висновком Міністерства фінансів України реалізація 

законопроекту може збільшити видаткову частину державного бюджету 
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(в частині видатків на утримання засуджених в установах виконання 

покарання) у зв'язку із позбавленням волі за незаконне здійснення візуального 

спостереження за особою та збільшити доходну частину у разі накладення 

штрафу за зазначені правопорушення. 

Мінфін не заперечує щодо прийняття законопроекту. 

На момент розгляду законопроекту від Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України висновок не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

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

ЗДJИснення візуального спостереження за особою) (реєстр. N!! 2940 
від 26.04.2013), поданий народними депутатами України Яремою вт. та 

Москалем Г.Г., має опосередкований вплив на 1l0казники бюджету 

(збільшуючи надходження та витрати державного бюджету при умові 

виявлення відповідних правопорушень та в залежності від покарань, що 

застосовуватимуться). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з lІитань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

1.2.97. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до статті 297 

Кримінального кодексу України (щодо відповідальності за осквернення або 

руйнування пам'ятників, споруджених в пам'ять, тих хто боровся проти 

нацизму в роки Другої світової війни - радянських воїнів-визволителів, 
учасників партизанського руху, підпільників, жертв нацистських переслідувань, 

а також воїнів-інтернаціоналістів та миротворців) (реєстр. N!! 2178а 
від 30.05.2013), поданий народними депутатами України Симоненком П.М. та 
Алексєєвим І.В. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом пропонується доповнити статтю 297 Кримінального 

кодексу України, яка передбачає покарання за наругу над могилою, іншим 

місцем поховання або над тілом померлого, нормою щодо кримінальної 

відповідальності за злочин, пов'язаний з оскверненням або руйнуванням 

братської могили чи могили Невідомого солдата, пам'ятника, спорудженого в 

пам'ять тих, хто боровся проти нацизму в роки Другої світової війни -
радянських воїнів-визволителів, учасників партизанського руху, підпільників, 

жертв нацистських переслідувань, а також ВОШlв-штернаціоналістів та 

миротворців, передбачивши покарання у вигляді обмеженням волі на строк від 

трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк за злочини, 

передбачені статтею 297 Кримінального кодексу України. 
Одночасно, пропонується: 
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(в частині видатків на утримання засуджених в установах виконання 

покарання) у зв'язку із позбавленням волі за незаконне здійснення візуального 

спостереження за особою та збільшити доходну частину у разі накладення 

штрафу за зазначені правопорушення. 

Мінфін не заперечує щодо прийняття законопроекту. 

На момент розгляду законопроекту від Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України висновок не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

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

ЗДJИснення візуального спостереження за особою) (реєстр. N!! 2940 
від 26.04.2013), поданий народними депутатами України Яремою вт. та 

Москалем Г.Г., має опосередкований вплив на 1l0казники бюджету 

(збільшуючи надходження та витрати державного бюджету при умові 

виявлення відповідних правопорушень та в залежності від покарань, що 

застосовуватимуться). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з lІитань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

1.2.97. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до статті 297 

Кримінального кодексу України (щодо відповідальності за осквернення або 

руйнування пам'ятників, споруджених в пам'ять, тих хто боровся проти 

нацизму в роки Другої світової війни - радянських воїнів-визволителів, 
учасників партизанського руху, підпільників, жертв нацистських переслідувань, 

а також воїнів-інтернаціоналістів та миротворців) (реєстр. N!! 2178а 
від 30.05.2013), поданий народними депутатами України Симоненком П.М. та 
Алексєєвим І.В. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом пропонується доповнити статтю 297 Кримінального 

кодексу України, яка передбачає покарання за наругу над могилою, іншим 

місцем поховання або над тілом померлого, нормою щодо кримінальної 

відповідальності за злочин, пов'язаний з оскверненням або руйнуванням 

братської могили чи могили Невідомого солдата, пам'ятника, спорудженого в 

пам'ять тих, хто боровся проти нацизму в роки Другої світової війни -
радянських воїнів-визволителів, учасників партизанського руху, підпільників, 

жертв нацистських переслідувань, а також ВОШlв-штернаціоналістів та 

миротворців, передбачивши покарання у вигляді обмеженням волі на строк від 

трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк за злочини, 

передбачені статтею 297 Кримінального кодексу України. 
Одночасно, пропонується: 
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- збільшити терміни обмеження або позбавлення волі з 3-5 років до 
4-5 років за вищезазначені злочини, якщо вони вчинені повторно або за 

попередньою змовою, групою осіб, або з корисливих чи хуліганських мотивів; 

- збільшити терміни позбавлення волі з 5-12 років до 7-12 років за 

вищезазначені злочини, якщо вони спричинили тяжкі наслідки. 

З огляду на викладене, законодавча пропозиція матиме опосередкований 

вплив на показники державного бюджету в частині збільшення видатків на 

утримання засуджених, що пов'язано із можливим збільшенням кількості 

засуджених в установах виконання покарань у зв'язку із розширення переліку 

правопорушень, за які передбачається покарання у вигляді lІозбавлсння волі, та 

встановленням більшого терміну позбавлення волі за відповідні 

правопорушення (при умові їх виявлення та в залежності від покарання, що 

буде застосовуватися). 

За експертним висновком Міністерства фінансів України реалізація 

законопроекту не впливає на доходну частину державного бюджету, але може 

потребувати додаткових видатків у зв' язку із збільшенням строку позбавлення 

волі за злочини, передбачені статтею 297 Кримінального кодексу України. 
На момент розгляду законопроекту від Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України висновок не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до статті 297 Кримінального 
кодексу України (щодо відповідальності за осквернення або руйнування 

пам'ятників, споруджених в пам'ять, тих хто боровся проти нацизму в роки 

Другої світової війни радянських воїнів-визволителів, учасників 

партизанського руху, підпільників, жертв нацистських переслідувань, а також 

воїнів-інтернаціоналістів та миротворців) (реєстр. N!! 2178а від 30.05.2013), 
поданий народними депутатами України Симоненком П.М. та Алексєєвим 1.8., 
має опосередкований вплив на показники бюджету (збільшуючи витрати 

державного бюджету при умові виявлення відповідних правопорушень та в 

залежності від покарання, що застосовуватиметься). 

У разі ПРИЙНЯТТЯ відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

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

законодавчих актів України (щодо запобігання тероризму) (реєстр. N!! 2219а 
від 04.06.2013), поданий народним депутатом України Журавським В.С. 

Відмітили: 
Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 
ЗаКОНОlIроектом пропонується внести зміни до Кримінального кодексу 

України та законів України «Про боротьбу з терроризмом» та «Про ОСІІОВИ 

національної безпеки України» з метою встановлення кримінальної 
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- збільшити терміни обмеження або позбавлення волі з 3-5 років до 
4-5 років за вищезазначені злочини, якщо вони вчинені повторно або за 

попередньою змовою, групою осіб, або з корисливих чи хуліганських мотивів; 

- збільшити терміни позбавлення волі з 5-12 років до 7-12 років за 

вищезазначені злочини, якщо вони спричинили тяжкі наслідки. 

З огляду на викладене, законодавча пропозиція матиме опосередкований 

вплив на показники державного бюджету в частині збільшення видатків на 

утримання засуджених, що пов'язано із можливим збільшенням кількості 

засуджених в установах виконання покарань у зв'язку із розширення переліку 

правопорушень, за які передбачається покарання у вигляді lІозбавлсння волі, та 

встановленням більшого терміну позбавлення волі за відповідні 

правопорушення (при умові їх виявлення та в залежності від покарання, що 

буде застосовуватися). 

За експертним висновком Міністерства фінансів України реалізація 

законопроекту не впливає на доходну частину державного бюджету, але може 

потребувати додаткових видатків у зв' язку із збільшенням строку позбавлення 

волі за злочини, передбачені статтею 297 Кримінального кодексу України. 
На момент розгляду законопроекту від Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України висновок не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до статті 297 Кримінального 
кодексу України (щодо відповідальності за осквернення або руйнування 

пам'ятників, споруджених в пам'ять, тих хто боровся проти нацизму в роки 

Другої світової війни радянських воїнів-визволителів, учасників 

партизанського руху, підпільників, жертв нацистських переслідувань, а також 

воїнів-інтернаціоналістів та миротворців) (реєстр. N!! 2178а від 30.05.2013), 
поданий народними депутатами України Симоненком П.М. та Алексєєвим 1.8., 
має опосередкований вплив на показники бюджету (збільшуючи витрати 

державного бюджету при умові виявлення відповідних правопорушень та в 

залежності від покарання, що застосовуватиметься). 

У разі ПРИЙНЯТТЯ відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

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

законодавчих актів України (щодо запобігання тероризму) (реєстр. N!! 2219а 
від 04.06.2013), поданий народним депутатом України Журавським В.С. 

Відмітили: 
Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 
ЗаКОНОlIроектом пропонується внести зміни до Кримінального кодексу 

України та законів України «Про боротьбу з терроризмом» та «Про ОСІІОВИ 

національної безпеки України» з метою встановлення кримінальної 
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відповідальності за пропаганду поширення ідеології тероризму, а також 

публічне підбурювання до вчинення діяльності, визначеної як терористична, 

або ж розповсюдження, виготовлення чи зберігання з метою поширення 

візуальних чи друкованих матеріалів з такими закликами. 

Проектом закону, зокрема, пропонується доповнити Кримінальний кодекс 

України статгею 2586 «Пропаганда і поширення ідеології терроризму» та 
встановити кримінальну відповідальність у вигляді: 

- позбавлення волі на термін до 5 років, або на той самий термін з 

конфіскацією матеріалів, які пропагують ідеологію тероризму за вищезазначені 

злочини; 

- обмеження волі на термін до 4 років, або позбавленням волі на термін 
від 3 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади, або займатися 
певною діяльністю на термін до 3 років з конфіскацією матеріалів, які 

пропагують ідеологію тероризму за зазначені правопорушення, вчиненні 

групою осіб або з використанням засобів масової інформації чи трибуни 

масових заходів, 

- позбавленням волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією матеріалів, 
які пропагують ідеологію тероризму, та штрафом від 3000 до 4000 
неоподатковуваних МІНІмумів доходів громадян за вищезазначені 

правопорушення, якщо вони спричинили тяжкі наслідки або вчинені повторно. 

Така законодавча пропозиція матиме опосередкований вплив на 

показники державного бюджету в частині збільшення надходжень до бюджету 

від штрафних санкцій та видатків на утримання засуджених, що пов'язано із 

можливим збільшенням кількості засуджених в установах виконання покарань 

у зв'язку із запровадженням покарання у вигляді позбавлення волі за 

вищезазначені правопорушення (при умові їх виявлення та в залежності від 

покарання, що буде застосовуватися). 

За експертним висновком Міністерства фінансів України реалізація 

положень законопроекту може збільшити видаткову частину державного 

бюджету у зв'язку із позбавленням волі за пропаганду і поширення ідеології 

тероризму та збільшити доходну частину у разі накладення штрафу за 

здійснення цих дій, якщо вони спричинили тяжкі наслідки або вчинені 

новторно. 

Згідно з узагальнюючим висновком Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України законопроект за результатами 

розгляду в першому читанні доцільно повернути на доопрацювання. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо запобігання тероризму) (peecTp . .N"!! 2219а від 04.06.2013), 
поданий народним депутатом України Журавським в.с., має опосередкований 

вплив на показники бюджету (збільшуючи надходження та витрати державного 

бюджету при умові виявлення відповідних правопорушень та в залежності від 

покарання, що застосовуватиметься). 

У разі прийнятгя відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 
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відповідальності за пропаганду поширення ідеології тероризму, а також 

публічне підбурювання до вчинення діяльності, визначеної як терористична, 

або ж розповсюдження, виготовлення чи зберігання з метою поширення 

візуальних чи друкованих матеріалів з такими закликами. 

Проектом закону, зокрема, пропонується доповнити Кримінальний кодекс 

України статгею 2586 «Пропаганда і поширення ідеології терроризму» та 
встановити кримінальну відповідальність у вигляді: 

- позбавлення волі на термін до 5 років, або на той самий термін з 

конфіскацією матеріалів, які пропагують ідеологію тероризму за вищезазначені 

злочини; 

- обмеження волі на термін до 4 років, або позбавленням волі на термін 
від 3 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади, або займатися 
певною діяльністю на термін до 3 років з конфіскацією матеріалів, які 

пропагують ідеологію тероризму за зазначені правопорушення, вчиненні 

групою осіб або з використанням засобів масової інформації чи трибуни 

масових заходів, 

- позбавленням волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією матеріалів, 
які пропагують ідеологію тероризму, та штрафом від 3000 до 4000 
неоподатковуваних МІНІмумів доходів громадян за вищезазначені 

правопорушення, якщо вони спричинили тяжкі наслідки або вчинені повторно. 

Така законодавча пропозиція матиме опосередкований вплив на 

показники державного бюджету в частині збільшення надходжень до бюджету 

від штрафних санкцій та видатків на утримання засуджених, що пов'язано із 

можливим збільшенням кількості засуджених в установах виконання покарань 

у зв'язку із запровадженням покарання у вигляді позбавлення волі за 

вищезазначені правопорушення (при умові їх виявлення та в залежності від 

покарання, що буде застосовуватися). 

За експертним висновком Міністерства фінансів України реалізація 

положень законопроекту може збільшити видаткову частину державного 

бюджету у зв'язку із позбавленням волі за пропаганду і поширення ідеології 

тероризму та збільшити доходну частину у разі накладення штрафу за 

здійснення цих дій, якщо вони спричинили тяжкі наслідки або вчинені 

новторно. 

Згідно з узагальнюючим висновком Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України законопроект за результатами 

розгляду в першому читанні доцільно повернути на доопрацювання. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо запобігання тероризму) (peecTp . .N"!! 2219а від 04.06.2013), 
поданий народним депутатом України Журавським в.с., має опосередкований 

вплив на показники бюджету (збільшуючи надходження та витрати державного 

бюджету при умові виявлення відповідних правопорушень та в залежності від 

покарання, що застосовуватиметься). 

У разі прийнятгя відповідного закону він може набирати чинності згідно 

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

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

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

Кримінального кодексу України щодо відповідальності за заперечення чи 

виправдання злочинів фашизму (реєстр.N22179а від 30.05.2013), поданий 
народними депутатами України Симоненком П.М. та Алексєєвим І.В. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом пропонується доповнити Кримінальний кодекс України 

новою статтею 436-1, яка передбачає штрафні санкції від 500 до 
1 ООО неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та покарання у вигляді 
обмеження волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий 

строк за вчинення злочину щодо публічного заперечення чи виправдання 

злочинів фашизму, пропаганду неонацистської ідеології, виготовлення та (або) 

розповсюдження матеріалів, у яких виправдовуються злочини фашистів і Їх 

прибічників. 

Така законодавча пропозиція матиме опосередкований вплив на 

показники державного бюджету в частині збільшення надходжень до бюджету 

від штрафних санкцій та видатків на утримання засуджених, що пов'язано із 

можливим збільшенням кількості засуджених в установах виконання покарань 

у зв'язку із запровадженням покарання у вигляді позбавлення волі за 

вищезазначені правопорушення (при умові їх виявлення та в залежності від 

покарання, що буде застосовуватися). 

За експертним висновком Міністерства фінансів України реалізація 

законопроекту може мати наслідком збільшення надходжень державного 

бюджету. 

На момент розгляду законопроекту від Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради У країни висновок не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 
1. Проект Закону України про внесення змін до Кримінального кодексу 

України щодо відповідальності за заперечення чи виправдання злочинів 

фашизму (реєстр. N!! 2179а від 30.05.2013), поданий народними депутатами 
України Симоненком П.М. та Алексєєвим І.В., має опосередкований вплив на 

показники бюджету (збільшуючи надходження та витрати державного бюджету 
при умові виявлення відповідних правопорушень та в залежності від покарання, 

що застосовуватиметься). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з ІІитань 
законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 
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2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

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

Кримінального кодексу України щодо відповідальності за заперечення чи 

виправдання злочинів фашизму (реєстр.N22179а від 30.05.2013), поданий 
народними депутатами України Симоненком П.М. та Алексєєвим І.В. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом пропонується доповнити Кримінальний кодекс України 

новою статтею 436-1, яка передбачає штрафні санкції від 500 до 
1 ООО неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та покарання у вигляді 
обмеження волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий 

строк за вчинення злочину щодо публічного заперечення чи виправдання 

злочинів фашизму, пропаганду неонацистської ідеології, виготовлення та (або) 

розповсюдження матеріалів, у яких виправдовуються злочини фашистів і Їх 

прибічників. 

Така законодавча пропозиція матиме опосередкований вплив на 

показники державного бюджету в частині збільшення надходжень до бюджету 

від штрафних санкцій та видатків на утримання засуджених, що пов'язано із 

можливим збільшенням кількості засуджених в установах виконання покарань 

у зв'язку із запровадженням покарання у вигляді позбавлення волі за 

вищезазначені правопорушення (при умові їх виявлення та в залежності від 

покарання, що буде застосовуватися). 

За експертним висновком Міністерства фінансів України реалізація 

законопроекту може мати наслідком збільшення надходжень державного 

бюджету. 

На момент розгляду законопроекту від Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради У країни висновок не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 
1. Проект Закону України про внесення змін до Кримінального кодексу 

України щодо відповідальності за заперечення чи виправдання злочинів 

фашизму (реєстр. N!! 2179а від 30.05.2013), поданий народними депутатами 
України Симоненком П.М. та Алексєєвим І.В., має опосередкований вплив на 

показники бюджету (збільшуючи надходження та витрати державного бюджету 
при умові виявлення відповідних правопорушень та в залежності від покарання, 

що застосовуватиметься). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з ІІитань 
законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 
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1.2.100. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України (щодо недопущення здійснення Ilравоохоронними 

органами політичних репресій) (реєстр. N2 2291а від 12.06.2013), поданий 
народним депутатом України Купчаком В.Р. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 
законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом пропонується внести зміни до Кримінального кодексу 

України, Кримінально-процесуального кодексу України (втратив чинність 

з ПРИЙНЯїГям Кримінального процесуального кодексу України від ІЗ .04.20 12 
N2 4б51-VІ) та законів України «Про Службу безпеки України», «Про основи 
національної безпеки України», Про контррозвідувальну діяльність» та «Про 

оперативно-розшукову діяльність», якими, зокрема, передбачається: 

- законодавчо визначити поняїГЯ «політичні репресії» та «llOлітичне 

переслідування»; 

- встановити кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі за 

політичне переслідування на строк від 8 до 1 О років, а за ті ж діяння, якщо вони 
були вчинені організованою групою або заподіяли тяжкі наслідки -
позбавлення волі на строк від 1 О до 15 років; 

- надати право слідчим прокуратури провадити досудове слідство по 

справах, пов'язаних з політичними репресіями; 

- встановити, що органи Служби безпеки України мають lJpaBO 
використовувати підпорядковані підрозділи спеціального призначення 

виключно для проведення антитерористичної діяльності; 

- віднести прояви політичних репресій до загроз національним інтересам і 

національній безпеці України. 

Необхідно зазначити, що законодавча пропозиція, пов'язана із 

доповненням Кримінального кодексу України новою стаїГею 1611 «Політичне 
переслідування» матиме опосередкований вплив на показники державного 

бюджету в частині збільшення видатків на утримання засуджених, що 

пов'язано із можливим збільшенням кількості засуджених в установах 

виконання покарань у зв 'язку із запровадженням покарання у вигляді 

позбавлення волі за вищезазначене правопорушення (при умові їх виявлення та 

в залежності від покарання, що буде застосовуватися). 

За експертним висновком Міністерства фінансів України реалізація 

законопроекту не вплине на доходну частину державного бюджету та може 

збільшити його видаткову частину у зв'язку із позбавленням волі за політичні 

репресії та політичне переслідування. 

На момент розгляду законопроекту від Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України висновок не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України вро внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо недопущення здійснення lJравоохоронними органами 
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1.2.100. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України (щодо недопущення здійснення Ilравоохоронними 

органами політичних репресій) (реєстр. N2 2291а від 12.06.2013), поданий 
народним депутатом України Купчаком В.Р. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 
законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом пропонується внести зміни до Кримінального кодексу 

України, Кримінально-процесуального кодексу України (втратив чинність 

з ПРИЙНЯїГям Кримінального процесуального кодексу України від ІЗ .04.20 12 
N2 4б51-VІ) та законів України «Про Службу безпеки України», «Про основи 
національної безпеки України», Про контррозвідувальну діяльність» та «Про 

оперативно-розшукову діяльність», якими, зокрема, передбачається: 

- законодавчо визначити поняїГЯ «політичні репресії» та «llOлітичне 

переслідування»; 

- встановити кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі за 

політичне переслідування на строк від 8 до 1 О років, а за ті ж діяння, якщо вони 
були вчинені організованою групою або заподіяли тяжкі наслідки -
позбавлення волі на строк від 1 О до 15 років; 

- надати право слідчим прокуратури провадити досудове слідство по 

справах, пов'язаних з політичними репресіями; 

- встановити, що органи Служби безпеки України мають lJpaBO 
використовувати підпорядковані підрозділи спеціального призначення 

виключно для проведення антитерористичної діяльності; 

- віднести прояви політичних репресій до загроз національним інтересам і 

національній безпеці України. 

Необхідно зазначити, що законодавча пропозиція, пов'язана із 

доповненням Кримінального кодексу України новою стаїГею 1611 «Політичне 
переслідування» матиме опосередкований вплив на показники державного 

бюджету в частині збільшення видатків на утримання засуджених, що 

пов'язано із можливим збільшенням кількості засуджених в установах 

виконання покарань у зв 'язку із запровадженням покарання у вигляді 

позбавлення волі за вищезазначене правопорушення (при умові їх виявлення та 

в залежності від покарання, що буде застосовуватися). 

За експертним висновком Міністерства фінансів України реалізація 

законопроекту не вплине на доходну частину державного бюджету та може 

збільшити його видаткову частину у зв'язку із позбавленням волі за політичні 

репресії та політичне переслідування. 

На момент розгляду законопроекту від Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України висновок не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України вро внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо недопущення здійснення lJравоохоронними органами 
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політичних репресій) (реєстр. N!! 2291а від 12.06.2013), поданий народним 

депугатом України Купчаком В.Р., має опосередкований вплив на показники 

бюджету (збільшуючи витрати державного бюджету при умові виявлення 

відповідних правопорушень та в залежності від покарання, що 
застосовуватиметься ). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

1.2.101. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до стапі 255 

Кримінального кодексу України щодо посилення покарання організаторів та 

керівників злочинних організацій (реєстр. N!! 2293а від 13.06.2013), поданий 
народним депугатом України Москалем г.г. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Проектом закону пропонується викласти у новій редакції статтю 255 
Кримінального кодексу України. Зокрема, пропонується збільшити строк 

позбавлення волі до 15 років (в чинній редакції максимальний термін 

ув'язнення, передбачений цією статтею - 12 років) за злочин, пов'язаний із 

створенням злочинної організації, здійснений працівником правоохоронного 

органу або особою, що займає найвище становище у злочинній ієрархії, а за 

участь у злочинах, які вчинюватимугься злочинною організацією, створеною з 

метою здійснення тяжкого чи особливо тяжкого злочину, передбачається 

покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. 
Одночасно, угочнюється склад злочину, пов'язаного із створенням 

злочинної організації, та диференціюється міра покарання за організацію 

(керівництво) організованої злочинної організації (максимальний термін 

ув'язнення - 15 років) та участь в організованій злочинній групі (максимальний 
термін ув 'язнення - 1 О років). 

З огляду на викладене, законодавча пропозиція матиме опосередкований 

вплив на показники державного бюджету в частині збільшення видатків на 

угримання засуджених, що пов'язано із можливим збільшенням кількості 
засуджених в установах виконання покарань у зв'язку із встановленням 

більшого терміну позбавлення волі за відповідні правопорушення (при умові їх 

виявлення та в залежності від покарання, що буде застосовуватися). 

За експертним висновком Міністерства фінансів У країни реалізація 
положень законопроекту може призвести до збільшення видатків державного 

бюджету на утримання засуджених до позбавлення волі осіб в установах 

виконання покарань. 

Згідно з узагальнюючим висновком Головного haykobo-еКСJIерпlOГО 

управління Апарату Верховної Ради України законопроект за результатами 

розгляду в першому читанні доцільно віДХИJIИТИ. 
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політичних репресій) (реєстр. N!! 2291а від 12.06.2013), поданий народним 

депугатом України Купчаком В.Р., має опосередкований вплив на показники 

бюджету (збільшуючи витрати державного бюджету при умові виявлення 

відповідних правопорушень та в залежності від покарання, що 
застосовуватиметься ). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

1.2.101. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до стапі 255 

Кримінального кодексу України щодо посилення покарання організаторів та 

керівників злочинних організацій (реєстр. N!! 2293а від 13.06.2013), поданий 
народним депугатом України Москалем г.г. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Проектом закону пропонується викласти у новій редакції статтю 255 
Кримінального кодексу України. Зокрема, пропонується збільшити строк 

позбавлення волі до 15 років (в чинній редакції максимальний термін 

ув'язнення, передбачений цією статтею - 12 років) за злочин, пов'язаний із 

створенням злочинної організації, здійснений працівником правоохоронного 

органу або особою, що займає найвище становище у злочинній ієрархії, а за 

участь у злочинах, які вчинюватимугься злочинною організацією, створеною з 

метою здійснення тяжкого чи особливо тяжкого злочину, передбачається 

покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. 
Одночасно, угочнюється склад злочину, пов'язаного із створенням 

злочинної організації, та диференціюється міра покарання за організацію 

(керівництво) організованої злочинної організації (максимальний термін 

ув'язнення - 15 років) та участь в організованій злочинній групі (максимальний 
термін ув 'язнення - 1 О років). 

З огляду на викладене, законодавча пропозиція матиме опосередкований 

вплив на показники державного бюджету в частині збільшення видатків на 

угримання засуджених, що пов'язано із можливим збільшенням кількості 
засуджених в установах виконання покарань у зв'язку із встановленням 

більшого терміну позбавлення волі за відповідні правопорушення (при умові їх 

виявлення та в залежності від покарання, що буде застосовуватися). 

За експертним висновком Міністерства фінансів У країни реалізація 
положень законопроекту може призвести до збільшення видатків державного 

бюджету на утримання засуджених до позбавлення волі осіб в установах 

виконання покарань. 

Згідно з узагальнюючим висновком Головного haykobo-еКСJIерпlOГО 

управління Апарату Верховної Ради України законопроект за результатами 

розгляду в першому читанні доцільно віДХИJIИТИ. 
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УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до стапі 255 Кримінального 
кодексу України щодо посилення покарання організаторів та керівників 

злочинних організацій (реєстр. Х!! 2293а від 13.06.2013), поданий народним 
депутатом України Москалем Г.Г., має опосередкований вплив на показники 

бюджету (збільшуючи витрати державного бюджету при умові виявлення 

відповідних правопорушень та в залежності від покарання, що 

застосовуватиметься). 

У разі прийняпя відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

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

·Кримінального кодексу України щодо вдосконалення порядку призначення 
покарання та збільшення максимального строку позбавлення волі за сукупністю 

злочинів до 20 років (реєстр. Х!! 2312а від 18.06.2013), поданий народним 

депутатом України Москалем Г.Г. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом пропонується внести зміни до Кримінального кодексу 
України (далі - ККУ) та збільшити граничну межу загального строку покарання 

у вигляді позбавлення волі (за сукупністю вироків) до 20 років (у чинній 
редакції ККУ - 15 років), а у випадку якщо хоча б один із злочинів є особливо 
тяжким - 30 років (у чинній редакції - 25 років). 

Крім цьому, за наявності кількох обставин, що пом'якшують покарання 

та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, судом може 

призначатися основне покарання не більш ніж на одну третину нижче від 

найнижчої межі, встановленої в санкції стапі (санкції частини стапі) 

Особливої частини ККУ. 

Одночасно, пропонується скасувати можливість поглинення менш 

суворого покарання більш суворим. 
Крім того, визначено, що при складанні покарань остаточне покарання за 

сукупністю злочинів не може перевищувати більш ніж вдвічі максимальне 

покарання відповідної санкції стапі, яка передбачає найсуворіше покарання, 

а у разі підсумовування термінів покарань у виді позбавлення волі остаточне 

покарання не може перевищувати двадцятирічний строк. 
З огляду на викладене, законодавча пропозиція матиме опосередкований 

вплив на показники державного бюджету в частині збільшення видатків на 
утримання засуджених, що пов'язано із можливим збільшенням кількості 
засуджених в установах виконання покарань у зв 'язку із збільшенням 

максимального строку позбавлення волі за сукупністю злочинів (при умові їх 

виявлення та в залежності від покарання, що буде застосовуватися). 
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УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до стапі 255 Кримінального 
кодексу України щодо посилення покарання організаторів та керівників 

злочинних організацій (реєстр. Х!! 2293а від 13.06.2013), поданий народним 
депутатом України Москалем Г.Г., має опосередкований вплив на показники 

бюджету (збільшуючи витрати державного бюджету при умові виявлення 

відповідних правопорушень та в залежності від покарання, що 

застосовуватиметься). 

У разі прийняпя відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

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

·Кримінального кодексу України щодо вдосконалення порядку призначення 
покарання та збільшення максимального строку позбавлення волі за сукупністю 

злочинів до 20 років (реєстр. Х!! 2312а від 18.06.2013), поданий народним 

депутатом України Москалем Г.Г. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом пропонується внести зміни до Кримінального кодексу 
України (далі - ККУ) та збільшити граничну межу загального строку покарання 

у вигляді позбавлення волі (за сукупністю вироків) до 20 років (у чинній 
редакції ККУ - 15 років), а у випадку якщо хоча б один із злочинів є особливо 
тяжким - 30 років (у чинній редакції - 25 років). 

Крім цьому, за наявності кількох обставин, що пом'якшують покарання 

та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, судом може 

призначатися основне покарання не більш ніж на одну третину нижче від 

найнижчої межі, встановленої в санкції стапі (санкції частини стапі) 

Особливої частини ККУ. 

Одночасно, пропонується скасувати можливість поглинення менш 

суворого покарання більш суворим. 
Крім того, визначено, що при складанні покарань остаточне покарання за 

сукупністю злочинів не може перевищувати більш ніж вдвічі максимальне 

покарання відповідної санкції стапі, яка передбачає найсуворіше покарання, 

а у разі підсумовування термінів покарань у виді позбавлення волі остаточне 

покарання не може перевищувати двадцятирічний строк. 
З огляду на викладене, законодавча пропозиція матиме опосередкований 

вплив на показники державного бюджету в частині збільшення видатків на 
утримання засуджених, що пов'язано із можливим збільшенням кількості 
засуджених в установах виконання покарань у зв 'язку із збільшенням 

максимального строку позбавлення волі за сукупністю злочинів (при умові їх 

виявлення та в залежності від покарання, що буде застосовуватися). 
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За експертним висновком Міністерства фінансів України реалізація 
законопроекту може призвести до збільшення видатків державного бюджету на 

утримання засуджених до позбавлення волі осіб в установах виконання 

покарань. 

На момент розгляду законопроекту від Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради У країни висновок не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Кримінального кодексу 
України щодо вдосконалення порядку призначення покарання та збільшення 

максимального строку позбавлення волі за сукупністю злочинів до 20 років 
(реєстр. N!! 2312а від 18.06.2013), поданий народним депутатом України 

Москалем Г.Г., має опосередкований вплив на показники бюджету 

(збільшуючи витрати державного бюджету при умові виявлення відповідних 

правопорушень та в залежності від покарання, що застосовуватиметься). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

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

Кримінального кодексу України (щодо кримінальної відповідальності 

неповнолітніх осіб, які відстають у психічному розвитку, що не пов'язано з 

психічними захворюваннями, а також щодо питань 

кримінальна відповідальність) (реєстр. N!! 2009а від 
народним депутатом України Олійником В.М. 

Відмітили: 

віку з якого настає 

15.05.2013), поданий 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, метою проекту 

закону є гуманізація кримінальної відповідальності, усунення прогалин та 

колізій законодавства щодо відповідальності неповнолітніх осіб шляхом 

удосконалення положень Кримінального кодексу України (далі - ККУ). 

Одночасно необхідно відмітити, що зміни до статті 22 ККУ (пункт 2 
частини першої законопроекту) передбачають скорочення переліку злочинів, за 

які передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі осіб, 
що вчинили злочини у віці від чотирнадцяти до шістнадцяти років. 

Зазначене може призвести до зменшення засуджених до позбавлення волі, 

а відтак, економії коштів державного бюджету на утримання засуджених в 

установах виконання покарання. 

За експертним висновком Міністерства фінансів України реалізація 
законопроекту не потребуватиме додаткових видатків державного бюджету. 

На момент розгляду законопроекту від Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України висновок не надійшов. 
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За експертним висновком Міністерства фінансів України реалізація 
законопроекту може призвести до збільшення видатків державного бюджету на 

утримання засуджених до позбавлення волі осіб в установах виконання 

покарань. 

На момент розгляду законопроекту від Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради У країни висновок не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Кримінального кодексу 
України щодо вдосконалення порядку призначення покарання та збільшення 

максимального строку позбавлення волі за сукупністю злочинів до 20 років 
(реєстр. N!! 2312а від 18.06.2013), поданий народним депутатом України 

Москалем Г.Г., має опосередкований вплив на показники бюджету 

(збільшуючи витрати державного бюджету при умові виявлення відповідних 

правопорушень та в залежності від покарання, що застосовуватиметься). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

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

Кримінального кодексу України (щодо кримінальної відповідальності 

неповнолітніх осіб, які відстають у психічному розвитку, що не пов'язано з 

психічними захворюваннями, а також щодо питань 

кримінальна відповідальність) (реєстр. N!! 2009а від 
народним депутатом України Олійником В.М. 

Відмітили: 

віку з якого настає 

15.05.2013), поданий 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, метою проекту 

закону є гуманізація кримінальної відповідальності, усунення прогалин та 

колізій законодавства щодо відповідальності неповнолітніх осіб шляхом 

удосконалення положень Кримінального кодексу України (далі - ККУ). 

Одночасно необхідно відмітити, що зміни до статті 22 ККУ (пункт 2 
частини першої законопроекту) передбачають скорочення переліку злочинів, за 

які передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі осіб, 
що вчинили злочини у віці від чотирнадцяти до шістнадцяти років. 

Зазначене може призвести до зменшення засуджених до позбавлення волі, 

а відтак, економії коштів державного бюджету на утримання засуджених в 

установах виконання покарання. 

За експертним висновком Міністерства фінансів України реалізація 
законопроекту не потребуватиме додаткових видатків державного бюджету. 

На момент розгляду законопроекту від Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України висновок не надійшов. 

162 



УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Кримінального кодсксу 
України (ЩОДО кримінальної відповідальності неповнолітніх осіб, які відстають 

у психічному розвитку, ЩО не пов'язано з психічними захворюваннями, а також 

ЩОДО питань віку з якого настає кримінальна відповідальність) 

(реєстр. И!! 2009а від 15.05.2013), ноданий народним дснутатом України 

Олійником В.М., має опосередкований вплив на показники бюджету 

(зменшуючи видатки державного бюджету при умові виявлення відповідних 

правопорушень та в залежності від санкцій, ЩО застосовуватимуться). 

У разі прийняпя відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

1.2.104. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про ДОlІовнення статті 49 

Кримінального кодексу України ЩОДО збільшення строків давності за вчинення 

окремих особливо тяжких злочинів (реєстр. И!! 2224а від 05.06.2013), ноданий 
народним депутатом України Москалем г.г. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом пропонується доповнити частину першу стапі 49 
Кримінального кодексу України (далі - ККУ) новим пунктом шостим, який 

передбачає звільнення особи від кримінальної відповідальності, якшо з дня 

вчинення нею злочину і ДО дня набрання вироком законної сили минуло 

20 років (у чинній редакції стапі 49 ККУ звільнення від кримінальної 

відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності у разі вчинення 

особливо тяжких злочинів обмежується 15 роками) у разі вчинення особливо 
небезпечних злочинів, зокрема, носягання на жипя державного чи 

громадського діяча (стапя 112), диверсії (стаття 113), умисне вбивство 

(стапя 115), зrвалтування (стапя 152), розбій (стапя 187), бандитизм 

(стапя 257), терористичний акт (стапя 258) ТОЩО. 
Зазначена законодавча пропозиція може призвести до збільшення 

засуджених до позбавлення волі, а відтак, додаткових видатків державного 

бюджету на утримання засуджених в установах виконання покарання. 

За експертним висновком Міністерства фінансів України законопроект не 

належить до актів законодавства, що регулюють бюджетні відносини. 

На момент розгляду законопроекту від Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України висновок не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 
І. Проект Закону України про доповнення статті 49 Кримінального 

кодсксу України ЩОДО збільшсння строків давності за вчинення окрсмих 

особливо ТЯЖКИХ злочинів (реєстр. И!! 2224а від 05.06.2013), ноданий народним 
депутатом України Москалем г.г., має опосередкований вплив на показники 
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УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Кримінального кодсксу 
України (ЩОДО кримінальної відповідальності неповнолітніх осіб, які відстають 

у психічному розвитку, ЩО не пов'язано з психічними захворюваннями, а також 

ЩОДО питань віку з якого настає кримінальна відповідальність) 

(реєстр. И!! 2009а від 15.05.2013), ноданий народним дснутатом України 

Олійником В.М., має опосередкований вплив на показники бюджету 

(зменшуючи видатки державного бюджету при умові виявлення відповідних 

правопорушень та в залежності від санкцій, ЩО застосовуватимуться). 

У разі прийняпя відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

1.2.104. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про ДОlІовнення статті 49 

Кримінального кодексу України ЩОДО збільшення строків давності за вчинення 

окремих особливо тяжких злочинів (реєстр. И!! 2224а від 05.06.2013), ноданий 
народним депутатом України Москалем г.г. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом пропонується доповнити частину першу стапі 49 
Кримінального кодексу України (далі - ККУ) новим пунктом шостим, який 

передбачає звільнення особи від кримінальної відповідальності, якшо з дня 

вчинення нею злочину і ДО дня набрання вироком законної сили минуло 

20 років (у чинній редакції стапі 49 ККУ звільнення від кримінальної 

відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності у разі вчинення 

особливо тяжких злочинів обмежується 15 роками) у разі вчинення особливо 
небезпечних злочинів, зокрема, носягання на жипя державного чи 

громадського діяча (стапя 112), диверсії (стаття 113), умисне вбивство 

(стапя 115), зrвалтування (стапя 152), розбій (стапя 187), бандитизм 

(стапя 257), терористичний акт (стапя 258) ТОЩО. 
Зазначена законодавча пропозиція може призвести до збільшення 

засуджених до позбавлення волі, а відтак, додаткових видатків державного 

бюджету на утримання засуджених в установах виконання покарання. 

За експертним висновком Міністерства фінансів України законопроект не 

належить до актів законодавства, що регулюють бюджетні відносини. 

На момент розгляду законопроекту від Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України висновок не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 
І. Проект Закону України про доповнення статті 49 Кримінального 

кодсксу України ЩОДО збільшсння строків давності за вчинення окрсмих 

особливо ТЯЖКИХ злочинів (реєстр. И!! 2224а від 05.06.2013), ноданий народним 
депутатом України Москалем г.г., має опосередкований вплив на показники 
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бюджету (збільшуючи видатки 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. 

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

законів України ЩОДО забезпечення умов функціонування служби цивільного 

захисту (реєстр. N!! 2255а від 06.06.2013), поданий народним депутатом України 
Кальченком В.М. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків 

Чорнобильської катастрофи. 
Законопроектом вносяться зміни до законів України «Про державну 

допомогу сім'ям з дітьми», «Про страхування», «Про державні нагороди 

України», «Про правовий режим надзвичайного стану», «Про телекомунікації», 

«Про здійснення державних закупівель», «Про рекламу», «Про судоустрій і 

статус суддів» та «Про Загальнодержавну цільову програму захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій TeXHoreHHoro та природного характеру на 
2013-2017 роки». 

Законодавча пропозиція, зокрема, передбачає: 

- виключення із сфери дії Закону України «Про ЗДlИснення державних 

закупівель» окремих товарів, робіт та послуг, які спрямовані для запобігання та 
ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, а також ЩО надаються Україною 

як гуманітарна допомога (необхідно зазначити, ЩО така норма законопроекту 

матиме опосередкований вплив на показники бюджету, збільшуючи витрати 

державного бюджету, оскільки в умовах відсутності конкуренції закупівля 

товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти може призвести до збільшення 

вартості закупівель, тобто, призведе до неефективного витрачання бюджетних 

коштів); 

- внесення змін до Загальнодержавної цільової програми захисту 

населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та ПРИРОДНОГО 

характеру на 2013-2017 роки (далі - Програма) в частині заміни КОЛИШНЬОГО 

МНС України на Державну службу України з надзвичайних ситуацій (далі -
ДСНС); 

- віднесення реклами органів і підрозділів цивільного захисту до 

соціальної реклами, а також заборони використання для розповсюдження 

реклами єдиного телефонного номеру 112; 
- встановлення нагородження осіб РЯДОВОГО і начальницького складу 

органів і підрозділів цивільного захисту орденом Данила Галицького за значний 

особистий внесок у розбудову України, сумлінне та бездоганне служіння 
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бюджету (збільшуючи видатки 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. 

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

законів України ЩОДО забезпечення умов функціонування служби цивільного 

захисту (реєстр. N!! 2255а від 06.06.2013), поданий народним депутатом України 
Кальченком В.М. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків 

Чорнобильської катастрофи. 
Законопроектом вносяться зміни до законів України «Про державну 

допомогу сім'ям з дітьми», «Про страхування», «Про державні нагороди 

України», «Про правовий режим надзвичайного стану», «Про телекомунікації», 

«Про здійснення державних закупівель», «Про рекламу», «Про судоустрій і 

статус суддів» та «Про Загальнодержавну цільову програму захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій TeXHoreHHoro та природного характеру на 
2013-2017 роки». 

Законодавча пропозиція, зокрема, передбачає: 

- виключення із сфери дії Закону України «Про ЗДlИснення державних 

закупівель» окремих товарів, робіт та послуг, які спрямовані для запобігання та 
ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, а також ЩО надаються Україною 

як гуманітарна допомога (необхідно зазначити, ЩО така норма законопроекту 

матиме опосередкований вплив на показники бюджету, збільшуючи витрати 

державного бюджету, оскільки в умовах відсутності конкуренції закупівля 

товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти може призвести до збільшення 

вартості закупівель, тобто, призведе до неефективного витрачання бюджетних 

коштів); 

- внесення змін до Загальнодержавної цільової програми захисту 

населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та ПРИРОДНОГО 

характеру на 2013-2017 роки (далі - Програма) в частині заміни КОЛИШНЬОГО 

МНС України на Державну службу України з надзвичайних ситуацій (далі -
ДСНС); 

- віднесення реклами органів і підрозділів цивільного захисту до 

соціальної реклами, а також заборони використання для розповсюдження 

реклами єдиного телефонного номеру 112; 
- встановлення нагородження осіб РЯДОВОГО і начальницького складу 

органів і підрозділів цивільного захисту орденом Данила Галицького за значний 

особистий внесок у розбудову України, сумлінне та бездоганне служіння 
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Українському народу; медаллю «За бездоганну службу» І, 11, ІІІ ступеня - за 

високі показники у бойовій і професійній підготовці, взірцеву вірність присязі 

та виконання службового обов'язку (зазначеною нагородою нагороджувалися 
колишні військовослужбовці Цивільної оборони); 

- запровадження заборони включати до списків народних засідателів та 

списків присяжних осіб рядового і начальницького складу служби цивільного 

захисту; 

- приведення термінології законів України «Про правовий режим 

надзвичайного стану» та «Про телекомунікації» у відповідність з Кодексом 

цивільного захисту України. 

Міністерство фінансів України у експертному висновку до законопроекту 

вважає за можливе його прийняти у разі доопрацювання в частині виключення 

пунктів 6 (зміни до Закону України «Про здійснення державних закупівель») 
та 9 (зміни до Закону України «Про Загальнодержавну цільову програму 

захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру на 2013-2017 роки») розділу І проекту закону та 

висловлює ряд зауважень до нього, а саме: 

- створення неконкурентних умов при закупівлі за бюджетні кошти 

товарів, робіт і послуг для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та 

надання гуманітарної допомоги (пункт 6 розділу І проекту закону) може 
призвести до перевитрачання бюджетних коштів; 

- згідно з додатком N!! 2 Програми Міністерство надзвичайних ситуацій 
визначено головним розпорядником коштів за всіма заходами, які 

фінансуються з державного бюджету, разом з тим, згідно з Указом Президента 

України від 24.12.2012 N!! 726 «Про деякі заходи з оптимізації системи 

центральних органів виконавчої влади» Міністерство надзвичайних ситуацій 

реорганізовано в Державну службу України з надзвичайних ситуацій, при 

цьому, згідно з Положенням про Державну службу України з надзвичайних 

ситуацlИ (Указ Президента України від 16.01.2013 N!! 20/2013) до 

функціональних повноважень Служби не відносяться окремі функції, покладені 

Програмою на МНС України, і передано, зокрема, Міністерству екології та 

природних ресурсів, Міністерству енергетики та вугільної промисловості. 

Таким чином, визначення ДСНС головним розпорядником бюджетних коштів 

всіх заходів Програми (пункт 9 розділу І проекту закону) може призвести, на 

думку Мінфіну, до запровадження неефективної системи їі фінансування, 

у зв'язку з чим, визначення головних розпорядників заходів Програми 
пропонується переглянути відповідно до їх функціональних повноважень. 

Необхідно зазначити, що, не дивлячись на те, що окремі положення 

проекту закону мають вплив на показники бюджету (зміни до Закону України 

«Про здійснення державних закупівель» збільшуватимуть видатки державного 

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

розробником законопроекту не подано пропозицій щодо змін до законодавчих 
актів У країни із скорочення витрат бюджету та/або джерел додаП<ових 

надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету. Крім того, 
згідно з вимо\·ами частини третьої статті 27 Бюджетного кодексу України 
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- запровадження заборони включати до списків народних засідателів та 

списків присяжних осіб рядового і начальницького складу служби цивільного 
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- приведення термінології законів України «Про правовий режим 

надзвичайного стану» та «Про телекомунікації» у відповідність з Кодексом 

цивільного захисту України. 

Міністерство фінансів України у експертному висновку до законопроекту 

вважає за можливе його прийняти у разі доопрацювання в частині виключення 

пунктів 6 (зміни до Закону України «Про здійснення державних закупівель») 
та 9 (зміни до Закону України «Про Загальнодержавну цільову програму 

захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру на 2013-2017 роки») розділу І проекту закону та 

висловлює ряд зауважень до нього, а саме: 

- створення неконкурентних умов при закупівлі за бюджетні кошти 

товарів, робіт і послуг для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та 

надання гуманітарної допомоги (пункт 6 розділу І проекту закону) може 
призвести до перевитрачання бюджетних коштів; 

- згідно з додатком N!! 2 Програми Міністерство надзвичайних ситуацій 
визначено головним розпорядником коштів за всіма заходами, які 

фінансуються з державного бюджету, разом з тим, згідно з Указом Президента 

України від 24.12.2012 N!! 726 «Про деякі заходи з оптимізації системи 

центральних органів виконавчої влади» Міністерство надзвичайних ситуацій 

реорганізовано в Державну службу України з надзвичайних ситуацій, при 

цьому, згідно з Положенням про Державну службу України з надзвичайних 

ситуацlИ (Указ Президента України від 16.01.2013 N!! 20/2013) до 

функціональних повноважень Служби не відносяться окремі функції, покладені 

Програмою на МНС України, і передано, зокрема, Міністерству екології та 

природних ресурсів, Міністерству енергетики та вугільної промисловості. 

Таким чином, визначення ДСНС головним розпорядником бюджетних коштів 

всіх заходів Програми (пункт 9 розділу І проекту закону) може призвести, на 

думку Мінфіну, до запровадження неефективної системи їі фінансування, 

у зв'язку з чим, визначення головних розпорядників заходів Програми 
пропонується переглянути відповідно до їх функціональних повноважень. 

Необхідно зазначити, що, не дивлячись на те, що окремі положення 

проекту закону мають вплив на показники бюджету (зміни до Закону України 

«Про здійснення державних закупівель» збільшуватимуть видатки державного 

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

розробником законопроекту не подано пропозицій щодо змін до законодавчих 
актів У країни із скорочення витрат бюджету та/або джерел додаП<ових 

надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету. Крім того, 
згідно з вимо\·ами частини третьої статті 27 Бюджетного кодексу України 
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закони України або їх окремі положення, які впливають на показники бюджету 

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

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

На момент розгляду законопроекту від Головного науково-експертного 
управління Апарату Верховної Ради України висновок не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законів України 
шодо забезпечення умов функціонування служби цивільного захисту 

(реєстр. М) 2255а від 06.06.2013), поданий народним депутатом України 

Кальченком В.М., має опосередкований вплив на показники бюджету 

(збільшуючи витрати державного бюджету у разі збільшення вартості 

закупівель товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти в умовах відсутності 

конкуренції). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

наслідків екологічної політики, природокористування та ліквідації 

Чорнобильської катастрофи. 

1.2.106. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до Кодексу 

України про адміністративні правопорушення (щодо відповідальності за 

перешкоджання використання форм увічнення Перемоги) (реєстр. N2 2355а 
від 19.06.2013), поданий народними депутатами України Бабич В.В., 

Шугалом Р.В. та іншими. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом пропонується внести зміни до Кодексу У країни про 

адміністративні правопорушення та доповнити главу 15 новою статтею 185-13 
такого змісту: 

Створення перешкод будь-якою особою для використання форм 

увічнення Перемоги та подвигу народу-переможця, - тягне за собою 

накладення штрафу на громадян від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 

Ті самі дії, вчинені групою осіб або особою, яку протягом року піддано 

адміністративному стягненню за правопорушення, передбачене частиною 

першою цієї статті, - тягнуть за собою накладення штрафу від п'ятнадцяти до 

двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.» 
Реалізація таких положень законопроекту може призвести до збільшення 

надходжень до державного бюджету за рахунок виконання штрафних санкцій, 

передбачених за скоєння вищезгаданих дій. 

При цьому, до закононроекту не надано 

обrpунтування (включаючи відповідні розрахунки) 
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закони України або їх окремі положення, які впливають на показники бюджету 

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

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

На момент розгляду законопроекту від Головного науково-експертного 
управління Апарату Верховної Ради України висновок не надійшов. 
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1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законів України 
шодо забезпечення умов функціонування служби цивільного захисту 

(реєстр. М) 2255а від 06.06.2013), поданий народним депутатом України 

Кальченком В.М., має опосередкований вплив на показники бюджету 

(збільшуючи витрати державного бюджету у разі збільшення вартості 

закупівель товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти в умовах відсутності 

конкуренції). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

наслідків екологічної політики, природокористування та ліквідації 

Чорнобильської катастрофи. 

1.2.106. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до Кодексу 

України про адміністративні правопорушення (щодо відповідальності за 

перешкоджання використання форм увічнення Перемоги) (реєстр. N2 2355а 
від 19.06.2013), поданий народними депутатами України Бабич В.В., 

Шугалом Р.В. та іншими. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом пропонується внести зміни до Кодексу У країни про 

адміністративні правопорушення та доповнити главу 15 новою статтею 185-13 
такого змісту: 

Створення перешкод будь-якою особою для використання форм 

увічнення Перемоги та подвигу народу-переможця, - тягне за собою 

накладення штрафу на громадян від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 

Ті самі дії, вчинені групою осіб або особою, яку протягом року піддано 

адміністративному стягненню за правопорушення, передбачене частиною 

першою цієї статті, - тягнуть за собою накладення штрафу від п'ятнадцяти до 

двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.» 
Реалізація таких положень законопроекту може призвести до збільшення 

надходжень до державного бюджету за рахунок виконання штрафних санкцій, 

передбачених за скоєння вищезгаданих дій. 

При цьому, до закононроекту не надано 

обrpунтування (включаючи відповідні розрахунки) 
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досягнення збалансованості державного бюджету, як вимагається частиною 

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

Міністерство фінансів України не заперечує щодо lIРИЙНЯТТЯ 

законопроекту, зазначаючи, ЩО реалізація положень заКОНОllроекту може 
збільшити доходну частину державного бюджету. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Кодексу України IІрО 
адміністративні правопорушення (щодо відповідальності за перешкоджання 

використання форм увічнення Перемоги) (реєстр. N!! 2355а від 19.06.2013), 
поданий народними депутатами України Бабич В.В., Шугалом Р.В. та іншими. 

має опосередкований вплив на показники бюджету (призведе до збільшення 

надходжень державного бюджету за умови виявлення відповідних 

правопорушень та сплати штрафних санкцій). 
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. 

1.2.107. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до Кодексу 

України про аДМІНістративні правопорушення (ЩОДО посилення 

відповідальності за порушення порядку застосування цін і тарифів на ритуальні 

послуги) (реєстр. N!! 2569а від 10.07.2013), поданий народним деllуrатом 

України Шугалом Р.В. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом пропонується доповнити Кодекс України про 

адміністративні правопорушення новою статтею 165-3 такого змісту: 
«Порушення порядку визначення вартості, встановлення та застосування 

цін і тарифів на ритуальні послуги та предмети ритуальної належності - тягне 

за собою накладення штрафу на посадових осіб від десяти до п'ятнадцяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадяю>. 

Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано 

адміністративному стягненню за одне з правопорушень, зазначених в частині 

першій цієї статті, - тягнyrь за собою накладення штрафу від п'ятнадцяти до 

двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Реалізація таких положень законопроекту може призвести до збільшення 

надходжень до державного бюджету за рахунок штрафних санкцій, 
передбачених за скоєння вищезгаданих дій. 

Міністерство фінансів України підтримує прийняття законопроекту. 
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досягнення збалансованості державного бюджету, як вимагається частиною 

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

Міністерство фінансів України не заперечує щодо lIРИЙНЯТТЯ 

законопроекту, зазначаючи, ЩО реалізація положень заКОНОllроекту може 
збільшити доходну частину державного бюджету. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Кодексу України IІрО 
адміністративні правопорушення (щодо відповідальності за перешкоджання 

використання форм увічнення Перемоги) (реєстр. N!! 2355а від 19.06.2013), 
поданий народними депутатами України Бабич В.В., Шугалом Р.В. та іншими. 

має опосередкований вплив на показники бюджету (призведе до збільшення 

надходжень державного бюджету за умови виявлення відповідних 

правопорушень та сплати штрафних санкцій). 
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. 

1.2.107. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до Кодексу 

України про аДМІНістративні правопорушення (ЩОДО посилення 

відповідальності за порушення порядку застосування цін і тарифів на ритуальні 

послуги) (реєстр. N!! 2569а від 10.07.2013), поданий народним деllуrатом 

України Шугалом Р.В. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом пропонується доповнити Кодекс України про 

адміністративні правопорушення новою статтею 165-3 такого змісту: 
«Порушення порядку визначення вартості, встановлення та застосування 

цін і тарифів на ритуальні послуги та предмети ритуальної належності - тягне 

за собою накладення штрафу на посадових осіб від десяти до п'ятнадцяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадяю>. 

Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано 

адміністративному стягненню за одне з правопорушень, зазначених в частині 

першій цієї статті, - тягнyrь за собою накладення штрафу від п'ятнадцяти до 

двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Реалізація таких положень законопроекту може призвести до збільшення 

надходжень до державного бюджету за рахунок штрафних санкцій, 
передбачених за скоєння вищезгаданих дій. 

Міністерство фінансів України підтримує прийняття законопроекту. 
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УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення (щодо посилення відповідальності за 

порушення порядку застосування цін і тарифів на ритуальні послуги) 

(реєстр. N!! 2569а від 10.07.2013), поданий народним депутатом України 

Шугалом Р.В., має опосередкований Вlшив на показники бюджету (збільшуючи 

надходження державного бюджету за умови виявлення відповідних 

правопорушень та накладення штрафів). 

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. 

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

Кримінального кодексу України щодо посилення та вдосконалення покарання 

за злочини, вчинені на сексуальній основі проти малолітніх та неповнолітніх 

(реєстр . .N~ 2309а від 17.06.2013), поданий народним депутатом України 

Москалем ГГ. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом передбачено запровадження нового додаткового виду 

покарань - хімічної кастрації, яка полягатиме у примусовому застосуванні до 

особи, яка вчинила злочин на сексуальній основі проти малолітніх або 

неповнолітніх, спеціально визначених МОЗ медичних препаратів. 

Підставою для застосування такого покарання буде виключно рішення 

суду, прийняте з урахуванням висновку обов'язкової судово-психіатричної 

експертизи, з якого випливає, що особа страждає розладом сексуальної 

переваги (педофілією). 

Покарання призначатиметься на строк до трьох років і надаватиметься у 

лікувально-профілактичних закладах Державної пенітенціарної служби в 

порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

Реалізація таких положень законопроекту потребуватиме додаткових 

видатків з державного бюджету у зв'язку із необхідністю введення окремих 

медичних спеціалістів у лікувально-профілактичних закладах Державної 

пенітенціарної служби та певної кількості відповідних медичних препаратів. 

Однак, в порушення частини першої статті 27 Бюджетного кодексу 

України та частини третьої статті 9 І Регламенту Верховної Ради України, 

автором не надано фінансово-економічне обrpунтування (включаючи відповідні 

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

додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості державного 

бюджету. 

Термін набрання чинності законом, вказаний у законопроекті, не 

узгоджується з частиною третьою статті 27 Бюджетного кодексу України, 
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УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення (щодо посилення відповідальності за 

порушення порядку застосування цін і тарифів на ритуальні послуги) 

(реєстр. N!! 2569а від 10.07.2013), поданий народним депутатом України 

Шугалом Р.В., має опосередкований Вlшив на показники бюджету (збільшуючи 

надходження державного бюджету за умови виявлення відповідних 

правопорушень та накладення штрафів). 

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. 

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

Кримінального кодексу України щодо посилення та вдосконалення покарання 

за злочини, вчинені на сексуальній основі проти малолітніх та неповнолітніх 

(реєстр . .N~ 2309а від 17.06.2013), поданий народним депутатом України 

Москалем ГГ. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом передбачено запровадження нового додаткового виду 

покарань - хімічної кастрації, яка полягатиме у примусовому застосуванні до 

особи, яка вчинила злочин на сексуальній основі проти малолітніх або 

неповнолітніх, спеціально визначених МОЗ медичних препаратів. 

Підставою для застосування такого покарання буде виключно рішення 

суду, прийняте з урахуванням висновку обов'язкової судово-психіатричної 

експертизи, з якого випливає, що особа страждає розладом сексуальної 

переваги (педофілією). 

Покарання призначатиметься на строк до трьох років і надаватиметься у 

лікувально-профілактичних закладах Державної пенітенціарної служби в 

порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

Реалізація таких положень законопроекту потребуватиме додаткових 

видатків з державного бюджету у зв'язку із необхідністю введення окремих 

медичних спеціалістів у лікувально-профілактичних закладах Державної 

пенітенціарної служби та певної кількості відповідних медичних препаратів. 

Однак, в порушення частини першої статті 27 Бюджетного кодексу 

України та частини третьої статті 9 І Регламенту Верховної Ради України, 

автором не надано фінансово-економічне обrpунтування (включаючи відповідні 

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

додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості державного 

бюджету. 

Термін набрання чинності законом, вказаний у законопроекті, не 

узгоджується з частиною третьою статті 27 Бюджетного кодексу України, 
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згідно з якою закони України або Їх окремі положення, які впливають на 

показники бюджету (зменшують надходження бюджету та збільшують витрати 

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

Міністерство фінансів України не підтримує ІІРИЙНЯТТЯ законопроекту і 
зазначає, що реалізація положень законопроекту збільшить видаткову частину 
Державного бюджету України. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Кримінального кодексу 
України щодо посилення та вдосконалення покарання за злочини, вчинені на 

сексуальній основі проти малолітніх та неповнолітніх (реєстр. N!1 2309а 
від 17.06.2013), поданий народним депутатом України Москалем Г.Г., має 

опосередкований вплив на показники бюджету (може призвести до збільшення 

видатків державного бюджету за умови виконання встановлених покарань). 

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. 

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

Кримінального кодексу України (щодо відповідальності осіб за політичне 

сутенерство або втягнення особи в заняття політичною проституцією) 

(реєстр. N!1 2302а від 14.06.2013), поданий народними депутатами України 

Сенченком А.В., Денісовою лл. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом пропонується доповнити Кримінальний кодекс України 

новою статтею 303-1 такого змісту: 
1. Втягнення особи в заняття політичною проституцією або 

примушування її до зайняття політичною IІроституцією з використанням 

шантажу, підкупу, залякування, погроз кримінального переслідування цієї 

особи чи її родичів, - караються позбавленням волі на строк від чотирьох до 

шести років з конфіскацією майна. 
2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені щодо кількох 

осіб або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або службовою 

особою з використанням службового становища, - караються позбавленням 

волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна. 

3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені 
організованою групою, - караються позбавленням волі на строк від шести до 

десяти років з конфіскацією майна. 

Реалізація таких положень законопроекту може призвести до збільшення 
видатків державного бюджету на утримання осіб, які відбуватимуть покарання 

за вчинені правопорушення. 
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згідно з якою закони України або Їх окремі положення, які впливають на 

показники бюджету (зменшують надходження бюджету та збільшують витрати 

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

Міністерство фінансів України не підтримує ІІРИЙНЯТТЯ законопроекту і 
зазначає, що реалізація положень законопроекту збільшить видаткову частину 
Державного бюджету України. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Кримінального кодексу 
України щодо посилення та вдосконалення покарання за злочини, вчинені на 

сексуальній основі проти малолітніх та неповнолітніх (реєстр. N!1 2309а 
від 17.06.2013), поданий народним депутатом України Москалем Г.Г., має 

опосередкований вплив на показники бюджету (може призвести до збільшення 

видатків державного бюджету за умови виконання встановлених покарань). 

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. 

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

Кримінального кодексу України (щодо відповідальності осіб за політичне 

сутенерство або втягнення особи в заняття політичною проституцією) 

(реєстр. N!1 2302а від 14.06.2013), поданий народними депутатами України 

Сенченком А.В., Денісовою лл. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом пропонується доповнити Кримінальний кодекс України 

новою статтею 303-1 такого змісту: 
1. Втягнення особи в заняття політичною проституцією або 

примушування її до зайняття політичною IІроституцією з використанням 

шантажу, підкупу, залякування, погроз кримінального переслідування цієї 

особи чи її родичів, - караються позбавленням волі на строк від чотирьох до 

шести років з конфіскацією майна. 
2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені щодо кількох 

осіб або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або службовою 

особою з використанням службового становища, - караються позбавленням 

волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна. 

3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені 
організованою групою, - караються позбавленням волі на строк від шести до 

десяти років з конфіскацією майна. 

Реалізація таких положень законопроекту може призвести до збільшення 
видатків державного бюджету на утримання осіб, які відбуватимуть покарання 

за вчинені правопорушення. 
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При цьому, до законопроекту не надано фінансово-економічне 

обrрунтування (включаючи відповідні розрахунки) та пропозиції для 

досягнення збалансованості державного бюджету, як вимагається частиною 

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

Міністерство фінансів України зазначає, що загальна величина впливу на 

видаткову частину державного бюджету буде залежати від кількості осіб, які 

будуть угримуватися в установах виконання покарань, у зв'язку із 

встановленням покарання у вигляді позбавлення волі. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Кримінального кодексу 
України (щодо відповідальності осіб за політичне сутенерство або втягнення 

особи в заняття політичною проституцією) (реєстр. N!! 2302а від 14.06.2013), 
поданий народними депутатами України Сенченком А.В., Денісовою л.л., має 

опосередкований вплив на показники бюджету (призведе до видатків 

державного бюджету за умови виявлення відповідних правопорушень та 

виконання покарання). 

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. 

1.2.110. СЛYXAJШ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до 

Кримінального кодексу України щодо вдосконалення кримінальної 

відповідальності за окремі злочини проти власності та недоторканності людини 

(реєстр. N!! 2581а від 12.07.2013), поданий народним депутатом України 

}КуравськимВ.С. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 
Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом пропонується вдосконалити механізм визначення 

кримінальної відповідальності за окремі злочини проти власності та 
недоторканності людини, шляхом внесення змін до Кримінального Кодексу 

України, а саме: 

- змінами до частини першої статті 162 пропонується за незаконне 

проведення обшуку, огляду чи освідування особи, незаконне вилучення 

(виїмка) у особи майна чи документів передбачити покарання у вигляді штрафу 

від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до 

трьох років, а також за ті самі дії, вчинені службовою особою або із 

застосуванням насильства чи з погрозою його застосування, - караються 

позбавленням волі на строк від двох до п'яти років; 
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При цьому, до законопроекту не надано фінансово-економічне 

обrрунтування (включаючи відповідні розрахунки) та пропозиції для 

досягнення збалансованості державного бюджету, як вимагається частиною 

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

Міністерство фінансів України зазначає, що загальна величина впливу на 

видаткову частину державного бюджету буде залежати від кількості осіб, які 

будуть угримуватися в установах виконання покарань, у зв'язку із 

встановленням покарання у вигляді позбавлення волі. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Кримінального кодексу 
України (щодо відповідальності осіб за політичне сутенерство або втягнення 

особи в заняття політичною проституцією) (реєстр. N!! 2302а від 14.06.2013), 
поданий народними депутатами України Сенченком А.В., Денісовою л.л., має 

опосередкований вплив на показники бюджету (призведе до видатків 

державного бюджету за умови виявлення відповідних правопорушень та 

виконання покарання). 

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. 

1.2.110. СЛYXAJШ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до 

Кримінального кодексу України щодо вдосконалення кримінальної 

відповідальності за окремі злочини проти власності та недоторканності людини 

(реєстр. N!! 2581а від 12.07.2013), поданий народним депутатом України 

}КуравськимВ.С. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 
Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом пропонується вдосконалити механізм визначення 

кримінальної відповідальності за окремі злочини проти власності та 
недоторканності людини, шляхом внесення змін до Кримінального Кодексу 

України, а саме: 

- змінами до частини першої статті 162 пропонується за незаконне 

проведення обшуку, огляду чи освідування особи, незаконне вилучення 

(виїмка) у особи майна чи документів передбачити покарання у вигляді штрафу 

від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до 

трьох років, а також за ті самі дії, вчинені службовою особою або із 

застосуванням насильства чи з погрозою його застосування, - караються 

позбавленням волі на строк від двох до п'яти років; 
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- відповідними змінами до статей 185, 186, 187, З57, запропоновано 

визначити такі поняття, як «житло», «приміщення», «сховище», «інше 

володіння». 

При цьому, запропоновано посилити покарання за злочини, передбачені 

статтею 357, якщо вони спричинили порушення роботи підприємства, 

установи, організації або вчинені щодо особливо важливих документів, 

штампів, печаток а так само їх викрадення, поєднане з проникненням у житло, 

будь-яке приміще~!Ня, сховище чи володіння фізичної чи юридичної особи, 

збільшивши розміри штрафів до 50-500 неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян (діюча норма - до 70 нмдг) та строки обмеження (позбавлення) волі 
до 5 років (діюча �-ІОрма - до З років). 

Реалізація таких положень законопроекту може призвести до збільшення 

надходжень до державного бюджету за рахунок штрафних санкЦlИ, 

передбачених за скоєння вищезгаданих дій, та до збільшення видатків 

державного бюджету на утримання засуджених до позбавлення волі в 

установах виконання покарань за відповідні злочини. 

При цьому, до законопроекту не надано фінансово-економічне 

обгрунтування (включаючи відповідні розрахунки) та пропозиції для 

досягнення збалансованості державного бюджету, як вимагається частиною 

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

Термін набрання чинності законом, вказаний у законопроекті, не 

узгоджується з частиною третьою статті 27 Бюджетного кодексу України, 
згідно з якою закони України або їх окремі положення, які впливають на 

показники бюджету (зменшують надходження бюджету та збільшують витрати 

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

Міністерство фінансів України не заперечує щодо прийняття 

законопроекту, зазначаючи, що реалізація положень законопроекту може 

збільшити доходну частину державного бюджету, а також може потребувати 
додаткових видатків з державного бюджету. Загальний обсяг доходів та 

видатків бюджету залежатиме від кількості правопорушників, до яких будуть 

застосовуватись штрафні санкції, обмеження або позбавлення волі. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Кримінального кодексу 
України щодо вдосконалення кримінальної відповідальності за окремі злочини 
проти власності та недоторканності людини (реєстр. N!! 2581 а від 12.07.20 ІЗ), 
поданий народним депутатом України Журавським в.с., має опосередкований 

вплив на показники бюджету (збільшуючи надходження та витрати державного 

бюджету за умови 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. 
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- відповідними змінами до статей 185, 186, 187, З57, запропоновано 

визначити такі поняття, як «житло», «приміщення», «сховище», «інше 

володіння». 

При цьому, запропоновано посилити покарання за злочини, передбачені 

статтею 357, якщо вони спричинили порушення роботи підприємства, 

установи, організації або вчинені щодо особливо важливих документів, 

штампів, печаток а так само їх викрадення, поєднане з проникненням у житло, 

будь-яке приміще~!Ня, сховище чи володіння фізичної чи юридичної особи, 

збільшивши розміри штрафів до 50-500 неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян (діюча норма - до 70 нмдг) та строки обмеження (позбавлення) волі 
до 5 років (діюча �-ІОрма - до З років). 

Реалізація таких положень законопроекту може призвести до збільшення 

надходжень до державного бюджету за рахунок штрафних санкЦlИ, 

передбачених за скоєння вищезгаданих дій, та до збільшення видатків 

державного бюджету на утримання засуджених до позбавлення волі в 

установах виконання покарань за відповідні злочини. 

При цьому, до законопроекту не надано фінансово-економічне 

обгрунтування (включаючи відповідні розрахунки) та пропозиції для 

досягнення збалансованості державного бюджету, як вимагається частиною 

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

Термін набрання чинності законом, вказаний у законопроекті, не 

узгоджується з частиною третьою статті 27 Бюджетного кодексу України, 
згідно з якою закони України або їх окремі положення, які впливають на 

показники бюджету (зменшують надходження бюджету та збільшують витрати 

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

Міністерство фінансів України не заперечує щодо прийняття 

законопроекту, зазначаючи, що реалізація положень законопроекту може 

збільшити доходну частину державного бюджету, а також може потребувати 
додаткових видатків з державного бюджету. Загальний обсяг доходів та 

видатків бюджету залежатиме від кількості правопорушників, до яких будуть 

застосовуватись штрафні санкції, обмеження або позбавлення волі. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Кримінального кодексу 
України щодо вдосконалення кримінальної відповідальності за окремі злочини 
проти власності та недоторканності людини (реєстр. N!! 2581 а від 12.07.20 ІЗ), 
поданий народним депутатом України Журавським в.с., має опосередкований 

вплив на показники бюджету (збільшуючи надходження та витрати державного 

бюджету за умови 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. 
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1.2.111. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону У країни про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України у зв'язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи 

про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства 

(реєстр. N!! 2472а від 02.07.2013), поданий Кабінетом Міністрів України. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту с 

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом пропонується унормувати питання щодо встановлення 

відповідальності за злочини, пов'язані з сексуальною експлуатацією дітей, 

врегулювання процесуальних особливостей розслідування справ за участю 

дітей - свідків і потерпілих від цього небезпечного явища та запобігання 

вчиненню відповідних протиправних дій щодо дітей з боку осіб, які працюють 

у постійному контакті з дітьми. 
Зокрема, доповнено Кримінальний Кодекс України новими статтями 1561, 

301 \ 3012, згідно з якими: 
1. Вчинене за допомогою комп'ютерних систем чи телекомунікаційних 

мереж схиляння малолітньої, неповнолітньої віком до шістнадцяти років 
дитини до дій сексуального характеру з метою розбещення чи вступу в статеві 

зносини шляхом пропонування і організації (створення необхідних умов) 

зустрічі або проведення такої зустрічі - карається обмеженням волі на строк до 

трьох років або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права 

обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років 

або без такого; 

Ті самі дії, вчинені повторно чи щодо двох і більше малолітніх, 

неповнолітніх віком до шістнадцяти років дітей або з використанням обману чи 

за попередньою змовою групою осіб, - караються позбавленням волі на строк 

від трьох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи 

займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. 

- організованою групою, - караються позбавленням волі на строк вІД 

п'яти до восьми років з lІозбавленням права обіймати певні посади чи 

займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. 

2. Ввезення або вивезення з України, виготовлення, придбання, 

зберігання або перевезення чи інше переміщення творів, зображень або інших 

предметів порнографічного характеру, що містять дитячу порнографію, без 

мети збуту - карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або 

обмеженням волі на строк до трьох років з конфіскацією продукції 

порнографічного характеру та засобів П виготовлення і розповсюдження. 

Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, -
караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на 

той самий строк з конфіскацією продукції порнографічного характеру, засобів П 

виготовлення і розповсюдження. 
3. Організація, проведення видовищного заходу порнографічного 

характеру - карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних 

172 

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

законодавчих актів України у зв'язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи 

про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства 

(реєстр. N!! 2472а від 02.07.2013), поданий Кабінетом Міністрів України. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту с 

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом пропонується унормувати питання щодо встановлення 

відповідальності за злочини, пов'язані з сексуальною експлуатацією дітей, 

врегулювання процесуальних особливостей розслідування справ за участю 

дітей - свідків і потерпілих від цього небезпечного явища та запобігання 

вчиненню відповідних протиправних дій щодо дітей з боку осіб, які працюють 

у постійному контакті з дітьми. 
Зокрема, доповнено Кримінальний Кодекс України новими статтями 1561, 

301 \ 3012, згідно з якими: 
1. Вчинене за допомогою комп'ютерних систем чи телекомунікаційних 

мереж схиляння малолітньої, неповнолітньої віком до шістнадцяти років 
дитини до дій сексуального характеру з метою розбещення чи вступу в статеві 

зносини шляхом пропонування і організації (створення необхідних умов) 

зустрічі або проведення такої зустрічі - карається обмеженням волі на строк до 

трьох років або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права 

обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років 

або без такого; 

Ті самі дії, вчинені повторно чи щодо двох і більше малолітніх, 

неповнолітніх віком до шістнадцяти років дітей або з використанням обману чи 

за попередньою змовою групою осіб, - караються позбавленням волі на строк 

від трьох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи 

займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. 

- організованою групою, - караються позбавленням волі на строк вІД 

п'яти до восьми років з lІозбавленням права обіймати певні посади чи 

займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. 

2. Ввезення або вивезення з України, виготовлення, придбання, 

зберігання або перевезення чи інше переміщення творів, зображень або інших 

предметів порнографічного характеру, що містять дитячу порнографію, без 

мети збуту - карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або 

обмеженням волі на строк до трьох років з конфіскацією продукції 

порнографічного характеру та засобів П виготовлення і розповсюдження. 

Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, -
караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на 

той самий строк з конфіскацією продукції порнографічного характеру, засобів П 

виготовлення і розповсюдження. 
3. Організація, проведення видовищного заходу порнографічного 

характеру - карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних 
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мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або 

обмеженням волі на строк до трьох років з конфіскацією продукції 

порнографічного характеру та засобів її виготовлення і розповсюдження. 

- якщо у цьому заході бере участь малолітня, неповнолітня особа або 

використовується образ дитини, чи примушування малолітньої, неповнолітньої 

особи до участі у цьому заході - карається позбавленням волі на строк від п'яти 

до десяти років з llозбавленням права обіймати певні посади чи займатися 
певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. 

ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або 
з отриманням доходу у великому розмірі, а так само примушування 

малолітньої, неповнолітньої особи до участі у видовищному заході 

порнографічного характеру, вчинене особою, від якої малолітня, неповнолітня 

особа була у матеріальній чи іншій залежності, або батьком, матір'ю, вітчимом, 

мачухою, опікуном чи піклувальником, особою, на яку покладено обов'язки 

щодо виховання потерпілого або піклування про нього, - караються 

позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права 

обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років 

або без такого. 

Відвідування видовищного заходу порнографічного характеру, в якому 

завідомо для відвідувача братиме участь малолітня, неповнолітня особа або 

використовуватиметься образ дитини, - карається штрафом від п'ятдесяти до 

ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 

шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, якщо таке діяння 

вчинене повторно, - карається штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, або 

позбавленням волі на той самий строк. 

Одночасно, доповнено Закон України «Про охорону дитинства» новою 

статтею 41, якою передбачені вимоги до осіб, які працюють у контакті з дітьми 
та внесено зміни до Закону України «Про захист суспільної моралі» в частині 

визначення поняття видовищного заходу порнографічного характеру. 

Крім того, передбачено внесення змін до Кримінального процесуального 

кодексу України щодо правил допиту, зокрема щодо обмеження його у часі. 

Реалізація таких положень законопроекту може призвести до збільшення 

надходжень до державного бюджету за рахунок штрафних санкUIИ, 

передбачених за скоєння вищезгаданих дій, та до збільшення видатків 

державного бюджету на утримання засуджених до позбавлення волі в 

установах виконання покарань за відповідні злочини. 

При цьому, до законопроекту не надано фінансово-економічне 

обгрунтування (включаючи відповідні розрахунки) та пропозиції для 

досягнення збалансованості державного бюджету, як вимагається частиною 

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

Термін набрання чинності законом, вказаний у законопроекті, не 
узгоджується з частиною третьою статті 27 Бюджетного кодексу України, 

згідно з якою закони України або їх окремі положення, які впливають на 

показники бюджету (зменшують надходження бюджету та збільшують витрати 
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мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або 

обмеженням волі на строк до трьох років з конфіскацією продукції 

порнографічного характеру та засобів її виготовлення і розповсюдження. 

- якщо у цьому заході бере участь малолітня, неповнолітня особа або 

використовується образ дитини, чи примушування малолітньої, неповнолітньої 

особи до участі у цьому заході - карається позбавленням волі на строк від п'яти 

до десяти років з llозбавленням права обіймати певні посади чи займатися 
певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. 

ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або 
з отриманням доходу у великому розмірі, а так само примушування 

малолітньої, неповнолітньої особи до участі у видовищному заході 

порнографічного характеру, вчинене особою, від якої малолітня, неповнолітня 

особа була у матеріальній чи іншій залежності, або батьком, матір'ю, вітчимом, 

мачухою, опікуном чи піклувальником, особою, на яку покладено обов'язки 

щодо виховання потерпілого або піклування про нього, - караються 

позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права 

обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років 

або без такого. 

Відвідування видовищного заходу порнографічного характеру, в якому 

завідомо для відвідувача братиме участь малолітня, неповнолітня особа або 

використовуватиметься образ дитини, - карається штрафом від п'ятдесяти до 

ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 

шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, якщо таке діяння 

вчинене повторно, - карається штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, або 

позбавленням волі на той самий строк. 

Одночасно, доповнено Закон України «Про охорону дитинства» новою 

статтею 41, якою передбачені вимоги до осіб, які працюють у контакті з дітьми 
та внесено зміни до Закону України «Про захист суспільної моралі» в частині 

визначення поняття видовищного заходу порнографічного характеру. 

Крім того, передбачено внесення змін до Кримінального процесуального 

кодексу України щодо правил допиту, зокрема щодо обмеження його у часі. 

Реалізація таких положень законопроекту може призвести до збільшення 

надходжень до державного бюджету за рахунок штрафних санкUIИ, 

передбачених за скоєння вищезгаданих дій, та до збільшення видатків 

державного бюджету на утримання засуджених до позбавлення волі в 

установах виконання покарань за відповідні злочини. 

При цьому, до законопроекту не надано фінансово-економічне 

обгрунтування (включаючи відповідні розрахунки) та пропозиції для 

досягнення збалансованості державного бюджету, як вимагається частиною 

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

Термін набрання чинності законом, вказаний у законопроекті, не 
узгоджується з частиною третьою статті 27 Бюджетного кодексу України, 

згідно з якою закони України або їх окремі положення, які впливають на 

показники бюджету (зменшують надходження бюджету та збільшують витрати 
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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 заперечує щодо прийняття 

законопроекту, зазначаючи, що реалізація положень законопроекту може 

збільшити доходну частину державного бюджету, а також може потребувати 

додаткових видатків з державного бюджету. Загальна величина впливу на 

показники бюджету буде залежати від застосування того чи іншого виду 

покарання та кількості правопорушень. 

Згідно з узагальнюючим висновком Головного науково-експертного 

управління Апара1У Верховної Ради України, за результатами розгляду у 

першому читанні законопроект доцільно повернути на доопрацювання суб'єкту 

права законодавчої ініціативи. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України у зв'язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про захист дітей 
від сексуальної експлуатації та сексуального насильства (реєстр. N!!2472 а 
від 02.07.2013), поданий Кабінетом Міністрів України, має опосередкований 
вплив на показники бюджету (збільшуючи надходження та витрати державного 
бюджету за умови 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. 

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

законодавчих aктlВ (щодо збереження здоров'я молодих поколінь та 

встановлення кримінальної відповідальності за продаж неповнолітнім 

алкогольних та тютюнових виробів) (реєстр. N!! 2160а від 29.05.2013), поданий 
народним депутатом України Ляшком 0.8. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 
Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України 

«Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і 

їх шкідливого впливу на здоров'я населення» з метою заборони куріння 

тютюнових виробів та реалізації (продажу) алкогольних напоїв, пива, 

слабоалкогольних напоїв, вин столових особам, які не досягли 18 років. Також 
законопроектом передбачені зміни до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення та Кримінального кодексу України щодо відповідальності за 
реалізацію (продаж) алкогольних напоїв, пива, слабоалкогольних напоїв. вин 

столових та тютюнових виробів особам, які не досягли 18 років (замість 
накладення штрафу від 5 до 20 неоподаткових мінімумів доходів громадян 
запропоновано обмеження або позбавлення волі на строк до чотирьох років). 
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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 заперечує щодо прийняття 

законопроекту, зазначаючи, що реалізація положень законопроекту може 

збільшити доходну частину державного бюджету, а також може потребувати 

додаткових видатків з державного бюджету. Загальна величина впливу на 

показники бюджету буде залежати від застосування того чи іншого виду 

покарання та кількості правопорушень. 

Згідно з узагальнюючим висновком Головного науково-експертного 

управління Апара1У Верховної Ради України, за результатами розгляду у 

першому читанні законопроект доцільно повернути на доопрацювання суб'єкту 

права законодавчої ініціативи. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України у зв'язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про захист дітей 
від сексуальної експлуатації та сексуального насильства (реєстр. N!!2472 а 
від 02.07.2013), поданий Кабінетом Міністрів України, має опосередкований 
вплив на показники бюджету (збільшуючи надходження та витрати державного 
бюджету за умови 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. 

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

законодавчих aктlВ (щодо збереження здоров'я молодих поколінь та 

встановлення кримінальної відповідальності за продаж неповнолітнім 

алкогольних та тютюнових виробів) (реєстр. N!! 2160а від 29.05.2013), поданий 
народним депутатом України Ляшком 0.8. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 
Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України 

«Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і 

їх шкідливого впливу на здоров'я населення» з метою заборони куріння 

тютюнових виробів та реалізації (продажу) алкогольних напоїв, пива, 

слабоалкогольних напоїв, вин столових особам, які не досягли 18 років. Також 
законопроектом передбачені зміни до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення та Кримінального кодексу України щодо відповідальності за 
реалізацію (продаж) алкогольних напоїв, пива, слабоалкогольних напоїв. вин 

столових та тютюнових виробів особам, які не досягли 18 років (замість 
накладення штрафу від 5 до 20 неоподаткових мінімумів доходів громадян 
запропоновано обмеження або позбавлення волі на строк до чотирьох років). 
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Таке положення може призвести до зменшення доходів бюджету від штрафів та 

до збільшення видатків державного бюджету на утримання засуджених (за 

умов виявлення відповідних правопорушень та в залежності від покарання, що 

застосовуватиметься ). 
Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що реалізація положень законопроекту не впливає на виконання Закону про 

Державний бюджет України у поточному бюджетному періоді. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змІН до деяких законодавчих 
актів (щодо збереження здоров'я молодих поколінь та встановлення 

кримінальної відповідальності за продаж неповнолітнім алкогольних та 

тютюнових виробів) (реєстр. N2 2160а від 29.05.2013), поданий народним 

депутатом України Ляшком О.В., матиме опосередкований вплив на показники 

бюджету (може призвести до зменшення доходів бюджету від штрафів та до 
збільшення ВИ1рат державного бюджету на утримання засуджених за умов 

виявлення відповідних правопорушень та в залежності від покарання, ЩО 

застосовуватиметься) . 
У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 

вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

раніше 1 січня 2016 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. 

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

України «Про приватизацію державного майна» щодо захисту прав покупців 

об'єктів приватизації у разі повернення їх у державну власність (реєстр. N22578a 
від 11.07.2013), поданий народними депутатами України Кальцевим с.Ф., 

Іванчуком А.В., Пинзеником В.М. та іншими. 

Відмітили: 

ГОJlОВНИМ з опрацювання законопроекту є Комітет Верховної Ради 

України з питань економічної політики. 

Законопроектом пропонується визначити, що при поверненні у державну 

власність приватизованих об'єктів, відшкодування покупцям коштів, сплачених 

за об'єкт приватизації, провадиться на підставі рішення суду з коштів, 

отриманих від повторного продажу цих об'єктів у порядку, встановленому 

Фондом державного майна України. При цьому, у разі якщо об'єкт приватизації 

не продано впродовж одного року з моменту повернення об'єкта у державну 

власність, кошти повертаються покупцю з Державного бюджету У країни. 

Зважаючи на наведені положення законопроекту, його прийняття може 

потребувати збільшення витрат державного бюджету. 

Міністерство фінансів України у своєму СКСllертному висновку зазначає, 

ЩО не підтримує законопроект, та вважає, що реалізація положень 

законопроекту може призвести до збільшення видатків державного бюджету на 
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Таке положення може призвести до зменшення доходів бюджету від штрафів та 

до збільшення видатків державного бюджету на утримання засуджених (за 

умов виявлення відповідних правопорушень та в залежності від покарання, що 

застосовуватиметься ). 
Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що реалізація положень законопроекту не впливає на виконання Закону про 

Державний бюджет України у поточному бюджетному періоді. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змІН до деяких законодавчих 
актів (щодо збереження здоров'я молодих поколінь та встановлення 

кримінальної відповідальності за продаж неповнолітнім алкогольних та 

тютюнових виробів) (реєстр. N2 2160а від 29.05.2013), поданий народним 

депутатом України Ляшком О.В., матиме опосередкований вплив на показники 

бюджету (може призвести до зменшення доходів бюджету від штрафів та до 
збільшення ВИ1рат державного бюджету на утримання засуджених за умов 

виявлення відповідних правопорушень та в залежності від покарання, ЩО 

застосовуватиметься) . 
У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 

вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

раніше 1 січня 2016 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. 

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

України «Про приватизацію державного майна» щодо захисту прав покупців 

об'єктів приватизації у разі повернення їх у державну власність (реєстр. N22578a 
від 11.07.2013), поданий народними депутатами України Кальцевим с.Ф., 

Іванчуком А.В., Пинзеником В.М. та іншими. 

Відмітили: 

ГОJlОВНИМ з опрацювання законопроекту є Комітет Верховної Ради 

України з питань економічної політики. 

Законопроектом пропонується визначити, що при поверненні у державну 

власність приватизованих об'єктів, відшкодування покупцям коштів, сплачених 

за об'єкт приватизації, провадиться на підставі рішення суду з коштів, 

отриманих від повторного продажу цих об'єктів у порядку, встановленому 

Фондом державного майна України. При цьому, у разі якщо об'єкт приватизації 

не продано впродовж одного року з моменту повернення об'єкта у державну 

власність, кошти повертаються покупцю з Державного бюджету У країни. 

Зважаючи на наведені положення законопроекту, його прийняття може 

потребувати збільшення витрат державного бюджету. 

Міністерство фінансів України у своєму СКСllертному висновку зазначає, 

ЩО не підтримує законопроект, та вважає, що реалізація положень 

законопроекту може призвести до збільшення видатків державного бюджету на 
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виплату покупцю коштів при поверненні у державну власність приватизованих 
об'єктів. 

Водночас, належить відмітити, що на розгляді Верховної Ради України 

знаходиться законопроект Кабінету Міністрів України (за реєстр. NQ 2754 
від 08.04.2013), яким пропонується врегулювання фінансових питань щодо 
повернення коштів покупцям державного майна, сплачених ними за об'єкти 

приватизації, після повернення цих об'єктів у державну власність у випадку 

розірвання або визнання недійсними договорів купівлі-продажу. При цьому, 

повернення покупцям коштів здійснюватиметься виключно з коштів, які 

надійдуть від повторного продажу таких об'єктів. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про приватизацію державного майна» щодо захисту прав покупців об'єктів 

приватизації у разі повернення їх у державну власність» (реєстр. NQ 2578а 
від 11.07.2013), поданий народними депутатами України Кальцевим с.Ф., 

Іванчуком А.Б., Пинзеником В.М. та іншими, має опосередкований вплив на 

показники державного бюджету (може призвести до збільшення витрат 

державного бюджету у разі непродажу повернутого у державну власність 

об'єкта приватизації). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

раніше 1 січня 2016 року. 
2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

економічної політики. 

1.2.114. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до статті 222 

Кримінального кодексу України щодо вдосконалення механізму кримінальної 

відповідальності за шахрайство з фінансовими ресурсами (реєстр. NQ 2582а 
від 12.07.2013), поданий народним депутатом України Журавським в.с. 

Відмітили: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет Верховної Ради 

України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом пропонується викласти в новій редакції статтю 222 
Кримінального кодексу України з метою вдосконалення механізму визначення 

кримінальної відповідальності за шахрайство з фінансовими ресурсами. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку не 

заперечує щодо прийняття законопроекту та зазначає, що реалізація положень 

законопроекту не потребуватиме додаткових видатків з державного бюджету та 

може збільшити надходження до державного бюджету у зв'язку із 

розширенням підстав для віднесення суспільно небезпечних ДІИ до 

правопорушень, передбачених вищезгаданою статтею. Обсяг загального впливу 

на показники бюджету залежатиме від кількості правопорушників, до яких буде 

застосовуватися штрафні санкції та їх розмірів. 
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виплату покупцю коштів при поверненні у державну власність приватизованих 
об'єктів. 

Водночас, належить відмітити, що на розгляді Верховної Ради України 

знаходиться законопроект Кабінету Міністрів України (за реєстр. NQ 2754 
від 08.04.2013), яким пропонується врегулювання фінансових питань щодо 
повернення коштів покупцям державного майна, сплачених ними за об'єкти 

приватизації, після повернення цих об'єктів у державну власність у випадку 

розірвання або визнання недійсними договорів купівлі-продажу. При цьому, 

повернення покупцям коштів здійснюватиметься виключно з коштів, які 

надійдуть від повторного продажу таких об'єктів. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про приватизацію державного майна» щодо захисту прав покупців об'єктів 

приватизації у разі повернення їх у державну власність» (реєстр. NQ 2578а 
від 11.07.2013), поданий народними депутатами України Кальцевим с.Ф., 

Іванчуком А.Б., Пинзеником В.М. та іншими, має опосередкований вплив на 

показники державного бюджету (може призвести до збільшення витрат 

державного бюджету у разі непродажу повернутого у державну власність 

об'єкта приватизації). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

раніше 1 січня 2016 року. 
2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

економічної політики. 

1.2.114. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до статті 222 

Кримінального кодексу України щодо вдосконалення механізму кримінальної 

відповідальності за шахрайство з фінансовими ресурсами (реєстр. NQ 2582а 
від 12.07.2013), поданий народним депутатом України Журавським в.с. 

Відмітили: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет Верховної Ради 

України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом пропонується викласти в новій редакції статтю 222 
Кримінального кодексу України з метою вдосконалення механізму визначення 

кримінальної відповідальності за шахрайство з фінансовими ресурсами. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку не 

заперечує щодо прийняття законопроекту та зазначає, що реалізація положень 

законопроекту не потребуватиме додаткових видатків з державного бюджету та 

може збільшити надходження до державного бюджету у зв'язку із 

розширенням підстав для віднесення суспільно небезпечних ДІИ до 

правопорушень, передбачених вищезгаданою статтею. Обсяг загального впливу 

на показники бюджету залежатиме від кількості правопорушників, до яких буде 

застосовуватися штрафні санкції та їх розмірів. 
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УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до стапі 222 Кримінального 
кодексу України щодо вдосконалення механізму кримінальної відповідальності 
за шахрайство з фінансовими ресурсами» (реєстр. Х!! 2582а від 12.07.2013), 
поданий народним депутатом України Журавським в.с., має опосередкований 

вплив на показники бюджету (може призвести до збільшення доходів 
державного бюджету від штрафів). 

У разі прийняпя відповідного закону він може набирати чинності у 
терміни, визначені автором законопроекту. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради У країни з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

1.2.115. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до стапі 41 

Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо відповідальності 

роботодавця за порушення законодавчо встановлених вимог про здійснення 

рівної оплати праці жінок і чоловіків) (реєстр. Х!! 2077а від 21.05.2013), поданий 
народними депутатами України Геращенко І.В., Кондратюк о.к., 

Бондарем В.В. та іншими. 

Відмітили: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом пропонується встановити адміністративну 

відповідальність за порушення роботодавцем законодавчо встановлених вимог 

щодо здійснення рівної оплати праці жінок і чоловіків при однаковій 

кваліфікації та однакових умовах праці у вигляді штрафу від 30 до 1 оо 
неоподаткованих мінімумів доходів громадян для цосадових осіб підприємств, 
установ і організацій незалежно від форм власності та громадян - суб'єктів 
підприємницької діяльності. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає 
про вплив положення законопроекту на доходну частину бюджету щодо 

збільшення надходжень від штрафних санкцій. Проте, відсутність інформації 

щодо кількості осіб, до яких будуть застосовані такі штрафні санкції, 

унеможливлює здійснення оцінки вартісної величини впливу законопроекту на 
доходну частину бюджету. 

На даний час висновок Головного науково-експертного управління 

Апарату Верховної Ради України не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до стапі 41 Кодексу України 
про адміністративні правопорушення (щодо відповідальності роботодавця за 

порушення законодавчо встановлених вимог про здійснення рівної оплати 
праці жінок і чоловіків) (реєстр. Х!! 2077а від 21.05.2013), поданий народними 
депутатами України Геращенко І.В., Кондратюк О.К., Бондарем В.В. та 

іншими, має опосередкований вплив на показники бюджету (збільшуючи 
надходження бюджету при умові виявлення відповідних правопорушень). 
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УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до стапі 222 Кримінального 
кодексу України щодо вдосконалення механізму кримінальної відповідальності 
за шахрайство з фінансовими ресурсами» (реєстр. Х!! 2582а від 12.07.2013), 
поданий народним депутатом України Журавським в.с., має опосередкований 

вплив на показники бюджету (може призвести до збільшення доходів 
державного бюджету від штрафів). 

У разі прийняпя відповідного закону він може набирати чинності у 
терміни, визначені автором законопроекту. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради У країни з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

1.2.115. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до стапі 41 

Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо відповідальності 

роботодавця за порушення законодавчо встановлених вимог про здійснення 

рівної оплати праці жінок і чоловіків) (реєстр. Х!! 2077а від 21.05.2013), поданий 
народними депутатами України Геращенко І.В., Кондратюк о.к., 

Бондарем В.В. та іншими. 

Відмітили: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом пропонується встановити адміністративну 

відповідальність за порушення роботодавцем законодавчо встановлених вимог 

щодо здійснення рівної оплати праці жінок і чоловіків при однаковій 

кваліфікації та однакових умовах праці у вигляді штрафу від 30 до 1 оо 
неоподаткованих мінімумів доходів громадян для цосадових осіб підприємств, 
установ і організацій незалежно від форм власності та громадян - суб'єктів 
підприємницької діяльності. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає 
про вплив положення законопроекту на доходну частину бюджету щодо 

збільшення надходжень від штрафних санкцій. Проте, відсутність інформації 

щодо кількості осіб, до яких будуть застосовані такі штрафні санкції, 

унеможливлює здійснення оцінки вартісної величини впливу законопроекту на 
доходну частину бюджету. 

На даний час висновок Головного науково-експертного управління 

Апарату Верховної Ради України не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до стапі 41 Кодексу України 
про адміністративні правопорушення (щодо відповідальності роботодавця за 

порушення законодавчо встановлених вимог про здійснення рівної оплати 
праці жінок і чоловіків) (реєстр. Х!! 2077а від 21.05.2013), поданий народними 
депутатами України Геращенко І.В., Кондратюк О.К., Бондарем В.В. та 

іншими, має опосередкований вплив на показники бюджету (збільшуючи 
надходження бюджету при умові виявлення відповідних правопорушень). 
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Уразі прийнятгя відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

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

України щодо встановлення додаткових гарантій працевлаштування молоді 

(реєстр. N!! 2901 від 19.04.2013), поданий народними депутатами України 

Шаповаловим Ю.А., Махніцьким 0.1. 

Відмітили: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет з питань соціальної 

політики та праці. 

Законопроектом пропонується шляхом внесення змін до Кодексу законів 
про працю України та законів України «Про зайнятість населення», «Про вищу 

освіту», «Про відпустки», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку 

молоді в Україні», «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні 

гарантії» та «Про охорону праці»: 

заборонити ЗВІЛьнення неповнолітньої особи з 

невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній 

внаслідок недостатньої кваліфікації; 

Пlдстав 

роботі 

- зобов'язати власника або уповноважений ним орган після звільнення 

неповнолітньої особи, якщо з нею був укладений письмовий договір, 

проводити медичний огляд один раз на рік, до досягнення такою особою 

повнолітгя; 

- зобов'язати роботодавця (незалежно від форми власності) 

працевлаштовувати випускника вищого навчального закладу, який навчався 

за його кошти, відповідно до контракту, укладеного між роботодавцем та 

випускником; 

- надавати відпустки без збереження заробітної плати працівникам, які 

навчаються у вищих навчальних закладах, для виконання лабораторних 

робіт, складання заліків та іспитів, на час підготовки і захисту дипломного 

проекту та інших робіт; 

- визначити принципи здійснення права молоді на працю, квоту 

робочих місць для молодих працівників, штраф за відмову в прийомі на 

роботу молодих громадян, кошти від якого спрямовуватимуться до Фонду 

загальнообов'язкового державного соціального страхування України на 

випадок безробітгя; 

встановлення порядку проведення медичних оглядів молодих 

працівників, зокрема можливість їх здійснення за заявою батьків. 

За експертним висновком Міністерства фінансів України положення 
законопроекту не узгоджуються із законодавством, зокрема, законами України 

«Про відпустки», «Про зайнятість населення», Кодексом законів про працю 

України, та його прийнятгя вважається не доцільним, також зазначається що 
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Уразі прийнятгя відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

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

України щодо встановлення додаткових гарантій працевлаштування молоді 

(реєстр. N!! 2901 від 19.04.2013), поданий народними депутатами України 

Шаповаловим Ю.А., Махніцьким 0.1. 

Відмітили: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет з питань соціальної 

політики та праці. 

Законопроектом пропонується шляхом внесення змін до Кодексу законів 
про працю України та законів України «Про зайнятість населення», «Про вищу 

освіту», «Про відпустки», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку 

молоді в Україні», «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні 

гарантії» та «Про охорону праці»: 

заборонити ЗВІЛьнення неповнолітньої особи з 

невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній 

внаслідок недостатньої кваліфікації; 

Пlдстав 

роботі 

- зобов'язати власника або уповноважений ним орган після звільнення 

неповнолітньої особи, якщо з нею був укладений письмовий договір, 

проводити медичний огляд один раз на рік, до досягнення такою особою 

повнолітгя; 

- зобов'язати роботодавця (незалежно від форми власності) 

працевлаштовувати випускника вищого навчального закладу, який навчався 

за його кошти, відповідно до контракту, укладеного між роботодавцем та 

випускником; 

- надавати відпустки без збереження заробітної плати працівникам, які 

навчаються у вищих навчальних закладах, для виконання лабораторних 

робіт, складання заліків та іспитів, на час підготовки і захисту дипломного 

проекту та інших робіт; 

- визначити принципи здійснення права молоді на працю, квоту 

робочих місць для молодих працівників, штраф за відмову в прийомі на 

роботу молодих громадян, кошти від якого спрямовуватимуться до Фонду 

загальнообов'язкового державного соціального страхування України на 

випадок безробітгя; 

встановлення порядку проведення медичних оглядів молодих 

працівників, зокрема можливість їх здійснення за заявою батьків. 

За експертним висновком Міністерства фінансів України положення 
законопроекту не узгоджуються із законодавством, зокрема, законами України 

«Про відпустки», «Про зайнятість населення», Кодексом законів про працю 

України, та його прийнятгя вважається не доцільним, також зазначається що 
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реалізація положень законопроекту не матиме впливу на доходну та видаткову 

частини державного бюджету. 

Варто звернути увагу, що законодавча пропозиція щодо встановлення 

квоти для працевлаштування молоді у розмірі трьох відсотків від загальної 

чисельності працюючих на підприємствах (з чисельністю зайнятих понад 

35 осіб) не узгоджується із положеннями частини другої статті 14 Закону 
України «Про зайнятість населення», якими квота у розмірі п'яти відсотків від 

чисельності працюючих на підприємствах (з чисельністю зайнятих понад 

20 осіб) встановлено для працевлаштування категорій громадян, що мають 

додаткові гарантії у сприянні працевлаштування, до яких, зокрема, віднесено 
молодь. 

Крім того, законопроектом пропонується збільшити штрафні санкції 

(з двократного до трикратного розміру мінімальної заробітної плати, з 2294 грн 
до 3441 грн) за невиконання роботодавцем протягом року квоти для 
працевлаштування громадян. 

Зміни щодо перегляду квоти працевлаштування молоді та розміру 

штрафних санкцій за невиконання законодавства про зайнятість населення 

може зумовити додаткові надходження до Фонду загальнообов'язкового 

державного соціального страхування на випадок безробіття. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

вважає, що за результатами розгляду в першому читанні законопроект доцільно 

направити на доопрацювання. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до законів України щодо 
встановлення додаткових гарантій працевлаштування молоді (реєстр. N!! 2901 
від 19.04.2013), поданий народними депутатами України ШаllОВаловим Ю.А., 
Махніцьким 0.1., має опосередкований вплив на показники Фонду 

загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок 

безробіття, збільшуючи надходження до нього, у разі виявлення порушень 

законодавства про зайнятість населення. 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з lIитань 

соціальної політики та праці. 

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

Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні 

правопорушення (щодо підвищення відповідальності за випалювання об'єктів 

рослинного світу або їх залишків) (реєстр. N!! 2989 від 14.05.2013), І/оданий 
народними депутатами України Котеляк Л.Л., Балицьким Є.В. та 

Тягнибоком А.Я. 

ВідмітИJlИ: 

Відповідальним за супроводження заКОНОllроекту f Комітет з lІитань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 
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Законопроектом з метою підвищення відповідальності за випалювання 

об'єктів рослинного світу або їх залишків пропонується внести зміни до 

статті 245 Кримінального кодексу України та посилити кримінальну 

відповідальність за знищення або пошкодження лісових масивів, зелених 

насаджень, іншої природної рослинності, розташованої ІІа земельних ділянках у 

межах чи за межами населених пунктів (визначивши у вигляді штрафу від 

однієї до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; а за такі 

діяння вчинені повторно - у вигляді штрафу від трьох до п'яти тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк 

від п'яти до десяти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи 

займатися певною діяльністю на строк від двох до трьох років або без такого). 

Крім того, законопроектом пропонується також внести зміни до 

статті 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо 

випалювання рослинності або й залишків та опалого листя у парках, інших 

зелених насадженнях та газонів у населених пунктах (встановивши 

адміністративну відповідальність - у вигляді штрафу на громадян від сорока до 

ВІСІмдесяти неоподатковуваних МІНІмумів доходів громадян, і на осіб

підприємців та посадових осіб - від вісімдесяти до ста неОllодатковуваних 

мінімумів доходів громадян, а за повторне протягом року вчинення особою 

такого порушення - у вигляді штрафу на громадян від ста двадцяти до двохсот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, і на фізичних осіб-підприємців 

та посадових осіб - від двохсот до двохсот п'ятидесяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян). 

Крім того, передбачається Кодекс України про адміністративні 

правопорушення доповнити новою статтею 77-2 щодо випалювання 

рослинності або й залишків у смугах відводу автомобільних доріг і залізниць 
(встановивши адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від двохсот 

до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, і на фізичних осіб
підприємців та посадових осіб - від трьохсот до шестисот неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян; а за повторне протягом року вчинення особою 

такого порушення у вигляді штрафу від чотирьохсот дО ВІСІМСОТ 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на фізичних осіб-підприємців 

та посадових осіб - від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян) та новою статтею 77-3 щодо випалювання стерні, луків, 
пасовиш, ділянок із степовою, водно-болотною та іншою природною 

рослинністю (встановивши аДМІНІстративну відповідальність у вигляді 

штрафу - від дев'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян, і на фізичних осіб-підприємців та посадових осіб - від тисячі до 

тисячі шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; а за повторне 

протягом року вчинення особою такого порушення - у вигляді штрафу від 

тисячі п'ятисот до тисячі дев'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян і на фізичних осіб-підприємців та посадових осіб - від тисячі семисот 

до двох тисяч двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). 

Також, пропонується внести зміни до статей 223, 224, 236, 238-1, 242-1, 
244 та 255 цього Кодексу в частині доповнень 1І0вноважень ОрПlнів державного 
пожежного нагляду, залізничного транспорту, державної санітарно-
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епідеміологічної служби, державного контролю за використанням та охороною 

земель, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у 

галузі екології та природних ресурсів України та Міністерства аграрної 
політики України щодо розгляду справ про вищевказані адміністративні 

правопорушення. 

У зв'язку з посиленням відповідальності за порушення, передбачені у 

законопроекті, його прийняття впливатиме на доходну частину державного 

бюджету від сплати штрафів у разі виявлення відповідних правопорушень. 
Міністерство фінансів України підтримує прийняття законопроекту. 

Проте, в експертному висновку зазначено, що Міністерство фінансів 

позбавлено можливості визначити вартісну величину впливу, оскільки відсутня 

інформація, яка б дала можливість обрахувати такий вплив. 

На момент розгляду законопроекту висновок Головного науково

експертного управління Апарату Верховної Ради України відсутній. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Кримінального кодексу 
України та Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо 

підвищення відповідальності за випалювання об'єктів рослинного світу або Їх 

залишків) (реєстр. И!! 2989 від 14.05.2013), поданий народними депутатами 

України Котеляк ПЛ., Балицьким Є.В. та Тягнибоком А.Я, має 

опосередкований вплив на показники бюджетів (збільшує надходження до 

державного бюджету від сплати штрафів за зазначеними правопорушеннями у 

разі їх виявлення). 

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. 

1.2.118. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону У країни про порядок ЗД1Иснення 

Президентом України помилування (реєстр. И!!2130а від 24.05.2013), поданий 
народними депутатами України Паламарчуком МЛ., Міщенком С.Г. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду проекту закону є 

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом передбачається на законодавчому рівні встановити 

механізм здійснення помилування Президентом України. Зокрема, проектом 

закону передбачено, що помилування Президентом України здійснюється 

стосовно індивідуально визначеної особи або може бути застосовано до осіб, 

які засуджені судом України і відбувають покарання в Україні або судами 

інших держав і передані для відбування покарання в Україну. 
Клопотання про помилування може бути подано засудженою особою, 

захисником, батьками, дружиною (чоловіком), дітьми, законним 

представником, народними деllутатами України, Уповноваженим Верховної 

Ради України з прав людини та громадськими організаціями. 
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бюджету від сплати штрафів у разі виявлення відповідних правопорушень. 
Міністерство фінансів України підтримує прийняття законопроекту. 

Проте, в експертному висновку зазначено, що Міністерство фінансів 

позбавлено можливості визначити вартісну величину впливу, оскільки відсутня 

інформація, яка б дала можливість обрахувати такий вплив. 

На момент розгляду законопроекту висновок Головного науково

експертного управління Апарату Верховної Ради України відсутній. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Кримінального кодексу 
України та Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо 

підвищення відповідальності за випалювання об'єктів рослинного світу або Їх 

залишків) (реєстр. И!! 2989 від 14.05.2013), поданий народними депутатами 

України Котеляк ПЛ., Балицьким Є.В. та Тягнибоком А.Я, має 

опосередкований вплив на показники бюджетів (збільшує надходження до 

державного бюджету від сплати штрафів за зазначеними правопорушеннями у 

разі їх виявлення). 

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. 

1.2.118. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону У країни про порядок ЗД1Иснення 

Президентом України помилування (реєстр. И!!2130а від 24.05.2013), поданий 
народними депутатами України Паламарчуком МЛ., Міщенком С.Г. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду проекту закону є 

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом передбачається на законодавчому рівні встановити 

механізм здійснення помилування Президентом України. Зокрема, проектом 

закону передбачено, що помилування Президентом України здійснюється 

стосовно індивідуально визначеної особи або може бути застосовано до осіб, 

які засуджені судом України і відбувають покарання в Україні або судами 

інших держав і передані для відбування покарання в Україну. 
Клопотання про помилування може бути подано засудженою особою, 

захисником, батьками, дружиною (чоловіком), дітьми, законним 

представником, народними деllутатами України, Уповноваженим Верховної 

Ради України з прав людини та громадськими організаціями. 
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При цьому, помилування засуджених здійснюється шляхом: заміни 

довічного позбавлення волі на позбавлення волі на строк не менше двадцяти 
п'яти років; повним або частковим звільненням від відбування як основного, 

так і додаткового покарання; заміною покарання або невідбутої його частини 

більш м'яким покаранням. 

Реалізація законопроекту може призвести до зменшення видатків 

державного бюджету на утримання засуджених у разі здійснення Президентом 

України помилування. 

За екснертним висновком Міністерства фінансів України реалізація 

законопроекту не впливає на виконання закону про Державний бюджет України 

у поточному бюджетному періоді та може зменшити видаткову частини 

державного бюджету. 

Відповідно до експертного висновку Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України за результатами розгляду в 

першому читанні законопроект доцільно повернути на доопрацювання з 

урахуванням висловлених зауважень і пропозицій. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про порядок здійснення Президентом України 
помилування (реєстр. NQ 2130а від 24.05.2013), поданий народними депутатами 
України Паламарчуком м.п., Міщенком С.Г., має опосередкований вплив на 

показники бюджету (зменшуючи витрати державного бюджету на утримання 

засуджених у разі здійснення Президентом України помилування). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності у 

термін, визначений авторами законопроекту. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

1.2.119. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про порядок 

помилування (реєстр. NQ 2130а-l від 27.05.2013), поданий 

депутатами України Дерев'янко Ю.Б. та Донієм о.с. 

Відмітили: 

здійснення 

народними 

Головним з підготовки та попереднього розгляду проекту закону є 

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом передбачається на законодавчому рівні встановити 

механізм здійснення помилування Президентом України. Зокрема, проектом 

закону передбачено, що помилування здійснюється у виді: заміни довічного 

позбавлення волі на позбавлення волі на строк не менше двадцяти п'яти років; 

повного або часткового звільнення від відбування як основного, так і 

додаткового покарання; заміни покарання або невідбутої його частини більш 

м'яким покаранням. 

При цьому, клопотання про помилування може бути подано близькими 

родичами засудженого (батьки, дружина (чоловік), діти, тощо), Уповноваженим 

Верховної Ради України з прав людини. 
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При цьому, помилування засуджених здійснюється шляхом: заміни 

довічного позбавлення волі на позбавлення волі на строк не менше двадцяти 
п'яти років; повним або частковим звільненням від відбування як основного, 

так і додаткового покарання; заміною покарання або невідбутої його частини 

більш м'яким покаранням. 

Реалізація законопроекту може призвести до зменшення видатків 

державного бюджету на утримання засуджених у разі здійснення Президентом 

України помилування. 

За екснертним висновком Міністерства фінансів України реалізація 

законопроекту не впливає на виконання закону про Державний бюджет України 

у поточному бюджетному періоді та може зменшити видаткову частини 

державного бюджету. 

Відповідно до експертного висновку Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України за результатами розгляду в 

першому читанні законопроект доцільно повернути на доопрацювання з 

урахуванням висловлених зауважень і пропозицій. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про порядок здійснення Президентом України 
помилування (реєстр. NQ 2130а від 24.05.2013), поданий народними депутатами 
України Паламарчуком м.п., Міщенком С.Г., має опосередкований вплив на 

показники бюджету (зменшуючи витрати державного бюджету на утримання 

засуджених у разі здійснення Президентом України помилування). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності у 

термін, визначений авторами законопроекту. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

1.2.119. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про порядок 

помилування (реєстр. NQ 2130а-l від 27.05.2013), поданий 

депутатами України Дерев'янко Ю.Б. та Донієм о.с. 

Відмітили: 

здійснення 

народними 

Головним з підготовки та попереднього розгляду проекту закону є 

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом передбачається на законодавчому рівні встановити 

механізм здійснення помилування Президентом України. Зокрема, проектом 

закону передбачено, що помилування здійснюється у виді: заміни довічного 

позбавлення волі на позбавлення волі на строк не менше двадцяти п'яти років; 

повного або часткового звільнення від відбування як основного, так і 

додаткового покарання; заміни покарання або невідбутої його частини більш 

м'яким покаранням. 

При цьому, клопотання про помилування може бути подано близькими 

родичами засудженого (батьки, дружина (чоловік), діти, тощо), Уповноваженим 

Верховної Ради України з прав людини. 
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Крім того, таке клопотання може бути подано після набрання вироком 

законної сили та у випадку засудження особи до довічного позбавлення волі, 

клопотання про П помилування може бути подано після відбуття нею не менше 

20 років призначеного покарання. 
Законопроектом також визначено виняткові випадки помилування, 

особливості діяльності Колегіального органу при Президентові України у 

питаннях помилування, видання, надіслання, виконання та контроль за 

виконанням У казу Президента про помилування. 

Реалізація законопроекту може призвести до зменшення видатків 

державного бюджету на утримання засуджених у разі здійснення Президентом 

України помилування. 

За експертним висновком Міністерства фінансів України реалізація 

законопроекту не впливає на виконання закону про Державний бюджет України 

у поточному бюджетному періоді та може зменшити видаткову частини 
державного бюджету. 

Відповідно до експертного висновку Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України за результатами розгляду в 

першому читанні законопроект доцільно повернути на доопрацювання з 

урахуванням висловлених зауважень і пропозицій. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про порядок здійснення помилування» 
(реєстр. N!! 2130а-l від 27.05.2013), поданий народними депутатами України 
Дерев'янко Ю.Б. та Донієм о.с., має опосередкований вплив на показники 

бюджету (зменшуючи витрати державного бюджету на утримання засуджених 

у разі здійснення Президентом України помилування). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності у 

термін, визначений авторами законопроекту. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

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

законів України щодо удосконалення ліцензування торгівлі лікарськими 

засобами (реєстр. N!! 2405а від 21.06.2013), поданий народними депутатами 
України Лук'яновим В.В., Дудкою В.В., Богословською І.Г., Шипком А.Ф. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань 

підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики. 

Законопроектом пропонується внести зміни до статті 19 Закону У країни 
«Про лікарські засобю) та статей 14 та 20 Закону України «Про ліцензування 
певних видів господарської діяльності», передбачивши правовий механізм 

виключення з ліцензійного реєстру окремих аптек або аптечних пунктів з 

метою встановлення більш гнучкої і ефективної системи відповідальності 
суб'єктів господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю лікарськими 
засобами. 
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Крім того, таке клопотання може бути подано після набрання вироком 

законної сили та у випадку засудження особи до довічного позбавлення волі, 

клопотання про П помилування може бути подано після відбуття нею не менше 

20 років призначеного покарання. 
Законопроектом також визначено виняткові випадки помилування, 

особливості діяльності Колегіального органу при Президентові України у 

питаннях помилування, видання, надіслання, виконання та контроль за 

виконанням У казу Президента про помилування. 

Реалізація законопроекту може призвести до зменшення видатків 

державного бюджету на утримання засуджених у разі здійснення Президентом 

України помилування. 

За експертним висновком Міністерства фінансів України реалізація 

законопроекту не впливає на виконання закону про Державний бюджет України 

у поточному бюджетному періоді та може зменшити видаткову частини 
державного бюджету. 

Відповідно до експертного висновку Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України за результатами розгляду в 

першому читанні законопроект доцільно повернути на доопрацювання з 

урахуванням висловлених зауважень і пропозицій. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про порядок здійснення помилування» 
(реєстр. N!! 2130а-l від 27.05.2013), поданий народними депутатами України 
Дерев'янко Ю.Б. та Донієм о.с., має опосередкований вплив на показники 

бюджету (зменшуючи витрати державного бюджету на утримання засуджених 

у разі здійснення Президентом України помилування). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності у 

термін, визначений авторами законопроекту. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

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

законів України щодо удосконалення ліцензування торгівлі лікарськими 

засобами (реєстр. N!! 2405а від 21.06.2013), поданий народними депутатами 
України Лук'яновим В.В., Дудкою В.В., Богословською І.Г., Шипком А.Ф. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань 

підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики. 

Законопроектом пропонується внести зміни до статті 19 Закону У країни 
«Про лікарські засобю) та статей 14 та 20 Закону України «Про ліцензування 
певних видів господарської діяльності», передбачивши правовий механізм 

виключення з ліцензійного реєстру окремих аптек або аптечних пунктів з 

метою встановлення більш гнучкої і ефективної системи відповідальності 
суб'єктів господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю лікарськими 
засобами. 
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Слід зазначити, що норми законопроекту, в разі їх прийняпя, матимуть 

опосередкований вплив на доходну частину бюджету, оскільки у разі 

порушення ліцензlИНИХ умов та, як наслідок, виключення суб'єктів 
господарювання із ліцензійного реєстру, ліцензія (копія) вважатиметься 
недійсною. Тому, видача нової ліцензії (копіі) обумовить збільшення доходів 

бюдже1У, про що також зазначається у пояснювальній записці до 

законопроекту. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку вважає, 

що прийняпя законопроекту сприятиме створенню належних умов 

провадження господарської діяльності в сфері роздрібної торгівлі лікарськими 

засобами, вдосконаленню ліцензування зазначеної діяльності, створенню 

сприятливих умов для активізації та розвитку інвестиційної діяльності, та 

зазначає, що законопроект не потребує додаткових видатків бюджету. 

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

щодо удосконалення ліцензування торгівлі лікарськими засобами 
(реєстр. Х!! 2405а від 21.06.2013), поданий народними депутатами України 

Лук'яновим В.8., Дудкою В.8., Богословською І.Г., Шипком А.Ф., матиме 

опосередкований вплив на показники бюджетів (може призвести до збільшення 

доходів бюджету від плати за ліцензії). 

У разі прийняпя відповідного закону він може набирати чинності у 

терміни, визначені авторами законопроекту. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики. 

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

кодексу України (щодо відшкодування шкоди при неправомірних діях 

посадових осіб) (реєстр. Х!! 2360а від 20.06.2013), поданий Кабінетом Міністрів 
України. 

Відмітили: 
Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується уточнити норму шодо відшкодування 

шкоди, заподіяної фізичним, юридичним особам та їх майну неправомірними 

рішеннями, діями або бездіяльністю митницями, та встановити норму щодо 

затримання митними органами валютних цінностей у разі наявності підозри у 

легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом. 

Також положеннями законопроекту передбачено приведення у 

відповідність до норм пункту 9 розділу УІ Бюджетного кодексу України 

стапю 244 Митного кодексу України в частині здійснення перерахування до 
бюджету коштів, отриманих від реалізації конфіскованого майна без 

відшкодування митницям витрат на зберігання, оцінку цього майна (тобто такі 

витрати здійснюватимуться в межах видатків, передбачених на утримання 
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митниць); повернення коштів від реалізації конфіскованого, зверненого в дохід 

держави майна в розмірі коштів перерахованих до бюджету. 

Крім того, пропонується встановити максимальний рівень комісійної 

винагороди підприємству торгівлі, яке реалізовує конфісковані та звернені в 

дохід держави товари, у розмірі 15 відсотків вартості таких товарів. 
Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що реалізація норм законопроекту здійснюватиметься в межах видатків 

передбачених законом про державний бюджет на відповідний рік, на 

відшкодування шкоди, завданої фізичній чи юридичній особі незаконними 

рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, Їх посадових і 

службових осіб. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Митного кодексу України 
(щодо відшкодування шкоди при неправомірних діях посадових осіб) 

(реєстр. N!! 2360а від 20.06.2013), поданий Кабінетом Міністрів України, не 

матиме прямого впливу на показники бюджетів. 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності у 
терміни, визначені авторами законопроекту. 

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

Законоnроектu, які мають опосередкований вплив ІІа nОКа3l1ики 

бюд;JН:єm;в та nоmpеБУl0ть узгодже1l1lЯ 3 бюдз/сеnUlUМ законодавством 

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

законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності органів, що 

здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, та їх керівників 

за використання їх співробітниками коштів місцевих бюджетів без згоди 

органів місцевого самоврядування (реєстр. N!! 2479а від 03.07.2013), поданий 
народним депутатом України Левченком М.О. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту Комітет з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом пропонується встановити кримінальну та 

адМІНІстративну відповідальність за використання коштів місцевих бюджетів 

без згоди органів місцевого самоврядування, вчинене керівником або іншими 

відповідальними посадовими особами відповідних структурних підрозділів 

Казначейства України шляхом запровадження таких санкцій: 

штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні 
роботи на строк до двох років, у разі вчинення злочину у великих розмінах -
обмеження волі на строк до чотирьох років або позбавлення волі на строк до 

чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися 
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певною діяльністю на строк до трьох років або без такого (доповнення 

Кримінального кодексу України новою статтею 191-1); 
штраф від 1 О до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, 

якщо вищевказане правопорушення не завдало збитків органам місцевого 

самоврядування (доповнення Кодексу У країни про адміністративні 

правопорушення новою статтею 51-З). 

Згідно з пояснювальною запискою законопроект не потребуватиме 

додаткових фінансових ресурсів. Однак, у разі виявлення відповідних 

правопорушень реалізація такого законодавчого акту призведе до збільшення 

видатків бюджету на утримання засуджених осіб та збільшення доходів 

бюджету від надходження адміністративних штрафів. 

Належить також зазначити, що відносини, що виникають у процесі 

складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх 

виконання та контролю за дотриманням бюджетного законодавства 

регулюються Бюджетним кодексом України та нормативно-правовими актами 

прийнятими на його виконання. 

Так, частиною першою статті 43 Бюджетного кодексу . України 
передбачено, що при виконанні державного бюджету і місцевих бюджетів 

застосовується казначейське обслуговування бюджетних коштів. Казначейство 

забезпечує казначейське обслуговування бюджетних коштів на основі ведення 

єдиного казначейського рахунку, відкритого у Національному банку України. 

Відповідно до частин четвертої та п'ятої статті 4З Бюджетного кодексу України 

Казначейство за погодженням з Міністерством фінансів має право залучати на 

поворотній основі кошти ЄДИl-ІОГО казначейського рахунку для покриття 

тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, Пенсійного фонду У країни та 

для надання середньострокових позик місцевим бюджетам. Порядок 

проведення таких операцій затверджується Кабінетом Міністрів України. 

Норми Кримінального кодексу України (статті 210 і 211) та Кодексу 
України про адміністративні правопорушення (стаття 164-12) системно 

пов'язані із нормами статті 116 Бюджетного кодексу України, якою визначені 
бюджетні порушення, тобто відповідальність посадових осіб за порушення 

бюджетного законодавства встановлюється за ті види порушень, яКІ 

обов'язково передбачені статтею 116 Бюджетного кодексу України. 

Запропоноване автором законопроекту формулювання (<<за використання 

коштів місцевих бюджетів без згоди органів місцевого самоврядування, 
вчинене керівником або іншими відповідальними посадовими особами 

відповідних структурних підрозділів центрального органу виконавчої влади, шо 

реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних 

коштів») не передбачено у переліку порушень, встановлених статтею 116 
Бюджетного кодексу України. Відтак прийняття даного законопроекту 

призведе до неузгодженості норм цих Кодексів та унеможливить Їх як 

однозначне трактування, так і практичне застосування. 

При цьому, слід зауважити, що пунктом 2З частини першої статті 116 
Бюджетного кодексу України встановлений такий вид бюджетного норушення 

як безпідставна відмова у проведенні платежу органами, що здійснюють 

казначейське обслуговування бюджетних коштів, що за своїм зміСТОl\1 включає 
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певною діяльністю на строк до трьох років або без такого (доповнення 

Кримінального кодексу України новою статтею 191-1); 
штраф від 1 О до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, 

якщо вищевказане правопорушення не завдало збитків органам місцевого 

самоврядування (доповнення Кодексу У країни про адміністративні 

правопорушення новою статтею 51-З). 

Згідно з пояснювальною запискою законопроект не потребуватиме 

додаткових фінансових ресурсів. Однак, у разі виявлення відповідних 

правопорушень реалізація такого законодавчого акту призведе до збільшення 

видатків бюджету на утримання засуджених осіб та збільшення доходів 

бюджету від надходження адміністративних штрафів. 

Належить також зазначити, що відносини, що виникають у процесі 

складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх 

виконання та контролю за дотриманням бюджетного законодавства 

регулюються Бюджетним кодексом України та нормативно-правовими актами 

прийнятими на його виконання. 

Так, частиною першою статті 43 Бюджетного кодексу . України 
передбачено, що при виконанні державного бюджету і місцевих бюджетів 

застосовується казначейське обслуговування бюджетних коштів. Казначейство 

забезпечує казначейське обслуговування бюджетних коштів на основі ведення 

єдиного казначейського рахунку, відкритого у Національному банку України. 

Відповідно до частин четвертої та п'ятої статті 4З Бюджетного кодексу України 

Казначейство за погодженням з Міністерством фінансів має право залучати на 

поворотній основі кошти ЄДИl-ІОГО казначейського рахунку для покриття 

тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, Пенсійного фонду У країни та 

для надання середньострокових позик місцевим бюджетам. Порядок 

проведення таких операцій затверджується Кабінетом Міністрів України. 

Норми Кримінального кодексу України (статті 210 і 211) та Кодексу 
України про адміністративні правопорушення (стаття 164-12) системно 

пов'язані із нормами статті 116 Бюджетного кодексу України, якою визначені 
бюджетні порушення, тобто відповідальність посадових осіб за порушення 

бюджетного законодавства встановлюється за ті види порушень, яКІ 

обов'язково передбачені статтею 116 Бюджетного кодексу України. 

Запропоноване автором законопроекту формулювання (<<за використання 

коштів місцевих бюджетів без згоди органів місцевого самоврядування, 
вчинене керівником або іншими відповідальними посадовими особами 

відповідних структурних підрозділів центрального органу виконавчої влади, шо 

реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних 

коштів») не передбачено у переліку порушень, встановлених статтею 116 
Бюджетного кодексу України. Відтак прийняття даного законопроекту 

призведе до неузгодженості норм цих Кодексів та унеможливить Їх як 

однозначне трактування, так і практичне застосування. 

При цьому, слід зауважити, що пунктом 2З частини першої статті 116 
Бюджетного кодексу України встановлений такий вид бюджетного норушення 

як безпідставна відмова у проведенні платежу органами, що здійснюють 

казначейське обслуговування бюджетних коштів, що за своїм зміСТОl\1 включає 
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в себе таке порушення, відповідальність за яке пропонує встановити автор 

законопроекту. 

Поряд з тим, питання відповідальності органів Казначейства унормовано 
статтею 123 Бюджетного кодексу України. Зокрема, передбачено, що органи 
Казначейства несуть відповідальність за недотримання порядку казначейського 

обслуговування державного і місцевих бюджетів. Керівники органів 

Казначейства несуть персональну відповідальність у разі вчинення ними 

порушення бюджетного законодавства та невиконання вимог щодо 

казначейського обслуговування державного і місцевих бюджетів, встановлених 

Кодексом. 

Питання адміністративної відповідальності органів, що здійснюють 

казначейське обслуговування бюджетних коштів, за порушення бюджетного 

законодавства визначено статтею 164-12 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення. 

Про неузгодження законопроекту із законодавством, яке регулює 

бюджетні відносини, також відмічає Міністерство фінансів України та вважає 

порушене у законопроекті питання достатньо врегульованим діючими 

нормативно-правовими актами, а відтак не підтримує прийняття законопроекту. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України шодо встановлення відповідальності органів, що здійснюють 

казначейське обслуговування бюджетних коштів, та їх керівників за 

використання Їх співробітниками коштів місцевих бюджетів без згоди органів 

місцевого самоврядування (реєстр. N2 2479а від 03.07.2013), поданий народним 
депутатом України Левченком М.О., матиме опосередкований вплив на 

показники бюджету (може призвести до збільшення видатків бюджету на 

утримання засуджених осіб та збільшення доходів бюджету від надходження 

адміністративних штрафів у разі виявлення відповідних правопорушень). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 
2. Законопроект є таким, що не узгоджується з бюджетним 

законодавством, оскільки відповідальність посадових осіб 3 питань бюджету 

має встановлюватись лише за порушення бюджетного законодавства, визначені 

статтею 116 Бюджетного кодексу України. 
3. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

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

України «Про державні лотереї в Україні» щодо посилення державного 

контролю (реєстр. N!! 2299-д від 31.05.2013), поданий народними депутатами 
України Хомутинніком В.Ю., Вознюком Ю.В., Мироненком М.І., 

Царьовим О.А. 
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в себе таке порушення, відповідальність за яке пропонує встановити автор 

законопроекту. 

Поряд з тим, питання відповідальності органів Казначейства унормовано 
статтею 123 Бюджетного кодексу України. Зокрема, передбачено, що органи 
Казначейства несуть відповідальність за недотримання порядку казначейського 

обслуговування державного і місцевих бюджетів. Керівники органів 

Казначейства несуть персональну відповідальність у разі вчинення ними 

порушення бюджетного законодавства та невиконання вимог щодо 

казначейського обслуговування державного і місцевих бюджетів, встановлених 

Кодексом. 

Питання адміністративної відповідальності органів, що здійснюють 

казначейське обслуговування бюджетних коштів, за порушення бюджетного 

законодавства визначено статтею 164-12 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення. 

Про неузгодження законопроекту із законодавством, яке регулює 

бюджетні відносини, також відмічає Міністерство фінансів України та вважає 

порушене у законопроекті питання достатньо врегульованим діючими 

нормативно-правовими актами, а відтак не підтримує прийняття законопроекту. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України шодо встановлення відповідальності органів, що здійснюють 

казначейське обслуговування бюджетних коштів, та їх керівників за 

використання Їх співробітниками коштів місцевих бюджетів без згоди органів 

місцевого самоврядування (реєстр. N2 2479а від 03.07.2013), поданий народним 
депутатом України Левченком М.О., матиме опосередкований вплив на 

показники бюджету (може призвести до збільшення видатків бюджету на 

утримання засуджених осіб та збільшення доходів бюджету від надходження 

адміністративних штрафів у разі виявлення відповідних правопорушень). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 
2. Законопроект є таким, що не узгоджується з бюджетним 

законодавством, оскільки відповідальність посадових осіб 3 питань бюджету 

має встановлюватись лише за порушення бюджетного законодавства, визначені 

статтею 116 Бюджетного кодексу України. 
3. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

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

України «Про державні лотереї в Україні» щодо посилення державного 

контролю (реєстр. N!! 2299-д від 31.05.2013), поданий народними депутатами 
України Хомутинніком В.Ю., Вознюком Ю.В., Мироненком М.І., 

Царьовим О.А. 
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Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 
Законопроектом пропонується внести до Закону України «Про державні 

лотереї в Україні» зміни, спрямовані на недопущення проведення під виглядом 

державних лотерей незаконних азартних ігор. Для цього у проекті 

пропонується, зокрема, запровадити використання електронної системи 

прийняття ставок для всіх видів лотерей з введенням он-лайн та деякі ІНШІ 

віДІІовідні заходи. 

Проектом закону також вносяться зміни до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення в частині встановлення штрафів за прийняття 

ставок у лотерею від неповнолітніх осіб (від 1 оо до 550 неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян). Внаслідок цього можуть надійти додаткові 

доходи бюджету у вигляді штрафів при виявленні таких правопорушень. 

Крім того, законопроектом пропонується уточнити пункт 8 статті 15 
Закону України «Про державні лотереї в Україні» щодо уточнення цільового 

спрямування відрахувань, отриманих від проведення державних лотерей 

(а саме, спрямовувати зазначені кошти центральному органу виконавчої влади, 

що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері фізичної 
культури та спорту, на фінансування виключно будівництва і реконструкції 

спортивних об'єктів). Відповідно до чинної редакції цього IІУНКТУ такі кошти 

використовуються для фінансування державних об'єктів олімпійської 

підготовки, лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні 

захворювання, на фінансування культури та спорту. Однак, таке положення 

щодо цільового спрямування цих надходжень має унормовувати ся виключно 

бюджетним законодавством відповідно до вимог Бюджетного кодексу України 
(зокрема, статей 1,4 та 13). 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку 

законопроект підтримує з обов'язковим урахуванням наданих зауважень та 

зазначає, що реалізація положень законопроекту не призведе до зменшення 

надходжень державного бюджету і не потребуватиме додаткових видатків 
державного та місцевих бюджетів. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради у своєму 

висновку зазначає, що законопроект може бути прийнятий за основу з 

урахуванням висловлених зауважень та пропозицій. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про державні лотереї в Україні» щодо посилення державного контролю 

(реєстр. И!! 2299-д від 31.05.2013), поданий народними депутатами України 

Хомутинніком Б.Ю., Вознюком ю.в., Мироненком М.І., Царьовим О.А.: 

1) матиме опосередкований вплив на показники бюджету (може 

призвести до збільшення доходів бюджету від штрафів при виявленні 

відповідних правопорушень). У разі прийняття відповідного закону він може 

набирати чинності у терміни, визначені авторами законопроекту; 
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Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 
Законопроектом пропонується внести до Закону України «Про державні 

лотереї в Україні» зміни, спрямовані на недопущення проведення під виглядом 

державних лотерей незаконних азартних ігор. Для цього у проекті 

пропонується, зокрема, запровадити використання електронної системи 

прийняття ставок для всіх видів лотерей з введенням он-лайн та деякі ІНШІ 

віДІІовідні заходи. 

Проектом закону також вносяться зміни до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення в частині встановлення штрафів за прийняття 

ставок у лотерею від неповнолітніх осіб (від 1 оо до 550 неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян). Внаслідок цього можуть надійти додаткові 

доходи бюджету у вигляді штрафів при виявленні таких правопорушень. 

Крім того, законопроектом пропонується уточнити пункт 8 статті 15 
Закону України «Про державні лотереї в Україні» щодо уточнення цільового 

спрямування відрахувань, отриманих від проведення державних лотерей 

(а саме, спрямовувати зазначені кошти центральному органу виконавчої влади, 

що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері фізичної 
культури та спорту, на фінансування виключно будівництва і реконструкції 

спортивних об'єктів). Відповідно до чинної редакції цього IІУНКТУ такі кошти 

використовуються для фінансування державних об'єктів олімпійської 

підготовки, лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні 

захворювання, на фінансування культури та спорту. Однак, таке положення 

щодо цільового спрямування цих надходжень має унормовувати ся виключно 

бюджетним законодавством відповідно до вимог Бюджетного кодексу України 
(зокрема, статей 1,4 та 13). 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку 

законопроект підтримує з обов'язковим урахуванням наданих зауважень та 

зазначає, що реалізація положень законопроекту не призведе до зменшення 

надходжень державного бюджету і не потребуватиме додаткових видатків 
державного та місцевих бюджетів. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради у своєму 

висновку зазначає, що законопроект може бути прийнятий за основу з 

урахуванням висловлених зауважень та пропозицій. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про державні лотереї в Україні» щодо посилення державного контролю 

(реєстр. И!! 2299-д від 31.05.2013), поданий народними депутатами України 

Хомутинніком Б.Ю., Вознюком ю.в., Мироненком М.І., Царьовим О.А.: 

1) матиме опосередкований вплив на показники бюджету (може 

призвести до збільшення доходів бюджету від штрафів при виявленні 
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2) рекомендувати при доопрацюванні законопроекту абзац четвертий 

пункту 11 розділу І (ЩОДО змін до пункту 8 статті 15 Закону України «Про 
державні лотереї в Україні») привести у відповідність до Бюджетного кодексу 

України (зокрема, статтям 1,4 та 13). 
2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

ГОJIОСУВали: «за» - 33, «проти» - О, «утрималось» - 1. 

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

державного бюджету. 

2.1. СЛУХАЛИ: 
Інформацію Віце-президента Національної академії медичних наук 

України Цимбалюка В.І. про погодження перерозподілу деяких видатків 

державного бюджету, передбачених Національній академії медичних наук на 

2013 рік. 

Відмітили: 

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету надlИШЛО 

звернення Національної академії медичних наук України від 14.08.2013 
N!!. 2-06/1725 ЩОДО погодження перерозподілу деяких видатків державного 

бюджету, передбачених Національній академії медичних наук, відповідно до 

пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від] ].07.2013 N!!. 560-р 
«Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених 

Національній академії медичних наук 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 12.01.20]] N!!. 18 (із змінами 

від 21.03.2012 N!!. 217). 
Пунктом 1 розпорядження Уряду від 11.07.2013 N2560-p встановлено 

здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених 

Національній академії медичних наук на 2013 рік у загальному фонді 

державного бюджету, перерозподіл видатків шляхом: 

1) зменшення обсягу видатків розвитку за програмою 6561850 
«Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт та придбання обладнання для 

об'єктів, ЩО відносяться до сфери управління Національної академії медичних 

наук України» на 8.869,8 тис. гривень; 
2) збільшення обсягу видатків розвитку за нрограмою 6561040 

«Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, 
виконання робіт за державними ЦІЛьовими програмами і державним 
замовленням у сфері профілактики і лікування хвороб ЛЮДИНИ, Пlдготовка 
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здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених 

Національній академії медичних наук на 2013 рік у загальному фонді 
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1) зменшення обсягу видатків розвитку за програмою 6561850 
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наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та 

об'єктів, що становлять національне надбання» на 4.610 тис. гривень; 
3) збільшення обсягу видатків споживання за програмою 6561060 

«Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та 

нових медичних технологій, спеціалізована консультативно-поліКЛіНІчна 
допомога, що надається науково-дослідними установами Національної академії 

медичних наук України» на 4.259,8 тис. гривень, з них комунальні послуги та 
енергоносії - 655 тис. гривень. 

Пояснення щодо здійснення такого перерозподілу видатків державного 
бюджету наведено у матеріалах Національної академії медичних наук України. 

Зокрема, відмічається про необхідність забезпечення виплат надбавок науковим 

працівникам, які контактують у СВО1и роботі з активними формами 

туберкульозу. Крім того, для забезпечення на належному рівні діагностики та 

лікування туберкульозу і підтримання інфекційного контролю передбачено 
додаткові кошти на придбання медикаментів, перев'язувальних матеріалів, 

забезпечення технічного обслуговування високовартісного медичного 

обладнання та оплати комунальних послуг. 

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 11.07.2013р. Х!! 560-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 Національній академії медичних 
наук на 2013 рік у загальному фонді державного бюджету, що визначено пунктом 
1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.07.2013 Х!! 560-р, а саме: 

1) зменшення обсягу видатків розвитку за програмою 6561850 «Будівництво, 
реконструкція, капітальний ремонт та придбання обладнання для об'єктів, що 
відносяться до сфери управління Національної академії медичних наук У країни» 

на 8.869,8 тис. гривень; 
2) збільшення обсягу видатків розвитку за програмою 6561040 

«Фундаментальні дослідження, прикладні наУКОВІ І науково-технічні розробки, 
виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням 
у сфері профілактики і лікування хвороб людини, підготовка наукових кадрів, 
фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об'єктів, що становлять 

національне надбання» на 4.61 О тис. гривень; 
3) збільшення обсягу видатків споживання за програмою 6561060 

«Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та 
нових медичних технологій, спеціалізована консультативно-поліКЛІНІчна 
допомога, що надається науково-дослідними установами Національної академії 

медичних наук Україню> на 4.259,8 тис. гривень, з них комунальні послуги та 
енергоносії - 655 тис. гривень. 

Голосували: «за» - одноголосно. 
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2.2. СЛУХАЛИ: 
Інформацію заступника Міністра - керівника апарату Міністерства 

соціальної політики України Коломійця В.М. про погодження передачі у 

2013 році деяких бюджетних призначень Міністерству соціальної політики. 

Відмітили: 

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету надійшло 

звернення Міністерства соціальної політики У країни від 19.08.20 13р. 
N2 3733/0/1 0-13/04 щодо погодження передачі деяких бюджетних призначень 
Міністерству соціальної ПОЛІтики України відповідно до пункту 1 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.07.2013р. N2585-p 
«Про передачу у 2013 році деяких бюджетних призначень Міністерству 

соціальної політики». 

Відповідно до частини шостої статті 23 Бюджетного кодексу України 
передача бюджетних призначень від одного головного розпорядника коштів 
державного бюджету до іншого здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів 

України, погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. 

Відповідний порядок передачі бюджетних призначень затверджено постановою 

Кабінету Міністрів України від 12.01.2011р. N2 18 (із змінами від 2І.03.2012р. 

N2217). 
Пунктом 1 розпорядження Уряду від 17.07.2013р. N2 585-р встановлено 

здійснити передачу Міністерству соціальної політики бюджетних призначень, 

передбачених у 2013 році Міністерству надзвичайних ситуацій, за такими 

програмами: 

3202060 «Комплексне медико-санітарне забезпечення та ЛІкування 

онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних 

технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» 

у сумі 49.895,1 тис. гривень (загальний фонд, видатки споживання 

42.440 тис. гривень, видатки розвитку -7.455,1 тис. гривень); 
3201200 «Забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи» у сумі 157.500 тис. гривень (загальний фонд, 

видатки розвитку). 

Обгрунтування щодо такої передачі бюджетних призначень наведено у 

матеріалах Міністерства соціальної політики України, а саме зазначається, що 

для належного виконання функцій з організації соціального захисту громадян, 

ЯКІ постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, Міністерство 

соціальної політики визначено головним розпорядником коштів з цього 

напрямку. З метою уникнення розпорошення бюджетних коштів між різними 

органами влади та комплексного вирішення питань соціального захисту 

чорнобильців доцільно зосередити виконання всіх програм цього напрямку за 

одним головним розпорядником бюджетних коштів. 

Крім того, слід зазначити, що відповідно до Указу Президента України 
від 24 грудня 2012 року N2726 «Про деякі заходи з оптимізаЦІІ системи 

центральних органів виконавчої влади» Міністерство надзвичайних ситуацій 

України реорганізовано. 

191 

2.2. СЛУХАЛИ: 
Інформацію заступника Міністра - керівника апарату Міністерства 

соціальної політики України Коломійця В.М. про погодження передачі у 

2013 році деяких бюджетних призначень Міністерству соціальної політики. 
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До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету надійшло 

звернення Міністерства соціальної політики У країни від 19.08.20 13р. 
N2 3733/0/1 0-13/04 щодо погодження передачі деяких бюджетних призначень 
Міністерству соціальної ПОЛІтики України відповідно до пункту 1 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.07.2013р. N2585-p 
«Про передачу у 2013 році деяких бюджетних призначень Міністерству 

соціальної політики». 

Відповідно до частини шостої статті 23 Бюджетного кодексу України 
передача бюджетних призначень від одного головного розпорядника коштів 
державного бюджету до іншого здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів 

України, погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. 

Відповідний порядок передачі бюджетних призначень затверджено постановою 

Кабінету Міністрів України від 12.01.2011р. N2 18 (із змінами від 2І.03.2012р. 

N2217). 
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3202060 «Комплексне медико-санітарне забезпечення та ЛІкування 

онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних 

технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» 

у сумі 49.895,1 тис. гривень (загальний фонд, видатки споживання 

42.440 тис. гривень, видатки розвитку -7.455,1 тис. гривень); 
3201200 «Забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи» у сумі 157.500 тис. гривень (загальний фонд, 

видатки розвитку). 

Обгрунтування щодо такої передачі бюджетних призначень наведено у 

матеріалах Міністерства соціальної політики України, а саме зазначається, що 

для належного виконання функцій з організації соціального захисту громадян, 

ЯКІ постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, Міністерство 

соціальної політики визначено головним розпорядником коштів з цього 

напрямку. З метою уникнення розпорошення бюджетних коштів між різними 

органами влади та комплексного вирішення питань соціального захисту 

чорнобильців доцільно зосередити виконання всіх програм цього напрямку за 

одним головним розпорядником бюджетних коштів. 

Крім того, слід зазначити, що відповідно до Указу Президента України 
від 24 грудня 2012 року N2726 «Про деякі заходи з оптимізаЦІІ системи 

центральних органів виконавчої влади» Міністерство надзвичайних ситуацій 

України реорганізовано. 
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В обговоренні питання взяли участь народні депутати України - члени 

Комітету з питань бюджету Гєллєр Є.Б., Калетник О.М., Пресман О.с., а також 

заступник Міністра - керівник апарату Міністерства соціальної політики 

України Коломієць В.М. 

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

вніс пропозицію підтримати перерозподіл видатків державного бюджету, 

встановлений пунктом пунктом 1 розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 17.07.2013р. N2585-p. 

УХВАЛИЛИ: 

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

погодити передачу Міністерству соціальної політики бюджетних 
призначень, передбачених у 2013 році Міністерству надзвичайних ситуацій, що 
визначено пунктом 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 

17.07.2013р. N!!585-p, за такими програмами: 
3202060 «Комплексне медико-санітарне забезпечення та лікування 

онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних 

технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» 
у сумі 49.895,1 тис. гривень (загальний фонд, видатки споживання 

42.440 тис. гривень, видатки розвитку -7.455,1 тис. гривень); 
3201200 «Забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи» у сумі 157.500 тис. гривень (загальний фонд, 

видатки розвитку). 

Голосували: «За» - одноголосно. 

2.3. СЛУХАЛИ: 
Інформацію директора фінансового департаменту Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України Касіяника А.В. про погодження перерозподілу деяких видатків 

державного бюджету, передбачених Міністерству регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства на 2013 рік. 

Відмітили: 

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету надійшло 

звернення Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово
комунального господарства України від 22.08.2013р. N!! 717-13211 щодо 

погодження перерозподілу деяких видатків державного бюджету, передбачених 

Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства, відповідно до пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 01.08.2013р. N!! 588-р «Про перерозподіл деяких видатків 

державного бюджету, передбачених Міністерству регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства на 2013 рік». 
Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу УкраїНІ! у 

межах загального обсягу бюджетних призначень ГОЛОВНОl'О РОЗlJорядника 

бюджетних коштів перерозподіл видатків державного бюджету за бюджетними 
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від 17.07.2013р. N2585-p. 
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Бюджетного кодексу України: 
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призначень, передбачених у 2013 році Міністерству надзвичайних ситуацій, що 
визначено пунктом 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 
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звернення Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово
комунального господарства України від 22.08.2013р. N!! 717-13211 щодо 
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програмами здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України, 

погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. 

Відповідний порядок перерозподілу видатків бюджету затверджено 

постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 N!! 18 (із змінами 

від 21.03.20 12р. N!! 217). 
Пунктом 1 розпорядження Уряду від 01.08.2013р. N!! 588-р встановлено 

здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених 

Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства на 2013 рік у загальному фонді державного бюджету, 

перерозподіл видатків шляхом: 

1) зменшення обсягу видатків споживання за програмою 2751470 
«Здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом 

громадян, які потребують поліпшення житлових умов» на 150.000 тис. гривень; 
2) збільшення обсягу видатків розвитку за програмами: 
2751880 «Будівництво, реконструкція, проведення проектних і ремонтних 

робіт на пріоритетних об'єктах державного та регіонального значення, які 

перебувають у незадовільному стані і потребують невідкладного проведення 

зазначених робіт, та придбання обладнання, а також на курортах державного 

значення» на 41.472,206 тис. гривень; 
2751190 «Надання державної підтримки для будівництва (придбання) 

доступного житла» на 108.527,794 тис. гривень. 
Слід зазначити, що бюджетна програма 2751880 «Будівництво, 

реконструкція, проведення проектних і ремонтних робіт на пріоритетних 

об'єктах державного та регіонального значення, які перебувають у 

незадовільному стані і потребують невідкладного проведення зазначених робіт, 

та придбання обладнання, а також на курортах державного значення» визначена 

в результаті здійснення передачі державних капітальних видатків від 

Міністерства фінансів України Міністерству регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства на підставі розпоряджень 

Кабінету Міністрів України від 11.02.2013р. N!! 76-р «Деякі питання 

використання у 2013 році державних капітальних видатків» (із змінами) та 

від 03.07.2013р. N!! 472-р «Про перерозподіл деяких видатків та передачу 

бюджетних призначень, передбачених у 2013 році Міністерству фінансів» 

(із змінами). 

Пояснення щодо здійснення запропонованого перерозподілу видатків 

державного бюджету наведено у матеріалах Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. 
Зокрема, відмічається про необхідність збільшення державної підтримки на 

будівництво (придбання) доступного житла, а також завершення спорудження 

житлових будинків для молодих сімей у Волинській, Житомирський, 

Луганській, Одеській та Хмельницькій областях в результаті економії 

бюджетних коштів, передбачених на здешевлення вартості іпотечних кредитів 

(згідно з частиною другою статті 55 Бюджетного кодексу України видатки 
загального фонду державного бюджету на компенсацію процентів, сплачуваних 

банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими 

громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла визначено 
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здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених 

Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства на 2013 рік у загальному фонді державного бюджету, 
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робіт на пріоритетних об'єктах державного та регіонального значення, які 

перебувають у незадовільному стані і потребують невідкладного проведення 

зазначених робіт, та придбання обладнання, а також на курортах державного 

значення» на 41.472,206 тис. гривень; 
2751190 «Надання державної підтримки для будівництва (придбання) 

доступного житла» на 108.527,794 тис. гривень. 
Слід зазначити, що бюджетна програма 2751880 «Будівництво, 

реконструкція, проведення проектних і ремонтних робіт на пріоритетних 

об'єктах державного та регіонального значення, які перебувають у 

незадовільному стані і потребують невідкладного проведення зазначених робіт, 

та придбання обладнання, а також на курортах державного значення» визначена 

в результаті здійснення передачі державних капітальних видатків від 

Міністерства фінансів України Міністерству регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства на підставі розпоряджень 

Кабінету Міністрів України від 11.02.2013р. N!! 76-р «Деякі питання 

використання у 2013 році державних капітальних видатків» (із змінами) та 

від 03.07.2013р. N!! 472-р «Про перерозподіл деяких видатків та передачу 

бюджетних призначень, передбачених у 2013 році Міністерству фінансів» 

(із змінами). 

Пояснення щодо здійснення запропонованого перерозподілу видатків 

державного бюджету наведено у матеріалах Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. 
Зокрема, відмічається про необхідність збільшення державної підтримки на 

будівництво (придбання) доступного житла, а також завершення спорудження 

житлових будинків для молодих сімей у Волинській, Житомирський, 

Луганській, Одеській та Хмельницькій областях в результаті економії 

бюджетних коштів, передбачених на здешевлення вартості іпотечних кредитів 

(згідно з частиною другою статті 55 Бюджетного кодексу України видатки 
загального фонду державного бюджету на компенсацію процентів, сплачуваних 

банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими 

громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла визначено 
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захищеними видатками). 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати У країни - члени 

Комітету з питань бюджету Гєллєр Є.Б., Калетник О.М., Пресман О.с., а також 

директор фінансового департаменту Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України Касіяник А.В. 

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 01.08.2013р. N2 588-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 регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства на 2013 рік у 

загальному фонді державного бюджету, що визначено пунктом 1 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.08.2013р. N2 588-р, а саме: 

1) зменшення обсягу видатків споживання за програмою 2751470 
«Здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом 

громадян, які потребують поліпшення житлових умов» на 150.000 тис. гривень; 
2) збільшення обсягу видатків розвитку за програмами: 
2751880 «Будівництво, реконструкція, проведення проектних і ремонтних 

робіт на пріоритетних об'єктах державного та регіонального значення, які 

перебувають у незадовільному стані і потребують невідкладного проведення 

зазначених робіт, та придбання обладнання, а також на курортах державного 

значення» на 41.4 72,206 тис. гривень; 
2751190 «Надання державної підтримки для будівництва (придбання) 

доступного житла» на 108.527,794 тис. гривень. 

Голосували: «зю) - одноголосно. 

2.4. СЛУХАЛИ: 
Інформацію Першого заступника Голови Державної реєстраційної 

служби України Завальної І.І. про погодження перерозподілу видатків 

державного бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень, 

передбачених у 2013 році Міністерству юстиції у загальному фонді державного 
бюджету. 

Відмітили: 

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету надlИШЛО 

звернення Міністерства юстиції України від 19.08.2013 N2 7586-0-4-13/6.1 щодо 
погодження перерозподілу видатків державного бюджету згідно із пунктом 1 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. N2524-p 
«Про перерозподіл деяких видатків державного бюджсту, передбачених 

Міністерству юстиції на 2013 рік». 
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захищеними видатками). 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати У країни - члени 

Комітету з питань бюджету Гєллєр Є.Б., Калетник О.М., Пресман О.с., а також 

директор фінансового департаменту Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України Касіяник А.В. 

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 01.08.2013р. N2 588-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 регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства на 2013 рік у 

загальному фонді державного бюджету, що визначено пунктом 1 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.08.2013р. N2 588-р, а саме: 

1) зменшення обсягу видатків споживання за програмою 2751470 
«Здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом 

громадян, які потребують поліпшення житлових умов» на 150.000 тис. гривень; 
2) збільшення обсягу видатків розвитку за програмами: 
2751880 «Будівництво, реконструкція, проведення проектних і ремонтних 

робіт на пріоритетних об'єктах державного та регіонального значення, які 

перебувають у незадовільному стані і потребують невідкладного проведення 

зазначених робіт, та придбання обладнання, а також на курортах державного 

значення» на 41.4 72,206 тис. гривень; 
2751190 «Надання державної підтримки для будівництва (придбання) 

доступного житла» на 108.527,794 тис. гривень. 

Голосували: «зю) - одноголосно. 

2.4. СЛУХАЛИ: 
Інформацію Першого заступника Голови Державної реєстраційної 

служби України Завальної І.І. про погодження перерозподілу видатків 

державного бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень, 

передбачених у 2013 році Міністерству юстиції у загальному фонді державного 
бюджету. 

Відмітили: 

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету надlИШЛО 

звернення Міністерства юстиції України від 19.08.2013 N2 7586-0-4-13/6.1 щодо 
погодження перерозподілу видатків державного бюджету згідно із пунктом 1 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. N2524-p 
«Про перерозподіл деяких видатків державного бюджсту, передбачених 

Міністерству юстиції 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 

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 
И!! 18 (зі змінами). 

Пунктом 1 розпорядження Уряду від 24.07.2013 р. И!! 524-р встановлено 

здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених 

Міністерству юстиції на 2013 рік у загальному фонді державного бюджету, 
перерозподіл видатків у сумі 914,7 тис. гривень шляхом зменшення обсягу 
видатків споживання та встановлення видатків розвитку за програмою 3602010 
«Керівництво та управління у сфері державної реєстрації». 

Міністерству фінансів доручено після погодження зазначеного 

перерозподілу видатків забезпечити внесення відповідних змін до розпису 

державного бюджету. 

В обrpунтуванні щодо зазначеного перерозподілу видатків державного 

бюджету, наведеному у матеріалах Міністерства юстиції України, зокрема 

зазначено про необхідність погашення кредиторської заборгованості за 

придбане у ІУ кварталі 2012 року устаткування для автоматичного оброблення 
інформації. 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати України - члени 

Комітету з питань бюджету Гєллєр Є.Б., Калетник О.М., Пресман о.с., а також 

Перший заступник Голови Державної реєстраційної служби України 

Завальна І.1. 

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 24.07.2013 р. И!! 524-р. 

УХВАЛИЛИ: 

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

погодити здійснення в межах загального обсягу бюджетних призначень, 

передбачених у 2013 році Міністерству юстиції в загальному фонді державного 
бюджету, перерозподіл видатків у сумі 914,7 тис. гривень шляхом зменшення 
обсягу видатків споживання та встановлення видатків розвитку за 

програмою 3602010 «Керівництво та управління у сфері державної реєстрації», 
ЩО визначено пунктом 1 розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 24.07.2013 р. И!! 524-р. 

Голосували: «зю> - 33, «проти» - О, «утрималось» - 1. 
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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 

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 
И!! 18 (зі змінами). 

Пунктом 1 розпорядження Уряду від 24.07.2013 р. И!! 524-р встановлено 

здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених 

Міністерству юстиції на 2013 рік у загальному фонді державного бюджету, 
перерозподіл видатків у сумі 914,7 тис. гривень шляхом зменшення обсягу 
видатків споживання та встановлення видатків розвитку за програмою 3602010 
«Керівництво та управління у сфері державної реєстрації». 

Міністерству фінансів доручено після погодження зазначеного 

перерозподілу видатків забезпечити внесення відповідних змін до розпису 

державного бюджету. 

В обrpунтуванні щодо зазначеного перерозподілу видатків державного 

бюджету, наведеному у матеріалах Міністерства юстиції України, зокрема 

зазначено про необхідність погашення кредиторської заборгованості за 

придбане у ІУ кварталі 2012 року устаткування для автоматичного оброблення 
інформації. 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати України - члени 

Комітету з питань бюджету Гєллєр Є.Б., Калетник О.М., Пресман о.с., а також 

Перший заступник Голови Державної реєстраційної служби України 

Завальна І.1. 

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 24.07.2013 р. И!! 524-р. 

УХВАЛИЛИ: 

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

погодити здійснення в межах загального обсягу бюджетних призначень, 

передбачених у 2013 році Міністерству юстиції в загальному фонді державного 
бюджету, перерозподіл видатків у сумі 914,7 тис. гривень шляхом зменшення 
обсягу видатків споживання та встановлення видатків розвитку за 

програмою 3602010 «Керівництво та управління у сфері державної реєстрації», 
ЩО визначено пунктом 1 розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 24.07.2013 р. И!! 524-р. 

Голосували: «зю> - 33, «проти» - О, «утрималось» - 1. 
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2.5. СЛУХАЛИ: 
Інформацію заступника Міністра фінансів України Рибака с.о. про 

погодження передачі окремих бюджетних призначень, передбачених 

Міністерству фінансів України на 2013 рік. 

Відмітили: 

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету надlИШЛО 

звернення Міністерства фінансів України від 20.08.2013 N!! 31-05150-02-2/24828 
щодо погодження розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 
N!! 568-р «Про внесення зміни до пункту 22 додатка 1 до розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2013 р. N!! 76». 

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 N!! 18 (зі змінами від 21.03.2012 N2217). 
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 N!! 568-р 

шляхом внесення змін до пункту 22 додатку N!!1 до розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 11.02.2013 N!! 76-р «Деякі питання використання у 

2013 році державних капітальних видатків» (із змінами, внесенu/wи 

розnорядження.ми Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 м! 149-р, 

від 29.04.2013 м! 369-р, від 27.05.2013 м! 376-р, від 12.06.2013 м! 418-р та 
від 19.06.2013 м! 480-р) встановлюється додатково новий напрям (завершення 
будівництва та введення в експлуатацію житлового будинку по вул. 

Гастелло, 15, у м. Хмельницько.му (друга черга)) використання видатків 

розвитку Хмельницькою обласною державною адміністрацією в межах 

бюджетних призначень, 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», без збільшення суми такої передачі. 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати України - члени 

Комітету з питань бюджету Гєллєр Є.Б., Чорноволенко О.В., Пресман о.с. 

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

вніс пропозицію підтримати перерозподіл видатків державного бюджету, 

встановлений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 
N!! 568-р. 

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

Бюджетного кодексу: 
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2.5. СЛУХАЛИ: 
Інформацію заступника Міністра фінансів України Рибака с.о. про 

погодження передачі окремих бюджетних призначень, передбачених 

Міністерству фінансів України на 2013 рік. 

Відмітили: 

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету надlИШЛО 

звернення Міністерства фінансів України від 20.08.2013 N!! 31-05150-02-2/24828 
щодо погодження розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 
N!! 568-р «Про внесення зміни до пункту 22 додатка 1 до розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2013 р. N!! 76». 

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 N!! 18 (зі змінами від 21.03.2012 N2217). 
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 N!! 568-р 

шляхом внесення змін до пункту 22 додатку N!!1 до розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 11.02.2013 N!! 76-р «Деякі питання використання у 

2013 році державних капітальних видатків» (із змінами, внесенu/wи 

розnорядження.ми Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 м! 149-р, 

від 29.04.2013 м! 369-р, від 27.05.2013 м! 376-р, від 12.06.2013 м! 418-р та 
від 19.06.2013 м! 480-р) встановлюється додатково новий напрям (завершення 
будівництва та введення в експлуатацію житлового будинку по вул. 

Гастелло, 15, у м. Хмельницько.му (друга черга)) використання видатків 

розвитку Хмельницькою обласною державною адміністрацією в межах 

бюджетних призначень, 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», без збільшення суми такої передачі. 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати України - члени 

Комітету з питань бюджету Гєллєр Є.Б., Чорноволенко О.В., Пресман о.с. 

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

вніс пропозицію підтримати перерозподіл видатків державного бюджету, 

встановлений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 
N!! 568-р. 

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

Бюджетного кодексу: 
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погодити здійснення в межах загального обсягу видатків розвитку за 

загальним фондом державного бюджету, передбачених Міністерству фінансів у 

2013 році за бюджетною 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», передачі бюджетних 

призначень Хмельницькій обласній державній адміністрації з урахуванням 

уточнення напрямів використання бюджетних КОШТІв відповідно до 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 N!! 568-р 
«Про внесення зміни до пункту 22 додатка 1 до розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 11 лютого 2013 р. N!! 76». 

Голосували: «зю) - 33, «проти» - О, «утрималось» - 1. 

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

погодження передачі бюджетних призначень, передбачених Міністерству 

фінансів України на 2013 рік. 

Відмітили: 

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету надlИШЛО 

звернення Міністерства фінансів України від 20.08.2013 N!! 31-05150-02-2/24828 
щодо погодження розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 
N!! 592-р «Про внесення змін у додаток 2 до розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 3 липня 2013 р. N!! 472». 

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 N!! 18 (зі змінами від 21.03.2012 N!!217). 
Розпорядженням Уряду від 01.08.2013 N!! 592-р шляхом внесення змін у 

додаток 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.07.2013 N!! 472-р 
«Про перерозподіл деяких видатків та передачу бюджетних призначень, 

передбачених у 2013 році Міністерству фінансів»: 
- встановлюється здійснення передачі бюджетних нризначень (видатки 

розвитку), 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 
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погодити здійснення в межах загального обсягу видатків розвитку за 

загальним фондом державного бюджету, передбачених Міністерству фінансів у 

2013 році за бюджетною 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», передачі бюджетних 

призначень Хмельницькій обласній державній адміністрації з урахуванням 

уточнення напрямів використання бюджетних КОШТІв відповідно до 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 N!! 568-р 
«Про внесення зміни до пункту 22 додатка 1 до розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 11 лютого 2013 р. N!! 76». 

Голосували: «зю) - 33, «проти» - О, «утрималось» - 1. 

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

погодження передачі бюджетних призначень, передбачених Міністерству 

фінансів України на 2013 рік. 

Відмітили: 

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету надlИШЛО 

звернення Міністерства фінансів України від 20.08.2013 N!! 31-05150-02-2/24828 
щодо погодження розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 
N!! 592-р «Про внесення змін у додаток 2 до розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 3 липня 2013 р. N!! 472». 

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 N!! 18 (зі змінами від 21.03.2012 N!!217). 
Розпорядженням Уряду від 01.08.2013 N!! 592-р шляхом внесення змін у 

додаток 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.07.2013 N!! 472-р 
«Про перерозподіл деяких видатків та передачу бюджетних призначень, 

передбачених у 2013 році Міністерству фінансів»: 
- встановлюється здійснення передачі бюджетних нризначень (видатки 

розвитку), 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 
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медичного обладнання, підтримка реформування системи охорони здоров'я», 

Дніпропетровській обласній державНlИ аДМІНІстрації в обсязі 

21802,6 тис. гривень для оплати за виконані у 2012 році роботи з будівництва 
Дніпропетровського метрополітену та коригування проекту «Будівництво 

першої черги метрополітену в м. Дніпропетровську», виключивши, при цьому, 

в такому ж обсязі бюджетні призначення, попередньо передані Міністерству 

інфраструктури України розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 03.07.2013 N!! 472-р (зазначена передача здійснюється у зв 'язку з тии, що 
відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.11.2012 
М 956-р ЦІЛІСНИЙ }\юйновий комплекс дп «Дніпропетровська дирекція 

будівництва метрополітену» переданий до сфери уnравліm/я 

Д//іnроnетровської обласної державної' адміністрації); 

- уточнюються напрями (об'єкти) передачі бюджетних призначень 

Волинській обласній державній адміністрації 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'ю). 

Слід відмітити, що відповідно до пункту 7 Порядку передачі бюджетних 
призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету, 

затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 N!! 18 
(зі змінами від 21.03.2012 N!!217) головному розпоряднику коштів державного 
бюджету належить надавати Комітету з питань бюджету обrрунтування щодо 

зазначеної передачі бюджетних призначень. 

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

вніс пропозицію підтримати перерозподіл видатків державного бюджету, 

встановлений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 
N!! 592-р. 

УХВАЛИЛИ: 

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

погодити здійснення в межах загального обсягу видатків розвитку за 

загальним фондом державного бюджету, передбачених Міністерству фінансів у 

2013 році за бюджетною 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», передачі бюджетних 

призначень Дніпропетровській обласній державній адміністрації в обсязі 
21802,6 тис. гривень для оплати за виконані у 2012 році роботи з будівництва 
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медичного обладнання, підтримка реформування системи охорони здоров'я», 

Дніпропетровській обласній державНlИ аДМІНІстрації в обсязі 

21802,6 тис. гривень для оплати за виконані у 2012 році роботи з будівництва 
Дніпропетровського метрополітену та коригування проекту «Будівництво 

першої черги метрополітену в м. Дніпропетровську», виключивши, при цьому, 
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встановлений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 
N!! 592-р. 

УХВАЛИЛИ: 

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

погодити здійснення в межах загального обсягу видатків розвитку за 

загальним фондом державного бюджету, передбачених Міністерству фінансів у 
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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 Дніпропетровській обласній державній адміністрації в обсязі 
21802,6 тис. гривень для оплати за виконані у 2012 році роботи з будівництва 
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Дніпропетровського метрополітену та коригування проекту «Будівництво 

першої черги метрополітену в м. Дніпропетровську» за рахунок виключення в 

такому ж обсязі відповідних бюджетних призначень, попередньо переданих 

Міністерству інфраструктури України розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 03.07.2013 N!! 472-р, та уточнення напрямів (об'єктів) передачі 

бюджетних призначень Волинській обласній державній адміністрації, що 

визначено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 N!! 592-р 
«Про внесення змін у додаток 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 3 липня 2013 р. N!!472». 

Голосували: «За» - одноголосно. 

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

погодження передачі окремих бюджетних призначень, передбачених 

Міністерству фінансів України на 2013 рік. 

Відмітили: 

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету надшшло 

звернення Міністерства фінансів України від 02.09.2013 N!! 31-05150-02-2/25742 
про погодження змІН щодо передачі бюджетних призначень згідно 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.08.2013 N!! 631-р 
«Про внесення змін до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 11 лютого 
2013 р. N!! 76 і від 3 липня 2013 р. N!! 472». 

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 N!! 18 (зі змінами від 21.03.2012 N!! 217). 
Розпорядженням Уряду від 21.08.2013 N!! 631-р шляхом внесення змін у 

додатки до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 11.02.2013 N!! 76-р 
«Деякі питання використання у 2013 році державних капітальних видатків» 
(із змінами) та від 03.07.2013 N!! 472-р «Про перерозподіл деяких видатків та 
передачу бюджетних призначень, передбачених у 2013 році Міністерству 

фінансів» (із змінами) уточнюється формулювання напрямів (об'єктів) 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 інститугу раку, 

будівництво спортивних споруд з штучним льодом, придбання медичного 

автотранспорту та медичного обладнання, lІідтримка реформування системи 

охорони здоров'я». Так, зокрема, даним розпорядженням Уряду передбачається 

уточнення викладу напрямів використання відповідних коштів по 
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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 інститугу раку, 
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Дніпропетровській, Донецькій, Івано-Франківській, Луганській, Одеській, 

Полтавській, Сумській, Тернопільській і Хмельницькій облдержадміністраціях 

та Міністерству фінансів України. 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати України - члени 

Комітету з питань бюджету Гєллєр Є.Б., Медуниця 0.8., Чорноволенко О.В., 
Калетник О.М., Пресман О.С, а також заступник Міністра фінансів України 

Рибак СО. 

Голова підкомітету з питань видатків державного бюджету Пресман О.С 

вніс пропозицію підтримати перерозподіл видатків державного бюджету, 

встановлений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21.08.2013 
NQ 631-р. 

УХВАЛИЛИ: 

За наслідками розгляду та керуючись вимогами частини шостої статті 23 
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 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», передачі бюджетних 

призначень головним розпорядникам коштів державного бюджету з 

урахуванням уточнення напрямів використання бюджетних коштів відповідно 

до розпорядження Кабінету Міністрів У країни від 21.08.2013 NQ 6З1-р 
«Про внесення змін до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 11 лютого 
201З р. N2 76 і від З липня 2013 р. NQ 472». 

Голосували: «зю) - ЗІ, «проти» - 2, «утрималось» - 1. 

З.СЛУХАЛИ: 

Інформацію заступника Голови Рахункової палати Яременка О.С про звіт 

Рахункової палати за 2012 рік. 

Відмітили: 

Статтею З5 Закону України «Про Рахункову палату» визначено: 

«Рахункова палата щорічно не пізніше 1 грудня подає Верховній Раді України 
загальний письмовий звіт про результати виконання доручень Верховної Ради 

України, проведених перевірок, ревізій та обслідувань, а також про витрати на 

цю діяльність. Звіт Рахункової палати, затверджений Верховною Радою 

України, публікується у виданнях Верховної Ради України». 

За дорученням Голови Верховної Ради України звіт Рахункової палати за 

2012 рік (далі - Звіт) направлено для розгляду до Комітету Верховної Ради 
України з питань бюджету (вх. М04-14110-168743 від 05.07.2013). 
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За інформацією Рахункової палати Звіт було роздано народним депутатам 
України 4 липня 2013 року перед початком пленарного засідання. 

У звітному періоді діяльність Рахункової палати була спрямована на 

реалізацію завдань та положень, що передбачені Конституцією України, 

Законом України «Про Рахункову палату», Бюджетним кодексом України, 

іншими нормативно-правовими актами України. 

Відповідно до матеріалів Звіту основними напрямами контрольно

аналітичної діяльності Рахункової палати у 2012 році були: фінансова та 

бюджетна політика; правове забезпечення; оборона та правоохоронна 

діяльність; АПК, природоохоронна діяльність та надзвичайні ситуації; 

державний борг, міжнародна діяльність та фінансові установи; наука та 

гуманітарна сфера; соціальна політика; промисловість, виробнича 
інфраструктура та державна власність; використання коштів державного 
бюджету в регіонах. 

Довідка про окремі показники діяльності Рахункової палати за 

2009 - 2012 роки, підготовлена у секретаріаті Комітету, роздана народним 
депутатам України - членам Комітету з питань бюд:жету .. 

В межах компетенції Рахунковою палатою у звітному періоді здійснено 

896 контрольно-аналітичних та експертних заходів (складено акти і довідки), за 

результатами яких підготовлено 116 звітів (для порівняння: у 2009-2012 роках 
було здійснено відповідно 1199, 970 і 1002 таких заходів). Загалом перевірено 
903 об'єкти (перелік наведено у додатку 2 до Звіту). За наслідками проведення 
таких заходів підготовлено та направлено до вищих органів законодавчої і 

виконавчої влади, установ, організацій, підприємств 429 звітів, висновків, 
інформацій, актів та листів для відповідного реагування, усунення виявлених 

порушень і недоліків, а також для відшкодування втрат і збитків, заподіяних 

державному бюджету. 

До Верховної Ради України направлено 113 документів, Президенту 

України - 12, народним депутатам України - 13, Кабінету Міністрів України -
87, органам прокуратури та іншим правоохоронним органам - 13, Міністерству 
фінансів України 11, іншим міністерствам та центральним органам 

виконавчої влади 155, установам, організаціям, підприємствам 

25 документів. 
У частині здійснення аналізу бюджетного процесу і контролю за 

виконанням державного бюджету Рахунковою палатою підготовлено і надано 

Верховній Раді України висновки щодо виконання державного бюджету за 

2011 рік, І квартал, І півріччя і 9 місяців 2012 року, а також висновки і 

пропозиції за результатами аналізу та експертизи проекту Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2013 рік». 
За результатами перевірок використання бюджетних коштів на виконання 

20 державних цільових програм Рахунковою палатою підготовлено 20 звітів 
(17 відсотків іХ загальної кількості). 

На засіданнях Колегії Рахункової палати розглядалися контрольно

аналітичні питання, підготовлені на виконання постанов або доручень 

Верховної Ради України, запитів народних депутатів України, за якими 

Верховна Рада України приймала відповідні рішення. 
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Крім того, за рішенням Колегії Рахункової палати на основі матеріалів 

контрольно-аналітичних та експертних заходів підготовлено та роздано 

народним депутатам у сесійній залі 7 інформаційних бюлетенів Рахункової 
палати (перелік наведено у додатку 1 до Звіту). 

Представники Рахункової палати впродовж року взяли участь у 

45 засіданнях комітетів Верховної Ради України, під час яких на розгляд 
народних депутатів України було винесено 67 питань за результатами 

здійснених Рахунковою палатою контрольно-аналІТИЧНИХ та експертних 

заходів. 

У ході проведення контрольно-аналітичних та експертних заходів 

виявлено бюджетних правопорушень (незаконного, у тому числі нецільового), 

неефективного використання коштів державного бюджету та державних 

цільових фондів на загальну суму 12,94 МЛРД.грн. (для порівняння у 201 1 році-
23,46 Jwлрд грн). З цієї суми незаконне використання коштів, у тому числі 

нецільове, становило 4,8 млрд грн. (у 2011 році - 9,7 млрд грн), неефективне -
8,1 млрд грн <у 2011 році - 13, 7 млрд грн). 

Згідно з матеріалами Звіту, зменшення обсягів виявлених порушень 

бюджетного законодавства та неефективного використання бюджетних коштів, 

порівняно з 2011 роком, зумовлене тим, що у звітному періоді контрольна 
діяльність Рахункової палати спрямовувалась на проведення контрольно

аналітичних заходів із метою встановлення реального стану справ із 

виконанням постанов і висновків Колегії Рахункової палати та стимулювання 

усунення виявлених порушень і недоліків, підвищення дієвості та ефективності 

переВІРОК. 

Протягом 2012 року Рахунковою палатою направлено до Генеральної 
прокуратури України для прийняття рішення в порядку статті 97 Кримінально
процесуального кодексу України і застосування заходів прокурорського 

реагування загалом 13 матеріалів, у тому числі: за рішенням Колегії Рахункової 
палати до Генеральної прокуратури України надіслано 2 матеріали, за запитами 
Генеральної прокуратури - 11 матеріалів. Загалом відповідно до Звіту у 3-х 

випадках матеріали Рахункової палати приєднані до кримінальних справ, 

внесено 4 подання, два з яких задоволено, у 3-х випадках відмовлено в 

порушенні кримінальної справи, за однією справою наразі проводиться 

прокурорська перевірка, за іншими матеріалами Генеральною прокуратурою 

заходи реагування не вживалися за відсутності підстав. 

Згідно з матеріалами Звіту через засоби масової інформації Рахункова 

палата протягом 2012 року оперативно інформувала широкі кола громадськості 
про результати здійснення нею контрольно-аналітичних та експертних заходів. 

Було підготовлено і розповсюджено 112 офіційних повідомлень щодо 

результатів здійснення Рахунковою палатою контрольно-аналітичних та 

експертних заходів, 1 О офіційних повідомлень щодо міжнародних заходів та 
подій за участю Рахункової палати. Загалом у засобах масової інформації 

ВІІРОДОВЖ року було оприлюднено 8601 матеріал, пов'язаний з діяльністю 

Рахункової палати або посиланням на неї (у 2011 році - 12175). 
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Керуючись статгею 6 Закону України «Про Рахункову палату» Рахункова 
палата у 2012 році здійснювала міжнародне співробітництво за такими 
основними напрямами: 

участь у заходах Міжнародної та Європейської організацій вищих органів 

фінансового контролю (ВОФК) INTOSAI 1 та EUROSAI2; 

забезпечення діяльності Спеціальної групи EUROSAI з аудиту коштів, 

виділених на попередження та ліквідацію наслідків катастроф; 

участь у роботі Ради керівників ВОФК держав-учасниць СНД; 

налагодження та розвиток двостороннього багатостороннього 

співробітництва з іноземними ВОФК; 

поглиблення співпраці з міжнародними організаціями. 

Невід'ємним елементом двостороннього співробітництва з вищими 

органами фінансового контролю іноземних держав було проведення паралельних 

аудитів. 

Законом України «Про Державний бюджет України на 2012 рію> (із 

внесеними змінами) бюджетні призначення Рахунковій палаті на 2012 рік 
затверджені в сумі 74210,4 тис. грн, уточнений план за видатками -
85762 тис. грн, касові видатки становили 85488,3 ТИС.грн. (довідково: 

у 2011 році касові видатки становuли 68432,8 тис. грн, у 2010 році 

7221 1,9 тис. гри), з них: 
за кодом 6511 О 1 О «Керівництво та управління у сфері контролю за 

виконанням державного бюджету» - 75488,9 тис. грн (у 2011 році 

68334,7 тис. грн; у 2010 році - 72103,2 тис. грн); 
за кодом 6511800 «Здійснення заходів, виконання робіт та надання послуг 

щодо зміцнення матеріально-технічної бази Рахункової палати» (нова 

програма) - 9999,4 тис. гривень. 
Станом на 31.12.2012 р. фактична чисельність працівників Рахункової 

палати становила 454 особи (або 84 відсотка від затвердженої штатної 

чисельності), з них 424 - державні службовці. Порівняно з 2011 роком загальна 
кількість працівників зменшилася на 4 особи. 

Протягом 2012 року проводилась активна робота, спрямована на 

поновлення повноважень Рахункової палати в частині контролю за 

надходженням коштів до державного бюджету. В результаті пропозиції щодо 

внесення відповідних змін до статті 98 Конституції України були розглянуті та 
підтримані у вересні 2012 року на засіданні Конституційної Асамблеї. Поданий 
Президентом України на розгляд Верховної Ради України проект Закону 

України про внесення змін до статті 98 Конституції України з пропозицією 
викласти цю статтю у такій редакції: «Контроль від імені Верховної Ради 

України за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх 

використанням здійснює Рахункова палата. Організація, повноваження і 

порядок діяльності Рахункової палати визначаються законом» (реєстр. Ng 2049 

І INTOSAl є ,\tіЖllародIlОЮ організацією ОllЩUХ оргаl/ів КО/II/1РОЛЮ держаmlllХ фіll(ll/сів (ВОКДФ) 
краііІ. ЩО є чле//ами Оргаllізації Об 'єд//аllllХ Націй, у даllИЙ час об'єд//ує у сво;:>: ряда>: вІ/щі ко//тролыli 

оргаllИ 190 країн та 4 асоційоваl/их члеl/іо 

'EUROSAl є одІ/ією з регіо//алы/хx оргаllізш/їй П/ТОSАІ 
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від 18.01.2013) був попередньо схвалений Верховною Радою України 

Постановою від 20.06.2013р. N2342-VII. Питання щодо прийняття цього 
законопроекту передбачено у проекті розкладу засідань Верховної Ради 

України на 5 вересня П.р. 
Враховуючи, що ухвалення вказаних змін до Конституції України 

потребуватиме прийняття Закону України «Про Рахункову палату» у новій 

редакції, який має системно врегулювати їі повноваження щодо контролю у 

сфері державних фінансів, Комітет з питань бюджету за результатами розгляду 

вказаного законопроекту рекомендував Рахунковій палаті активізувати роботу 

щодо розробки нової редакції вказаного Закону та надати Комітету пропозиції з 

цього питання у тримісячний термін (лист від 07.03.2013 J.'l! 04-14/8-242). 
У свою чергу, Рахункова палата з цього приводу поінформувала, що така 

робота ведеться, відповідний законопроект буде внесений на розгляд Комітету 

після прийняття вищевказаних змін до статті 98 Конституції України (лист 
від 02.07.2013 М 10-1434). Однак, для забезпечення подальшої конструктивної 
роботи з цього питання вже на даному етапі існує необхідність узгодження 

структури та базових положень нової редакції такого Закону. 

Проаналізувавши стан врахування Рахунковою палатою рекомендацій 

Комітету з питань бюджету за результатами розгляду звіту Рахункової палати 

за 2011 рік (відповідна довідка роздана народ//им деnутата.JI1 України - '1леНQJН 

Комітету з nита//ь бюд:жету), необхідно зазначити, що окремі рекомендації 

Комітету не були враховані, але і у даний час залишаються актуальними для 

підвищення ефективності діяльності Рахункової палати. 

Насамперед, це стосується рекомендації Комітету з питань бюджету щодо 

підвищення якості підготовки Рахунковою палатою висновків, а також 

пропозиц!и стосовно усунення виявлених порушень і запобігання їх у 

подальшому та вдосконалення бюджетного процесу (включаючи пропозиції 

щодо внесення змін до законодавства). 

Довідково: у 2012 році ЛИИlе 40% матеріалів Рахункової палапщ які 

надійшли до Комітету з питань бюд:ж:ету, містили пропозиції щодо усунення 

виявлених порушень та вдосконалення бюд:жетного законодавства. 

Зокрема, матеріали Рахункової палати щодо стану використання коштів 

державного бюдже1У за підсумками кварталу і звітного бюджетного періоду та 
про результати проведених контрольно-аналітичних заходів містять переважно 

висновки щодо виявлених проблем і порушень. Разом з тим, відповідно до 

вимог статей 2, 7, 22, ЗО Закону України «Про Рахункову палату» та 

статей 62, 110 Бюджетного кодексу України Рахункова палата має подавати 
Верховній Раді України не тільки висновки, але і пропозиції щодо усунення 

виявлених порушень та вдосконалення бюджетного процесу загалом. 

Аналогічні зауваження щодо матеріалів Рахункової палати містяться у Звіті 

МБРР «Україна. Звіт з ефективності управління державними фінансами, 2011». 
Крім того, Рахункова палата надала Верховній Раді України інформацію 

щодо аудиту ефективності використання коштів резервного фонду державного 
бюджету у 2012 році у значно пізніші терміни (10 липня п.р.), ніж висновки 
щодо виконання державного бюджету за відповідний рік, що не дало 

можливості врахувати вказану інформацію при розгляді Верховною Радою 
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України звіту про виконання Закону України «Про Державний бюджет України 

на 2012 рік» (18 червня п.р.). 
У процесі опрацювання зазначеного звіту у Комітеті розроблено проект 

постанови Верховної Ради України «Про звіт Рахункової палати за 2012 рік», в 
якому пропонується Верховній Раді України звіт взяти до відома та надати 
Рахунковій палаті рекомендації з метою удосконалення Проботи. 

Голова підкомітету з питань державного фінансового контролю та 

діяльності Рахункової палати Васильєв О.А. запропонував ухвалити таке 

рішення Комітету: рекомендувати звіт Рахункової палати за 2012 рік взяти до 
відома, надати їй відповідні рекомендації та підтримати підготовлений у 
Комітеті проект Постанови Верховної Ради «Про звіт Рахункової палати за 

2012 рік». 

В обговорснні питання взяли участь народні депутати У країни - члени 

Комітету з питань бюджету Чорноволенко О.А., Гєллєр Є.Б., Васильєв О.А., 
а також заступник Голови Рахункової палати Яременко О.с. 

Після завершення обговорення Голова Комітету Гєллєр Є.Б. поставив на 

голосування пропозицію голови підкомітету з питань державного фінансового 
контролю та діяльності Рахункової палати Васильєва О.А. ЦЯ пропозиція була 

підтримана 33-ма народними депутатами (із 34-х присутніх на час 
голосування) . 

УХВАЛИЛИ: 

1. Звіт Рахункової палати за 2012 рік взяти до відома. 
2. Рекомендувати Рахунковій палаті: 
1) у місячний строк з дня прийняття Закону України «Про внесення змін 

до статті 98 Конституції України» надати Комітету Верховної Ради України з 
питань бюджету ПрОПОЗИЦl1 щодо нової редакції Закону України 

«Про Рахункову палату», враховуючи положення Концепції розвитку системи 

управління державними фінансами, затвердженої розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 03.09.2012 р. Х2633-р, міжнародні стандарти у сфері 
фінансового контролю та висновки Міжнародного банку реконструкції та 

розвитку у Звіті «Україна. Звіт з ефективності управління державними 

фінансами, 201 І»; 
2) забезпечити включення до висновків щодо стану використання коштів 

державного бюджету та матеріалів про результати контрольно-аналітичних та 

експертних заходів, які надаються Рахунковою палатою, пропозицій стосовно 

усунення виявлених порушень та вдосконалсння бюджетного процесу 

відповідно до вимог Закону України «Про Рахункову палату» та Бюджетного 

кодексу У країни; 

3) включати до складу висновків Рахункової палати щодо виконання 
Державного бюджету України за підсумками року матеріали про результати 

перевірки ефективності використання коштів резервного фонду державного 

бюджету у відповідному році; 

4) інформувати Комітет Верховної Ради України з питань бюджету про 
випадки несвоєчасного та не в повній мірі реагування державних органів влади, 
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установ та організацій на висновки і пропозиції Колегії Рахункової палати за 

наслідками проведених контрольно-аналітичних заходів. 

3. Рекомендувати Верховній Раді України звіт Рахункової палати за 

20 І 2 рік взяти до відома та підтримати підготовлений у Комітеті відповідний 
проект Постанови Верховної Ради України «Про звіт Рахункової палати за 

2012 рік»: 

Проект 

вноситься народними депутатами У країни -
членами Комітету з питань бюджету 

Гєллєром Є.Б., Васильєвим О.А. та іншими 

ПОСТАНОВА 

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 
Про звіт Рахункової палати за 2012 рік 

Розглянувши звіт Рахункової палати за 2012 рік, Верховна Рада України 
зазначає таке. 

У звітному періоді діяльність Рахункової палати була спрямована на 

реалізацію завдань та 1l0ложень, що передбачені Конституцією України, 

Законом України «Про Рахункову палату», Бюджетним кодексом України, 

іншими нормативно-правовими актами України. 

Відповідно до матеріалів звіту основними напрямами контрольно

аналітичної діяльності Рахункової палати у 2012 році були: фінансова та 

бюджетна політика; правове забезпечення; оборона та правоохоронна 

діяльність; АПК, природоохоронна діяльність та надзвичайні ситуації; 

державний борг, міжнародна діяльність та фінансові установи; наука та 

гуманітарна сфера; соціальна політика; промисловість, виробнича 

інфраструктура та державна власність; використання коштів державного 

бюджету в регіонах. 

В межах компетенції Рахунковою палатою у звітному періоді здійснено 
896 контрольно-аналітичних та експертних заходів, за результатами яких 

підготовлено 1 І 6 звітів. Загалом перевірено 903 об'єкти. За наслідками 
проведення таких заходів підготовлено та направлено до вищих органів 

законодавчої і виконавчої влади, установ, організацій, підприємств 429 звітів, 
висновків, інформацій, актів та листів для відповідного реагування, усунення 

виявлених порушень і недоліків, а також для відшкодування втрат і збитків, 

заподіяних державному бюджету. 

У частині здійснення аналізу бюджетного процесу і контролю за 

виконанням державного бюджету Рахунковою палатою підготовлено і надано 

Верховній Раді України висновки щодо виконання державного бюджету за 

2011 рік, І квартал, І півріччя і 9 місяців 2012 року, а також висновки і 

пропозиції за результатами аналізу та експертизи проекту Закону України «Про 
Державний бюджет України на 2013 рік». 

За результатами перевірок використання бюджетних коштів на виконання 
20 державних цільових програм Рахунковою палатою 1lідготовлено 20 звітів. 
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На засіданнях Колегії Рахункової палати розглядалися контрольно

аналітичні питання, підготовлені на виконання постанов або доручень 
Верховної Ради України, запитів народних депутатів України, за якими 

Верховна Рада України приймала відповідні рішення. 

Представники Рахункової палати впродовж року взяли участь у 

45 засіданнях комітетів Верховної Ради України, під час яких на розгляд 

народних депутатів України було винесено 67 питань за результатами 

здійснених Рахунковою палатою контрольно-аналітичних та експертних 

заХОДІВ. 

У ході проведення контрольно-аналітичних та експертних заходів 

виявлено бюджетних правопорушень (незаконного, у тому числі нецільового), 

неефективного використання коштів державного бюджету та державних 

цільових фондів на загальну суму 12,94 млрд гривень. З цієї суми незаконне 
використання коштів, у тому числі нецільове, становило 4,8 млрд гривень, 
неефективне - 8,1 млрд гривень. 

Протягом 2012 року Рахунковою палатою направлено до Генеральної 
прокуратури У країни для прийнятгя рішення R порядку статгі 97 Кримінально
процесуального кодексу України і застосування заходів прокурорського 

реагування загалом 13 матеріалів, у тому числі: за рішенням Колегії Рахункової 
палати до Генеральної прокуратури України надіслано 2 матеріали, за запитами 
Генеральної прокуратури - 11 матеріалів. 

Згідно з матеріалами звіту через засоби масової інформації Рахункова 

палата протягом 2012 року оперативно інформувала широкі кола громадськості 
про результати здійснення нею контрольно-аналітичних та експертних заходів. 

Було підготовлено розповсюджено 112 офіційних повідомлень щодо 

результатів ЗДlИснення Рахунковою палатою контрольно-аналітичних та 

експертних заходів, 1 О офіційних повідомлень щодо міжнародних заходів та 
подій за участю Рахункової палати. Загалом у засобах масової інформації 

впродовж року було оприлюднено 8601 матеріал, пов'язаний з діяльністю 

Рахункової палати або посиланням на неї. 

Керуючись статгею 6 Закону України «Про Рахункову палату» Рахункова 
палата у 2012 році здійснювала міжнародне співробітництво за такими 

основними напрямами: 

участь у заходах Міжнародної та Європейської організацій вищих органів 

фінансового контролю (ВОФК) INTOSAI та EUROSAI; 
забезпечення діяльності Спсціальної групи EUROSAI з аудиту КОШТІВ, 

виділених на попередження та ліквідацію наслідків катастроф; 
участь у роботі Ради керівників ВОФК держав-учасниць СНД; 

налагодження та розвиток двостороннього багатостороннього 

співробітництва з іноземними ВОФК; 

поглиблення співпраці з міжнародними організаціями. 

Невід'ємним елементом двостороннього співробітництва з вищими 
органами фінансового контролю іноземних держав було проведення паралельних 

аудитІВ. 

Законом України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» (із 

внесеними змінами) бюджетні призначення Рахунковій палаті на 2012 рік 
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затверджені в сумі 74210,4 тис. гривень, уточнений план за видатками становив 
85762 тис. грн., касові видатки - 85488,3 тис. гривень, з них: 

за кодом 651] О 1 О «Керівництво та управління у сфері контролю за 

виконанням державного бюджету» - 75488,9 тис. гривень; 
за кодом 65]] 800 «Здійснення заходів, виконання робіт та надання 

послуг щодо зміцнення матеріально-технічної бази Рахункової палати» -
9999,4 тис. гривень. 

Станом на З] .12.20 12 р. фактична чисельність працівників Рахункової 
палати становила 454 особи (або 84 відсотка від затвердженої штатної 

чисельності), з них 424 - державні службовці. 
Протягом 20]2 року проводилась активна робота, спрямована на 

lІОновлення повноважень Рахункової палати в частині контролю за 

надходженням коштів до державного бюджету. Поданий Президентом України 

на розгляд Верховної Ради України проект Закону України вро внесення змін 

до статті 98 Конституції України (реєстр. N~2049) був попередньо схвалений 
Верховною Радою України Постановою від 20.06.2013р. N~З42-VІІ. 

Ухвалсння вказаних змін до Конституції України потребуватиме 

прийняття нової редакції Закону України «Про Рахункову палату», що має 

системно врегулювати повноваження Рахункової палати щодо контролю у 

сфері державних фінансів. Враховуючи зазначене, для забсзпечення подальшої 

конструктивної роботи з цього питання вже на даному етапі існує необхідність 

узгодження СТРУКТУРИ та базових положень нової редакції такого Закону. 

Матеріали Рахункової палати щодо стану використання коштів 

державного бюджету за підсумками кварталу і звітного бюджетного періоду та 

про результати проведених контрольно-аналітичних заходів містять переважно 

висновки щодо виявлених проблем і порушень. Разом з тим, відповідно до вимог 

статей 2, 7, 22, зо Закону України «Про Рахункову палату» та статей 62,110 
Бюджетного кодексу України Рахункова палата має подавати Верховній Раді 

України не тільки висновки, але і пропозиції щодо усунення виявлених 

порушень та вдосконалення бюджетного процесу загалом. 

Рахункова палата надала Верховній Раді України інформацію щодо 

аудиту ефективності використання коштів резервного фонду державного 

бюджету у 2012 році у значно пізніші терміни, ніж висновки щодо виконання 
державного бюджету за відповідний рік, шо не дало можливості врахувати 

вказану інформацію при розгляді Верховною Радою України звіту про 

виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік». 
Враховуючи вищезазначене, Верховна Рада У країни по ста н о в Л я є: 

]. Звіт Рахункової палати за 2012 рік взяти до відома. 
2. Рекомендувати Рахунковій палаті: 
]) у місячний строк з дня прийняття Закону України «Про внесення змін 

до статті 98 Конституції України» надати Комітету Верховної Ради України з 
питань бюджету пропозиції шодо нової редакції Закону України «Про 

Рахункову палату», враховуючи положення Концепції розвитку системи 

управління державними фінансами, затвердженої розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 03.09.2012 р. N~ 633-р, та міжнародні стандарти у сфері 
фінансового контролю; 
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2) забезпечити включення до висновків щодо стану використання коштів 
державного бюджету та матеріалів про результати контрольно-аналітичних та 
експертних заходів, які надаються Рахунковою палатою, пропозицій стосовно 

усунення виявлених порушень та вдосконалення бюджетного процесу 

відповідно до вимог Закону України «Про Рахункову палату» та Бюджетного 
кодексу У країни; 

3) включати до складу висновків Рахункової палати щодо виконання 
Державного бюджету України за підсумками року матеріали про результати 
перевірки ефективності використання коштів резервного фонду державного 

бюджету у відповідному році; 

4) інформувати Комітет Верховної Ради України з питань бюджету про 
випадки несвоєчасного та не в повній мірі реагування державних органів влади, 

установ та організацій на висновки і пропозиції Колегії Рахункової палати за 

наслідками проведених контрольно-аналітичних заходів. 

4. СЛУХАЛИ: 
Інформацію голови підкомітету з питань місцевих бюджетів 

Павлова к.ю. про доопрацювання до другого читання проекту закону про 

внесення змін до додатків N!!N!!3 та 7 до Закопу України «Про Державний 
бюджет України на 2013 рію) (щодо зміни назви субвенції) за реєстр. N!! 2339. 

Відмітили: 

Метою законопроекту є розширення напрямів використання субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на капітальний ремонт систем 

централізованого водопостачання та водовідведення (доповнивши такими 

видами робіт як будівництво та реконструкція об'єктів таких систем). 

За наслідками розгляду Верховною Радою 2 липня 2013 року 

законопроект за реєстр. N!! 2339 прийнято за основу (у першому читанні). 
До законопроекту надійшло 8 пропозицій, які викладені у Порівняльній 

таблиці до проекту закону. 

Поправки до законопроекту в основному мають редакційний характер і 

співпадають з позицією Комітету щодо законопроекту. 

Комітет пропонував зазначений законопроект ПРИЙНЯТИ у першому 

читанні за основу та в цілому як закон. 

Поправки 4 та 6 мають на меті збільшення обсягу субвенції на 

153,4 млн грн за рахунок зменшення видатків на обслуговування державного 
боргу та заходи щодо поступової компенсації громадянам втрат від знецінення 

грошових заощаджень. При цьому не вказується, яким саме бюджетам і на яку 

суму має бути збільшена (передбачена) субвенція. 

Такі пропозиції не узгоджуються з вимогами частини першої статті 116 
Регламенту Верховної Ради У країни, оскільки пропозиції та поправки до 

законопроекту, який готується до другого читання, можуть вноситися лише до 

того тексту законопроекту (статей, Їх частин, пунктів, речень), який прийнятий 

Верховною Радою за основу. Крім того, зазначені пропозиції не віДІІовідають 

вимогам щодо оформлення змін до закону про державний бюджет. 
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В обговоренні питання взяли участь народні депутати України - члени 

Комітету з питань бюджету Гєллєр Є.Б., Чорноволенко О.В., Павлов к.ю., 
Жеребнюк В.М., Волков О.М., Калетник О.М., Дубневич Я.В. 

Голова підкомітету з питань місцевих бюджетів Павлов к.ю. вніс 
пропозицію врахувати поправки 1, 2, 3, 5, 7 та 8 Порівняльної таблиці до 
законопроекту та рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект 

закону про внесення змін до додатків И!!И!!3 та 7 до Закону України «Про 
Державний бюджет України на 2013 рік» (щодо зміни назви субвенції) за 

реєстр. И!! 2339 У другому читанні та в цілому як Закон згідно із 

запропонованою у Порівняльній таблиці до другого читання остаточною 

редакцією законопроекту (додається). 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект закону про 

внесення змін до додатків N!!.N'!!3 та 7 до Закону України «Про Державний 
бюджет України на 2013 рік» (щодо зміни назви субвенції) за реєстр. И!! 2339 У 
другому читанні та в цілому як Закон згідно із запропонованою у Порівняльній 

таблиці до другого читання остаточною редакцією законопроекту. 

Голосували: «зю) - 30, «проти» - о, «утрималось» - 4. 

5. СЛУХАЛИ: 
Інформацію заступника Міністра - керівника апарату Міністерства 

енергетики та вугільної промисловості України Бондаренка А.Ю. про проект 

Закону України про внесення зміни до статті 6 Закону України «Про 
Державний бюджет України на 2013 рік» (реєстр. И!! 2476а від 03.07.2013), 
поданий Кабінетом Міністрів України. 

Відмітили: 

Законопроектом пропонується доповнити статтю 6 Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2013 рік» пунктом 4, згідно з яким 

передбачена можливість надання державних гарантій за зобов'язаннями НАК 

«Нафтогаз України» в межах визначеного статтею 6 цього Закону граничного 
обсягу державних гарантій (до 50 млрд грн) із звільненням від зобов'язання 
надавати майнове або інше забезпечення виконання зобов'язань за державними 

гарантіями та вносити плату за надання державних гарантій. 

У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, щО НАК 

«Нафтогаз України» було укладено низку кредитних договорів для 

забезпечення своєчасних та у повному обсязі розрахунків з ВАТ «Газпром» за 

імпортований в Україну природний газ. Зокрема, 2 липня 2012 року НАК 
«Нафтогаз України» укладено Угоду про надання строкової кредитної лінії на 

суму до 2 млрд дол. США з ВАТ «Газпромбаню) (Російська Федерація) із 

строком погашення основної суми заборгованості 24 червня 2013 року. Крім 
того, НАК «Нафтогаз Українн» раніше було укладено кредитні договори з АТ 

«Ощадбаню) (від 17.12.2008 Ng 218131/2, від 30. J 2.2008 Ng 220/31/2 та 

від 05.06.2009 .N9 274/31/2) на загальну суму 20.117,32 млн грн, умовами яких 
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передбачено погашення частини основного боргу у 2013 році: 26 червня, 
30 вересня та 30 грудня по 1,6 млрд грн у кожну з вказаних дат. 

Дефіцит обігових коштів НАК «Нафтогаз України» спричинений, у тому 

числі, державним регулюванням цін на природний газ та тарифів на теплову 

енергію для населення та незадовільним станом розрахунків споживачів 

(у першу чергу підприємств комунальної теплоенергетики) за отриманий 

природний газ. 

Зважаючи на це, з метою збалансування грошових потоків Компанії, 

виникла необхідність забезпечення державними гарантіями зобов'язань НАК 
«Нафтогаз України» для продовження термінів користування кредитними 

коштами ВАТ «Газпромбаню> і вітчизняних банківських установ та залучення 

додаткових коштів шляхом випуску і розміщення власних іменних відсоткових 
облігацій. 

У пояснювальній записці до законопроекту також вказано, що 

законопроект погоджено з Міністерством фінансів України, Міністерством 

економічного розвитку та торгівлі України, Фондом державного майна України 

та Міністерством юстиції України. 

За інформацією Міністерства фінансів України за січень-липень 

поточного року державні гарантії не надавалися. 

Належить зазначити, що згідно з пунктом 5 розпорядження Кабінету 
Міністрів У країни від 17.07.2013 И!! 618-р «Деякі питання діяльності НАК 

«Нафтогаз України» у 2013 році» доручено Міністерству фінансів під час 

підготовки пропозицій щодо внесення змін до Закону України «Про Державний 

бюджет України на 2013 рік» передбачити додатково видатки на покриття 
касового дефіциту НАК «Нафтогаз України» в сумі 10.668.088 тис грн, у тому 
числі: на компенсацію у 2013 році різниці між цінами закупівлі імпортованого 
природного газу та його реалізації суб'єктам господарювання для виробництва 

теплової енергії, яка споживається населенням, - у сумі 1.778.312 тис грн та для 
погашення заборгованості за 2012 рік з компенсації різниці між цінами 

закупівлі імпортованого природного газу та його реалізації суб'єктам 

господарювання для виробництва теплової енергії, яка споживається 

населенням, - у сумі 8.889.776 тис. гривень. 
Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку 

(від 18.07.2013 М 31-12110-03-2/21630) зазначає, що підтримує законопроект, 
та звертає увагу, що реалізація законопроекту не потребує додаткових витрат 

державного бюджету, а збільшення кредитного навантаження на ПАТ «НАК 

«Нафтогаз України» потребує збільшення витрат компанії на погашення і 
обслуговування кредитів (позик) у майбутньому. 

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України (лист 

від 14.08.2013 М 4-13-3178) та Національна акціонерна компанія «Нафтогаз 
України» (лист від 06.08.2013 М 7-2676/J/BP-13) звертаються з проханням 

розглянути і підтримати зазначений законопроект та рекомендувати його для 

розгляду на пленарному засіданні як такий, що потребує першочергового 
розгляду. 

Водночас належить зауважити, що Законом України від 04.07.2013 
И!! 396-УІІ статтю 6 Закону України «Про ДержаВНIІЙ бюджет України 
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на 2013 рік» вже доповнено пунктом 4. Тому для забезпечення узгодженості 
законодавчих норм у законопроекті за реєстр. NQ 2476а необхідно уточнити 
нумерацію нового пункту щодо відповідного напряму надання державних 

гарантій, на що також звертає увагу Головне науково-експертне управління 

Апарату Верховної Ради України. 

Загалом за висновком ГНЕУ вІД 02.09.2013 NQ 16/3-1124/2476а за 

результатами розгляду в першому читанні законопроект може бути прийнятий 

за основу з урахуванням висловлених зауважень і пропозицій. 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати України - члени 

Комітету з питань бюджету Гєллєр Є.Б., Путілов А.с., Ландик В.!., 

Медуниця О.В., Пресман О.с., Калетник О.М., Різаненко П.О" Дубневич Я.В., 

Чорноволенко О.В., Дубіль В.О., а також заступник Міністра - керівник 

апарату Міністерства енергетики та вугільної ПРОМИСЛОВОСТІ України 

Бондаренко А.Ю., директор Департаменту економічного планування та 

бюджетних розрахунків НАК «Нафтогаз України» Колбушкін 10.11. 

Під час обоговорення законопроекту народні депутати - члени Комітету 

звернулись дО НАК «Нафтогаз України» з проханням надаНІ додаткову 

інформацію до законопроекту, зокрема, щодо умов кредитної угоди з ВАТ 

«Газпромбаню) (Російська Федерація). 

За результатами обговорення Голова Комітету Гєллєр Є.Б. вніс 

пропозицію рскомендувати Верховній Раді законопроект за реєстр. NQ 2476а за 
результатами розгляду у першому читання прийняти за основу та в цілому як 

закон з урахуванням уточнення нумерації нового пункту (<<5» замість «4»). 
У разі прийняття законопроекту Комітету з питань бюджету разом з Головним 

юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України при оформленні 

відповідного закону належить внести до його тексту необхідні редакційні та 

техніко-юридичні уточнення, пов'язані з ухваленим Комітетом рішенням щодо 

цього законопроекту. 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

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

результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу та в цілому як 

закон з урахуванням уточнення нумерації нового пункту (<<5» замість «4»). 
У разі прийняття даного законопроекту Комітету з питань бюджету разом 

з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України при 

оформленні відповідного закону належить внести до його тексту необхідні 

редакційні та техніко-юридичні уточнення, пов'язані з ухваленим Комітетом 

рішенням щодо цього законопроекту. 

Голосували: «ЗЮ) - 25, «проти» - 7, «утрималось» - 2. 
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на 2013 рік» вже доповнено пунктом 4. Тому для забезпечення узгодженості 
законодавчих норм у законопроекті за реєстр. NQ 2476а необхідно уточнити 
нумерацію нового пункту щодо відповідного напряму надання державних 

гарантій, на що також звертає увагу Головне науково-експертне управління 

Апарату Верховної Ради України. 

Загалом за висновком ГНЕУ вІД 02.09.2013 NQ 16/3-1124/2476а за 

результатами розгляду в першому читанні законопроект може бути прийнятий 

за основу з урахуванням висловлених зауважень і пропозицій. 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати України - члени 

Комітету з питань бюджету Гєллєр Є.Б., Путілов А.с., Ландик В.!., 

Медуниця О.В., Пресман О.с., Калетник О.М., Різаненко П.О" Дубневич Я.В., 

Чорноволенко О.В., Дубіль В.О., а також заступник Міністра - керівник 

апарату Міністерства енергетики та вугільної ПРОМИСЛОВОСТІ України 

Бондаренко А.Ю., директор Департаменту економічного планування та 

бюджетних розрахунків НАК «Нафтогаз України» Колбушкін 10.11. 

Під час обоговорення законопроекту народні депутати - члени Комітету 

звернулись дО НАК «Нафтогаз України» з проханням надаНІ додаткову 

інформацію до законопроекту, зокрема, щодо умов кредитної угоди з ВАТ 

«Газпромбаню) (Російська Федерація). 

За результатами обговорення Голова Комітету Гєллєр Є.Б. вніс 

пропозицію рскомендувати Верховній Раді законопроект за реєстр. NQ 2476а за 
результатами розгляду у першому читання прийняти за основу та в цілому як 

закон з урахуванням уточнення нумерації нового пункту (<<5» замість «4»). 
У разі прийняття законопроекту Комітету з питань бюджету разом з Головним 

юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України при оформленні 

відповідного закону належить внести до його тексту необхідні редакційні та 

техніко-юридичні уточнення, пов'язані з ухваленим Комітетом рішенням щодо 

цього законопроекту. 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

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

результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу та в цілому як 

закон з урахуванням уточнення нумерації нового пункту (<<5» замість «4»). 
У разі прийняття даного законопроекту Комітету з питань бюджету разом 

з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України при 

оформленні відповідного закону належить внести до його тексту необхідні 

редакційні та техніко-юридичні уточнення, пов'язані з ухваленим Комітетом 

рішенням щодо цього законопроекту. 

Голосували: «ЗЮ) - 25, «проти» - 7, «утрималось» - 2. 

212 



б.СЛУХАЛИ: 

Інформацію заступника Міністра - керівника апарату Міністерства освіти 

і науки України Дніпрова о.с. про проект Закону України про внесення змін до 

додатка ИQ 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» 
(реєстр. ИQ 3085 від 15.08.2013), поданий Кабінетом Міністрів України. 

Відмітили: 

Проект закону підготовлено у зв'язку з прийняттям Указу Президента 

України від 28 лютого 2013 року И2 96 «Про деякі заходи з оптимізації системи 
центральних органів виконавчої влади», яким, зокрема, передбачено утворити 

Міністерство освіти і науки України та Міністерство молоді та спорту України, 

реорганізувавши Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України та 

Державну службу молоді та спорту України. 

У зв'язку з цим, законопроектом пропонується внести зміни до додатка 

ИQ 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік», що 

передбачають перерозподіл бюджетних призначень для забезпечення 

виконання завдань і функцій, покладених на новоугворені центральні органи 

виконавчої влади, в межах загального обсягу видатків, передбачених у 

Державному бюджеті України на 2013 рік для органів виконавчої влади, що 
реорганізуються. 

Насамперед, передбачається замість Міністерства освіти і науки, молоді 

та спорту України визначити два нових головних розпорядника бюджетних 

коштів - Міністерство освіти і науки України та Міністерство молоді та спорту 

України. 

При цьому, 7 бюджетних програм, які виконувалися Державною службою 
молоді та спорту України, передаються до головного розпорядника бюджетних 

коштів - Міністерства молоді та спорту України, а також визначаються три нові 

бюджетні програми для забезпечення функціонування Республіканського 

науково-методичного кабінету, Державного науково-дослідницького інститугу 

та Музею слави. 

Крім того, угочнюються найменування окремих бюджетних програм 

Міністерства освіти і науки України та обсяги їх бюджетного забезпечення. 

Реалізація зазначеного, ДОЗволит(, забезпечити функціонування 

новоугворених Міністерства освіти і науки України та Міністерства молоді та 

спорту України. 

Прийняття законопроекту не призведе до зміни загального обсягу 

видатків державного бюджету. 

Слід зауважити, що Верховною Радою України 2 липня 2013 року 
прийнято Закон України И2 381-УІІ, яким внесено зміни до додатка И2 3 до 
Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рію>, зокрема, 

збільшено видатки споживання Міністерству освіти і науки, молоді та спорту 

України на 6804,9 млн грн (у т.ч. оплата праці - 5051,9 тис. грн), однак дані 
зміни положеннями поданого законопроекту не враховані. 

Тому, підсумкові показники щодо бюджетних призначень Міністерства 

освіти і науки України у додатку до законопроекту за реєстр. И2 3085 за 
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б.СЛУХАЛИ: 

Інформацію заступника Міністра - керівника апарату Міністерства освіти 

і науки України Дніпрова о.с. про проект Закону України про внесення змін до 

додатка ИQ 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» 
(реєстр. ИQ 3085 від 15.08.2013), поданий Кабінетом Міністрів України. 

Відмітили: 

Проект закону підготовлено у зв'язку з прийняттям Указу Президента 

України від 28 лютого 2013 року И2 96 «Про деякі заходи з оптимізації системи 
центральних органів виконавчої влади», яким, зокрема, передбачено утворити 

Міністерство освіти і науки України та Міністерство молоді та спорту України, 

реорганізувавши Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України та 

Державну службу молоді та спорту України. 

У зв'язку з цим, законопроектом пропонується внести зміни до додатка 

ИQ 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік», що 

передбачають перерозподіл бюджетних призначень для забезпечення 

виконання завдань і функцій, покладених на новоугворені центральні органи 

виконавчої влади, в межах загального обсягу видатків, передбачених у 

Державному бюджеті України на 2013 рік для органів виконавчої влади, що 
реорганізуються. 

Насамперед, передбачається замість Міністерства освіти і науки, молоді 

та спорту України визначити два нових головних розпорядника бюджетних 

коштів - Міністерство освіти і науки України та Міністерство молоді та спорту 

України. 

При цьому, 7 бюджетних програм, які виконувалися Державною службою 
молоді та спорту України, передаються до головного розпорядника бюджетних 

коштів - Міністерства молоді та спорту України, а також визначаються три нові 

бюджетні програми для забезпечення функціонування Республіканського 

науково-методичного кабінету, Державного науково-дослідницького інститугу 

та Музею слави. 

Крім того, угочнюються найменування окремих бюджетних програм 

Міністерства освіти і науки України та обсяги їх бюджетного забезпечення. 

Реалізація зазначеного, ДОЗволит(, забезпечити функціонування 

новоугворених Міністерства освіти і науки України та Міністерства молоді та 

спорту України. 

Прийняття законопроекту не призведе до зміни загального обсягу 

видатків державного бюджету. 

Слід зауважити, що Верховною Радою України 2 липня 2013 року 
прийнято Закон України И2 381-УІІ, яким внесено зміни до додатка И2 3 до 
Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рію>, зокрема, 

збільшено видатки споживання Міністерству освіти і науки, молоді та спорту 

України на 6804,9 млн грн (у т.ч. оплата праці - 5051,9 тис. грн), однак дані 
зміни положеннями поданого законопроекту не враховані. 

Тому, підсумкові показники щодо бюджетних призначень Міністерства 

освіти і науки України у додатку до законопроекту за реєстр. И2 3085 за 
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кодами 2200000 та 2201000, належить уточнити відповідно до чинної редакції 
Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік». 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку 
від 23.08.2013 И!! 31-07340-02-2/25021 підтримує прийняття поданого 

законопроекту, відмічаючи про невпливовість законопроекту на дохідну та 

видаткову частину державного бюджету. 

Відповідно до узагальнюючого висновку Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України від 02.09.2013 И!! 16/3-1117/3085 
за результатами розгляду в першому читанні законопроект може бути 

прийнятий за основу з урахуванням висловлених зауважень. 

Водночас, до Комітету з питань бюджету звернулося Міністерство освіти 

і науки України (лист від 22.08.2013 И!! 1/10-3069 та 03.09.2013 И!! 1110-3174) 
з пропозиціями щодо збільшення за загальним фондом державного бюджету 

бюджетних призначень Міністерству освіти і науки України за бюджетними 

програмами: 

2201160 «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і 

ІУ рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики» для 

завершення будівництва студентського гуртожитку Київського національного 

торговельно-економічного університету, 

2201310 «Фізична і спортивна підготовка учнівської та С1удентської 
молоді», передбаченою цим законопроектом, для здійснення заходів щодо 

проведення ХХУІ Всесвітньої зимової Універсіади. 

Міністерство освіти і науки України у робочому порядку проінформувало 
про узгодження порушеного питання з Міністерством фінансів України. В свою 

чергу Міністерство фінансів не висловило зауважень щодо зазначених 
додаткових пропозицій. 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати У країни - члени 

Комітету з питань бюджету Гєллєр Є.Б., Ландик В.!., Чорноволенко 0.8., 
Жеребнюк В.М., Канівець ол., Калетник О.М., Волков О.М., Іллєнко А.Ю., 

Пресман о.с. 

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

зазначив, що необхідно підтримати законопроект. 

За підсумками обговорення Голова Комітету поставив на голосування 

пропозицію рекомендувати Верховній Раді України проект закону про внесення 

змін до додатка И!! 3 до Закону України «Про Державний бюджет України 
на 2013 рік» за реєстр. И!! 3085 за результатами розгляду у першому читанні 
прийняти за основу та в цілому як закон із урахуванням таких пропозицій: 

- збільшити за загальним фондом державного бюджету бюджетні 

призначення Міністерству освіти і науки України за бюджетними програмами: 

2201160 «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і ІУ 

рівнів акредитації та забезпечення діяльності Їх баз практики» на 3000 тис. грн 
(видатки розвитку), 

2201310 «Фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської 

молоді», передбаченою цим законопроектом, на 4 811,2 тис. грн (видатки 

споживання); 
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кодами 2200000 та 2201000, належить уточнити відповідно до чинної редакції 
Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік». 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку 
від 23.08.2013 И!! 31-07340-02-2/25021 підтримує прийняття поданого 

законопроекту, відмічаючи про невпливовість законопроекту на дохідну та 

видаткову частину державного бюджету. 

Відповідно до узагальнюючого висновку Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України від 02.09.2013 И!! 16/3-1117/3085 
за результатами розгляду в першому читанні законопроект може бути 

прийнятий за основу з урахуванням висловлених зауважень. 

Водночас, до Комітету з питань бюджету звернулося Міністерство освіти 

і науки України (лист від 22.08.2013 И!! 1/10-3069 та 03.09.2013 И!! 1110-3174) 
з пропозиціями щодо збільшення за загальним фондом державного бюджету 

бюджетних призначень Міністерству освіти і науки України за бюджетними 

програмами: 

2201160 «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і 

ІУ рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики» для 

завершення будівництва студентського гуртожитку Київського національного 

торговельно-економічного університету, 

2201310 «Фізична і спортивна підготовка учнівської та С1удентської 
молоді», передбаченою цим законопроектом, для здійснення заходів щодо 

проведення ХХУІ Всесвітньої зимової Універсіади. 

Міністерство освіти і науки України у робочому порядку проінформувало 
про узгодження порушеного питання з Міністерством фінансів України. В свою 

чергу Міністерство фінансів не висловило зауважень щодо зазначених 
додаткових пропозицій. 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати У країни - члени 

Комітету з питань бюджету Гєллєр Є.Б., Ландик В.!., Чорноволенко 0.8., 
Жеребнюк В.М., Канівець ол., Калетник О.М., Волков О.М., Іллєнко А.Ю., 

Пресман о.с. 

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

зазначив, що необхідно підтримати законопроект. 

За підсумками обговорення Голова Комітету поставив на голосування 

пропозицію рекомендувати Верховній Раді України проект закону про внесення 

змін до додатка И!! 3 до Закону України «Про Державний бюджет України 
на 2013 рік» за реєстр. И!! 3085 за результатами розгляду у першому читанні 
прийняти за основу та в цілому як закон із урахуванням таких пропозицій: 

- збільшити за загальним фондом державного бюджету бюджетні 

призначення Міністерству освіти і науки України за бюджетними програмами: 

2201160 «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і ІУ 

рівнів акредитації та забезпечення діяльності Їх баз практики» на 3000 тис. грн 
(видатки розвитку), 

2201310 «Фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської 

молоді», передбаченою цим законопроектом, на 4 811,2 тис. грн (видатки 

споживання); 
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- зменшити за загальним фондом державного бюджету бюджетні 

призначення за загальнодержавними видатками Міністерства фінансів України 

за бюджетною програмою 3511590 «Обслуговування та погашення зобов'язань 
за залученими коштами під державні гарантії для здійснення капітальних 
видатків розпорядниками бюджетних коштів» відповідно на 7 811,2 тис. грн 
для збалансування показників видатків державного бюджету; 

- з урахуванням вищезазначених змін також потребуватимуть уточнення 

підсумкові показники видатків державного бюджету по Міністерству освіти і 

науки України (за кодами 2200000, 2201000), по Міністерству фінансів України 
(3510000, 3511 ООО) та за рядком «Всього», з урахуванням необхідності 

уточнення показників відповідно до чинної редакції Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2013 рік». 
У разі прийняття даного законопроекту Комітету з питань бюджету разом 

з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України при 

оформленні закону належить внести до додатку до законопроекту необхідні 

редакційні та техніко-юридичні уточнення, пов'язані з ухваленим Комітетом 

рішенням щодо цього законопроекту. 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати Верховній Раді України проект закону про внесення змін 
до додатка N!! 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 
2013 рік» (реєстр. N!! 3085), поданий Кабінетом Міністрів України, за 

результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу та в цілому як 

закон із урахуванням таких пропозицій: 

- збільшити за загальним фондом державного бюджету бюджетні 

призначення Міністерству освіти і науки України за бюджетними програмами: 
2201160 «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІУ 

рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики» на 3000 тис. грн 
(видатки розвитку), 

220131 О «Фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської 

молоді», передбаченою цим законопроектом, на 4 8 І 1,2 тис. грн (видатки 

споживання); 

- зменшити за загальним фондом державного бюджету бюджетні 

призначення за загальнодержавними видатками Міністерства фінансів України 

за бюджетною програмою 3511590 «Обслуговування та погашення зобов'язань 
за залученими коштами під державні гарантії для здійснення капітальних 
видатків розпорядниками бюджетних коштів» відповідно на 7 81 1,2 тис. грн 
для збалансування llоказників видатків державного бюджету; 

- з урахуванням вищезазначених змін також потребуватимуть уточнення 
підсумкові показники видатків державного бюджету по Міністерству освіти і 

науки України (за кодами 2200000, 2201000), по Міністерству фінансів України 
(3510000, 3511 ООО) та за рядком «Всього», з урахуванням необхідності 

уточнення показників відповідно до чинної редакції Закону України 

«Про Державний бюджет України на 20 І 3 рік». 
У разі прийняття даного законопроекту Комітету з питань бюджету разом 

з Головним юридичним управлінням АІІарату Верховної Ради України при 
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- зменшити за загальним фондом державного бюджету бюджетні 

призначення за загальнодержавними видатками Міністерства фінансів України 

за бюджетною програмою 3511590 «Обслуговування та погашення зобов'язань 
за залученими коштами під державні гарантії для здійснення капітальних 
видатків розпорядниками бюджетних коштів» відповідно на 7 811,2 тис. грн 
для збалансування показників видатків державного бюджету; 

- з урахуванням вищезазначених змін також потребуватимуть уточнення 

підсумкові показники видатків державного бюджету по Міністерству освіти і 

науки України (за кодами 2200000, 2201000), по Міністерству фінансів України 
(3510000, 3511 ООО) та за рядком «Всього», з урахуванням необхідності 

уточнення показників відповідно до чинної редакції Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2013 рік». 
У разі прийняття даного законопроекту Комітету з питань бюджету разом 

з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України при 

оформленні закону належить внести до додатку до законопроекту необхідні 

редакційні та техніко-юридичні уточнення, пов'язані з ухваленим Комітетом 

рішенням щодо цього законопроекту. 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати Верховній Раді України проект закону про внесення змін 
до додатка N!! 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 
2013 рік» (реєстр. N!! 3085), поданий Кабінетом Міністрів України, за 

результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу та в цілому як 

закон із урахуванням таких пропозицій: 

- збільшити за загальним фондом державного бюджету бюджетні 

призначення Міністерству освіти і науки України за бюджетними програмами: 
2201160 «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІУ 

рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики» на 3000 тис. грн 
(видатки розвитку), 

220131 О «Фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської 

молоді», передбаченою цим законопроектом, на 4 8 І 1,2 тис. грн (видатки 

споживання); 

- зменшити за загальним фондом державного бюджету бюджетні 

призначення за загальнодержавними видатками Міністерства фінансів України 

за бюджетною програмою 3511590 «Обслуговування та погашення зобов'язань 
за залученими коштами під державні гарантії для здійснення капітальних 
видатків розпорядниками бюджетних коштів» відповідно на 7 81 1,2 тис. грн 
для збалансування llоказників видатків державного бюджету; 

- з урахуванням вищезазначених змін також потребуватимуть уточнення 
підсумкові показники видатків державного бюджету по Міністерству освіти і 

науки України (за кодами 2200000, 2201000), по Міністерству фінансів України 
(3510000, 3511 ООО) та за рядком «Всього», з урахуванням необхідності 

уточнення показників відповідно до чинної редакції Закону України 

«Про Державний бюджет України на 20 І 3 рік». 
У разі прийняття даного законопроекту Комітету з питань бюджету разом 

з Головним юридичним управлінням АІІарату Верховної Ради України при 
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оформленні закону належить внести до додатку до законопроекту необхідні 

редакційні та техніко-юридичні уточнення, пов'язані з ухваленим Комітетом 
рішенням щодо цього законопроекту. 

Голосували: «зю> - 31, «проти» 1, «утрималось» - 2. 

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

Орієнтовного графіку розгляду проекту закону про Державний бюджет України 
на 2014 рік відповідно до Регламенту Верховної Ради України. 

Відмітили: 

Відповідно до статей 96 і 116 Конституції України, статті 37 Бюджетного 
кодексу України та статті 153 Регламенту Верховної Ради України Кабінет 
Міністрів України розробляє і не пізніше 15 вересня кожного року подає до 
Верховної Ради проект закону про Державний б.юджет України на наступний 
рік. 

Врах'рВУЮЧИ строки та вимоги до спеціальних процедур РОЗГЛ<JДУ і 

прийняття j3аконопроекту про державний бюджет, що встановлено главою 27 
«Затвердження Державного бюджету УІ<раїни і контроль за його виконанням» 
Регламенту Верховної Ради України, у Комітеті з питань бюджету підготовлено 

проект Орієнтовного графіку розгляду проекту закону про Державний бюджет 

України на 2014 рік (додається). 
Слід зазначити, що даний проект Орієнтовного графіку розроблено з 

урахуванням календарного плану проведення третьої сесії Верховної Ради 

України сьомого скликання, затвердженого Постановою Верховної Ради 

України від 02.07.2013 р. N!! 3б3-VII. 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати України - члени 

Комітету з питань бюджету Канівець о.л., Гєллєр Є.Б., Калетник О.М., 

Чорноволенко О.В. 

УХВAJIИЛИ: 

Схвалити Орієнтовний графік розгляду проекту закону про Державний 
бюджет України на 2014 рік відповідно до Регламенту Верховної Ради України 
і доручити Голові КомітеТу Гєллєру Є.Б. направити таКИЙ Орієнтовний графік 

Голові Верховної Ради для затвердження і розповсюдження у Верховній Раді. 

Голосували: «зю> - одноголосно. 

8. Різне. 

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

погодження у Комітеті з питань бюджету шляхом оформлення листа

погодження передачі та' перерозподілу деяких видатків державного бюджету, 
передбачених головним розпорядникам коштів державного бюджету. 
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оформленні закону належить внести до додатку до законопроекту необхідні 

редакційні та техніко-юридичні уточнення, пов'язані з ухваленим Комітетом 
рішенням щодо цього законопроекту. 

Голосували: «зю> - 31, «проти» 1, «утрималось» - 2. 

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

Орієнтовного графіку розгляду проекту закону про Державний бюджет України 
на 2014 рік відповідно до Регламенту Верховної Ради України. 

Відмітили: 

Відповідно до статей 96 і 116 Конституції України, статті 37 Бюджетного 
кодексу України та статті 153 Регламенту Верховної Ради України Кабінет 
Міністрів України розробляє і не пізніше 15 вересня кожного року подає до 
Верховної Ради проект закону про Державний б.юджет України на наступний 
рік. 

Врах'рВУЮЧИ строки та вимоги до спеціальних процедур РОЗГЛ<JДУ і 

прийняття j3аконопроекту про державний бюджет, що встановлено главою 27 
«Затвердження Державного бюджету УІ<раїни і контроль за його виконанням» 
Регламенту Верховної Ради України, у Комітеті з питань бюджету підготовлено 

проект Орієнтовного графіку розгляду проекту закону про Державний бюджет 

України на 2014 рік (додається). 
Слід зазначити, що даний проект Орієнтовного графіку розроблено з 

урахуванням календарного плану проведення третьої сесії Верховної Ради 

України сьомого скликання, затвердженого Постановою Верховної Ради 

України від 02.07.2013 р. N!! 3б3-VII. 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати України - члени 

Комітету з питань бюджету Канівець о.л., Гєллєр Є.Б., Калетник О.М., 

Чорноволенко О.В. 

УХВAJIИЛИ: 

Схвалити Орієнтовний графік розгляду проекту закону про Державний 
бюджет України на 2014 рік відповідно до Регламенту Верховної Ради України 
і доручити Голові КомітеТу Гєллєру Є.Б. направити таКИЙ Орієнтовний графік 

Голові Верховної Ради для затвердження і розповсюдження у Верховній Раді. 

Голосували: «зю> - одноголосно. 

8. Різне. 

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

погодження у Комітеті з питань бюджету шляхом оформлення листа

погодження передачі та' перерозподілу деяких видатків державного бюджету, 
передбачених головним розпорядникам коштів державного бюджету. 
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Відмітили: 

У міжсесійний період у зв'ЯЗКУ із невідкладністю вирішення окремих 
бюджетних питань було підтримано рішення щодо погодження передачі та 

перерозподілу деяких видатків державного бюджету шляхом оформлення 
листа - погодження (додаються на 16 арк.) за поданням: 

- Міністерства фінансів України щодо розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 03.07.2013 NQ 472-р «Про перерозподіл деяких видатків та передачу 
qюджетних призначень, передбачених у 2013 році Міністерству фінансів» 

/встановЛlоється здійснити у Me:JIcax загального обсягу бюд:JJCетнu.:'С 
призначень, передбачених у 2013 році Міністерству фінансів у загальнш·лу 
фонді дер:JIсавного бюд:JJCету, перерозподіл видатків ULЛяхом зменшення обсягу 

видатків СnО:JJCивання за nрогрQJWОЮ 3501170 «Обслуговування державного 
боргу та заходи щодо поступової' комnенсацй' громадянQJW втрат від 

Зflецінення гроuювuх заощаджень» у cYJVIЇ 2.137.847,377 тис. гривень та 

збільшення обсягу виQапшів розвитку: 

за nрогра;иою 3511090 «Дер:жавні капітальні видатки, ЩО 

розподіляються Кабінетом Міністрів України, в тот у числі будівництво 

сучасного лікувально-діагностичного КOJнnлексу Національної' дитячої 

спеціалізованої лікарні «Охматдит», реконструкція і розширення 

Національного інституту ратеу, будівництво спортивних споруд з иtтУЧЮlJН 

льодОk', придбант-lЯ медичного автотранспорту та педичного обладнання, 

nідтримка реформування сuсmеЛOnI охорони здоров 'я» на cy;'vty 
1.789.810,377 тис. гривень із СnРЯJнуванням таких коиІтів за окренu.л.o[U 

наnРЯJlюми та об'ЄЮ11ШIU головни.м розnоряднuкcu'И тшиllпів державного 

бюд::Jlсету; 

за програмою 351121 О « Субвенція з державного бюджету ivliclfeeUJ'vl 
бюд:жетCU11 на здійснення заходів щодо соціально-еТ(Qномічного розвитку 

окре,Лщх теритОРlи» на СУЛ'lУ 348.037 тис. гривень (з розподілом jvli:JIC 
бюд:жетом AemOHOJvlНOЇ Республіки Крим, облаСНUJVlи бюд:JJCетQJWU та ,"Ііськuм 

бюджетом м. Севастополя)! (підтримано більшістю народних депутатів -
членів Комітету з питань бюджету); 

- Міністерства фінансів України щодо постанови Кабінету Міністрів 

України від 03.07.2013 NQ 459 «Про перерозподіл деяких видатків державного 
бюджету, передбачених Міністерству економічного розвитку і торгівлі на 

2013 рік, та внесення змін до Державної програми активізації розвитку 
економіки на 2013 - 2014 роки» /встановлюєmься здійснити у )vlе:жах 

загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству 

ет(ономічного розвитку і mopzieJci на 2013 рік у загально.МУ фонді дер:жавтюго 
бтод:JJCеmу, перерозподіл видатків в cYJHi 525.000 тис. гривень ZUЛЯ:XОіvl 
ЗJИСНUlення обсягу видатків споживання за npozpQJWoтo 1207020 «Статистичні 
спосmере:JJCення та переписи» на 569.206,8 тис. гривень (з них на оплату праці 

394.485,7 тис. гривень, Т(Q)ИУНальТiZLX послуг та енергоносіїв 

4.997,6 тис. гривень) та збільшення обсягу видатків розвитку за зазначеною 
nрогрQJWОЮ на 44.206,8 тис. гривень і встановлення видатків розвитку на 

здійснення заходів, сnря.мованих на аюпивізаціто розвuтку eKOHO)vliKuI 
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Відмітили: 

У міжсесійний період у зв'ЯЗКУ із невідкладністю вирішення окремих 
бюджетних питань було підтримано рішення щодо погодження передачі та 

перерозподілу деяких видатків державного бюджету шляхом оформлення 
листа - погодження (додаються на 16 арк.) за поданням: 

- Міністерства фінансів України щодо розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 03.07.2013 NQ 472-р «Про перерозподіл деяких видатків та передачу 
qюджетних призначень, передбачених у 2013 році Міністерству фінансів» 

/встановЛlоється здійснити у Me:JIcax загального обсягу бюд:JJCетнu.:'С 
призначень, передбачених у 2013 році Міністерству фінансів у загальнш·лу 
фонді дер:JIсавного бюд:JJCету, перерозподіл видатків ULЛяхом зменшення обсягу 

видатків СnО:JJCивання за nрогрQJWОЮ 3501170 «Обслуговування державного 
боргу та заходи щодо поступової' комnенсацй' громадянQJW втрат від 

Зflецінення гроuювuх заощаджень» у cYJVIЇ 2.137.847,377 тис. гривень та 

збільшення обсягу виQапшів розвитку: 

за nрогра;иою 3511090 «Дер:жавні капітальні видатки, ЩО 

розподіляються Кабінетом Міністрів України, в тот у числі будівництво 

сучасного лікувально-діагностичного КOJнnлексу Національної' дитячої 

спеціалізованої лікарні «Охматдит», реконструкція і розширення 

Національного інституту ратеу, будівництво спортивних споруд з иtтУЧЮlJН 

льодОk', придбант-lЯ медичного автотранспорту та педичного обладнання, 

nідтримка реформування сuсmеЛOnI охорони здоров 'я» на cy;'vty 
1.789.810,377 тис. гривень із СnРЯJнуванням таких коиІтів за окренu.л.o[U 

наnРЯJlюми та об'ЄЮ11ШIU головни.м розnоряднuкcu'И тшиllпів державного 

бюд::Jlсету; 

за програмою 351121 О « Субвенція з державного бюджету ivliclfeeUJ'vl 
бюд:жетCU11 на здійснення заходів щодо соціально-еТ(Qномічного розвитку 

окре,Лщх теритОРlи» на СУЛ'lУ 348.037 тис. гривень (з розподілом jvli:JIC 
бюд:жетом AemOHOJvlНOЇ Республіки Крим, облаСНUJVlи бюд:JJCетQJWU та ,"Ііськuм 

бюджетом м. Севастополя)! (підтримано більшістю народних депутатів -
членів Комітету з питань бюджету); 

- Міністерства фінансів України щодо постанови Кабінету Міністрів 

України від 03.07.2013 NQ 459 «Про перерозподіл деяких видатків державного 
бюджету, передбачених Міністерству економічного розвитку і торгівлі на 

2013 рік, та внесення змін до Державної програми активізації розвитку 
економіки на 2013 - 2014 роки» /встановлюєmься здійснити у )vlе:жах 

загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству 

ет(ономічного розвитку і mopzieJci на 2013 рік у загально.МУ фонді дер:жавтюго 
бтод:JJCеmу, перерозподіл видатків в cYJHi 525.000 тис. гривень ZUЛЯ:XОіvl 
ЗJИСНUlення обсягу видатків споживання за npozpQJWoтo 1207020 «Статистичні 
спосmере:JJCення та переписи» на 569.206,8 тис. гривень (з них на оплату праці 

394.485,7 тис. гривень, Т(Q)ИУНальТiZLX послуг та енергоносіїв 

4.997,6 тис. гривень) та збільшення обсягу видатків розвитку за зазначеною 
nрогрQJWОЮ на 44.206,8 тис. гривень і встановлення видатків розвитку на 

здійснення заходів, сnря.мованих на аюпивізаціто розвuтку eKOHO)vliKuI 
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(підтримано більшістю народних депутатів членів Комітету з питань 

бюджету); 

- Міністерства закордонних справ щодо розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 03.07.2013 N2481-p «Про перерозподіл деяких видатків 
державного бюджету, передбачених Міністерству закордонних справ на 

2013 рію> /встаllовлюється здійснити у межах загального обсягу бюд.жетНllХ 
призначень, передбачених Міністерству закордонних справ на 2013 рік у 

загальному фонді дер:жавного бюджету, перерозподіл видатків державного 

бюджету за бюджетною програмою 1401030 «Функціонування закордOlil/ИХ 
дипломатичних установ України та розширення Л1ережі власності YKpaїIIU для 

потреб цих установ» в cYJ1,fi 2.250 тис. гривень шляхом зменшення обсягу 
видатків споживання та встановлеllНЯ видатків розвитку' (підтримано 

більшістю народних депутатів - членів Комітету з питань бюджету); 

- Вищої ради юстиції щодо розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про внесення змін до додатку 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 3 липня 2013 р. N2472», прийнятого на засіданні Уряду 11 липня 2013 року 
/встановJllоється здійснити передачу видатків розвитку, nередбаченuх у 

2013 році Міністерству фінансів у загальному фонді державного бюдJ/сету за 
програмою 3511090 «Державні капітальні видатки, що розподіляються 

Кабінетом Міністрів України, в тому числі будівництво сучасного лікуваль//о

діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні 

«ОХJwатдuт», реконструкція і розширення Національного інституту раку, 

будівництво спортивних споруд з штуч//U.JН льодом, придбання .медuч//ого 

автотранспорту та медичного обладнання, підтримка реформува//l/Я системи 

охорони здоров 'я» Вищій раді юстицП в обсязі 21.978,8 тис. гривень за рахунок 
зменшення на таку ж суму відповідних бюджетних прuзначень Вищому 

спеціалізоваНОА1У суду України з розгляду цивільних і кримінальних сnрав/ 

(підтримано більшістю народних депутатів - члеНІВ Комітету з питань 
бюджету); 

- Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово

комунального господарства України щодо розпорядження Кабінету Міністрів 

України «Про внесення змін у додаток 2 до розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 03 липня 2013 р. N2472», прийнятого на засіданні Уряду 17 липня 
2013 року /встаJlовлюється здійснити передачу видатків розвuтку. 

передбачених у 2013 році Міністерству фінансів у загальному фонді 

державного бюджету за nрограJ1ЮЮ 3511090 «Дер:жавні капітальні видатки, 
що розподіляються Кабінетом Міністрів Украіни, в тОЛlУ числі будівlllщmво 

сучаСl/Ого лікувально-діагностичного комплексу Націона.1ЬНОЇ дитячої 

сnеціалізоватюі лікарні «ОХАштдит», реконструкція і розширення 

Національного інституту раку, будівництво спортивних споруд з штУЧІIll.М 

льодом, придбаНIІЯ медичного автотранспорту та медичного обладнання, 

nідтршнка реформування системи охорони здоров 'я» Міністерству 

регіОllального розвитку, будівництва та :житnлово-кому//алы�oгоo ::осподарства 

УкраУllU з Jрахуватmям уточнення напрямів вuкорисmатшя бюдJ/сеm/IUХ коиll1Іів/ 

(підтримано більшістю наРОДНIІХ депутатів - членів Комітету з питань 

бюДжету). 
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(підтримано більшістю народних депутатів членів Комітету з питань 

бюджету); 

- Міністерства закордонних справ щодо розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 03.07.2013 N2481-p «Про перерозподіл деяких видатків 
державного бюджету, передбачених Міністерству закордонних справ на 

2013 рію> /встаllовлюється здійснити у межах загального обсягу бюд.жетНllХ 
призначень, передбачених Міністерству закордонних справ на 2013 рік у 

загальному фонді дер:жавного бюджету, перерозподіл видатків державного 

бюджету за бюджетною програмою 1401030 «Функціонування закордOlil/ИХ 
дипломатичних установ України та розширення Л1ережі власності YKpaїIIU для 

потреб цих установ» в cYJ1,fi 2.250 тис. гривень шляхом зменшення обсягу 
видатків споживання та встановлеllНЯ видатків розвитку' (підтримано 

більшістю народних депутатів - членів Комітету з питань бюджету); 

- Вищої ради юстиції щодо розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про внесення змін до додатку 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 3 липня 2013 р. N2472», прийнятого на засіданні Уряду 11 липня 2013 року 
/встановJllоється здійснити передачу видатків розвитку, nередбаченuх у 

2013 році Міністерству фінансів у загальному фонді державного бюдJ/сету за 
програмою 3511090 «Державні капітальні видатки, що розподіляються 

Кабінетом Міністрів України, в тому числі будівництво сучасного лікуваль//о

діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні 

«ОХJwатдuт», реконструкція і розширення Національного інституту раку, 

будівництво спортивних споруд з штуч//U.JН льодом, придбання .медuч//ого 

автотранспорту та медичного обладнання, підтримка реформува//l/Я системи 

охорони здоров 'я» Вищій раді юстицП в обсязі 21.978,8 тис. гривень за рахунок 
зменшення на таку ж суму відповідних бюджетних прuзначень Вищому 

спеціалізоваНОА1У суду України з розгляду цивільних і кримінальних сnрав/ 

(підтримано більшістю народних депутатів - члеНІВ Комітету з питань 
бюджету); 

- Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово

комунального господарства України щодо розпорядження Кабінету Міністрів 

України «Про внесення змін у додаток 2 до розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 03 липня 2013 р. N2472», прийнятого на засіданні Уряду 17 липня 
2013 року /встаJlовлюється здійснити передачу видатків розвuтку. 

передбачених у 2013 році Міністерству фінансів у загальному фонді 

державного бюджету за nрограJ1ЮЮ 3511090 «Дер:жавні капітальні видатки, 
що розподіляються Кабінетом Міністрів Украіни, в тОЛlУ числі будівlllщmво 

сучаСl/Ого лікувально-діагностичного комплексу Націона.1ЬНОЇ дитячої 

сnеціалізоватюі лікарні «ОХАштдит», реконструкція і розширення 

Національного інституту раку, будівництво спортивних споруд з штУЧІIll.М 

льодом, придбаНIІЯ медичного автотранспорту та медичного обладнання, 

nідтршнка реформування системи охорони здоров 'я» Міністерству 

регіОllального розвитку, будівництва та :житnлово-кому//алы�oгоo ::осподарства 

УкраУllU з Jрахуватmям уточнення напрямів вuкорисmатшя бюдJ/сеm/IUХ коиll1Іів/ 

(підтримано більшістю наРОДНIІХ депутатів - членів Комітету з питань 

бюДжету). 
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Пропонується зазначену інформацію взяти до відома та додати відповідні 

листи-погодження до протоколу цього засідання Комітету з питань бюджету. 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати У країни - члени 

Комітету з питань бюджету Різаненко П.О., Медуниця О.В., Гєллєр Є.Б. 

УХВАЛИЛИ: 

Інформацію Голови Комітету з питань бюджету Гєллєра Є.Б. про 

погодження у Комітеті з питань бюджету шляхом оформлення листа

погодження рішень щодо передачі та перерозподілу деяких видатків 

державного бюджету, передбачених головним розпорядникам коштів 

державного бюджету, взяти до відома та додати відповідні листи-погодження 

до протоколу цього засідання Комітету з питань бюджету. 

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

орієнтовний розклад засідань Комітету з питань бюджету на вересень 

2013 року. 

Відмітили: 

Згідно із частиною третьою статті 43 Закону України «Про комітети 

Верховної Ради України» розклад засідань комітету не менш як на 

двотижневий термін складається головою комітету з урахуванням календарного 

плану роботи Верховної Ради України, доручень Верховної Ради України, 

Голови Верховної Ради України, стану підготовки питань до розгляду і 

затверджується на засіданні комітету. 

Постановою Верховної Ради України вІД 02.07.2013 N!! 363-УІІ 
затверджено календарний план проведення третьої сесії Верховної Ради 

України сьомого скликання. 

З урахуванням цього календарного плану складено орієнтовний розклад 

засідань Комітету Верховної Ради України з питань бюджету на вересень 
2013 року (В якому передбачено засідання Комітету на 5 о 14-15 і 18 вересня 
2013 року о 15-00). При цьому, до розкладу засідань можуть бути внесені зміни 
відповідно до доручень Верховної Ради України, Голови Верховної Ради 
України, Голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити орієнтовний розклад засідань Комітету Верховної Ради 

України з питань бюджету на вересень 2013 року. 

Голова Комітету Є.Б. Гєллєр 

Секретар Комітету В.В. Шкварилюк 
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