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4J,elIН Комітету: Атрошенко В.А., Байдюк Л.М., Буряк с.В., 

Васильєв О.А., 130JlКОВ О.М., Деркач АЛ., Дубневич Я.В., Заболотний Г.М., 

Зубик В.8., ІJlЖНКО А.Ю., Калетник О.М., Канівець О.Л., Ландик 13.1., 
МаРТОВI1ЦЬКИЙ А.В., Медуниця О.В., Михальчишин Ю.А., Молоток І.Ф., 

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

Слюз Т.Я. Струк В.О., Табалов О.М., Фищук ОТ., Чорноволенко 0.8., 
Шкварилюк 8.8., Щербань А.В. 

Всього ІІРНСУТІІЇХ - 30 народних депутатів. 

ВідСУТІІі: 
ЧJlени Комітету: Дубіль В.О., Жеребнюк В.М., Задорожний В.к., 

Куровський 1.1., Фельдман О.Б., Хмельницький В.І., Шуфрич H.l. 

Присутні: 

Від секретаріату Комітету: АаТУЛh()R АЯ., Лжннджириста ля., 

Книшенко І.Ф., Фещук с.Л., Андросюк Н.В., Боброва Т.с., Больбат 0.0., 
Кодацька с.1., Корольковська М.М., Криволап М.К., Москаленко І.г., 

Острогляд н.в., Переста Я.І., Пунда О.Б., Сікорський с.В., Козловська г.М., 

Кочубей 0.11., Луценко Н.В., Товстенко В.М., Щербаченко с.в., Яковенко СЛ. 

Список запрошених додається. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

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

Регламентом Верховної Ради України і статтею 27 Бюджетного кодексу 

України. (За сnllском) 

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

державного бюджету: 



1) !ІрО перерозподіл ВJlдатків державного бюджету, передбачених 

Міністерству соціальної поліТl1КИ Ірозпорядження КМ У від 21.08.2013 N2 634-р/ 
(лист Мінсоцполітики від 04.09.2013 N2 3955/0/1 0-13/04) 

2) про перерозподіл видатків державного бюджету, передбачених 

Міністерству соціальної політики /РОЗllорядження КМУ від 28.08.2013 N2 658-р/ 
(лист Мінсоцполітики від 12.09.2013 N24103/O/IO-13/04) 

3) про перерозподіл видатків державного бюджету, передбачених 

Міністерству освіти і науки Ірозпорядження КМУ від 28.08.2013 N2642-pl 
(лист Міносвіти і науки від 05.09.2013 N2 1110-3210) 

4) про передачу бюджетних призначень Головному управлінню розвідки 
Міністерства оборони /розпорядження КМУ від 28.08.2013 N2643-p/ 
(лист Головного управління розвідки Міноборони від 11.09.2013 N2222/4/1023) 

5) про передачу бюджетних призначень Міністерству екології та 

природних ресурсів Ірозпорядження КМУ від 07.08.2013 N2635-p/ 
(лист Мінекології та природних ресурсів від 03.09.2013 N!! 13161111/10-13) 

6) про перерозподіл видатків державного бюджету, передбачених 

Державному комітету телебачення і радіомовлення /розпорядження КМУ 

від 01.08.2013 N2 623-р/ (лист Держкомтелерадіо від 30.08.2013 N!! 5376/20/61 
7) про передачу Державному комітету телебачення і радіомовлення 

бюджетних призначень, передбачених Міністерству фінансів /розпорядження 

КМУ від 01.08.2013 N2656-pl (лист Держкомтелерадіо від 06.09.2013 
N2 5520/20/61 

3. Про проект Закону України про внесення змін до Закону YKpaїНJ1 
({Про Державний бюджет України на 2013 рік» (реєстр. N2 3150 від 30.08.2013), 
поданий народним депутатом України Гєллєром Є.Б. 

4. Про проект Закону України про внесення зміни до cTaтri 35 
Бюджетного кодексу України (реєстр. N22750 від 05.04.2013), поданий 

Кабінетом Міністрів України. 

5. Різне. 
- Про заходи України щодо захисту вітчизняних товаровиробників. 
- Щодо Висновку Рахункової палати про виконання Державного бюджету 

України за перше півріччя 2013 року. 
- Про орієнтовний розклад засідань Комітету з питань бюджету на 

жовтень 2013 року. 

І. СЛУХАЛИ: 

Інформацію голови підкомітету з питань оцінки законопроектів щодо 

впливу на показники бюджету та відповідності бюджетному законодавству 

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

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

Регламентом Верховної Ради України і статтею 27 Бюджетного кодексу 

України. 
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1.1. 3аКОІlОпроекти, які Ilе мають впливу иа показники бюджетів, 
у тому числі: 

1.1.1. Проект Закону України І1рО внесення змін до деяких законів 

України (щодо пільгового пенсійного забезпечення окремих категорій осіб) 

(реєстр. Ny 2531а від 04.07.2013, народні деl1yrати України Немілостівий В.О., 
Гіршфельд А.М.). 

1.1.2. Проект Закону України про внесення змін до стаугі J 72 
Податкового кодексу України щодо вдосконалення порядку визначення доходу 

від відчуження об'єктів нерухомого майна (реєстр. NQ 2539а від 05.07.2013, 
Кабінет Міністрів України). 

1.1.3. Проект Закону У країни про внесення зміни до статті 4 Закону 
України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування» (щодо підприємців, які є пенсіонерами за віком) 

(реєстр. NQ 2437а від 27.06.2013, Кабінет Міністрів України). 

1.1.4. Проект Закону України про внесення змін до статті 15 Закону 
України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (щодо прийому дітей, 

яким не зроблено IІрофілактичних щеплень, до дитячих закладів) 

(реєстр. N!! 2163а від 29.05.2013, народний депугат України Дирів А.Б.). 

1.1.5. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про лікарські засоби» (щодо якості генеричних лікарських засобів) 

(реєстр. NQ 2199а від 04.06.2013, народний депyrат України Дудка 8.8.). 

1.1.6. Проект Закону У країни про внесення змін до Закону У країни 

«Основи законодавства України IlPO охорону здоров'я» (щодо визначення 

дефініцій «медична допомога» та «медична послуга») (реєстр. N!! 2235а 
від 05.06.2013, народний депyrат України Гелевей 0.1.). 

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

«Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (щодо права на освіту 

дітей, батьки яких є інвалідами І або 2 групи) (реєстр. NQ 2273а від 07.06.2013, 
народний депyrат України Дудка 0.1.). 

1.1.8. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (щодо уповноважених 

представників всеукраїнських громадських організацій інвалідів) 

(реєстр. NQ 2274а від 07.06.2013, народний депyrат України Дудка 0.1.). 

1.1.9. Проект Закону України про внесення змін до деяких законів 

України щодо посилення контролю за здійсненням державної соціальної 

політики (реєстр. N!! 2307а від 17.06.2013, народний депyrат України 

елюз т.я.). 

І .1. І о. Проект Закону У країни IІрО внесення змін до статті 9 Закону 
України «Про лікарські засоби» (щодо державної реєстрації імпортера 

лікарського засобу) (реєстр. NQ 2388а від 21.06.2013, народний деllyrат України 
Шипка А.Ф. та ін.). 
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1.1.1 1. Проект Закону У країНІ! !ІрО внесення змін до стаТl'і 1 О Закону 
України «Про лікарські засоби» (щодо переоформлення ліцензії) 

(реєстр. N!! 2389а від 21.06.2013, народний депутат України Шипко А.Ф. та ін.). 

1.1.12. Проект Закону України про внесення змін до деЯКІІХ законодав'IИХ 
актів України (щодо недопущення усиновлення іноземцями дітей, які є 

громадянами України) (реєстр. N!! 2411а від 21.06.2013, IІЗРОДНIIЙ депутат 

України Марков 1.0.). 

1.1.13. Проект Закону України про внесення змін до Кодексу законів про 
працю України (шодо удосконалення окремих трудових відносин) 

(реєстр. N!! 2595а від 16.07.2013, народний депутат України Продан ОЛ. та ін.). 

1.1.14. Проект Закону У країни про внесення змін до cTaтri 19 Закону 
України «Про відпустки» (щодо вирівнювання у правах батьків) 

(реєстр. N!! 3027 від 25.07.2013, народний депутат України 

Мірошниченко Ю.Р.). 

1.1.15. Проект Закону України про внесення змін до деяких законів 

України щодо додаткових прав інвалІДІВ та дпеи під час користування 

залізничним транспортом в Україні (реєстр. N!! 3032 від 26.07.2013, народний 
депутат України Фаєрмарк С.О.). 

1.1. І 6. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про оренду землі» (шодо врегулювання порядку укладання та припинення 

договорів оренди землі) (реєстр. N!! 2346а від 19.06.2013, народні депутати 

України Грушевський В.А., Самойленко ЮЛ.). 

І. І. І 7. Проект Закону України !ІрО внесення змін до деяких законодавчих 
актів України у зв'язку з удосконаленням дозвільної системи у сфері 

господарської діяльності (реєстр. N!! 2369а від 20.06.2013, Кабінет Міністрів 
України). 

1.1.18. Проект Закону України про ратифікацію Європейської конвенції 
про захист домашніх тварин (реєстр. N!! 0032 від 25.06.2013, Президент 

України). 

(У зв 'язку з тим, що законопроект за реєстр. М 0032 Верховною Радою 
України прийнято як Закон, рішення КО.JIІіmеmу з l7итань бюд.жету не 

HaOCWtaПlll nрофілЬНО.JIIУ КОАlіmеmу, а заЛUllIllmll у справі цього законопроекту.) 

І .1. І 9. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України з питань створення фермерських господарств (реєстр. N!! 2552а 
від 05.07.2013, народний депутат України Апостол М.В.). 

1.1.20. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України шодо дерегуляції господарської діяльності у сфері робіт із 

землеустрою (реєстр. N!! 2755 (доопрац.) від 20.06.2013, lІ.ародниЙ депутат 

України Кучерук М.Г.). 

1.1.2/. Проект Закону України І1рО внесення змін до пункту 15 
Перехідних положень Земельного кодексу України (щодо запобігання тіньової 
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торгівлі землями сільськогосподарського признач.ення) (реєстр. N'!! 2526а 
від 04.07.2013, народні депутати України Черняков В.В., Сабій І.М.). 

1.1.22. Проект Закону УкраїНІ! про внесення змін до Закону Українн 

«Про мобілізаційну lІідготовку та мобілізацію» (щодо визначення 1І0вноважень 

уповноваженого суб'єкту господарювання з управління об'єктаМI1 державної 

власності в оборонно-промисловому КОМlІлексі) (реєстр. N!! 2382а 
від 20.06.2013, Кабінет Міністрів України). 

1.1.23. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 
«Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України» (щодо 

удосконалення порядку підпорядкування та призначення посаДОВIІХ осіб) 

(реєстр. N5! 2383а від 20.06.2013, Кабінет Міністрів України). 

1.1.24. Проект Закону України про військово-технічне співробітництво 
(реєстр. N!! 240lа від 21.06.2013, Кабінет Міністрів України). 

1.1.25. Проект Закону України про внесення змін до деяких законів 

України з питань національної безпеки оборони (реєстр. N5! 2416а 
від 25.06.2013, Президент України). 

1.1.26. Проект Закону України про створення та виробництво озброєння, 
військової і спеціальної техніки (реєстр. N!! 2420а від 25.06.2013, Кабінет 

Міністрів України). 

1.1.27. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 
«Про контррозвідува.пьну діяльність» (щодо виключення дублювання 

виконання контррозвідувальних функцій) (реєстр. N!! 2445а від 01.07.2013, 
народний депутат України Москаль г.г.). 

1.1.28. Проект Закону У країни про внесення зміни ДО статті 6 Закону 
України «Про державне оборонне замовлення» (щодо відносин у сфері 

планування та формування оборонного замовлення) (реєстр. N!! 2586а 
від 12.07.2013, Кабінет Міністрів України). 

1.1.29. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодав'НlХ 
актів України щuдо призначення на посаду, звільнсння з носади та 

встановлення lІідзвітності керівників територіальних управлінь (відділів) 

органів внугрішніх справ Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і 

Севастополя (реєстр. N!! 2466а від 02.07.2013, народний депутат України 

Левченко М.О.). 

1.1.30. Проект Закону У країни про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо призначення на посаду, звільнення з посади та 

встановлення підзвітності прокурорів областей, Автономної Республіки Крим, 
міст Києва і Севастополя (реєстр. N5! 2467а від 02.07.2013, народний деllУІЩ' 
України Левченко М.О.). 

1.1.31. Проект Закону України про внесення змін до статті 36 
Кримінального кодексу України (щодо розширення меж необхідної оборони) 

(реєстр. N!! 2621а від 19.07.2013, народний депутат України Катеринчук М.Д.). 
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1.1.32. Проект Закону України про внесення змін до Кримінального 

кодексу Українн з мстою уточнення lІідстав ПРlІтягнення до кримінальної 

віДІІовідальності (реєстр. N!! 3015 від 23.О7.2ОI3, lІаРОДНIІЙ депутат Україн\! 

МахніЦЬКIІЙ 0.1.). 

1.1.33. Проект Закону України про внесення змін до Кримінального 

процесуального кодексу України (ЩОДО вручення конії протоколу обшуку) 

(реєстр. N!! 2504а від 04.07.2013, народний депутат України Слюз Т.Я.). 

1.1.34. Проект Закону У країни про внесення змін ДО Кодексу 
адміністративного судочинства України (щодо оскарження ухвал суду) 

(реєстр. N!! 2556а від 05.07.2013, народний депутат України Карпунцов в.в. та 
ін.). 

1.1.35. Проект Закону України про внесення змін до статті 242 
Кримінального процесуального кодексу України (щодо встановлення 

індивідуально-психологічних особливостей lІідозрюваного чи обвинуваченого в 

кримінальних провадженнях про тяжКІ та особливо тяжкі насильницькі 

ЗЛОЧИНІ!) (реєстр. N22615a від 18.07.2013, народний депутат України 

Фищук о.г.). 

1.1.36. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо забезпечення принципу рівності всіх платників коштів 

пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту (реєстр. N!! 2528а 
від 04.07.2013, народний депутат України Шаповалов Ю.А.). 

1.1.37. Проект Закону України 11рО внесення змін до Закону України 

«Про столнцю України - місто-герой Київ» (щодо призначення на посаду 

ГОЛОВИ Київської міської державної адміністрації виключно особи, обраної 

Київським міським головою) (реєстр. N!! 3004 від 22.07.2013, народний депутат 
України Павловський А.М.). 

1.1.38. Проект Закону України про внесення зміни до статті 26-1 Закону 
України «Про дорожній рух» (щодо тимчасового обмеження або заборони руху 

транспортних засобів) (реєстр. N2 3005 від 22.07.2013, народний депутат 

України Павловський А.М.). 

1.1.39. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо правових засад реалізаuії енергосервісних договорів 

(реєстр. N!! 2550а від 05.07.2013, народний депутат У країни Остапчук В.М.). 

1.1.40. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо відміни обов'язкового технічного контролю тракторів, 

самохідних сільськогосподарських і меліоративних мащин та 

сільськогосподарської техніки) (реєстр. N!! 2568а від 09.07.2013. народний 

депутат України Кулініч 0.1.). 

1.1.41. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо реформування системи управління автомобільними 

дорогами загального користування (реєстр. N22536a-1 від 12.07.2013, Кабінет 
Міністрів України). 
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1.1.42. Проект Закону України !ІрО внесення змін до деяких законодаВt[I!Х 
актів України щодо реформування системи державного У[lравління у сфері 

дорожнього ГОСllодарства (реєстр. NQ 2536а від 05JJ7 .2013, HapOДНl[l! де[]угат 

України Катеринчук М.Д.). 

1.1.43. Проект Закону України про внесення змін до статті 44 Закону 
У країНІ! «Про автомобільний транспорп) щодо участі представників органів 

місцсвоl'O самоврядування у конкурсному комітеті, який визначає перевізника 

на автобусний маршруг (реєстр. NQ 3012 від 23.07.2013, народний депутат 

України Ничшюренко В.М.). 

1.1.44. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо забезпечення транспортного сполучення для соціально

економічного розвитку територіa.JlЬНИХ одиниць (реєстр. N~ 3021 від 24.07 .2013, 
народний деllутат України Опанащенко М.В. та ін.). 

1.1.45. Проект Закону України про внесення доповнень до статті 45 
ЖИТЛОВОГО кодексу Української РСР (щодо забезнечення права педагогічних 

нрацівників дошкільних та позашкільних навчалЬНIІХ закладів на отримання 

житла в І1ершочерговому норядку) (реєстр. NQ 2344а від 19.06.2013, народний 
де[]утат України Сич О.М.). 

1.1.46. Проект Закону УкраїНІ! [ІРО внесення змін до деяких законодавчих 
актів України ЩОДО організації нриміських автобусних маршрутів загального 

користування (реєстр. N~ 241 Оа від 21.06.2013, народні депутаТІ! У країни 

Брайко с.Б., Парасків ОД). 

1.1.47. Проект Закону України про внесення зміни до статті 11 Закону 
України «l1ро державну до[]омогу сім'ям з діТЬМі!)) (шодо ненадання ДОIlОМОГИ 

[]ри народженні особам, ЯКих уже позбавлено батьківських прав) 

(реєстр. NQ 21 б9а від 30.05.2013, народний деllутат України Зарубінський 0.0.). 

1.1.48. Проект Закону України про внесення змін до Регламенту 

Верховної Ради YKpaїНl-! щодо ніДПllсання Головою Верховної Ради УкраїНІ! 

законів, !/останов, інших актів Верховної Ради України (реєстр. NQ 2558а 
від 05.07.2013, народний депутат України Карпунцов В.В.). 

1.1.49. Проект Закону України про внесення змін до статті 234 
Регламенту Верховної Ради України (шодо ініціювання та порядку проведення 

парламентських слухань) (реєстр. N~ 2339а від 18.06.2013, народний депутат 
України Карпунцов В.В.). 

1.1.50. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо утворення одномандатних виборчих округів і виборчих 

дільниць) (реєстр. NQ 2480а вІД 03.07.2013, народний депутат України 

Сл юз Т.Я.). 

1.1.51. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 
«Про рекламу)) шодо заборони реклами в кінотеатрах (реєстр. N~ 2520а 

від 04.07.2013, народний девутат України Бондарєв К.А.). 
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1.1.52. Проект Закону України про внесення ЗJ\lін до Закону У країни 

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» щодо розміру щоріЧНllХ внесків 

адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування 

(реєстр . .N2 2519а від 04.07.2013, наРОДНlІіі депутат У країНІ! Бондарев К.А.). 

1.1.53. Проект Закону України про ратифікацію Рамкової конвенції Ради 
Європи про значення культурної спадщини для суспільства (реєстр . .N2 0031 
від 19.06.2013, Президент України). 

(У зв 'язку з 11111.А1, ЩО законопроект за реєстр. N! 0031 Верховною Радою 
України прийнято як Закон, рішення Ко_ніmєmу з nllmaHb 6юд.J/сеmу н,: 

надсилати профільному Комітету, а ЗШIUШllll1U у справі цього законопроекту.) 

1.1.54. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про рекламу» (щодо вимог висвітлення обов'язкової інформації в рекламі) 

(реєстр. N!! 2459а від 02.07.2013, народний деlIутат України Бригинеuь О.М.). 

1.1.55. Проект Закону У країни про медіацію (реєстр. N22425a-1 
від 03.07.2013, народні депутати України Ківалов с.в., Развадовськиli в.Й.). 

1.1.56. Проект Закону України про внесення зміни до Закону України 
«Про ратифікацію Європейської конвенції про спільне кінематографічне 

виробництво» (реєстр. N2 0034 від 05.07.2013, Кабінет Міністрів України). 

(У зв 'язку з тlШ, що зако//оnроект за реєстр. М 0034 Верховною Радою 
Украііlll ПРll1ЇНЯl110 як Зако//, рішення Комітету з nllll1ань 6юд.жеmу не 

надсилати профільному Комітету, а залUlIIUI1111 у справі цього законопроекту.) 

1.1.57. Проект Закону України про внесення змін до Кримінально

виконавчого кодексу України (щодо надання засудженим особам "рава на 

користування інтернетом) (реєстр. NQ 3025 від 25.07.2013, народні депутати 

України Бригинець О.М., Павловський А.М.). 

1.1.58. Проект Закону України про внесення змін до статті 78 Закону 
України «Про виконаВ'Іе провадження» (щодо належного повідомлення 

боржника IlрО час, дату IlРИМУСОВОГО Вllселення) (реєстр. NQ 2328а 
від 18.06.2() І J,народні депутати УкраїНІ! Геращенко І.В., 10нова М.М., 

Розенко П.В., Павленко Р.М., Негой Ф.Ф.). 

1.1.59. Проект Закону України I1рО внесення змін до статті 1 Закону 
України «Про вивезення, ввезення та !lовернення культурних цінностей» (шодо 

визначення термінів) (реєстр. NQ 2321 а від 18.06.2013, народні депутати України 
Парас ків О,Д., Брайко с.Б.). 

1.1.60. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про громадянство України» (щодо акту автоматичної добровільної відмови 
від громадянства України) (реєстр . .N2 2616а від 19.07.2013, народний депутат 
України Сиротюк Ю.М.). 

1.1.6]. Проект Закону України про внесення ЗМІН дО Закону України 
«Про рекламу)) (щодо вимог до реклами споживчого кредитування) 
(реєстр. NQ 2492а від 03.07.2013, народний депутат України ФеJIьдман О.Б.). 



\. \ .62. Проект Закону УкраїН/І про внесення змін до Закону УкраїНІ! 
«Про рекламу» (щодо ТРlІва.ності трансляції реклами) (реєстр. N!! 2407а 
від 21.06.20 13, народний деl1утат УкраїНІ! Матвієнков с.л.). 

\ .1.63. Проект Закону України вро медіацію (реєстр. N~ 2425а 

від 26.06.2013, народниіі депутат УкраїНІ! Федорчук ЯЛ.). 

1.1.64. Проект Закону України про внесення змін до статті \ 3 Закону 
України «Про рекламу» (щодо реклами на телебаченні) (реєстр. N!! 2407а-1 
від 03.07.2013, народний деllутат України Льовочкіна Ю.В.). 

І. \ .65. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (щодо умов проходження 

стажування для отримання особою свідоцтва про нраво на заняп'Я 
адвокатською діяльністю) (реєстр. N!! 2300а від 14.06.2013, народний денутат 
України Петренко П.д.). 

1.1.66. Проект Закону України про внесення змін до деяких законів 

України щодо забезпечення прав журналістів на публікацію інтерв'ю та 

коментарів (peccTp.N!!2575a від 11.07.2013, народний депутат Українн 

Княжицький м.л.). 

\.1.67. Проект Закону України про ратифікацію Договору між Україною 
та РеСllублікою Індія про взаємну правову допомогу у цивільних і 

господарських справах (реєстр. N!! 0030 від 19.06.2013, Президент Українн); 

1.1.68.llроект Закону України про внесення зміни до статті 66 
Земельного кодексу України щодо забезпечення раціонального використання 

земельннх ділянок, які необхідні для видобування бурого вугіЛJIЯ і торфу 

(реєстр. N!! 2298а від 13.06.2013, Кабінет Міністрів України). 

УХВАЛИЛИ: 

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

бюджетів. 

2. Це рішення надіслати профільним комітетам, відповідальним за 

підготовку законопроектів. 

Голосували: «зю> - ОЩIOГОJlОСНО. 

3аКОІІОnРОЄЮnu, які ІІЄ мають впливу ІІа nоказllики бюд::"сєmу, 

ШІЄ nоmре6ують узzод31сеllllЯ з 6юд31СєmtlUМ заКОllодавством 

1.1.69. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про особливості ЗДlИснення 

закупівель енергосервісних послуг (реєстр. N!! 2548а від 05.07.2013), поданий 
народним депутатом України Остапчуком В.М. 

Відмітили: 

ВіДІІовідалЬШІМ за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

паливно-енергетичного КОМlІнексу, ядерної поніТНКlI та ядерної безпеки. 
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ДаНI!М законопроеКТОl\[ встановлюються особливості закуПlВШ 

енергосервісних послуг. 

Слід зауважити, що статтею 7 даного законопроекту передбачено, що 
осоБЛllвості реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань за еllСРI·осервіСНI!М 

договором ВlІзначаються центральним opгaHO~I виконавчої влаДІІ, що реаJlізус 

державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджеТНIlХ коштів. 

Однак, відповідно до положень Бюджетного кодексу України виключно 

нормативно-праВОВИМIІ актами бюджетного законодавства регулюються 

бюджетні відносиНlI. 

Крім того, частиною п'ятою статті 48 Бюджетного кодексу УкраїНІ! 

реєстрацію та облік бюджетних зобов'язань РОЗПОРЯДНl!ків бюджетних коштів 

покладено на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, ГІроте 

відновідний порядок визначає центральний орган виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної бюджетної llОліТИКI! (чаСТllна сьома статті 48 
Кодсксу). 

Зважаючи на викладене, зазначена стаття законопроекту не узгоджується 

із положеннями статті 48 Бюджетного кодексу УкраїНІ!, lІорушені у ній шпання 
достатньо врегульовано бюджетним законодавством, тому доцільно статтю 7 
законопроекту вилучити. 

Таку ж llОзицію ВИСЛОВИЛО Міністерство фінансів УкраїНІ! у своєму 

експертному висновку до даного законопроекту та запропонувало ВIІЛУЧIІТI1 

вищезазначену статтю даного законопроекту. 

Крім того, Міністерство фінансів висловило невні зауваження та 

пропозиції до даного законопроекту та зауважило, що даний заКОНОllроект 

ПІдлягає доопрацюванню. 

На момент розгляду законопроекту ВИСНОВКlI Головного науково

експертного управління Апарату Верховної Ради України не надійшли. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про особливості ЗДlиснення закупівель 

енергосервісних 1І0СЛУГ (реєстр. Н2 2548а від 05.07.2013), поданиіі наРОДНIІМ 
депутатом України В.М. ОстаI1ЧУКОМ, не має ВПЛИВУ на показники бюджету. У 

разі прийняття віДllовідного закону він може набирати чинності згідно із 

законодавством. 

2. Рекомендувати Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, 
ядерної політики та ядерної безпеки при доопрацюванні цього законопроекту, 

статтю 7 ВИЛУЧИТИ, як таку, що не узгоджується із положеннями статей 4 та 48 
Бюджетного кодексу України. 

3. Ue рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

паливно-енергетичного комплексу, ядерної поліТIІКI1 та ядерної беЗІ!еки. 

Голосували: «За» - одноголосно. 

10 



1.2. Законопроектн, які мають ВІІЛИВ на показннкн бюджетів, 
у тому числі: 

а) безпосередній 

1.2.1. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до cTaтri 265 

Податкового кодексу України щодо встановлення податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної діЛЯНКIІ (реєстр. N!! 2546а від 05.07.2013), поданий 

народним депутатом України Левченком м.о. 

Відмітили: 

ВіДlІовідалЬЮIМ за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної 1І0ліТИЮI. 

Законопроектом пропонується, зокрема: 

визначити об'єктом оподаткуваllНЯ податком на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, загальну площу об'єкта нерухомості, замість 

житлової, ВI<лючаючи об'єкти нежитлової нерухомості; 

встановити ставки податку для об'єктів нерухомості, що перебувають у 

власності фізичних осіб (у т. ч. фізичних осіб-lІідприємців) - 2 % розміру 

мінімальної заробітної плати за І кв. метр загальної І!лощі об'єкта нерухомості, 
а юридичних осіб - 0,5% від балансової вартості об'єкта нерухомості; 

встановити, що база оподаткування об'єкта нерухомості, що перебуває у 

власності фізичної особи (у т. 'І. фізичної особи-підприємця) - платника 

податку, зменшується на І ОО кв. метрів (від сумарної загальної площі об'єктів 

нерухомості ). 
Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що законопроект підтримує, оскільки його запровадження сприятиме 

збільщенню надходжень до місцеВIІХ бюджетів за рахунок розщирення бази 

оподаткування та поліпшення аДМІНІстрування відповідного 11 одатку , 
забезпечить встановлення справедливого підходу до оподаткування 

нерухомості, сприятиме lІідвищенню ефективності використання майна. 

Водночас, Мінфін звертає увагу, що пропозиція стосовно застосування для 

фізичних осіб (у т. ч. фізичних осіб-підприємців) пільги із сплати податку до 

сумарної загальної площі належних Їм об'єктів нерухомості вже унормована в 
Законі України від 04.07.2013 N!! 403-УІІ «Про внесення змін до Податкового 
кодексу України та інших законів України щодо об'єктів нерухомості». 

Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної 

Ради України не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України IІрО внесення змін до статті 265 Податкового 
кодексу України щодо встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки (реєстр. N2 2546а від 05.07.2013), поданий народним 

депутатом України Jlевченком М.О., матиме вплив на показники бюджету 

(призведе до збільшення доходів місцевих бюджетів щодо податку на нерухоме 
майно, відмінне від земсльної діJlЯНКIІ). 
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Уразі прийняпя віДІІовідного закону він може набирати Чlllіності 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 про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо оподаткування доходу при наданні в 

оренду сільськогосподарських угідь та вдосконалення окремих норм 
податкового законодавства (реєстр. N~ 2584а від 12.07.2013), поданий народним 
депутатом України Бондарем В.В. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд заКОНОIlроекту є Комітет з питань lюдаткової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується: 

встановити шкалу спеціальних ставок податку на доходи фізичних осіб 

(від 10 до 14 відсотків) для доходів, отриманих фізичними особами -
власниками земельних ділянок сільськогосподарського призначення і 

земельних часток (паїв) від надання Їх в оренду сільськогосподаРСЬКIlМ 

товаровиробникам (платникам фіксованого сіЛЬСЬКОГОСllодарського податку) 

залежно від строку договору оренди таких земеЛЬНl1Х ділянок, часток (наїв), 

замість діючих ставок оподаткування у розмірах 15 та 17 відсотків; 
заllровадити 1l0нижуючі ставки 1l0датку за землі сільськогосподарських 

угідь, шо надані в установленому порядку .lUІЯ ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва і використовуються за цільовим 

нризначенням, залежно від строку договору ореНДІІ земельної ділянки, - від 

0,09 до 0,05 відсотків від їх нормативної грошової оцінки; 
встановити, що обов 'язок зі сплати орендної плати за земельні ділянки 

державної і комунальної власності виникає з моменту фактичної передачі 

земельної ділянки у користування, що підтверджується актом приймання

передачі, і IlРИШШЯЄТЬСЯ в момент піДJJисання акту про повернення зсмсльної 

ділянку орендодавцю; 

встановити, що при визначенні об'єкта оподаткування фіксованим 

сільськогосподарським податком перебування землі у власності 

сільськогосподарського товаровиробника або у його КОРlІстуваниі для цілей 

оподаткування не обов'язково має lІідтверджуватися державною реєстрацією 

відповідних прав. 

Реалізація запропонованих у законопроекті норм призведе до зменшення 

надходжень податку на доходи фізичних осіб та земельного податку до 

бюджетів. 

Проте, автором законопроекту не надано фінансово-економічне 

обгрунтування (включаючи відповідні розрахунки) та пропозиції змін до 

законодавчих акТІВ України щодо скорочення витрат бюджету та/або 

пропозиuії джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення 

збалансованості бюджету, що не ВІДПОВІДає ВИМОL'ам Бюджетного кодексу 
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України (чаСТlfНа перша стапі 27) та РегламсlІТУ Верховної Ради УкраїНІ! 
(частина третя стапі 91). Положення заКОНОllроекту щодо набрання чинності 
відповідним законом· з дня, наступного за днем ііого опублікування, не 
УЗl'ОДЖУЄТЬС)( з часТІШОЮ третьою стапі 27 Бюджетного кодексу УкраїНIl та 
I1YHKTaMH 4.1.9 і 4.5 стапі 4 Податкового кодексу УкраїНІ!. Крім того, 

відсутність вихіДНIІХ даних не дає можливості Мінфіну вазнаЧИТlt вартісну 

ВСЛИЧІІНУ впливу цього законопроекту на показНИКИ бюджету. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що запровадження 1Іонижених ставок податку на доходи фізичних осіб не 

узгоджується із основними принципами, на яких грунтується податкове 

законодавство, а саме, llРИНЦИПОМ рівності усіх llлатників перед законом та 

llРIlНЦИПОМ соціЗJlЬНОЇ справедливості. а норма щодо заllровадження 

Ilонижених ставок земеЛЬНОl'О llодатку неоднозначно трактує УМОВI1 II 

застосування. Пропозиції щодо справляння орендної плати за землі державної 

та КОМУНЗJIЬНОЇ власності та особливостей визначення об'єкта оподаткування 

фіксованим сіЛЬСЬКОГОСJlОдарським податком СУl1еречать земельному 

законодавству України. 

Враховуючи наведене. Мінфін законопроект не lІідтримує. 

Висновок Гоповного haykobo-еКСllертного управління Апарату Верховної 

Ради України не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення ЗМІН дО Податкового кодексу 
України щодо оподаткування доходу при наданНІ в оренду 

сіЛЬСЬКОГОСJюдарських угідь та вдосконалення окремих норм податкового 

законодавства (реєстр. N!! 2584а від 12.07.2013), поданий народним депутатом 
України Бондарем В.В., матиме ВПЛИВ на llоказники бюджету (призведе до 

зменшення доходів державного та місцевих бюджетів щодо податку на доходи 

фізичних осіб та земельного податку). 

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 І січня 2016 року (або 1 сі'JНЯ наступного за цим року ЗaJlежно від часу 
прийняпя закону). 

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 деяких 

законодавчих актів України щодо покращення розрахунків за електричну 

енергію підприємств Державного концерну «Укроборонпром» (реєстр. N!! 2419а 
від 25.06.2013), подаНJlЙ народним депутатом України Бапдуровим В.В. 

ВідміТИJIИ: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань паливно

енергетичного комплексу, ядерної 1І0літики та ядерної безпеки. 

Законопроектом пропонується розповсюдити дію норм Закону України 

«Про деякі IШПlllllЯ заборгованості піДIlРIlЄМСТВ оборонно-промислового 
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комплсксу y'HlCl-lІІків Держ. ВIIО['О концерну «Укроборонпр01l,!)) та 

заБСЗllечсння їх стабільного РОЗВI1 ,ку» на aKllioHcPIIl товаРІІства, управЛІННЯ 

корпораТИВIІИМИ правами Lter жави щодо яких було передано 

ДК «Укроборонпром», 1 відповіL но розширити коло lІіДIIРИЄМСТВ, ЯЮ1М 

IІсредба'шється можливість: змеНll еllНЯ чистого прибутку під час розрахунку 

сплати частини чистого прибутку т І дивідендів, які вилучаються до державного 

бюджету; зменшення зі І ОО % до 5 % розміру коштів, які зараховуються до 
державного бюджету від продажу -ІСРУХОМОГО майна; списання заборгованості 

перед Пенсійним фондом Укра'IНІ та іншими соціальними фондами з 

подальшим списанням заБОРГОВ1Ності Пенсіііного фонду за !lозиками, 

наданими за рахунок коштів ЕДИНОГО казначеilського рахунка, шляхом 

віднссення усіх сум на взаЄМDрозрахунки з бюджстом З ІІОДШІЬШІІМ 

відновленням єдиного казначейсью)го рахунку, 

Запровадження такої норми !Іризведе до зменшення надходжень до 

державного бюджету від частш и чистого прибутку (доходу) державних 

унітарних піДIlРИЄМСТВ та ЇХ об'єднань, шо вилучається до державного 

бюджету, та дивідендів (доходів), нарахованих на акції (частки, паї) 

господарських товариств, у стаТУ'НІІХ капіталах ЯКІІХ є дсржавна власність, і 

коштів від реалізації надлишковоrо нерухомого майна, а також до зменшення 
надходжень до Пенсійного фОНQУ і, відповідно, до збіJlьшення видатків 

державного бюджсту на покриття )(ефішпу цього фонду, 

Проте, автором законощ·оекту не надано фінансово-економічне 

обгрунтування (включаЮЧ~j відrювідні розрахунки) та IІропозиції змін до 

законодавчих акТІВ У країни 11 ОД0 скорочення витрат бюджету та/або 

ПРOllOзиції джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення 

збалансованості бюджету, що нІ: відповідає вимогам Бюджетного кодексу 

України (частина перша стапі П) та Регламенту Верховної Ради України 

(частина третя статті 91 ), 
Міністерство фінансів Укра"ни у своєму експертному висновку зазначає, 

що законопроект не підтримує. 

Висновок Головного науково-експертного Уllравління Апарату Верховної 

Ради України не надійшов, 

УХВAJШЛИ: 

І, Проект Закону України про внесення ЗМІН до деяких законодавчих 

актів України щодо покращення розрахунКІВ за електричну енергію 

підприємств Державного концерну «Укроборонпром» (реєстр, N!! 2419а 
від 25.06.2013), поданий народним депутатом У країни БаНДУР0 вим В.8" 

матиме вплив на показники fіюджету (призведе до зменшення доходів 

державного бюджету щодо час"ини чистого прибутку (доходу) державних 

унітарних підприємств та ЇХ І)б'єднань, що вилучається до державного 
бюджету, та дивідендів (дохсдів), нарахованих на акції (частки, наї) 
господарських товариств, у стат/Тних капіталах яких є державна власність, і 

коштів від реалізації наДЛИШКОВllГО нерухомого майна, а також до збільшення 

видатків державного бюджету на покриття дефіциту Пенсійного фонду 

України), 
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Уразі lIриііняпя відповідного закону до 15 JIIШНЯ 2014 року він має 
ВВОДlПIІСЯ 13 дію не раніше І сі'ІНЯ 2015 року, а lІісля 15 JIIШНЯ 2014 РОКУ - не 

раніше І січня 2016 року (або І січня наСТУllНОГО за цим року залсжно від часу 

ІІ(JІІЙНЯПЯ закону). 
2. Це рішення надіслаТIІ Комітету Всрховної Ради УкраїНIІ з Ilитань 

ПaJlІІвно-енергети'IНОГО КОМllлексу, ядерної політики та ядерної безпеки. 

1.2.4. СЛУХАЛИ: 
Інформацію ІІРО IІроект Закону України про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо Оllодаткування доходів громадян УкраїНІІ, 
які працюють за її межами (реєстр. N2 2535а від 05.07.2013), поданий 

народними денутатами Українн Парубієм А.В., 8асюником І.В., Гінкою я.я. та 

іншими. 

Відмітили: 

ВіДllовідальним за розгляд заКОНОllроекту є Комітет з питань податкової 

та митної 1І0ліПIКlI. 

ЗаКОНОllроектом пропонується встановити, що доходи фізичних осіб з 

іноземним джерелом походження, отримані в результаті укладення договору 

дарування від фізичних осіб, які є члснами сім'ї платника податку першого 

ступеня спорідненості або lІіклувальниками чи опікунами, оподатковуються за 

нульовою ставкою (діюча ставка 15 (17) відсотків). 
Запровадження такої норми призведе до зменшення надходжень податку 

на доходи фізичних осіб до бюджетів (за розрахунками Мінфіну БJIIIЗЬКО 

І ,8 млрд грн на рік). 
Проте, авторами законопроекту не надано фінансово-економічне 

обгрунтування (включаючи відповідні розрахунки) та пропозиції змін до 

законодавчих актів УкраїНІ! щодо скорочення витрат бюджету та/або 

ПРОПОЗllції джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення 

збалансованості бюджету, що не відповідає вимогам Бюджетного кодексу 

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

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що звільнення від оподаткування дарунків без урахування факту оподаткування 

зароблених коштів може призвести до порушення принципу соціаІlЬНОЇ 

справедливості, який налягає в установленні податків та зборів відповідно до 

платоспроможності платників податків згідно з підпунктом 4.1.6 пункту 4.1 
стапі 4 Податкового кодексу України. Крім того, реалізація законопроекту 
може надати негативних стимулів для податкового планування з метою 

мінімізації податкових зобов'язань платників податку, які за ШТУ'ІНО 
укладеними договорами дарування отримають від фіктивних піклувальників 

вартісну зарубіжну нерухомість, великі банківські вклаДІ·1 в іноземних 

фінансових установах тощо, оскільки піклування може встановлюватися над 

повнолітніми фізичними особами, цивільна дієздатність яких обмежена лише 

частково. Також прийняття законопроекту у запропонованій редакції призведе 

до виникнення правових колізій, оскільки відповідно до діючого законодавства 
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дарунки від дарувальників, які не є ЧJlснаМIІ сім'ї обдарованих першого ступеня 

споріднення, ОllодатковуlOТЬСЯ за ставкою 5 відсотків, а якщо даруваЛЬНIІК є 
нереЗllдентом - за ставкою і5 відсотків незалежно від СТУIlСНЯ Сllоріднення з 

обдарованою особою. 

Зважаючи на наведене, Мінфін законопроект не підтримує. 

ВІІСНОВОК ГОЛОВНОГО науково-експерпюго управління Апарату Верховної 

Ради УкраїНIІ не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

і. Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 

України шодо оподаткування доходів громадян У країНI'I, які працюють за її 

межами (реєстр. N~ 2535а від 05.07.20і3), ІюдаНIІЙ наРОДНIІМИ депутатаМIІ 

України Парубієм А.В., ВаСЮНI1КОМ і.В., Гінкою я.я., Дубневичем Я.В. та 

іншими, матиме ВІJЮІВ на показники бюджету (призведе до зменшення доходів 

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

У разі прийняпя відповідного закону до і5 липня 20 і4 року він має 
вводитися в дію не раніше і січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

раніше і січня 20 і6 року (або і січня наступного за цим року залежно від часу 

ІІРИЙНЯПЯ закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та МІННОЇ політики. 

1.2.5. СЛУХАЛИ: 
інформацію про проект Закону УкраїНІ! про внесення змін до Закону 

України «Про управління об'єктами державної власності» щодо сплати до 

державного бюджету частини I1рибутку підприємствами державного сектору 

економіки (реєстр. N!! 2495а від 03.07.2013), нодаН\lЙ народним деllутатом 

України Омельченком В.П. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд заКОНОllроекту є Комітет з питань економічної 
політики. 

Законопроектом пропонується визначити, що частина чистого ПРlfбутку 

державних унітарних підприємств та ЇХ об'єднань, що вилучається до 

державного бюджету, складається із сукупного доходу, відображеного у Звіті 

IІрО фінансові результати та залишку амортизаційних відрахувань станом на 

перше число звітного року з урахуванням зменшення такого залишку на 

нараховану суму амортизаційних відрахувань необоротних активів 

попереднього року. 

У ПОЯСНIОВaJlьній записці до законопроекту відмічено, що його 

запровадження сприятиме додатковим надходженням до бюджету у розмірі 

1,5 млрд грн в розрахунку на рік. 
Однак, Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку до 

законопроекту зазначає, що законопроект містить неузгоджені НОРI\IИ та 

механізми штучного заниження доходів бюджету, вважає, що законопроект 

потребує доопрацювання, та не підтримує його у заllРОlІонованій редакції. 
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Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Всрховної 

РаДI1 України не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проскт Закону У країни про внесення змін до Закону України 

«Про упраВJlіння об'сктами державної ВJщсності» щодо сплати до дсржавного 

бюджету 'щстини прибутку піДlIриємствами державного сектору економік!! 

(реєстр. N~ 2495а від 03.07.2013), lІоданий народним депутатом Україн!! 

Омельченком вл., матиме вплив на 1l0казники бюджету (призведе до зміНІ! 

обсягу доходів держаВНОI'О бюджету щодо частини ЧІІСТОГО ІІрибутку 

державних І1іДllРIІСМСТВ, ЩО вилучається до бюджету). 

У разі прийняпя віДIlовідного закону він може набиратн чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслат!! Комітету Верховної Ради УкраїНІ! з питань 

економічної політики. 

1.2.6. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до статті 14 

Закону України «Про соціальний діалог в Україні» (реєстр. N2 2449а 
від 02.07.2013), поданий народним депутатом України Сухим Я.М. 

Відмітили: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет з питань соціальної 
. . 

ПОЛІТІІКИ та праЦІ. 

Законопроектом передбачається доповнити частину другу стаП'і 14 
Закону України «Про соціальний діалог в Україні» нормою щодо надання 

статусу державного службовця секретарю та працівникам секретаріату 

Національної тристоронньої соціально-економічної ради. 

Міністерство фінансів України вважає, ЩО реалізація заКОНОIlроекту не 

ВllJIиває на показники бюджету, зазначивши при цьому, що питання праВОВI!Х 

та організаційних засад державної служби, умов та порядку реалізаuії 

громадянами права на державну службу, визначення lIравового статусу 

державного службовця регулюються Законом України «Про державну службу», 

до якого відповідні зміни не вносяться, а відтак законодавча ПРОІІОЗlluія не є 

нормою даного законопроекту, тому законопроект не підтримується. 

Водночас, необхідно відмітити, що ПРИЙНЯ'ГГЯ цього законопроекту і 

надання статусу державного службовuя секретарю та праuівникам секретаріату 

Національної тристоронньої соuіально-економічної ради матиме наслідком 

встановлення таким працівникам умов оплати [[раці та пенсlИНОГО 

забезпечення на засадах, ІІередба'[ених Законом України «Про державну 

службу», ЩО потребуватиме додаткових видатків. 

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

фінансово-економічних об['рунтувань до заКОНОllроекту (ВЮlючаючи відповідні 

розрахунки) та ІІРОПОЗllцій змін до законодавчнх актів України щодо скорочення 

витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюдже'ry для ДОСЯl'нення 

збалансованості бюджету. 
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Тсрмін набрання чинності, ВlІЗнаЧСIІИГ! у законопроекті, не BlДlIOBiдaє 

чаСТlІні третій СЛІпі 27 J:)юджетного кодексу У КРl!ЇIlИ, якою передбачено, шо 

закони України або їх OKpel\li положення, які ВШlІІвають на IlОказЮ!КlI бюджету 

(зменшують надходження бюджету та/або збільшують ВlІтраТIІ БЮДЖС1У) і 

Ilрllі1маються ніСJlЯ 15 липня року, ЩО нередує IIJlaНОВОМУ, ВІЮДЯТЬСЯ в дію не 

раніше lІочатку бюджетного періоду, що настає за плаНОВІІМ. 

Головне науково-екснертне управління Апарату Верховної Ради України 

вважає, що за результатами розгляду в першому ЧІпаННІ закононроект ДОЦIJlЬНО 

направити на доопрацювання. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до стапі 14 Закону України 
«Про соціальний діалог в Україні» (реєстр. K~ 2449а від 02.07.2013), поданиіі 
народним депутатом України Сухим Я.М., має ВШІІІВ на покаЗНИКlI бюджету 

(збільшує витрати бюджету). 

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

раніше І січня 20 І б року (або І січня наступного за цим року залежно від часу 

прийняпя закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

соціальної політики та нраці. 

1.2.7. СЛУХАЛИ: 
Інформацію вро проект Закову України вро внесення змін до деяких 

законів України (ЩОДО удосконалення пенсійного забезпечення) 

(реєстр. К!! 2934-1 від 30.04.2013), поданий народним депутатом УкраїНІ! 

Зубиком вя. 

Відмітили: 

Головним з опрацювання заКОНОllроекту є Комітет у справах пенсіонерів, 

ветеранів та інвалідів. 

Законопроектом, шляхом внесення змін до законів України «Про збір на 

обов' язкове державне пеНСНlНе страхування», «ІІро загаJIьнообов' язковс 

державне пенсіі1не страхування», «Про державну службу», «Про Ilрокуратуру», 

«Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про статус наРОДНОI'О ДСlIутата 

України», «!Іро державну соціальну допомогу особам, які не мають права на 

lІенсію, та інвалідам», «Про судоустрій і статус суддів», пропонується 

переглянути умови пенсійного забезпечення, що здійснюється як на ЗШ'альних 

засадах, так і за окремими спеціaJlЬНИМI1 законами, а саме: 

- встановити пенсійний вік для жінок 55 років (крім державних службовців, 
наукових (науково-педагогічних) працівників, народних депугатів України, суддів); 

- зменшити термін страхового стажу, що надає право на одержання 

мінімальної пенсії за віком, з 30 до 25 років для жінок та з 35 до 30 років для 
чоловіків, а також необхідного для призначення lIенсії по iHBaJliдHocтi; 

- запровадИТIІ сплату додаткового збору на обов'язкове державне пенсійне 

страхування від суми операції з купівлі-продажу безготівкової іноземної валюш за 

111l11!НЮ в розмірі І відсотка від об'єкта OllOдаткування. 
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Автором заКОНОllроекту наведено детальні фінансові рО1раХУНКIІ, 

спрямовані на обl·рунтування МОЖJlllвості додаТКОВI!Х надходжень до 

державного бюджету, які покриватимуть додаткові ВlщаТКIІ ПенеіilнОІ·О фонду та 
частково змеllшуваТIІМУI'Ь дефіцит цього Фuнду. 

Так, за розрахунками автора заКОНОllроекту, у разі занровадження 

ПОЧlІнаючи з І ЛШІНЯ 20 ІЗ року збору на обов'язкове державне нснсіііне 

страхування з Оllерацій купівлі безготівкової іноземної валюти за ставкою 

І відсоток надходжеНІШ до державного бюджету у другому півріччі 201З року 

становитимуть орієнтовно від 16,5 млрд гривень (обсяг операцій на рівні 
2012 року) до 22 млрд гривень (нри збереженні динаміки зростання обсягу 

операцій, яка має місце у І кварталі 201З року). 

У 2014 році параметри надходжень до державного бюджету збору на 
\lенсійне страхування lІрИ здійснеНllі купівлі безготівкової валюти можуть 

стаНОВИТIІ до зо млрд гривень. 
За експертним висновком Міністерства фінансів України прийнятгя 

законопроекту є недоцільним, зазначивши IІрll цьому, шо lІенсїЙна реформа в 

Україllі була заllроваджена з метою знівелювання негативного ВПЛІІВУ старіння 

населення України на бюджет Пенсійного фонду, який є дефіцитним, а також 

збалансування солідарної системи пенсійного страхування у середньостроковій 

перспективі. 

Реалізація поданого законощюекту 1І0требуватнме додаткових видатків 

Державного бюджету України. За розрахунками Пенсійного фонду 

України, J11lше реалізація положень шодо внесення змін до Закону УкраїНІ! 

«Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» в частині ЗНllження 

пенсійного віку та страхового стажу потребуватиме додаткових коштів з 

бюджету ГleHciilHOГO фонду України у сумі майже 5 млрд грн на рік, ЩО, 
як наслідок, збільшить видатки Державного бюджету Українн на покриття 

дефіциту Фонду. 

Стосовно занровадження збору на обов'язкове державне l1еНСlllне 

страхування від cyt.1I1 01lерації з КУllівлі-продажу безготівкової іноземної ваНЮТIІ 

Міністерство фінансів України зазначає, що така ПРОllозиція в цілому 

підтримується за УМОВИ lІШИТIШНОГО висновку 11аціонального банку України, та 

підтвердження НИМ обсягів таких операцій, з ЯКl'IХ буде С1lЛачуваТIІСЬ збір. У свою 

черlУ Національний банк УкраїНIІ не підтримує зазначену законодавчу пропозицію, 

тому ЩО вона СуУТєво розширює суб'єктний склад платників збору на обов'язкове 

державне пенсійне страхування та перелік операцій, з яких він сплачується, не 

враховуючи вимоги ІІУНКТУ 1 оо Національного плану дій на 2013 рік щодо 
впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне 
суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», ЯЮІМИ 

пропонується запровадити сплату збору на обов'язкове державне пенсіііне 

С1рахування JJРИ здійснені операцій з купівлі суб'єктами зовнішньоекономічної 

діяльності іноземної валюти в безготівковій формі. Загалом Національний банк 

України ПрОIІОНУЄ зазначений законопроект відхилити. 

Головне науково-експертне УJJравління Апарату Верховної Ради України 

вважає, що за результатами розгляду в першому читанні законопроект доцільно 

наllраВНТIІ на ДООllрашовання. Зокрема, Головне науково-експертне управління 
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зазна'шє, що законодав'[е коригування умов пснсіііного забезпечення в Україні 

t.lD.f базуватися на КОМllлексному аналізі сфСКТlІвності функціонування 

IІснсіііної СlІстеми, не може обмежуватись «ДООllрацюванням» окреМIІХ 

IlOllОжень деяких законів, оскі1lЬКІІ lІотребує системно['о вдосконалсння НОрМ 

пенсіііного законодавства. 

УХВAJIИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до деЯКІІХ законів Україн!! 

(щодо удосконалення llенсійного забеЗllеч.ення) (реєстр. N!! 2934-1 
від ЗО.04.20 ІЗ), подаНІ-ІЙ народним депугатом України Зубнком 8.8 .. має ВlІlІІlВ 
на показники бюджету (збільшує надходження та витраТIІ Пенсійного фонду 

України). 

У разі прийнятгя відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної РаДІ! України у Сllравах 
пенсіонерів, ветеранів та інвалідів. 

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

законодавчих актів України щодо визначення умов пенсійного забезпечення 

громадян (реєстр. NQ 29З4 від 25.04.20 ІЗ), поданий народними депутатами 

України Денісовою л.л., Сенченком А.В. 

Відмітили: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет у Сllравах пенсіонерів, 

ветеранів та інвалідів. 

Законопроектом пропонується шляхом внесення змін до законів України 

«Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», «Про державну 

соціальну допомогу особам, які не мають права на [Іенсію, та інвалідам», 

«Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про статус і соціальний захист 
громадян, які lIостраждаJlИ внаслідок Чорнобильської катастрофи», 

«Про прокуратуру» переглянути умов!! пенсійного забезпечення, що 

здійснюється як на загальних засадах, так і за окремими Сllеціальними 

законами, а саме: 

- відновити право жінок щодо виходу на пенсію у 55 років; 
- застосовувати в розрахунку lIeHCII та 11 перерахунку у зв'язку з 

набуттям додаткового стажу середню заробітну плату на одну застраховану особу 

в цілому 110 Україні за рік, що передує року звернення за IІризначенням пенсії; 
- зменшити розміри страхового стажу, необхідного для призначення 

МІНІМальної пенсії за віком та пенсії [10 інвалідності (для чоловіків з З5 до 

25 років, для жінок з ЗО дО 20 років, якщо вони народилися після І ЛlIІІНЯ 

1978 року); 
- відновити право на перерахунок 

зв' язку з lІідвищенням прожиткового 

працездатність; 

пенсії для працюючих пенсіонерів у 

мінімуму ДНЯ осіб, ЯКІ втратили 

- запровадити осучаснення пенсій після ДВОХ років з ДНЯ їх IІРlІЗначення із 
врахуванням 110казНІІка середньої заробітної lI1ШТlI за Трl! календарні роки, що 
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передують року перерахунку. 

За експеРТНIІМ висновком Міністерства фінансів України ПРI1I1НЯТТЯ 

заКОНОllроекту є недоцільним, зазначивши lIрl1 цьому, що пенсійна реформа в 

Україні була заllроваджена з метою знівслювання негаШВIІОГО впливу старіння 

населення України на бюджет Пенсійного фонду, який є дефіЦНТНIІМ, а також 
збалансування солідарної системи пенсійного страхування у середньостроковііі 

перспективі. Також зазначається, шо питання визначення заробітної плати при 

відсутності первинних документів про "й нарахування та виплату врегульовано 

[lОстановою Кабінету Міністрів У країни від 05.07.2006р. Н!! 919 
«Про затвердження Порядку визначення заробітної плати (доходу) для 

призначення пенсії у разі втрати документів про й нарахування та виплату» і не 

llотребує окремого законодавчого вреl'улювання. 

Реалізація поданого законопроекту потребуватиме додаткових видатків 

Пенсійного фонду України та, як наслідок, збільшить видатки Державного 

бюджету України на покриття дефіциту Фонду, обсяг яких неможливо 

СПРОПlOзувати через невизначеність вихідних даних. 

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 

СКОРОLlення 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 IІлановим. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

вважає, що за результатами розгляду в першому читанні законопроект доцільно 

направити на ДООllрацювання. Зокрема, Головне науково-експертне управління 

зазначає, що законопроект не нередGi:lLшt: КUМllJlекснш'о lJирішення багатьох 

проблем технічного характеру, що виникають при поверненні до понереДllіх 

умов пенсійного забезпечення. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону У країни про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо визначення умов пенсійного забезпечення громадян 

(реєстр. N!! 2934 від 25.04.2013), поданий народними депутатами України 

Денісовою Л.Л., Сенченком А.В., має вплив на показники бюджету (збільшує 

витрати 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 І січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

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

прнпняття закону). 
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2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради Україии у справах 
пенсіонерів, ветеранів та інвалідів. 

1.2.9. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону УкраїНІ! про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного 

характеру (реєстр. N2 2436а від 27 .06.2013), поданий ПреЗllдентом У країни. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з ПlІтань 

піДПРlІємництва, регуляторної та антимонопольної політики. 

Законопроектом пропонується внести зміни до деяких законодавчих актів 

України. згідно з якими пропонується скоротити кількість документів 

дозвільного характеру, передбачених у спеціальних законодавчих актах. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазна'JaЄ. 

що не заперечує щодо прийняття законопроекту. та вважає. що ЙОГО прийня"Пя 

матиме вплив на доходну частину бюджетів і на виконання закону про 

Державний бюджет України у поточному бюджетному періоді. 

Проте, до законопроекту не надано фінансово-економічне обгрунтування 

(ВКЛЮ'lЗючи 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 його 

опублікування нс узгоджується з частиною третьою статті 27 Бюджетного 

кодексу України. 

Згідно з експертним висновком Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України за результатами розгляду у 

першому читанні заКОНОllроект доцільно направити на доопрацювання. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру 

(реєстр. N!! 2436а від 27.06.2013), поданий Президентом України, матиме вплив 
на показники бюджету (призведе до зменшення доходів державного та 

місцевих бюджетів щодо надходжень від плати за надання адміністративних 
послуг та від штрафів). 

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

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

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради Українн з питань 

підприємництва, регуляторної та антимонопольної поліТІІКИ. 
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1.2.10. СЛУХАЛИ: 
Інформацію !ІрО проект Закону України вро внесення змін до деяких 

законів України (щодо добровільної участі у системі загальнообов'язкового 

державного соціального страхування свящеННОСJJужителів, uеРКОВНОСЛУЖlІтелів 

РСJlіJ'ійннх організацій. які не є наЙI\ШlШМИ працівникамн) (реєстр. N~ 2896 
(доопрац.) від 02.07.20] З), поданий народними депутатами Українн 

Мірошниченком Ю.Р., Герман г.М., Калетник О.М., Дубілем В.О., 

Дснісовою лл. 

Відмітили: 

ВідповідалЬНIІМ за розгляд законопроекту є Комітет з ШlТань соціальної 

політики та праці. 

У заКОНОllроекті пропонується включити священнослужителів та 

церковнослужителів релігійних організацій, які не є найманими працівниками, 

до суб'єктів, що мають право на добровільну участь у системі 

загальнообов'язкового державного соціального страхування. 

Реалізація заПРОlІонованої IІропозиuії сприятиме збільшенню надходжень 

до Пенсійного фонду УкраїНІ! та фондів загальнообов'язкового державного 

соціального страхування, а відтак можс призвести до зменшення дефіциту 

Пенсійного фонду та зменшення видатків державного бюджету на покрипя 

такого дефіциту. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку до 

заКОНОllроекту вважає його ІІРИЙНЯТТЯ доціЛЬНl1М. 

Згідно з експертним висновком Головного науково·експертного 

управління Апарату Верховної Ради України за результатами розгляду у 

перщому читанні законопроект може бути ПрlІЙНЯТИЙ за основу. 

УХВАЛИЛИ: 

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

(щодо добровільної участі у системі загальнообов'язкового державного 

соціального страхування священнослужителів, церковнослужителів релігійних 

організацій, які не є найманими працівниками) (реєстр. NQ 2~96 (доопрац.) 

від 02.07.2013), поданий народними де!lутатами України Мірощниченком Ю.Р., 
Герман Г.М., Калетник О.М., Дубілсм В.О., Денісовою Л.Л., матиме вплив на 

IІОКазники бюджету (може ПРlІзвести до зменщення видатків державного 

бюджету на покриття дефіциту Пенсійного фонду України). 

У разі IlРИЙНЯ1ТЯ відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

соціальної політики та праці. 

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

Податкового кодексу України щодо оподаткування наданих послуг у сфері 

сільського зеленого ТУрlІЗМУ (реєстр. N!! 2529а від 04.07.2013), поданий 
народними депутатами України Бушком 1.1., Бриченком I.В., Гаіщошем І.Ф., 

Ващук к.т. 

23 



Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та МІІТНОЇ lІоліТИКI1. 

Законопроектом пропонується прирівняти умови оподаткування доходів, 

отримаНІІХ від надання 1І0СЛУГ з розміщення (ПРОЖlІвання) і харчування у сфері 

сільського зеленого туризму, до діючих праВІІЛ оподаткування доходів від 

продажу власної продукції тваринництва, а саме, не оподатковуваТIІ відповідні 

доходи, якщо їх сума сукупно за рік не перевищує І ОО розмірів мініма.JlЬНОЇ 

заробітної !Ілати (у 2013 році - 114700 грн), без отримання довідки про 

наявність земельних ділянок. 

Запровадження такої норми призведе до зменшення надходжень lІодатку 

на доходи фізичних осіб до бюджетів. 

Проте, авторами законопроекту не надано фінансово-економічне 

обгрунтування (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 відновідає вимогам Бюджетного кодексу 

України (частина нерша статті 27) та Регламенту Верховної Ради України 
(чаСТlІна третя статті 91). Відсутність вихідних даних не дає можливості 

Міністерству фінансів України здійснити розрахунок втрат доходів бюджету 

від заllровадження цього законопроекту. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку до 

заКОНОllроекту зазначає, шо пільга для продажу власної продукції тваринництва 

була запроваджена, враховуючи падіння обсягів виробництва в цій галузі, для 

ПlДТРIІМКI1 та стимулювання ВІТчизняного виробництва. Встановлення 

пільгового граничного розміру для доходів, отриманих особистими 

селянськими господарствами від надання послуг в сфері сільського зеленого 

туризму, призведе до викривлення конкурентних умов, наПРlІклад, для 

фізичних осіб, які надають послуги з розміщення (проживання) і харчування в 

курортних місцевостях, та порушення принципу рівності усіх Ilлатників перед 

законом, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації, що 

визначено підпунктом 4.1.2 пункту 4.1 статті 4 Податкового кодексу України. 
Крім того, запропонована у законопроекті пільга значно перевищує 

офіційний дохід у сільській місцевості, що не відповідає принципу соціальної 

справедливості, визначеному підпунктом 4.1.6 пункту 4.1 статті 4 Податкового 
кодексу України. 

Також слід зазначити, що Податковим кодексом України з метою 

стимулювання малого підприємництва передбачена спрощена система 

оподаткування обліку та звітності зі сплатою єдиного податку, а також 
оподаткування доходів, отриманих фізичною особою - підприємцем від 

провадження господарської діяльності, зі сплатою податку на доходи фіЗIІЧНИХ 

осіб та врахуванням витрат, безпосередньо пов'язаних з отриманням доходів. 

Зважаючи на наведене, Мінфін не підтримує заКОНОllроект. 

Експертний висновок Головного науково-експертного управління 

Апарату Верховної Ради України не надійшов. 
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УХВАЛИЛИ: 
1. Проект Закону У країни нро внессння змін до ПодатковOl·О кодексу 

України щодо Оllодаткування наданих 1I0СЛУГ у сфері сільського зеленого 

туризму (реєстр. N~ 2529а від 04.07.2013), 1l0даниіі народними дспутатаМІІ 

України Бушком 1.1., Бриченком І.В., Гайдошем I.Ф., Ващук К.Т., матиме В[ШИВ 
на показНИКIІ бюджету (призведе до зменшення доходів державного та 

місцевих бюджетів щодо податку на доходи фізичних осіб). 

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 Українн з шпань 

податкової та митної політики. 

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

Податкового кодексу України щодо СlIрощення обліку lІервинних докумснтів 

(реєстр. N~ 2488а від 03.07.2013), поданий народним дспутатом України 

Ступаком 1.1. 

Відмітили: 

ВіДlІовіДa.JІЬНIІМ за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

ЗаКОНОllроектом нропонується враховувати у складі ВlІтрат [lЛаТЮ1ка 

податку на нрибуток адміністративні витрати, СlIрямовані на оБСJlуговування та 

управління підприємством без наявності первинних документів, у разі якщо 

вони не перевищують 1000 грн на день. Крім цього, законопроектом 

пропонується внести зміни, відповідно до яких у касових чеках, які є lІідставою 

для нарахування сум податку на додану вартість, що відносяться до 

податкового кредиту без отримання податкової накладної, збільшується 

заГa.JJьна сума отриманих товарів/послуг з 200 гривень за день (без урахування 
податку) до 1000 гривень з метою нарахування податку. 

Реa.JJізація запропонованих у законопроекті норм може призвести до 

зменшення надходжень податку на прибуток lІідприємств та податку на додану 

вартість до 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 

збa.JJансованості бюджету, що не відповідає вимогам Бюджетного кодексу 

України (частина перша статті 27) та Регламенту Верховної Ради України 
('\8стина третя статті 91). Положення законопроекту щодо набрання чинності 
відповідним законом з дня його опублікування не узгоджується з 'шстиною 

третьою статті 27 Бюджетного кодексу України та пунктами 4.1.9 і 4.5 стапі 4 
Податкового кодексу УкраїНІ!. Крім того, відсутність вихідних даних не дає 
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можливості Міністерству фінансів України IІlІзначити вартісну величину 

В[ШИБУ цього законопроекту на показники бюджету. 

Міністерство фінансів України у своєму екснертному ВИСНОВКУ зауважує, 

що IІраКТІІка застосування податкових пільг свідчить !'ро негативний !ШJIIІВ на 

економіку держави через непрозорий механізм надаНIІЯ таких ILреференціil та 

утворення нових схем ухилення від оподаткування. До того ж, надання 

податкових пільг окремим підприємствам не узгоджується з одним із ОСНОВНИХ 

принципів, на яких грунтується податкове законодавство - принципом рівності 

усіх платників перед законом, визначеного у підпункті 4.1.2 пункту 4.1 статті 4 
Податкового кодексу України. Реалізація запропонованих змін щодо податку на 

додану вартість може призвести до створення різних схем податкової 

оптимізації, що негативно ВllЛине на надходження цього податку до бюджету. 

Крім того, реалізація пропозиції не сприятиме веденню Єдиного реєстру 

податкових накладних, що має на меті !IОСlшення віДІІовідальності платників 

податку щодо розрахунків з бюджетом, здійснення своєчасного відшкодування 

податку на додану вартість з бюджету. 

Зважаючи на наведене, Мінфін законопроект не підтримує. 

Експертний висновок Головного науково-експертного управління 

Апарату Верховної Ради України не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо спрощення обліку первинних документів (реєстр. NQ 2488а 
від 03.07.2013), поданий народним депутатом України Ступаком 1.1., матиме 
ВПлив на показники бюджету (може призвести до зменшення доходів 

державного та місцевих бюджетів щодо податку на прибуток підприємств та 

податку на додану вартість). 

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 І січня наступного за цим року залежно від часу 
прийняття закону). 

2. Це рішеНН)j надіслати Комітету Верховної Ради України з ПИПlнь 
податкової та митної політики. 

1.2.13. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до статті 153 

Податкового кодексу України (щодо особливостей оподаткування операцій 
фінансового лізингу) (реєстр. NQ 2441 а від 01.07.2013), поданий народним 

депутатом України Петренком П.д. 

Відмітили: 

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

Законопроектом пропонується встановити, що сума процентів або 

комісій, нарахованих на вартість об'єкта фінансового лізингу, не включається 

до складу витрат орендаря, якщо відповідне нарахування здійснюється на 
кuристь нерезидента, що має офшорний статус. 
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У пояснювальній записці до законопроекту відмічено, ЩО його Ilрнilнятгя 

звузить можливості тіньового виведсння капітану з України, УНСI\IОЖЛlIВIIТЬ 

формування фіКТИВНIІХ витрат українських КОМIJaній нри з.цііісненні ліЗIІНГОВI\Х 

Оllсрацііі із залученням офшорних компаній, ЩО у свою чсргу ДОЗВОJIIІТЬ 

збільшити lІодаткові надходження до бюджету з lІодатку на IІрибугок. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що законопроект lІідтримує. 

Експертний висновок Головного науково-експертного Уllравління 
Апарату Верховної Ради УкраїНІ! не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону УкраїНІ! про внесення змін до стапі 153 Податкового 
кодексу України (щодо особливостей оподаткування операцій фінансового 

лізингу) (реєстр. N2 2441 а від 01.07.2013), ((оданий народним депутатом 

України Петренком П.Д., маТl1ме вплив на lІокаЗIІИКИ бюджету (може призвести 

до збільшення доходів бюджету щодо 1l0датку на ПРllбуток llіДIlРИЄМСТВ). 

У разі I1РИЙНЯПЯ віДIlовіДНОI'О закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслаТIІ Комітету Верховної Ради УкраїНIl з питань 

податкової та митної 1l0ліТИЮI. 

1.2.14. СЛУХАЛИ: 
ІнФормацію !ІрО проект Закону України про внесення змін до стапі 165 

Податкового кодексу УкраїНІ! щодо оподаткування доходів від продажу ЮІаСНОЇ 

продукції тваринництва (реєстр. N!! 2483а від 03.07.2013), поданий наРОДНИМIІ 
дспутатаМIІ Українн Мошаком с.М., Терьохіним с.л. 

Відмітили: 

ВіДIlовідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань 1І0даткової 

та митної політики. 

ЗаКОНОllроектом ПРОПОНУЄТЬСЯ звільнити від оподаткування lюдатком на 

ДОХОДІІ фізичних осіб будь-який дохід, отриманий від продажу шкур великої 

рогатої худоби, а не дохід, що не перевищує 100 мінімальних заробітних плат, 
як передбачено чинним законодавством. При цьому, пропонується таких 

власників-продавців звільнити від обов'язку отримання довідок про факт 

виробництва безпосередньо платником податку такої продукції та про розмір 

належних йому земельних ділянок. 

Запровадження такої норми призведе до зменшення надходжень податку 

на доходи фізичних осіб до бюджетів. 

Проте, авторами законопроекту не надано фінансово-економічне 

обгрунтування (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 cTa'гri 27) та Регламенту Верховної Ради України 

(частина третя стапі 91), Положення законопроекту щодо набрання чинності 
віДllовідним законом з дня Пого опублікування не узгоджується з часТl1НОЮ 
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третьою етапі 27 Бюджетного кодексу У KpaїНlI та "унктаМIf 4.1.9 і 4.5 етапі 4 
ПОДПТКОІЮІ'О кодексу України. Крім того, відсутність вихідних дпних ВС дпє 

МОЖЛlІвості Міністерству фінансів України ВIІЗНЗ'lIlПI вартісну веЛIІЧllНУ 

ВІІЛІІВУ цього заКОНОllроекту на покаЗНIІКIІ бюджету. 

Міністерство фінансів України у своєму еКСlIертному висновку зазначає, 

що заПРОlIоноване скасування обмеження щодо РОЗ~lіру звільненого від 

оподаткування доходу від продажу шкур великої рогатої худоби призведе до 

звільнення від оподаткування доходів, одержаних особl1СТИМ сеЛЯНСЬКlIМ 

ГОСlIодарством у значних обсягах, ЩО, по суті, є підприємницькою діяльністю, а 

не господарською, яка проводиться з метою задоволення особистих потреб 

шляхом вироБНlІцтва, переробки і споживання сільськогосподарської продукції, 

реалізації їі надлишків. Це призведе до ВІlкривлення конкурентних умов IlрИ 

веденні Іlідприємницької діяльності в сільському ГОСllOдарстві та lІорушення 

принципу рівності усіх платників перед законом, визначеного у підпункті 4.1.2 
пункту 4.1 стапі 4 Податкового кодексу України. 

Зважаючи на наведене, Мінфін законопроект не lІідтримує, 

Експертний висновок Головного науково-експертного управЛІННЯ 

Лпарату Верховної Ради України не надійшов, 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до статті 165 Податкового 
кодексу України щодо оподаткування доходів від продажу власної продукції 

тваринництва (реєстр. H~ 24R3а від 03.07 .20 ІЗ), поданий народними депутатами 
України Мошаком с.М., Терьохіним с.Л., матиме вплив на покаЗНIІКИ бюджету 

(призведе до зменшення доходів державного та місцевих бюджетів щодо 

податку на доходи фізичних осіб). 

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

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

IlРИЙНЯТГЯ закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної 1І0літики. 

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

України «Про зерно та ринок зерна в Україні» (реєстр. N~23бlа від 20.06.2UI3), 
поданий Кабінетом MiHic'qJiB України. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

аграрної політики та земельних відносин. 

Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України «Про зерно 

та ринок зерна в Україні» та передбачити, що сертифікат відповідності послуг 

із зберігання зерна та продуктів його lІереробки буде видаватися на 

необмежений термін, а не терміном на ОДИ!! рік, як це передбачено ЧИННОЮ 
редакцією Закону, 
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Також '3aHp~ГIOHOBaHO встановlГТИ, ЩО сертифікат якості зерна та продуктів 
його перероБКIІ буде обов'ЯЗКОВIІМ Лllше при переміщенні зерна, що пр"дбане 

за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів. 

Тому, реалізація IlОложень законопроекту ВПЛl1ваТl\ме на дохідну частину 

Державного бюджету УкраїIІI!, оскільки ВIІЗI;а'lення безстроковості дії 

сеРТllфікату віДlIовідності послуг із зберігання зерна та IІродуктів ііОI'О 

lІереробки та зменшення lІереліку операцій, які потребують обов'язково'і 

наявності сертифіката якості зерна та IІродуктів ЙОГО lІереробки, ПРlІЗведе до 

зменшення надходжень до загального фонду державного бюджету від плати за 

відповідні адміністративні 11OСJIУПI. 

За даними МінаГРОllолітики у 2012 році надходження від Вllдачі 

сертифікатів якості зерна та IІродуктів ilого Ilереробки склали 85,8 млн гривень. 
Крім того, Міністерство фінансів України зауважує, що положення 

проекту Закону не УЗJ'Oджується з нормами стапі 27 Бюджетного кодексу 

України щодо термінів набрання чинності закону, оскільки законопроектом 

передбачається встановити, що закон набирає чинності з дня, наступного за днем 

ііОІ'О опублікування. 

Загалом за експертним висновком Міністерства фінансів Українн 

законопроект потребує ДООllрацювання з урахуванням наданих зауважень. 

Згідно з узагальнюючим висновком Головного науково-експертного 

управління Аllарату Верховної Ради України за результатами розгляду у 

Ilершому читанні заКОНОllроект може бути IIриіінятий за основу із урахуванням 

висловлсних зауважень. 

УХВAJІИЛИ: 

І. Проект Закону У країни IlрО внесення змін до Закону У країНII 

«Про зерно та ринок зерна в У країні» (реєстр. NQ 2361 а від 20.06.2013), ноданий 
Кабінетом Міністрів України, має ВJlJIИВ на показники бюджету (зменшує 

надходження). 

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

ранішс І січня 2016 року (або 1 січня наСТУI1НОГО за цим року залежно від часу 
прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з ПІ!Тань 

аграрної політики та земельних відносин. 

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

України «Про захист тварин від жорстокого поводження» (щодо захисту тварин 

від насильства) (реєстр NQ 2915 від 23.04.2013), ПОДаІШЙ народним депугатом 
України Мірошниченком Ю.Р. та іншими. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з ПlІтань 

екологічної політики, IlрИрОДОКОрl1стування та ліквідації наслідків 

Чорнобильської катастрофи. 
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Законопроектом псрсдбачається внесення змін до Закону Україн[[ 

«Про захист тварШI від жорстокого поводження» щодо деталізації правнл 

утримання домашніх тварин та поводження з МИСЛИВСЬЮIМI1 тваринами. 

Так, новою стапею 9-1 передбачається, що реєстрація та ідентифікація 

домашніх тварlШ здіііснюваТlІметься за кошти власників тваРІІН ВlІконаВЧИМIІ 

органами сільських, селищних, міських рад у встановленому ними порядку. 

Крім того, статтею 24 у редакції законопроекту передбачається ВІІЛОВ та 
тимчасова ізоляція домашніх тварин із подальшим розміщенням їх у IІритулках. 

Притулки для тварин (стаття І у редакції законопроекту) - спеціаJlЬНО 

обладнані приміщення (території), що створюються органами виконавчої влади, 

органаМIІ місцевого самоврядування, підприємствам", установаМІІ, 

організаціями незалежно від форм власності, громадськими і благодійними 
організаціями, фізичними особами, відповідають ветеринарно-санітаРНIІМ 

нормам, призначені для утримання виловлених беЗДОГЛЯДНIІХ або беЗIlРИТУЛЬНllХ 

тварин, у т. 'І. вилучених, конфіскованих, та тварин, від яких віДМОВIІЛИСЬ. 

Відповідно, реалізація норм заКОНОllроекту IІризвсде до збільшеШIЯ 

надходжень місцевих бюджетів від IІроведеної реєстрації та ідентифікації 

домашніх тварин, а також до збільшення видатків місцеВIІХ бюджетів на 

утримання притулків. 

Проте, розробником всупереч вимогам cTaтri 27 Бюджетного кодексу 
України та статті 91 Регламенту Верховної Ради YKpaїH~1 до законопроекту 

не надано фінансово-економічних обгрунтувань (розрахунків), а також 

пропозицій змін до законодавчих актів Українн щодо скорочення витрат 

бюджету та джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення 
збаJlансованості бюджету. 

Міністерство фінансів України в експертному висновку зазначає, що в 
межах компетенції не заперечує щодо прийняття зазначеного законопроекту. 

Реалізація положень законопроекту впливатиме на Вllдаткову частину місцеВIІХ 

бюджетів, 11 роте визначити вартісну веЛI!ЧИНУ впливу неможливо 'Іерез 
відсутність фінансово-економічних розрахунків. 

Згідно з узагальнюючим висновком Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради УкраїНІ! за результатами розгляду у 
першому читанні законопроект може бути ІІРИЙНЯТІІЙ за основу З урахуванням 

внесених зауважень та ПРОllозиціЙ. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про захист тварин від жорстокого поводженню) (щодо захисту тварин від 

насильства) (реєстр И2 2915 від 23.04.2013), поданий народним депутатом 

України МіРОЩНИLlенком Ю.Р. та іншими, має вплив на показники бюджету 
(збільшує надходження та витрати 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 цю\! року залежно від часу 
lIрийняrгя закону). 
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2. Це РІшення надіслаТІ! Комітету Верховної Ради України з питань 

СКOJЮПЧІЮЇ 1І0ліПIКII, ПРIlРОДОКОРlІстування та ліквідації насЛ1ДКlВ 

Чорнобильської катастрофІ!. 

1.2.17. СЛУХАЛИ: 
Інформацію IІрО проект Закону УкраїНІ! IІрО внесення змін до 

Податкового кодексу У країНIІ щодо порядку Ilерерахування 

сіЛЬСЬКОГОСllодарськими товаровиробниками податку на ДОХОДІ! фізичних осіб 

до віДIlовідних бюджетів місцевого самоврядування (реєстр. N~ 2545з 

від 05.07.2013), lЮДа/НlЙ наРОДНИМl1 депутатами України ДолжеНКОВI1М О.В., 

LUаБJlатови'lСМ О.М. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з lІитань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом IІрОПОНУЄТЬСЯ надати право сільськогосподарським 

товаровиробникам та Їх відокремленим підрозділам (якщо такі відокремлені 

підрозділи уповноважсні нараховувати (сплачувати) податок на доходи 

фіЗИЧНIІХ осіб) за результатами звітного податкового періоду перераховувати: 

суми податку на доходи, нараховані на користь фізичних осіб -
працівників, до відповідного бюджету місцевого самоврядування за місцем 

I1роживання (lІодатковою адресою) вказаних платників податків; 

суми 1І0датку на ДОХОЩІ, нараховані на користь фізичних осіб - власників 

земельних ділянок та/або земельних часток (наїв), до віДlІовідного бюджету 

місцевого самоврядування за місцем знаходженням земельної ділянки та/або 

земельних 'ІаСТОК (паїв) відповідно. 

Згідно з пояснювальною запискою метою законопроекту є справедливий 

розподіJ/ доходів, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування. 

Насамперед необхідно зауважити, що податок на доходи фізичних осіб 

належить до доходів загального фонду місцевих бюджетів, що враховуються 

при визначенні міжбюджетних трансфертів. Тому, у разі зміни порядку 

1аrахування цього 1І0датку відповідно до запропонованого у законопроекті 

механізму, поставлена автором законопроекту мета не буде досягнута у зв'язку 

із застосуванням згідно з Бюджетним кодексом України механізму фінансового 

вирівнювання (буде здійснено відповідні перерахунки за встановленою 

формулою, внаслідок чого для місцевих бюджетів, у яких збільшаться 

надходження даного податку, буде зменшено дотацію вирівнювання або 

збільшено обсяг коштів, що вилучаються з бюджету). 

Слід зазначити, що реалізація законопроекту призведе до 

розбалансування показників бюджету, а саме збільщення надходжень податку 

на доходи фізичних осіб до бюджетів одних адміністративно-територіальних 

одиниць та зменшення таких надходжень до бюджетів інших адміністративно

територіальних одиниць. При цьому відбудеться перерозподіл дотації 

вирівнювання між бюджетами місцевого самоврядування, для яких у 

державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансфеРТІ!. 
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Проте, авторам!! заКОНОllроекту не надано фінансово-економічне 

обгрунтування (включаючи відповідні розраХУНКlI) та ПРОПОЗllції Зl\lі/l до 
законодавчих актів України щодо скорочення витрат бюджету та/або 
Ilропозиції джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення 

збалансованості бюджету, що не відповідає вимогам Бюджетного кодексу 

України ('Іастина перша стапі 27) та Регламенту Верховної PaДlI УкраїНІ! 

(частина третя стапі 91). Положення законопроекту щодо набрання чинності 

відповідним законом з дня ЙОГО ОllуБJlікування не узгоджується з 'ШСТl1Ною 

третьою статті 27 Бюджетного кодексу України. 
Міністерство фінансів УкраїНІ! у своєму експертному ВІІСНОВКУ до 

законопроекту зазначає, що занропонована реалізація механізму зарахування 

податку на доходи фізичних осіб до бюджету за міснем проживання IІлатників 

податку або за місцем знаходження ЇХ земельних ділянок призведе до 

розбалансування показників окремих місцевих бюджетів та до значного 

збільшення витрат податкових агентів - роботодавців як робочого часу, так і 

матеріальних витрат на технічне забезпечення таких процедур {розширення 

кількості обслуговуючого персоналу, пошук реквізитів рахунків, на які 

необхідно перераховувати податок за кожного плаТНlІка, вартість банківських 

послуг щодо перерахування податку одночасно на декілька різних РОЗllодільчих 

рахунків Казначейства), а також значно ус кладНlIТЬ здійснення 

уповноваженими органами контролю за повнотою, своєчасніспо та 

правильністю сплати податку до бюджету. 

Зважаючи на наведене, Мінфін не підтримує законопроект. 

Належить також звернути увагу, що авторами цього законопроекту 

подано на розгляд Верховної Ради України CIICTeMHO пов'язаний з ним 

законопроект про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо 

зарахування сплаченого сільськогосподарськими товаРОВllробниками податку 

на доходи фізичних осіб до відповідних бюджетів місцевого самоврядування 

(реєстр. N!! 2547 від 05.05.2013), який також не підтримується Мінфіном. 
Експертний висновок Гоновного haykobo-еКСllертного управління 

Апарату Верховної Ради України не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України ПРО внесення ЗМІН до Податкового кодексу 

України щодо порядку Ilерерахування сільськогосподаРСЬКlIМИ 

товаровиробниками податку на доходи фізичних осіб до відповідних бюджетів 

місцевого самоврядування (реєстр. N!! 2545а від 05.07.2013), подаНIІЙ 

народними депутатами України Долженковим О.В., Шаблатовичем О.М., 

матиме вплив на показНИКИ бюджету (призведе до збільшення надходжень 

податку на доходи фізичних осіб до одних бюджетів та зменшення таких 

надходжеНh до інших бюджетів). 

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

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

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

податкової та митної поліТIІКIІ. 

1.2.18. СЛУХАЛИ: 
Інформацію IІрО проект Закону YKpaїНlI про відродження унікального 

Символу IІравослав 'я - цеРКВIІ Богородиці (ДеСЯТIІННОЇ) в місті Києві 
(percTp.N230U7 від 22.07.2013), нодаНИl! народним депугатом Україн!\ 

МіРОШНllченком !О.Р. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та 1І0переднього розгляду заКОНОIlроекту є 

Комітет з питань культури і духовності. 

Законопроект lІередбачає створення Національного apXIТCKTypHO-

історичноl'O, духовно-символічного, православного КОМllЛСКСУ та завсршсння у 

2015 році відродження унікального Символу IІравослав'я - церкви БОГОРОДllці 

(Десятинної) в місті Києві. Розділ «Прикінцеві IІОJlоження)} законопроекту 

містить норму, згідно з якою Уряду доручається псредбачаТIІ у просктах 

державного бюджету на 2014-20 І 5 роки кошти, необхідні для створення таКОI'О 
КОМІІЛСКСУ, та подаТI1 IlРОllозиції щодо внесення відповідних змін до 

Державного бюджету України на 2013 рік. 
У пояснювальній записці до заКОНОIlроекту автором зазначається, що 

реалізація положень законопроекту під час IІрактичного застосування після 

його ІІРИЙНЯПЯ потребуватиме додаткових видатків з державного бюджету, 

проте, вказується на фактичну неможливість здійснити на даному етапі 

необхідні фінансово-економічні розрахунки. 

Відтак, не виконано вимоги частини першої стапі 27 Бюджетного 

кодексу У країНІ! та частини третьої стапі 9 І Регламенту 

УкраїНІ! щодо належного фінансово-економічного 

закононроекту. 

Верховної Ради 

обl'Рунтування 

За таких умов термін набрання чинності законом, визначений у 

заКОНОllроекті, не відповідає частині третій стапі 27 Бюджетного кодексу 

України, якою IІсредбаЧСilО, що закони України або їх окремі положення, які 

впливають на показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або 

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

за шшновим. 

Міністерство фінансів Українн вважає прийняття законопроекту 

недоцільним, зазначаючи, що: 

стапею 35 Конституції України встановлено, що церква і релігійні 

організації в Україні відокремлені від держави; 

відповідно до стапі 5 Закону України «Про свободу совісті і реJIIГШН! 

організації» церква (релігійні організації) в України відокремлена від держави, 

держава не втручається у здійснювану в межах закону діяльність релігійних 

організацій, не фінансує діяльність будь-яких організацій, створених за 

ознакою ставлення до релігії. 
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УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону УкраїНІ! про відродження унікального СІІМВОЛУ 

православ'я - церкви Богородиці (ДесяТІІННОЇ) в місті Києві (реєстр. NQ 3007 від 
22.07.2013), 110даний наРОДНIІМ деllутатом України Мірошниченком !О.Р., ~JЗє 
ВПЛІІВ на показники бюджету (Ilризведе до збільшення видатків державного 

бюджету) і у разі прийняття віДllовідного закону до 15 J/l1Il1IЯ 2014 року ві!! має 
ВВОДІІТИСЯ в дію не раніше І січня 2015 року, а після 15 JІІІІІНЯ 2014 року - не 

раніше І січня 20 І 6 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу 
прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради УкраїНII з ПlІтань 

КУЛЬТУРІ! і духовності. 

1.2.19. СЛУХАЛИ: 
Інформацію !ІрО проект Закону України IlрО внесення змін до деяких 

законодавчих актів України з 11І1Тань регулювання містобудівної діяльності 

(реєстр. N!! 2285а від 11.06.2013), поданий Кабінетом Міністрів УкраїНІ!. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та IlОlІереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального 

господарства та регіональної поліТИКІІ. 

Законопроектом передбачається внесення змін до Кодексу УкраїНІ! про 

аДМІНІстративні правопорушення, законів України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», «Про державне регулювання у сфері комунальних 

послуг», «Про архітектурну діяльність» з метою нормаТІІВНОГО врегулювання 

питань у сфері містобудування. 

Зокрема, згідно із законопроектом РОЗШIIРЮЄТЬСЯ перелік суб'єктів 
аДМІНІстративної відповідальності за порушення законодавства під час 

планування і забудови територій, на яких накладається штраф у разі вчинення 

правопорушення (зміни до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення). 

Аідтак, сплата таких штрафів (за умови застосування відповіДНIІХ 

штрафних санкцій) може призвести до збільшення надходжень бюджетів. 

Законопроектом пропонується ПРОДОВЖИТІІ формування єдиного 

державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов, до І 

січня 2015 року (частина друга розділу 11 «Прикінцеві положення» 

законопроекту). 

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України вІД 11.03.2011 NQ 238 
«Про Єдиний державний реєстр громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов», терміном завершення формування реєстру визначено І жовтня 

2013 року. При цьому кошти для ведеНIІЯ Реєстру щорічно мають 

передбачатися у законі про державний бюджет, виходячи з його можливостей. 

За інформацією Міністерства фінансів України згідно з розпорядженням Уряду 

від 04.02.2013 N!! 46-р за бюджетною програмою КПКВК 2751370 «Фінансова 
підтримка Державного фонду сприяння молодіжному Ж1lТЛОВОМУ будівництву» 
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псредбачсно у 2013 році СI1j1ямуваТI\ ДШl формування єдИ/юго рсєстру 

4 НН8,9 Т!lС. l·pIIBCIJb. 

Тому відтермінуваНIІЯ формування ЄДИНОГО дсржавного реєстру 

громаДЯІІ, які ІІ0требують поліllШСННЯ житлових умов, lІотребуваТНI\ІС 

залучення додаткових коштів з державного бюджету у 2013-2014 роках. 
Беручи до уваги беЗllосередніН ВІIJlНВ на видатки державного бюджету, до 

законопроекту належало надати фінансово-економічне обгрунтування, 

включаючи відповідні розрахунки, та llРОllозиції щодо джерел проведення 
таких видатків для збалансування бюджету, як визначено у частині першііі 

статті 27 Бюджетного кодексу України та частині третій статті 91 Регламенту 
Верховної Ради України. 

За таких умов тсрмін набрання Lшнності законом, визначений у 

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

ВllJlІІвають на показники бюджету (змсншують надходження бюджету та/або 

збільшують витрати бюджету) і приймаються після 15 липня року, що персдує 
IlJШНОВОМУ, вводяться в дію не раніше ІІочатку бюджетного періоду, що настає 

за плановим. 

Міністерство фінансів Україн!! не заllеречує щодо розгляду і прийняття 

заllРОlюнованого заКОНОllроекту. При цьому зазначає, що законопроект 

потребує залучення коштів з державного бюджету, та вказує на невіДl10відність 

положень законоrrроекту вимогам стапі 27 Бюджетного кодексу України. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодаВЧIІХ 

актів України з питань регулювання містобудівної діяльності (реєстр. NQ 2285а 
від 11.06.2013), подаНIІЙ Кабінетом Міністрів України, має ВІIJIИВ на ПОЮРНИКlI 
бюджету (збільшує видатки державного бюджету та може призвести до 

збільшення надходжень бюджетів за умови застосування штрафних санкцій до 

всіх суб'єктів адміністративної відповідальності при виявленні відповідних 

праВОIlорушень). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 линня 2014 року ві н 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 настунного за цим року залежно від <!аСУ 
ІІРИЙНЯТТЯ закону). 

2. Це рішення надіслати 

будівництва, містобудування 

рсгіОНШІЬНОЇ політики. 

1.2.20. СЛУХАЛИ: 

Комітету Верховної Рад!! України з питань 

ЖIIТJIОВО-КОМУНШIЬНОГО господарства та 

Інформацію про проект Закону України про внесення змін до Закону 

України «Про регулювання містобудівної діяльності» (реєстр. NJ! 2І08а 
(доопрац.) від 04.07.2013), 11Оданий народними депутатами Україн!! 

Чугунніковим В.С, Зубком г.г., СШIЬДО В.В., Вечерком В.М. 
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Відмітили: 

ГUЛОВНІІМ з підготовки та попереднього розгляду законопроекту f' 
Комітет з питань будівництва, містобудування і ЖIIТJIОВО-КОМУНaJІЬНОГО 

I'ОСllодарства та регіОНaJlЬНОЇ поліТІІКИ. 

ІІроектом Закону ПРОПОНУf'ться ДllференціюваТIІ терміНІІ розробки планів 
'юнування та/або детальних планів територій для відповіДНI!Х категорііІ 

населеНIІХ ІІунктів, поширити пайову участь замовника у розвитку 

інфраструктури населеного ІІУНКТУ на будівництво об'f'ктів за межаМIІ 

населеного пункту, а також передбачити Сllрямування коштів паilової участі 

ВИклюtlНО на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури віДlІовідного населеного ІІУНКТУ і на розробку схеми 

планування території району (або його чаСТИНІІ), генеРaJlЬНИХ планів, планів 

зонування, деТaJlЬНIІХ планів населених пунктів. 

Відповідно до підпункту 4' "ункту І статті 71 Бюджетного кодексу 
України кошти від пайової участі у розвитку інфраструктури нассленого 

пункту, отримані відповідно до Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», зараховуються до бюджету розвитку відповідного 

місцевого бюджету та спрямовуються на витрати розвитку згідно із переліком, 

ВlІзна'lеним частиною другої цієї статті. 

Відтак, запропоновані зміни щодо пайової участі у РОЗВІІТКУ 

інфраструктури за межами населеного пункту можуть ВШlllваТl1 на обсяг 

надходжень і видатків місцевих бюджетів, збіЛЬШУЮЧIІ їх. 

Разом з тим, у законопроекті IІрОПОНУЄТЬСЯ IlрИ будівництві поза межами 

земельної ділянки забудовника об'єктів інженерних мереж або об'єктів 

інженерної інфраструктури зменшувати розмір пайового внеску на суму їх 

кошторисної вартості, або органу місцевого самоврядування належить 

IІриймати рішення про відшкодовування різниці між здійсненими витратами на 

будівництво таких об'єктів та розміром [шйового внеску у разі, якщо 

кошторисна вартість цих об'єктів перевищує розмір такого lJайового внеску. 

Реалізація такого положення може потребуваПІ додаткових коштів з місцеВIІХ 

бюджетів. 

Враховуючи зазначене, відповідно до частини першої статТІ 27 
Бюджетного кодексу України та частини третьої статгі 91 Регламенту 

Верховної Ради України до законопроекту налеЖaJlQ надаТІ! фінансово

економічне обгрунтування, включаючи віДІІовідні розрахунки, та ПРОllозиції 

для досягнення збaJJaнсованості бюджсту. 

За таких умов термін набрання чинності законом, визначениil у 

законопроекті, нс 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 IІлановим. 

Міністерство фінансів України не Ilідтримує законопроект у 

запропонованій редакції. При цьому звертає увагу на неузгоджеНІСТЬ 
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заlllЮfюноваНIІХ заКОНOfIРОСКТОМ зміll із пунктом 41 пункту 1 частини першої 
статгі 71 БЮДЖСТНОІ'О кодексу Українн, 

УХВАЛИЛИ: 

І. Ilроскт Закону УкраїН11 IІрО внесення змін до Закону УкраїIІИ 

«Про регулювання містобудівної діяльності» (реєстр. N!! 21 08а (ДОО(lрац.) 

від 04,07,2013), IІОдаНІІЙ народними деllутатами України ЧугунніКОВІІМ Н.е., 

Зубком г.г., Сальдо 8.8., Нечсрком 8.М., має вплив на показники бюджету 
(може призвести до збільшення дохідної та видаткової чаСТИНIІ місцевих 

бюджетів). 

У разі "РИЙНЯПЯ віДІІовідного закону до 15 липня 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше І січня 2015 року, а нісля 15 ll11ПНЯ 2014 року - не 

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

ІІРИЙНЯПЯ закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету 8ерховної Ради України з lІитань 

будівництва, містобудування ЖlІтлово-комунального ГОСllодарства та 

регіональної політики. 

1.2.21. СЛУХАЛИ: 
Інформацію ІІрО проект Закону про внесення зміни до стапі 171 

Житлового кодексу Української РСР щодо впорядкування розселсння громадян 

lIриватних жилих будинків у зв 'язку з викупом земельних ділянок для потрсб 

держаВІ! або територіальних громад (реєстр. N!! 2380 (доопрац.) від 24.05.2013), 
внесений наРОДНIІМ ДСlIутатом України Jlевченком М.О. 

Відмітили: 

Головним з lІідготовки та fЮllереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з lІитань будівництва, містобудування і житлово-комунального 

господарства та регіональної політики. 

У законопроекті передбачається у разі знесення жилих будинків, що є в 

приватнііі власності ('ромадян, у зв'язку з вилученням земельних ділянок для 

державних або громадських потреб, надавати громадянам рівнозначне за 

житловою площею та кількістю кімнат житло у придатному для проживання 

стані. Крім того, за рішенням віДІІовідно('о органу місцевого самоврядування 

може відбуватися безоплатне збільшення житлової lIJющі, що надається з 

метою відселення, але не більше ніж 50 відсотків. 
Поряд з тим, ІІрОПОНУЄТЬСЯ надавати компенсації власникам (наймачам) 

жилих (нежилих) приміщень, земельних ділянок та іншого майна, відчуженого 

під час знесення окреМІ-ІХ жилих будннків, а також у разі здійснення 

комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового 
фонду у Порядку, який визначається відповідно до окремих норм стапі 12 
Закону України «Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) 

застарілого житлового фонду». 

Відповідно до ІІоложень статі 9 та 11 зазначеного Закону, реконструкція 
та заміна ЖІІТЛОВОГО фонду здійснюється, зокрема, за рахунок фондів 

реконструкції, заміни ЖI1ТЛОВОГО фонду, утворених органами місцевого 
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самоврядування у складі BIДIIOBIДHOГO місцевого бюджету за рахунок КОШТlВ, 

що надійшли від І1родажу і ореНДІІ комунального маіі!Іа, зеМJlI. 

Реалізація таких законодавчих IІРОІlОзицііі IІРІІзведе до необхідності 

збільшення видатків та вишукання додаткових джерел ДЛЯ їХ проведення з 

державного і місцевнх бюджетів, оскільки віДІІовідні заходи ЩОДО здіііснення 

комплексної реконструкції кварталів застарілого ЖІПJЮВОГО ФОНДУ та зазначене 

вилучення земельних ділянок забеЗllечуються за рішенням віДlІовіДНIІХ органів 

місцевого самоврядування. 

Розробником законопроекту заЯВJlено про додаткову rlOтребу у коштах з 
державного та місцевих бюджетів, яка має покриватися коштаМIІ від ВІІКУІІУ 

земельних ділянок для потреб держави або територіальної громади. 

Однак, в порушення вимог частини третьої статті 91 Регла~lе!пу 

Верховно·і Ради України та частини першої статті 27 Бюджетного кодексу 

України до законопроекту не надано належне фінансово-економічне 

оfiгрунтування (включаючи відповідні розрахунки) та IlРОIlОЗllції для 

досягнення збалансованості бюджетів. 

Крім того, термін набрання ЧlІнності законом, визначений У 

законопроекті, не відповідає частині третій статті 27 Бюджетного кодексу 

України, якою передбачено, що закони України або їх окремі положення, які 

впливають на показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або 

збільшують витрати бюджету) і приймаються після 15 ЛИІІНЯ року, шо передує 
IІлановому, вводяться в дію не раніше початку бюджеТНОl·О !Іеріоду, шо ІНІ стає 

за !Ілановим. 

Міністерство фінансів України згідно з експертним ВИСНОВКОМ не 

підтримує законопроект, зауважуючи на його ВПЛИВ на lIокаЗНIfКИ державного і 
місцевих бюджетів. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

у своєму експертну висновку зазначає, що законопроект за rезультатами 

розгляду в першому ЧlІТанні доцільно lІовернути на доопрацювання. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України !ІрО внссення зміни до статті 171 Житлового 
кодексу У країнської РСР шодо впорядкування розселення громадян IІРl!ваТНIІХ 

жилих будинків у зв 'язку з викуrlOМ земельних діJlЯНОК для 1I0треб держаВІ! або 

територіальних громад (реєстр. H~ 2380 (ДООllрац.) від 24.05.2013), внесений 

народним депутатом України Левченком М.О., має ВІІЛИВ на показники 

бюджету (призведе до збільшення видатків державного та міснеВIІХ 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 І 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 

будівництва, містобудування житлово-комунального господарства та 

регіональної поліТllКIІ. 
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1.2.22. СЛУХАЛИ: 
Інформацію "ро проект Закону УкраїНІ! ПРО внесення змін до 

Податкового кодексу України ЩОl.Ю уточнення базll оподаткувапня 

(реєстр.И22494а від 03.07.2013)., подаННІ! наРОДНIlМ депутатом України 

ОмеЛЬ'lенком вл. 

Відмітили: 

ВіДlІовіДaJlЬШIМ за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної поліТІІКИ. 
Законопроектом пропонується врегулювати JJитання щодо: 

- перенесення від'ємного значення пдв попередніх періодів до 

подаТКОВОI'О кредиту наступних звітних періодів лише за операціЯМIІ, за якими 

проведено розрахунки з постачальниками та з урахуванням строків давності; 

- необхідності продовження дії звільнення від оподаткування пдв 

зернових та технічних культур, О!lсрацій з меТaJюбрухтом до І січня 2016 року; 
- СllЛаТIІ суб'єктами господарювання авансового внеску з податку на 

прибуток при в ИfШ<1ті дивідендів іНСТlІтутаholИ спільного інвестування та 

платниками фіксованого сільгоспподатку, виключення з переліку 

неприбуткових ор[оанізацій (установ) кредитних спілок та уточнення порядку 

оподаткування операцій з продажу, обміну або інших способів відчуження 

цінних ІІ<1l1ерів; 

- сплати акцизного податку [10 операціях з цінними паперами інститугами 
спільного інвестування відкритого типу та виникнення податкових зобов'язань 

IlрИ переході права власності на цінні l1alleplI; 
- визначення бази оподаткування фіксованим сільськогосподарським 

податком з урахуванням індексації у встановленому IЮрЯДКУ нормативної 

грошової оцінки сільськогосподарських угідь за станом на І січня базового 

lІодаткового (звітного) року; 

- розширення кола платників 110 платі за користування надрами для 

видобування кор"сних KOllaJlIIH за рахунок суб'єктів господарювання, які 

проводять ГОСllодарську діяльність з видобування lІідземних вод, у тому '!Нслі 

на підставі дозволів па СllсціaJlЬНС водокористуваllНЯ; 

- рОЗШllрення кола платників збору у вигляді цільової надбавки до 

діючого тарифу на природний газ за рахунок суб'єктів господарювання, які 

закуповують іМlІортований природний газ у нерезидентів України для власного 

використання як ПaJШВО або сировину, та нафтогазовидобувних lІідприємств, 

що провадять господарську діяльність з видобування вуглеводне вої СИРОВІІНИ, 

які ВІІКОРИСТОВУЮТЬ видобутиіі ними в Україні природний газ як ПaJlІІВО або 
сировину. 

За оцінкою автора законопроекту 

надходжень від скорочення податкових 

оподаткування за окремими податками 

розрахунку на рік. 

сума додаткових податкових 

ПIJJЬГ та розширення бази 

складатиме 3, І млрд ГРlІвень в 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що прийняття законопроекту сприятиме створенню рівних умов ведення 
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бізнесу та забеЗllеЧIІТЬ ОТРlІмання додаткових надходжень до бюджету, та 

підтримує ПРНЙНЯПЯ законопроекту. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внессння змін до ПодаТКОIЮl'О кодексу 

України щодо уточнення бази оподаткування (реєстр. И!! 2494а від 03.07.2ОI3), 

поданий народним депутатом України ОмеЛЬLlенком ВЛ., матиме ВПЛllВ на 

показники бюджету (призведе до збільшення доходів державного і місцеВIІХ 

бюджетів). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати ЧlІнності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслаТIІ Комітету Верховної Ради Українн з ПlІтань 

податкової та митної політики. 

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

Податкового кодексу України (щодо встановлення рівних умов Сllлатн за землю 

для землекористувачів) (реєстр. Н!! 2532а від 05.07.2013), поданий народним 
депутатом України Шаповаловим Ю.А. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з ПlІтань податкової 

та МІІТНОЇ поліТИКl1. 

Законопроектом пропонується у разі ПРllпинення дії договору ореНДІІ 

землі плату за землю нараховувати та СlIJшчуватн в розмірі, передбаченому 

припиненим договором оренди землі, але не менше трикратного розміру 

земельного податку, до моменту повернення земельної ділянки власнику в 

порядку, передбаченому статтею 34 Закону України «Про оренду землі», або до 
моменту поновлення договору оренди. 

Також законопроектом передбачається встаНОВИТIІ, що при переході 

права власності на будівлі, споруди (їх частини) обов'язок сплати плати за 

землю за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди, 

переХОдllТЬ новим власникам. 

Такі зміни вносяться до статті 288 Податкового кодексу, що регулює 
питання справляння орендної плати за землю. 

За оцінкою Міністерства фінансів України прийняття законопроекту 

може призвести до збільшення надходжень до місцеВIІХ бюджетів. При цьому, 

Мінфін у своєму експертному висновку зазначає, що не підтримує 

законопроект, зауважує, що його норми суперечать земельному 

законодавству. 

УХВАJlИJШ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 

України (ЩОДО встановлення рівних умов Сllлати за землю для 
землекористувачів), поданий народним депутатом України ШШlOваЛОВIІМ lО.А. 

(реєстр. И!! 2532а від О5.07 .2013), матиме ВПШІВ на показНИКIІ бюджету 
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(ПРІІзведе до збільшення доходів місцевих бюджетів ВІД ореНДIІОЇ плати за 

зеМJJlО). 

У разі прийняпя віДlIовіДIІОГО закону він може набирати чинності згідно 
із ЗПКОНО) .. ІДНСТНОМ. 

2. Це рішення надіслпш Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної ІІоліТI1КИ. 

1.2.24. СЛУХАЛИ: 
Інформацію llрО проект Закону України про внесення змін до 

Податкового кодексу України (щодо вдосконалення механізму справляння 

IIJШПI за користування надрами) (реєстр. N~ 2537а від 05.07.2013), подаНIІЙ 

народним JIellyraToM України ШнеНОI:!НМ д.ю. 

ВідміТИJlИ: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з Ilитань податкової 

та митної поліТНКll. 

ЗаКОНОllроектом пропонується внести зміни до деяких норм Податкового 

кодексу України щодо: визначення термінів, які застосовуються в цілях 

оподаткування нлатою за користування надрами для видобування корисних 

копанин, порядку визначення вартості одиниці видобутої корисної КОШUlIІНИ 

(мінеральної сировини), порядку визначення обсягу (кількості) видобугої 

корисної КОIJaJlИНИ (мінеРЮIЬНОЇ сировини). 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

ЩО не llідтримує законопроект, зауваЖУЮЧIІ, ЩО приіінятгя законопроекту 

призведе до зменшення бази Оllодаткування платою за користування надрами і 

BiДlIOBiДHO до втрат бюджету, а також до неоднозначності ТЛУI\Jaчення норм 

Податкового кодексу України в частині справляння плати за користування 

надрами. 

НезважаЮЧIІ на можливі втрати доходів бюджету, автором законопроекту 

не надано фінансово-економічні обгрунтування (включаючи розрахунки) та 

пропозиції змін до законодавчих актів України щодо скорочення Вl1трат 

бюджету та/або JJР()IЮ1ИI\ії лжерел додаткових надходжень бюджету для 

досягнення збалансованості бюджету, що не відповідає вимогам Бюджетного 

кодексу України (чаСТlІна перша етапі 27) та Регламенту Верховної Ради 

України (частина третя етапі 91). При цьому відсутність такого обгрунтування 
не дає можливості Мінфіну обрахувати втрати доходів бюджету. 

Положення законопроекту щодо терміну набрання чинності відповідним 

законом (з дня, наступного за днем його опублікування) не відповідає вимогам 

частини третьої cTaтri 27 Бюджетного кодексу України та підпункту 4.1.9 
пункту 4.1 етапі 4 Податкового кодексу України. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Податкового колексу 
України (ЩОДО вдосконалення механізму справляння плати за користування 

надрами) (реєстр. N~ 2537а від 05.07.2013), поданий народним депутатом 

України ШпеНОВIІМ Д.Ю., маТlІме ВПЛІІВ на показники бюджету (призведе до 
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зменшення доходів державного та місцеВІІХ бюджетів від плати за 

користування надрами). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 JllIІІНЯ 2014 року він має 
ВВОДИТlIСЯ в дію не раніше І січня 2015 року, а після 15 JIИIІНЯ 2О 14 року - не 

раніше] січня 20] 6 року (або ] січня наступного за ЦІІМ року залежно від часу 
ПРИЙНЯТТЯ закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради Українн з питань 

ІІодаткової та митної політики. 

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

Податкового кодексу України (шодо введення збору з вироБНlІків та імпортерів 

упаковки та товарів в упаковці на перероблення твердих поБУТОВIІХ відходів) 

(реєстр. N~ 26] lа від 18.07.20]3), lІоданий наРОДНIІМИ деllугатами України 

Шевченком А.В" Бурбаком М.Ю., Полочаніновим В.Г. 

8ідміТИJJИ: 

Відповідальним за розгляд законопроекту Є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується ввести новий збір з виробників та 

імпортерів УIJаковки та товарів в упаковці на перероблення побутових відходів 

у складі загальнодержавних податків і зборів. 

Також законопроектом НрОПОНУЄТЬСЯ збільшити ставки екологі'/Ного 

податку за розміщення не перероблених твеРДІІХ побуroвих відходів з 

20]4 року з 2,93 до ]7 І'РН за тонну, з 2015 року до 34 грн за тонну, з 2016 року 
до 51 грн за тонну, з 2017 року до 68 грн за тонну, з 2018 року до 85 грн за 
тонну. 

При цьому, вартісну величину впливу законопроекту на доходну частину 

бюджету неможливо визначити з зв'язку з відсутністю вихідних даних. 

Крім того, Міністерство фінансів України зауважує, що авторами 

законопроекту на надано фінансово-економічних розрахунків впливу 

запропонованих змін на ГОС.JIодарську діяльність IІлатників екологічного 

податку. 

Загалом Мінфін у своєму експертному висновку зазначає, що положення 

заКОНОllроекту спрямовані на збільшення доходів бюджету, та вважає, що 

проект закону потребує доопрацювання, зважаючи, зокрема, на таке. 

Встановлення ставок збору залежно від матеріалу, з якого виготовлено 

упаковку, без визначення кодів УКТ ЗЕД унеможливить контроль за сплатою 

збору з боку митних органів при ввезенні упаковки на митну територію 

України, а збільшення кількості загальнодержавних податків і зборів може 

негативно вплинуги на позицію України в міжнародному рейтингу легкості 

ведення бізнесу за показником «сплата податків». 

Відповідно до статей 29 і 69 та пункту 5-1 розділу УІ «Прикінцеві та 

перехідні положення» Бюджетного кодексу УкраїНІ! екологічний податок 

зараховується до спеціального фонду державного і місцевих бюджетів та 
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спрямовується, зокрсма, на фінансовс забсзпс'!сння прнродоохоронних заходів, 

Н3ІlраВJ1СНИХ ІНІ ІЮllсредження, змсншення або ліквідацію забруднення. 

Водночас, належить відміППIІ, ЩО на розгляд Верховно·і РаДІ! УкраїНІІ 

подано СІІСТСМНО 110в'язаниіі з ЦlIМ заКОНОII~юектом IІроект закону !ІрО внссення 

змін до Бюджетного кодексу України (щодо спрямування збору з IшроБНlIків та 

імпортерів Уllаковки та товарів 13 YllaKOBui на нерероБJ1ення 1I0бутових відходів) 
за реєстр . .N'2 2612а. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Гlроект Закону У країни про внесення змін до Податкового кодексу 

України (щодо введення збору з виробників та імпортерів упаКОВКІ! та товарів в 

упаковці на перероблення твердих 1I0бутових відходів) (реєстр . .N'Q 2611 а 
від 18.07.2013), поданий наРОДНI1МI! депугатаМI1 України Шевченком А.В., 

Бурбаком М.Ю., Г/ОJlочаніНОВIІМ в.г., матиме ВІШИВ на llОказНИЮI бюджету 

(призведе до збільшення доходів спеціального фонду державного та місцевих 

бюджетів від екологічнOl·О lІодатку і НОВОГО збору з виробників та імпортерів 
Уllаковки та товарів в упаковці на Ilерероблення побутових відходів). 

У разі ІІРИЙНЯПЯ відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради УкраїНІ! з питань 
1І0даткової та митно·j ПОJ/lТlIКИ. 

1.2.26. СЛУХАЛИ: 
Інформацію IІрО проект Закону України !ІрО внессння змін до 

Податкового кодексу України (щодо особливостей оподаткування земель 

залізничного транспорту) (реєстр . .N'2 2619а від 19.07.2013), ноданий народним 
депутатом Україн!! Жеребнюком В.М. 

ВідміТИJlИ: 

Відповідальним за РОЗІ'ЛЯД законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується скоротити перелік земель залізничного 

транспорту, які віДІІовідно до пункту 276.4 стапі 276 Податкового кодексу 
YKpaїНlI оподатковуються за пільговими умовам!!. 

За оцінкою Міністерства фінансів України прийняпя законопроекту 

призведе до збільшення надходжень до місцевих бюджетів. При цьому, Мінфін 

У своєму експертному висновку зазначає, що ІІідтримує заКОНОllроект з 

урахуванням зауважень щодо узгодження наведених у тексті законопроекту 

категорій земель зсшіЗНИ'IНОГО транспорту (зокрема «земельні ділянки лінійної 

частини залізничного транспорту») з ЗемеЛЬНIІМ кодексом України, законами 

України «Про транспорт» та «Про залізничний транспорт», оскільки 

неоднозначне тлумачення об'єкту оподаткування призведе до ускладнення в 

справлянні та аДМІНіструванні земельного податку за землі залізничного 

транспорту. 
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УХВАЛИЛИ: 

]. Прuект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 
УкраїНIІ (щодо особливостей оподаткування земель ЗШlіЗНIJЧНОГО транспорту) 

(реєстр. H~ 2619а від 19.07.2(13), 110даний народннм дe[]YTaTO~1 УкраїНІ! 

ЖсребнJOКОМ В.М., матиме вплив на llОкаЗННКlI бюджету ("РllЗведс до 
збільшення доходів місuевих бюджетів від земельного податку). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради УкраїНIІ з питань 

податкової та МИТНОЇ IJOлітики. 

1.2.27. СЛYXAJlИ: 
Інформаuію про проект Закону України про внесення ЗМІН до деяких 

законів України щодо стимулювання виробниuтва електроенергії з 

альтернативних джерел енергії (реєстр. NQ 2946 (доопраu.) від 05.07.2013), 
ПОДа/ШЙ народними депутатами УкраїНІ! Медяником В.lО., Близнюком А.М. та 

іншими. 

ВідмітНJJИ: 

Відповідальним за су"роводження законопроекту є Комітет з питань 

паливно-енергетичного комплексу, ядерної поліТИКIІ та ядерної безнеки. 

Даним законопроектом передбачається внесення змін до Закону України 

«Про електроенергетику», зокрема, в частині скасування вимоги "Рll отриманні 

«зеленого» тарифу щодо наявності місцевої складової для об'єктів 

електроенергетики, що виробляють електроенергію з біомаси, з біогазу, з 

побутових відходів; уточнення терміну «біомаса»; зміни коефіцієнту 

«зеленого» тарифу для електроенергії, виробленої з біомаси та біогазу; 

запровадження «Зеленого» тарифу для електроенергії, виробленої з біогазу, 

утвореного з біомаси сільськогосподарського 1І0ходження (РОСЛlІнниuтва і 

тваринниuтва), усіх інших видів біогазу та побутових відходів. 

Також, уточнюється термін «біомаса» у Законі України 

«Про альтернативні види палива». 

Слід зазначити, що виключення норми щодо обов'язкової наявності 

місцевої складової для об'єктів електроенергетики, які виробляють 

електроенергію з біомаси, з біогазу, з IlобуroВI1Х відходів, для отримання 

«Зеленого» тарифу, буде: 

- сприяти збільшенню ввезення імпортного обладнання для виробниuтва 

електроенергії з альтернативних джерел, оскіЛЬКlI відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від ]4.05.2008 Н"! 444 «Питання ввезення на МІІТНУ 
територію України енергозберігаючих матеріалів, обладнання, устаткування та 

комплектуючих» суб'єкти господарювання, що: 

ввозять на митну територію України енергозберігаючі 

обладнання, устаткування та комплектуючі вироби - звільняються 

ввізного мита; 

матеріали, 

від Сllлати 

здійснюють операuії з ввезення таких товарів на митну теРИТОРІЮ 

України - звільняються від обкладення 110датком на додану вартість; 
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- СТРllмува'l1f розвиток вітчизняного виробництва устаткування та 

обладнання дЛЯ РОЗВІІТКУ енергеТIІКИ з альтернативних джерел, що IІрlІзведе до 

недонадходжень бюджету від доходів діяльності суб'єктів I'ОСlюдарювання, що 

задіяні у r'алузі Вllробництва устаткування та обладнання для розвитку 

енергетики з альтернативних джерел. 

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

заКОНОllроекту не подано належного фінансово-економічного обrрунтування 

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

законодавчих актів України щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел 

додаткових надходжень до бюджету ДЛЯ досягнення його збалансованості. 

Крім того, снід зазначити, що термін набрання 'lИнності закону, 

заПРОlІонованиіі авторами заКОНОllроекту, не відповідає положенням чаСТИНIІ 

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

надходження бюджету та/або збіJ1ЬШУЮТЬ витрати бюджету) і IІРl1ймаються 

lІісля 15 липня року, що передує плановому, вводяться в дію не раніще 1І0'lатку 
бюджетного періоду, що настає за плановим. 

Міністерством фінансів України lІідтримується даний законопроект, 

На момент розгляду законопроекту висновки Головного науково

експертного Уllравління Апарату Верховної Ради УкраїНIІ не надійшли. 

УХВАЛИЛИ: 

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

щодо стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел 

енергії (реєстр. N!! 2946 (доопрац.) від 05.07.2013), поданий народними 

депутатами України Медяником В.Ю" Близнюком А.М. та інщими, має вплив 

на lІоказники бюджету (зменшує надходження бюджету). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 ЛИПНЯ 2014 року він має 
ВВОДІІТИСЯ в дію не раніше І січня 2015 року, а rrісля 15 липня 2014 року - не 

раніше І січня 2016 року (або І січня наступного за цим року залежно від '!аСУ 

IІрНЙНЯтrя закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

паливно-енергеПf'IНОГО комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки. 

1.2.28. СЛУХАЛИ: 
Інформацію !ІрО проект Закону 

законів України щодо стимулювання 

енергозбереження (реєстр. N!! 2604а 
депутатом України Мошенським В.3. 

Відмітили: 

України про внесення змін до деяких 

заходів у сфері енергоефективності та 

від 17.07.2013), поданий народним 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

паливно-енергетичного КОМIІJlексу, ядерної політики та ядерної безпеки. 

Даним законопроектом вносяться зміни до законів України 

«Про регулювання містобудівної діяльності», «Про електроенергетику», 

«Про енергозбереження», «Про альтернаТІ18ІІі джерсла енсргії», ЯКlІМIІ 
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ПРОІІОНУЄТЬСЯ встановпти законодавчі BI1MOГlI до тимчасових споруд ДЛЯ 

провадження піДllРИЄМНИЦЬКОЇ діяльності, а саме: 

- такі СІЮРУДУ мають буш обладнані сертифіковаНI1М устаткуванням для 

виробництва та власного СllОЖl1вання електроенергії з енеРI'ії СОНЯ'ІНОГО 

випромінювання; 

- забороняється приєднання та flіДКЛЮLlення до місцевих. електричних 

мереж тимчасових споруд, шо не обладнані СОНЯЧНІІМИ lІанелями для 

виробництва електричної енергії; 

- забороняється функціонування тимчасових споруд, шо не обладнані 
сонячними панелями для виробництва електричної енергії, 

Слід зауважити, шо зазначене може призвести до припинення 

функціонування таких споруд і, як наслідок, до зменшення надходжень 

податків та зборів до бюджетів від провадження l1іДllРIІЄМНИЦЬКОЇ діяльності. 

Однак, в 1І0рушення ВІІМОГ частин" lІершої статті 27 Бюджетного кодексу 
України та частини третьої стаl"гі 91 PerJI3McНl)' Верховної Ради України до 

законопроекту не подано пропозицій про зміни до законодавчих актів України 

шодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень до 

бюджету для досягнення його збалансованості. 

Також, слід зазначити, шо термін набрання чинності закону, 

запропонований автором законопроекту, не відповідає положенням частини 

третьої стапі 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, шо передує плановому, вводяться в дію не раніше початку 
бюджетного періоду, шо настає за плановим. 

Міністерство фінансів України не підтримує даний законопроект, 

зважаючи на те, шо суб'єктом законодавчої IНlЦlаТIІВИ не наведені 

обгрунтування необхідності введених зазначеНІІХ норм; розрахунки обсягів і 

вартості електроенергії, шо споживається спорудами; обсягів коштів, які можуть 
бути недоотримані енергопостачальними підприємствами у разі прийняпя 

законопроекту, шо не дає можливості визначитися з економічною доцільністю 

прийняпя законопроекту. 

На момент розгляду законопроекту ВИСНОВКІІ Головного науково

експертного управління Апарату Верховної Ради України не надійшли. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект 3акону України про внесення змін до деяких законів України 
щодо стимулювання заходів у сфері енергоефективності та енергозбереження 

(реєстр. N!! 2604а від 17.07.2013), поданий народним депутатом України 

Мошенським В.3., 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 
lIРИЙНЯПЯ закону). 
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2. Це РІшення надіслаТIІ Комітету Верховної Ради УкраїНІ! з питань 

ШUIl1Вlю-еНСРI'СПIЧIЮГО КОМІІЛСКСУ, ядерної 110JlіТНКІІ та ядерної безпеки. 

1.2.29. СЛУХАЛИ: 
Інформацію IІрО IІроект Закону України /ІРО внесення зміни до стапі 34 

Закону України «Про дорожній рух» (щодо заборони закріllлення та 

використання спеціальних номерних знаків на транспортних засобах) 

(реєстр. И~ 2551а від 05.07.2013), поданий народним депутатом України 

Ка/lJlіним с.м. 

ВідміТИJlИ: 

Відповідальним за СУ/lроводження законопроекту є Комітет з питань 

транспорту і зв'язку. 

Законопроектом пропонується ДОJІОВНИТИ стзпю 34 Закону України 

«Про дорожній рух» НОВІІМ 1І0ложенням, відповідно до якого забороняється 

закріllлення та використання Сllеціальних номерних знаків на траНСІІОРТНИХ 

засобах. 

Міністерство фінансів України у своєму еКСllертному висновку зауважує, 

що законопроектом та іншим ЧИННІ-ІМ законодавством не визнаLJеlЮ поняпя 

«спеціальні номерні знаки». 

Крім того, Міністерство фінансів зазначає, шо реалізація положень 

закононроекту може збільшити доходну частину державного бюджету, у зв'язку 

із збільшенням обсягу адміністративних ПОСJJУJ', пов'язаних із заl\-Ііною 

номерних знаків. 

Разом з тим, заміна номерних знаків на транспортних засобах, що 

належать органам державної влади та органам місцевого самоврядування може 

потребуваТIJ додаткових видатків з державного або місцевих бюджетів. 

В той же час, в порушення вимог частини першої стаlїі 27 Бюджетного 
кодексу України та чаСПIНlI третьої стапі 91 Регламенту Верховної Ради 

України до заКОНОllроекту не подано пропозицій про зміни до законодавчих 

актів України шодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових 

надходжснь до бюджету для ДОСЯПlеШIЯ його збалансованості. 

Також, СЛІД заЗIIa'IИТlI, що термін набрання чинності закону, 

запропонований автором законопроекту, не відповідає положенням чаСТИНІ! 
третьої етапі 27 Бюджетного кодексу України, згідно з якою закони УкраїНІ! 
або їх окремі положення, які впливають на показники бюджету (зменшують 

надходження бюджету та/або збільшують витрати бюджету) і приймаються 

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

Загалом, Міністерством фінансів даний законопроект не підтримується, 

зважаючи на відсутність Вl1Значення в чинному законодавстві IIОНЯ'ГГЯ 

«спеціaJlьні номерні знаки» та фінансово-економічних обrрунтувань до нього. 

На момент розгляду законопроекту ВJlСНОВКИ Головного науково

експертного управління Апарату Верховної Ради України не надіЙШJll1. 
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УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення зміни до статті 34 Закону Укrаїни 
«Про дорожніі1 рух» (щодо заборони закріllлення та використання спеціаЛЬНlfХ 

lІомерних знаків на транспортних засобах) (реєстр. N~ 2551 а від 05.07.2013), 
IlОданиіі наРОДНШ\1 депутатом YKpaїНl1 Капліннм с.м., має вплив на показники 

бюджету (збільшує витрати бюджетів та доходи державного бюджету). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 ЛlI!ІНЯ 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше І січня 2015 року, а після 15 ЛlШНЯ 2014 року - не 

раніше І січня 2016 року (або І січня наступного за цим року залежно від '!аСУ 

прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради YKpaїНlI з питань 

транспорту і зв 'язку. 

1.230. СЛУХАЛИ: 
Інформацію !ІрО проект Закону України про внесення змін до дсяких 

законів Українп (щодо поліпшення іввеСТIІЦIИНОЇ IІРlІвабш!Вості ринку 

телекомунікацій України) (реєстр. N!! 2573а від 11.07.2013), поданніі народним 
депутатом України Кінахом А.К. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є KOl\liTeT з шпань 

транспорту і зв'язку. 

ЗаКОНОllроектом передбачено створення сприятливих умов для розвитку 
тслекомунікацій в Україні, так зокрема, встановлюється можливість розміщення 

об'єктів зв'язку на землях природно-заповідного фонду, можливість надання в 

оренду окремих конструктивних елементів об'єктів, ВlІзначеНIІХ Законом України 

«Про оренду державного та комунального майна», як такі, що не можуть бути 

об'єктами оренди, для кріплення антенно-фідерних пристроїв із встановленням 

обладнання зв 'язку в існуючих IІристосованих, вбудовано-пр"будованих 

приміщеннях та ПРlІміщеннях контейнерного типу. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що реалізація законопроекту може маТІ! вплив на дохідну чаС11іНУ бюджетів за 

рахунок надходження плати за оренду окремих конструктивних елементів об'єктів 

державної та комунальної власності для встановлення обладнання зв 'язку. 

Крім того, слід зазначити, що заКОНОllроектом вносяться зміни до 

Кримінального кодексу Українн, якими lJередбачається введення збільшених 

штрафних санкцій за повторне умисне пошкодження технічних засобів 

телекомунікацій, споруд електрозв 'язку ЧІІ обладнання, яке забезпечує їх 

функціонування, ліній електрозв'язку, в тому числі кабельних, повітряних, 

радіорелейних, проводового мовлення та/або споруд чи обладнання, які входять 
до їх складу, що може призвести до збільщення надходжень до державного 

бюджету при умові виявлення відповідних праВОllорушень та застосування 
відповідних санкцій. 

Міністерство фінансів підтримує даний законопроект. 

На момент розгляду законопроекту висновки Головного науково

експертного управління Апарату Верховної Ради України не надіі1ШJlI!. 
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УХВАЛИЛИ: 
1. Проскт Закону УкраїНIІ про внессння змін до деяких законів УкраїНIІ 

(щодо 1І0ліпшсння інвестиційної ПРlІваБJlивості ринку телскомунікаuіil УкраїНІІ) 

(реєстр. N2 2573а від 11.07.2013), поданий наРОДНI!М депутатом України 

Кінахом А.К., має внлив на lюказНIІЮI бюджету (збільшує надходження бюджету). 

У разі прнііня"(тя відповідного закону він може набllраТIІ чинності у 

терміНІ!, визначені автором закононроекту. 

2. Це рішення надіслаТIІ Комітету Верховної Ради України з питань 

траНСl10рТУ і зв' язку. 

1.2.31. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України IІрО внесення змін до Закону 

України «l1ро дошкільну освіту» (щодо ДОСТУlІноеті навчання для дітей з 

осоБЛИВИМIІ OCBiTHil\lII потребами та дітеіі з інвалідністю) (реєстр. N2 2594а 
від 15.07.2013), поданий народними депутатами України ГринеВIІЧ Л.М., 

Сушкевичем В.М. 

8ідміТНJlН: 

. Головним з lІідготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань науки і освіти. 

Метою законопроекту є забезпечення IІрав дітей з інвалідністю та дітей, 
які мають особливі освітні потреби, на доступність і безошштність здобуття 

дошкільної освіти, створення умов для організації інклюзивного виховання і 

навчання цієї категорії дітей. 

Законопроектом передбачається, зокрема, створення умов в дошкільних 

навчальних закладах для викор"стання жестової мови та перебування дітей із 

фізичними, психічними, інтелектуальними або сенеорними порушеннями 

поблизу місця Їх проживання; забезпечення дошкільних закладів фахівцями з 

урахуванням різноманітності осоБЛИВІІХ освітніх lІотреб дітей та архітектурної 

ДОСТУlІності IІриміщеllЬ для реалізації прав дітей з інвалідністю. 

Реалізація таких змін матиме вплив на видатки місцевих бюджетів, 

збільшуючи їх. 

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

надано належне фінансово-економічне обгрунтування (включаючи віДІІовідні 

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

додаткових надходжень бюджету для досягнення його збалансованості. 

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

відповідає частині третій статті 27 Бюджетного кодексу України, якою 

передбачено, що закони Українн 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 зауважує, 

що зміни, які вносяться до Закону УкраїНІ! «l1ро дошкільну освіту», суперечать 

законам Українн «Про освіту» та «Про місцеве самоврядування» (в частині 
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зміни KaTCI'opiї дітсli 'j осоБЛIІВIІІШf потрсбаМIІ, забсзпечсннн дошкіЛЬ/lllХ 

наВ'lалЬНIІХ закладам!! фахіВЦЯМIІ тощо), а реалізація законопроекту 1І0требує 

вишукання супєвих додаткових бюджетних коштів, і ВlІзначас ііого ІІриііннтгя 

IІсдоціЛЬНIІМ. 

УХIJAJlИЛИ: 
І. Проект Закону України про внесення змін до Закону УкраїНIІ 

«Про дошкільну освіту» (ЩОДО ДОСТУlІності навчання для дітей з особливими 

освітніми потребами та дітей з інвалідністю) (реєстр. N!! 2594а від 15.07.20(3), 
поданий народними депутатами України Гриневич Л.М. та Сушкевичем В.М., 

має вплив на ІІоказники бюджету (призведе до збільшення видатків місцевих 

бюджетів). 

У разі прийняпя відповідного закону до 15 ЛІІПНЯ 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 І січня наступного за цIlм року залежно від часу 

ПРИЙIіЯ'ГГЯ закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з IІІlтань наУКIІ 
і освіТІ!. 

1.2.32. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону Україн" про внесення змін до Закону 

України «Про дошкільну освіту» (щодо запровадження інклюзивної дошкільної 

освіти) (реєстр. N!! 2348а від 19.06.20(3), поданий народн"м JlellyтaTOM УкраїНІ! 
Мірошниченком Ю.Р. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з lІитань науки і освіти. 

Метою законопроекту є забезпечення умов доступу до здобуггя 

дошкільної освіти дітей з особливими освітніми !lотребами. 

3aKOHOllpoeKTOM lІередбачається, зокрема, створення в дошкільних 

навчальних закладах інклюзивних та lабо спеціальних ГРУП; запровадження 

посад методиста зі спеціальної освіти, асистента вихователя, помічника дитини 

з особливими потребами, практичного IІсихолога, який беЗllосередньо IІрацює з 

такими дітьми. 

Реалізація таких норм законопроекту потребуватиме додаткових видатків 

місцевих бюджетів, насамперед, на збільшення штатної чисельності 

працівників дошкільних навчальних закладів та її утримання. 

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

надано належне фінансово-економічне обгрунтування (включаючи відповідні 

розрахунки) та пропозиції щодо скорочення витрат бюджету таlабо джерел 

додаткових надходжень бюджету для досягнення його збалансованості. 

Крім того, термін набрання чинності, визначений у законопроекті, не 
відповідає частині третій статті 27 Бюджетного кодексу України, якою 

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

llOкаЗННКIІ бюджету (зменшують надходження бюджету та/або збільшують 
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ВlпраТIІ бюджсту) і IrРIlіімаються після 15 лrшш[ року, що передує плаНОIJОМУ, 
IJВОДЯТЬСЯ в дію не раніше lючатку бюджетного IІсріоду, що настає за [[J[ШЮIJIІМ. 

Міністерство фінансів України ЗI·іДIІО з СКСIIСРТНlIМ висновком зауважує. 

що IІІІтання ДОСТУllУ до здобуття дощкільної освіТIІ дітеіі з осоБЛНВllМIІ 

освітніми потребами врегульовано ЧІШНИМ законодаВСТIJОМ (Законом України 

«Про дошкільну освіту» та Положенням IJрО дошкільний наIJчалЬНIІЙ заклад, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 N~ 305). 
Оскільки реалізація заКОНОIlроекту rrотребує вишукання суттєвих додаткових 

бюджетних коштів, його ПРИЙНЯТТЯ lJизначається недоцільним. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про дошкільну освіту» (шодо запровадження інклюзивної дошкільної освіТІІ) 

(реєстр. N~ 2348а від 19.06.2013), І10даний народним депутатом України 

Мірошниченком Ю.Р., має вплив на показники бюджету (ПРІІзведе до 

збільшення видатків місцевих бюджетів). 

У разі прийнятгя 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 
ІІРИЙНЯТТЯ закону). 

2. Це рішення надіслаТIІ Комітету Верховної Ради України з питань науки 
І ОСВІТи. 

1.2.33. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про Ilроект Закону України про внесення змін до деяких 

законів України щодо приведення організаційно-правових засад діяльності 

Служби безпеки України у відповідність до рекомендацій Парламентської 

Асамблеї Ради Європи (NQNQ 1402, 1466, 1713, 1722, 1755) (реєстр.N~2045 

(доопрац.) від 08.07.2013), Ilоданий народним депутатом України 

Москанем г.г. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

національної беЗllеки і оборони. 

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроекту, проектом 

закону "рОIІОНУЄТЬСЯ скасувати одне з основних завдань Служби безпеки 

України - боротьбу з корупцією та організованою злочинною діяльністю у 

сфері управління і економіки. З цією мстою законопроектом передбачено 

внести зміни до законів України «Про Службу безпеки України», 

«Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю», 
«Про засади запобігання і протидії корупції». 

Крім цього, змінами до Закону України «Про Службу безпеки України» 

передбачено, що кадри СБУ складаються з співробітників

військовослужбовців, державних службовців і працівників. При цьому, 

СllівробіТНlІками-військовослужбОВЦЯМII передбачено комплектувати ВИКЛЮЧНО 

військову контррозвідку та АНТlпеРОРIІСТlIЧIШЙ центр. 
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ОДНО'/аСIIO, Закон Українн «Про Службу БСЗIІСКН України» ДОllOВНЮЄТЬСЯ 

статтям!! 201 та 20 l , якими нередбачається комплектування підрозділів із 
захисту національної державності, контррозвідки, інформаційно-аналіТIІЧНИХ, 
Оllеративно-технічних, онсраТltвного Докумснтування, сліДЧJlХ, по роботі з 

особовим складом, науково-дослідних і наУКОВІІХ підрозділів із Чllсла 

державних службовців, а аДМІНІстраТИВНО-ГОСllодарських, фінансових, 

медичних та інших допоміжних служб СБУ - із числа працівників. 

Законопроект передбачає поширити на державних службовців СБУ та 

членів їх сімей гарантії і пільги, передбачені Законом України «Про соціальний 
і правовий захист військовослужбовців та '!Ленів їх сімей». 

Зокрема, законопроектом передбачається виплата одноразової грошової 

допомоги у разі загибелі (смерті) або каліцтва державного службовця. 

Крім цього, відповідно до законопроекту на державних службовців СБУ 

поширюється норма, згідно з якою збитки, завдані майну державного 

службовця Служби безпеки України або членам його родини у зв'язку з 

виконанням ним службових обов 'язків, компенсуються йому, а в разі його 
загибелі - членам сім'ї у llОВНОМУ обсязі за рахунок коштів державного 

бюджету. 

Реалізація зазначених норм законопроекту може потребуваПІ додаткових 

витрат державного бюджету. 

Законопроектом передбачено внесення змін до статті 30 Закону УкраїЮІ 
«Про Службу безпеки України», згідно з якими державні службовці Служби 

безпеки України отримуватимуть грошове забезпечення. Тим самим 

створюється правова КОЛІЗІЯ, оскільки відповідно до Закону УкраїНІ! 

«Про державну службу» державні службовці отримують заробітну IІлату, 

а законопроектом (реєстр. N!! 2045) не передбачені відповідні зміни до Закону 
України «Про державну службу» щодо непоширення на державних службовців 

СБУ норм цього Закону. 

Необхідно зазначити, шо в порушення вимог частини першої статті 27 
Бюджетного кодексу України та частини третьої статті 9\ РеІ'наменту 

Верховної Ради України розробннком законопроекту не подано пропозиuій 

щодо змін до законодавчих актів України із скорочення ВИТрі:П 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 ПО'lатку бюджетного періоду, що настає за плановим. 

За експертним висновком Міністерства фінансів України реалізація 

законопроекту потребуватиме додаткових витрат державного бюджету, 

зокрема, на виплату вихідної допомоги при звільненні у зв'язку із звільненням з 

військової служби або переатестацією у державних службовuів, а також у 

зв'язку із виплатою одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або 

каліцтва державного службовця. ПотребуваТlІме додаткових видатків 

державного бюджету і поширення на державних службовців СБУ пільг, 

пеrедбачених Законом України «Про соціальний правовий захист 
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віЙСЬКОНОСllужбонців та членів Їх сімеіі», виплату пенсій, обсяг якJlх НСМОЖ][ИВО 

обрахувати за відсутності вихіДНI\Х даних. 

Мінфіном не lІідтрнмується зазначений законопроект як такий, що 

110требує додаткових видатків з державного бюджету (у тому числі у 2013 році), 
та не узгоджується з ЧІІННИМ законодавством України. При цьому, зазначається, 

що Указом Презндента Українн від 06.04.2012 N2252 утворено Комітет з 

питань реформування правоохоронних органів, головними завданням!! якого є 

lІідготовка IlРОI10Зllцій, організація ІІідготовки та розгляд законопроектів, 

програм, заходів з удосконалення організації та діяльності правоохоронних 

органів України, ОIIТlІмізації ЇХ системи, структури і чисельності. 

Згідно з узагальнюючим висновком Головного науково-експертного 

управління законопроект за результатами розгляду в першому читанні доцільно 

повернути суб'єкту права законодавчої ініціаТIІВИ на доопрацювання. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проскт Закону Україн\\ I1рО внесення змін до деяких законів України 

щодо приведення організаційно-правових засад діяльності Служби беЗIlеки 

України у відповідність до рекомендацій Парламентської Асамблеї Рад!! 

ЄВРОIJI1 (N2N2 1402, 1466, 1713, 1722, (755) (реєстр. N22045 (доопрац.) 

від 08.07.20(3), поданий народним депутатом України МоскалемГ.г., має вплив 
на 1І0казники 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 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 

національної безпеки і оборони. 

1.2.34. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін ДО 

Кримінального процесуального кодексу України (щодо забезпечення 

КОIІСТИТУЦIllНИХ прав учасників кримінального провадження) (реєстр. NQ 2399а 
від 21.06.2013), lІоданий народними денугатами У країни Яценюком АЛ., 

Луценко І.с. та Петренком П.Д. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

верховенства права та правосуддя. 

Законодавча пропозиція передбачає внесення змін до Кримінального 
процесуалJ,НОГО кодексу України, зокрема, щодо: 

- здійснення криміНaJlЬНОI'О провадження в суді першої інстанції судом 

присяжних у складі судді та не менше 12 присяжних; 
- можливості виконання обов 'язків захисника не тільки адвокатом, але і 

близьким РОДllчем, оні куном або піклувальником підсудної особи; 

- скасування обмеження максимальної кількості захисників у судовому 

розгляді; 
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- розширення права СТОРОНИ захисту У чаСТІІНі самостійного збирання 
доказів; 

- розширення переліку ухвал слідчого судді, які підлягають оскарженню в 
апеляціlШОМУ порядку від час досудового розслідувпння тощо. 

За експеРТНIІМ висновком Міністерствп фінансів УкраїНІ! реалізація 

проекту закону не ВПЛlfває на доходну частину бюджету, але !І0требуваТltМС 
додаткових видатків державного бюджету. 

Так, за даними Мінфіну, норма законопроекту щодо збільшення 

кількісного складу присяжних потребуватиме додаткових видатків державного 

бюджету. 

Також, може потребувати додаткових видатків державного бюджету 

реалізація норми законопроекту щодо розширення переліку ухвал слідчого 

судді, які підлягають оскарженню в апеляційному порядку під час досудового 

розслідування, оскільки це може призвести до збільшення кількості справ, що 

розглядатимуться апеляційними судами, та відповідно до збільшення 

навантаження на суддів, що, в свою 'Іергу, може потребувати збільшення 

чисельності суддів апеляційних судів. (за розрахунками Мінфіну видатки лише 

на суддівську винагороду для І судді аllеляційного суду становлять близько 

257 тис. грн на рік). 
Міністерство фінансів зазначає, що проект закону не може бути 

прийнятий. 

Необхідно зазначити, що в порушення вимог чаСТIfНИ 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 збаJlансованості 

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 

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

На момент розгляду законопроекту від ГШlUвного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України висновок не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до Кримінального 

процесуального кодексу України (щодо забезпечення конституційних прав 

учасників кримінального провадження) (реєстр. Н!! 2399а від 21.06.2013), 
поданий народними депутатами України Яценюком АЛ., Луценко І.с. та 

Петренком П.д., має вплив на показники бюджету (збільшуючи витраТl1 

державного бюджету). 

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

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

ПРИЙНЯТТЯ закону). 
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2. Це рішеllНЯ надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

верховенства lIрава та lIравосуддя. 

1.2.35. СЛYXAJШ: 
Інформацію про проект Закону України IlрО внесення змін до деЯКІІХ 

законодавчих актів Українн щодо забезпеL[ення стабільної роБОТІ! стратеr'іЧН!lХ 

підприємств енергеТI!ЧНОЇ ('алузі (реєстр. N!! 2421 а від 25.06.2013), lІоданиіі 

народним депутатом України Бандуровим В.В. 

Відмітили: 

ВіДlІовіДa.JІЬНИМ за розгляд законопроекту є Комітет з питань паливно

енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки. 

ЗаКОНОllроектом пропонується ПрОДОВЖИТИ до І січня 2015 року (замість 
І січня 2014 року) дію процедури погашення заборгованості ІІіДIlРИЄМСТВ 

f(a.JІИвно-еllергетичного комнлексу, передбаченої нормами Закону УкраїНІ! 

від 23.06.2005р. N!! 271 І-ІУ «l1ро заходи, спрямовані на забезнечення стa.Jюго 
функціонування підприємств Пa.JlИвно-снергетичного КОМІшексу». Причому 

lІідлягатиме Ilогашенню заборгованість, яка утворилася станом на І січня 

2013 року, а не на І січня 2011 року, як це передбачено чинною нормою даного 
Закону. 

Крім того, у зв 'язку з запропонованим продовженням дії процедури 

rlOгашення заборгованості підприємствами паливно-енергетичного комплексу 

I1рОIІОНУЄТЬСЯ внести відповідні зміни до Закону України «Про відновлення 

платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» стосовно 

застосування положень зазначеного Закону з урахуванням особливостей, 

визначених Законом N!! 2711. 
Слід зазначити, що законопроект розроблено без урахування чинної 

редакції Закону України «Про заходи, спрямовані на забезпеLІення сталого 

функціонування підприємств lІаливно-енергеТIІЧНОГО комплексу», зокрема норм 

Закону України від 15.05.20І3р. N!! 238-УІІ «Про внесення змін до деЯКІІХ 
законів України щодо забезпечення стабільної роботи стратегічних підприємств 

енергетичної Гa.JJузі», ЯКИМІ[ частково врегульовуються порушені у 

законопроекті питання. 

Відповідно до Закону України «Про заходи, спрямовані на забезпечення 

сталого функціонування підприємств Пa.JlИвно-енсргетичного комплексу» 

списується заборгованість з сплати пені, штрафних та фінансових санкцій, 

нарахованих, але не сплачених, відповідно до законодавства України на суми 

податкових зобов'язань, що входяТl, до складу податкового боргу, 

зафіксованого на розрахункову дату, яка відповідно до положення 

законопроекту стаНОВI1ТЬ І січня 2013 року. 
Статтями II та 14 Закону України «Про Державний бюджет України 

на 2013 рік» передбачено, що надходження від погашення податкового боргу, в 
тому числі реструктуризовано го або розстроченого (відстроченого), з податку 

на прибуток підприємств, з податку на додану вартість, що сплачується 

підприємствами електроенергетичної, вугільної галузей, є джерелом надання 

субвенції з державного бюджету місuевим бюджетам на погашення 
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заборгованості з різниці в тарифах на ТСІІЛОВУ снергію, ПОСЛУГIf з 

цснтралізованого водопостачання та водовідведення, ЩО вироблялися, 

транспортувалися та постачаllИСЯ населенню, яка виникла у зв'язку з 

невіДІІовідністю фактичної вартості тешювої енергії та послуг з 

централізованого ВОДОlІостачання та водовідведення тарифам, що 

затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого 

самоврядування. При цьому, Постановою Кабінету Міністрів України 

від20.03.2013р. N2167 «Про затвердження llорядку та умов надання у 

2013 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення 
заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з 
централізованого водопостачання та водовідведення, ЩО вироблялися, 

транспортувалися та постачаJlИСЯ населенню, яка ВИНІІкла у зв'язку з 

невідповідністю фаf(ТИЧНОЇ вартості теплової енергії та послуг з 

централізованого ВОДОlІостачання та водовідведення тарифам, що 

затверджувалися та/або fЮГОДЖУВалися органами державної влади 'ІІІ MicueBOI·O 

самоврядування» встановлено, що до складу lюдаткового боргу з lІодатку на 

прибуток підприємств і 1І0датку на додану вартість включаються штрафні 

санкції та нені. 

8иходячи з наведеного, встановлення розрахункової дати на І січня 

2013 року призведе до втрат доходів спеціального фонду державного бюджету 
від податку на прибуток підприємств і податку на додану вартість у ВlШlяді 

пені та штрафних санкцій, ЩО унеможливить надання відповідної субвенції 

місцевим бюджетам у запланованих обсягах, на що також звертає увагу у 

своєму еКСllертному висновку Міністерство фінансів України. Загалом Мінфін 

зазначає, що не підтримує законопроект як такий, що суперечить Закону 

України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» і Ilризведе до ііого 
невиконання. 

Незважаючи на можливі втрати доходів бюджету, автором законопроекту 

не надано фінансово-економічні обrрунтування (включаючи 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 віДllовідає ВИМОl-ам Бюджетного 

кодексу України (частина перша статті 27) та Регламенту 8ерховної Ради 

України (частина третя статті 91). При цьому відсугність такого обгрунтування 
не дає можливості Мінфіну обрахувати втрати доходів бюджету. 

Положення законопроекту щодо терміну набрання чинності відповідним 

законом (з дня, наступного за днем його опублікування) не відповідає вимогам 

частини третьої статті 27 Бюджетного кодексу України. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України ЩОДО забезпечення стабільної роботи стратегічних підприємств 
енергетичної галузі (реєстр. N2 2421 а від 25.06.2013), поданий народним 

депутатом України Бандуровим 8.8., матиме ВllJll!В на llOкаЗНИКl1 бюджету 

(1lРl1зведе до втрат доходів спеціального фонду державного бюджету від 

податку на ПРllбугок підприємств і податку на додану вартість у ВИГJlяді Ilені та 
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штрафНIІХ санкцій, а відтак С!lричltНllТЬ недонадходженш! до місцевих 

бюджетів віщювідної субвенції з дсржаВНОl'О бюджету). 

У разі IІрИЙНЯТГЯ віДlІовідного закону до 15 липня 2014 року він має 
ВВОДІПИСЯ в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 ЛИПНЯ 2014 року - не 

раніше І січня 2016 року (або І січня настунного за ЦІІМ року залежно від часу 

ІІРИЙНЯТТЯ закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, 

1.2.36. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про гарячу воду та гаряче 

водопостачання (реєстр. N~ 2244а (доопрац,) від 11.07.2013), поданий 

народними депутатами УкраїНІ! Андрієвським Д.Й., BeLlepKoM В.М. та іншими. 

8ідміТИJIИ: 

Голов~IИМ З підготовки і попереднього розгляду законопроекту є Комітет 
з питань будівництва, містобудування і жипIoво-комунaJIы�гоo господарства та 

регіональної політики. 

Метою законопроекту, як зазначається у ПОЯСlІювальнііі записці до нього, 

є унормування господарської діяльності в сфері виробництва гарячої води та 

гарячого ВОДО!lостачання, встановлення !lОрЯДКУ надання послуг з 

централізованого (-арячого ВОдOllOстачання, врегулювання використання систем 

автономного гарячого ВОДОlJостачання, підвищення якості та безпечності для 

здоров'я споживачів гарячої води тощо. 

Зокрема, пропонується: 

визначення низки термінів у сфері гарячого водопостачання, зокрема, 

терміну «гаряча вода», встановлюючи вимоги відповідності й стандартам 

«Вода питна» та відповідного температурного режиму; 

встановлення відповідальності суб'єктів господарювання за неналежну 

якість гарячої води та припинення й постачання; 

визначення повноважень органів державної влади та місцевого 

саМОRРЯJlУRання щодо регулювання постачання гарячої води; 

передбачити обов'язок органів місцевого самоврядування щодо участі в 

організації гарячого водопостачання в ~(аселеНI1Х пунктах; 

встановити правове реГУЛlOвання надання послуг з гарячого 

водопостачання за умови автономного гарячого водопостачання. 

Поряд з тим, у законопроекті зазначено !ІрО те, що у сфері гарячого 

водопостачання надається державна підтримка відповідно до обсягів коштів, 

передбачених законом про Державний бюджет України та місцевими 

бюджетами на відповідний рік, а також коштів на проведення науково

дослідних робіт з удосконалеllНЯ систем гарячого водопостачання, що 

потребуватиме додаткових коштів з державного та місцевих бюджетів. 

Водночас, визначаючи порядок формування та встановлення тарифів на 

централізоване гаряче водопостачання законопроектом передбачається, шо у 

разі встановлення НаціОНaJlЬНОЮ комісією, що здійснює державне регулювання 

у сфері комунаЛЬНIІХ послуг або органом місцевого самоврядування тарифів на 
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ПОСЛУГlI з цснтра.нізоваНОI'О І10ста'шння гарячої ВОД!! НlIЖЧ!!МIІ за розмір 

економічно обгрунтованих витрат на ЇХ виробництво, ріЗН!!IlЯ відшкодовується 

З державного та відповідного місцевого бюджету в lIОРЯДКУ, встановленому 

Кабінетом Міністрів України. 

ТаЮІіІ порядок відшкодування відповідає 'ІІІННОМУ Закону Україн!! 

«Про житлово-комунальні 1I0СЛУГИ» та реалізс я за рахунок і в межах 

відповіДНIІХ бюджеТНIІХ призначень державного та місцевих бюджетів. 

Крім того, статтею 30 законопроекту встановлюється відповідальність 
суб'єктів господарювання за порушення законодавства у сфері гарячого 
водопостачання, яка передбачає застосування штрафних санкцій. При цьому 

суми штрафів накладаються центральним органом виконавчої влади, шо 

реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі 

теплопостачання, та органами державного регулювання і lIерераховуються до 

Державного бюджету У країни. 

Однак, до законопроекту не надано належне фінансове обгрунтування та 

пропозиції щодо джерел покриття додаткових Вllдатків бюджету для 

досягнення його збалансованості, як визначено у частині перш ііі етатгі 27 
Бюджетного кодексу України та чаСТlІні третій статті 91 Регламенту Верховної 
Ради України. 

Крім того, визначений термін набрання 'lИнності закону не відповідає 

частині третій статті 27 Бюджетного кодексу України, відповідно до якої 

закони або їх окремі положення, які впливають на 1І0казники бюджету і 

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

Міністерство фінансів України вважає прийняття законопроекту 

доцільним, зазначаючи на його вплив на показники державного та місцевих 

бюджетів. При цьому, звертає увагу, що законопроект повинен бути 
опрацьований Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово

комунального господарства і Національною комісією, що здійснює державне 

регулювання у сфері комунальних послуг, яким відповідно до пункту 160.3 
Націона.пьного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми 

економічних рефuрм на 20 І 0-20 14 роки «Заможне суспільство, 

конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом 

Президента України від 12.03.2013 Р N~ 128/2013, доручено підготувати проект 
Закону України шодо визначення гарячої води як окремої товарної продукції, 

врегулювання порядку П постачання та визначення вартості. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про гарячу воду та гаряче водопостачання 

(реєстр. N!! 2244а (доопрац.) від 11.07.2013), поданий народними депутатами 
України Андрієвським Д.Й., Вечерком В.М. та іншими, має вплив на показники 
бюджетів (може призвести до збільшення видатків державного та місцевих 

бюджетів, і до збільшення надходжень до державного бюджету). 

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

58 



раніше І сіЧflЯ 2016 року (або 1 січня настушlOГО за цим року ЗШlежно від часу 
IlРI1ЙНЯПЯ закону). 

2. Це рішення надіслаТIІ Комітету Верховної РаДIІ УкраїlІ1! з шпань 
будіВНlІцтва, містобудуваннн ЖІIТJlOво-комунального ГОСIlодарства та 

реІ'іональної 11OJlіТИКI!. 

1.2.37. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про вроект Закону України про внесення змін до етапі 40 

Закону України «Про рСГУJlювання містобудівної діЯJlьності» шодо llаііової 

участі у розвитку інфраструктури населеного пункту (реєстр. N2 2370а 
від 20.06.2013), ноданий Кабінетом Міністрів України. 

ВідміТИJlИ: 

Головним з IJідготовки nІ 1І0Ilереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань будівництва, містобудування і ЖИТЛОВО-КОМУllального 

І'осподарства та регіОНШІЬНОЇ llОлітикн. 

Згідно із законопроектом пропонується уточнити Ilерелік об'єктів, у разі 

будівництва яких замовники не залучаються до пайової участі у РОЗВІІТКУ 

інфраструктури населеного пункту. За змістом цих змін заМОВНIІКИ не 

ЗШ1У4атимугься до пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 

у разі будівництва «закладів охорони ЗДОРОВ'Я і ОЗДОРОВ4ИХ заКJlадів (крім 

апте4НИХ закладів)>>, а не будівель «меДИ4НОГО і оздоровчого призна4ення», як 

це передбачено у 4инній редакції пункту 2 частини 'Іетвертої стапі 40 Закону 
У країни «Про регулювання містобудівної діяльності». 

У пояснювальній заllисці до законопроекту зазначається, шо його 

реалізація не потребує додаткових матеріШ1ЬНИХ 411 інших витрат з Державного 
бюджету України і створить можливості для збільшення надходжень до 

державного бюджету. 

Водночас, віДJlовідно до піДIlУНКТУ 4 J пункту І статті 71 Бюджетного 
кодексу України кошти від lІайової участі у розвитку інфраструктури 

населеного IlУНКТУ, ОТРlІмані відповідно до Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», зараХОВУIOТhСЯ до бюджету розвитку віДІювіДНОI"О 

місцевого бюджету. 

Надана законопроектом можливість більш чітко ідентифікувати об'єкти 

будівництва, що відпадають під дію частини четвертої стапі 40 зазначеного 
Закону, буде мати наслідком зміну обсягу надходжень до місцевих бюджетів 

(залежно від УТ04нення переліку таких об'єктів на відповідний території). 

Міністерство фінансів України підтримує законопроект, зазначаЮ4И, шо 

його реалізація може ВІІІІИНУТИ на обсяг надходжень до місцевих бюджетів. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

вважає, шо за результатами розгляду у першому читанНІ законопроект може 

бути прийнятий за основу. 

УХВАЛИЛИ: 

І. РеШ1ізація проекту Закону України про внесення змін до стапі 40 
Закону У країни «Про регулювання містобудівної діяльності)) щодо пайової 

у'шсті у РОЗВІІТКУ інфраСТРУКТУРІ! населеного ІІУНКТУ (реєстр. N2 2370а 
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від 20.06.2013), lІоданого Кабінетом Міністрів У країНІ!, буде ~Jaпr вшrив на 

обсяг Ішдходжень ~Іісцсвих бюджетів. 

У разі ІІРШІНЯТГЯ віДIlовіДIІОГО закону він може набирати чинності у 

терміНII, ВlІзначені автором заКОНОIlроекту. 

2. Це ріШСilНН надіСJIаш Комітету Верховної РаДl1 

бу дівн и цтва, містобудуван ня ЖI!ТJlОВО-ком УІІ ШlЬНОI'О 

регіОНШIЬНОї політики. 

1.238. СЛУХАЛИ: 

Україн!! з ПlІтань 

ГОСlIодарства та 

Інформацію ЩlО IІроект Закону України про внесення змін до Закону 

України «Про вибори деllутатів Верховної Ради Автономної РеСllубліки Крим, 

місцеВIІХ рад та сільських, сеЛIІЩНІІХ, міських голів» (шодо СlІнхронізації 

строків проведення місцевих виборів) (реєстр. И!! 2892 (доопрац.) 

від 31.05.2013), lJоданий народними депутатами УкраїНІ! Одарченком Ю.l3., 

Чорноволенком 0.13., Новак Н.В. 

Відмітили: 

Головним з lІідготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з rштань державного будівництва та місцевого самоврядування. 

Законопроектом IІрОl10НУЄТЬСЯ ДОIIOВНИТlI псрслік lІідстав для IJроведення 

позачергових місцевих виборів, що згідно із IlОяснювальною запискою до 

проекту закону, СIJрямовано на синхронізацію строків новноважень місцеВIІХ 

рад та CiJlbCbКlIX, ССJІИЩНИХ, міських ГOJliB. Зокрема, НрОIlОНУЄТЬСЯ IJризначаПІ 

lІозаtJергові вибори у випадку, КОЮІ I1'ЯТllріЧНИIІ строк Ilовноважень депутатів 

місцсвої ради або сільського, ССЛlIЩНОГО, міського ГОЛОВІІ закінчується раніше, 

ніж будуть призначені чергові Вllборі денутатів місцеВIІХ рад та сіЛЬСЬКIІХ, 

селищних, міських голів. 

Зважаючи на положення частини першої ста'ггі 60 Закону України 

«Про ВllБОРl1 дспутатів Верховної Ради Автономної Республіки КРИМ, місцевих 

рад та сільських, селищних, міських голів», реШlізація заКОНОllроекту призведе 

до збільщення видатків державного бюджету на проведення позачсргових 

внборів до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради, 

сільського, селищного, міського голови у разі призначення таких виборів 

Верховною Радою України. 

13 lІорушення ВИМОГ частини першої статгі 27 Бюджетного кодексу 

У країни та чаСТИНIІ третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради У країни до 

законопроекту не надано фінансово-скономічне обrрунтування (включаючи 

відповідні розрахунки). 

Крім того, термін набрання чинності, ВlІЗна'lеЮlіі у законопроекті, не 

відповідає частині третій статгі 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 Ilлановому, 
вводяться в дію не раніше початку бюджстного періоду, що настає за плановим. 

Міністерство фінансів України не підтримує заКОНОIlроект. 
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За узагальнюючим висновком ГОJ\UВІЮ\"О haYKUBU-СКСllt.:РТНОГО управління 

Аllарату Верховної Ради УкраїНІІ за результатаМll рuзгляду у першому 'Illтанні 
заКОНОllрuект доцільнu віДХШIl1ТИ. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до Закону УкраїНI1 

«Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих 
рад та сільських, селищних, міських голів» (щодо синхронізації строків 
проведення місцевих виборів) (реєстр. N!! 2892 (доопрац.) від 31.05.2013). 
подаНIlЙ наРОДНIІМll деllутатами УкраїНІ! Одарченком 10.13., 
Чорноволснком 0.13., Новак н.в., має В\ІЛИВ на показники бюджету (призведе 
до збільшення видатків державно\-о бюджету на проведення позачергових 

виборів до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, 

сільських, сеJШЩНlIХ, міських голів). 

У разі ІІРИЙНЯПЯ відповідного закону до 15 JlИllНЯ 2014 року ві н має 

вводитися в дію не раніше І сі'IНЯ 2015 року. а після 15 липня 2014 року - нс 
раніше І січня 2016 року (або І січня наступного за цим року залежно від часу 

прийнятгя закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

державного будівництва та місцевого самоврядування. 

1.2.39. СЛУХАЛИ: 
Інформацію \ІРО проект Закону України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів УкраїНІ! щодо вдосконалення державного регулювання 

містобудівної діяльності (реєстр. N!! 2570а від 10.07.2013), поданий народним 
деllутатом УкраїНІ! Вечерком В.М. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду заКОНОllроекту є 

Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального 

ГОСllодарства та регіональної f10літики 

Законопроект спрямовано на забезпечення умов для стимулювання 

введення в експлуатацію об'єктів завершеного будівництва, в тому числі 
об'єктів житлового будівництва, малого та середнього бізнесу; сприяння 

вирішенню проблеми самочинного будівництва та прозорості, плановості й 

системності державного архітектурно-будівельного контролю шляхом внесення 

змін до Житлового кодексу Української РСР, Кодексу України про 

адміністративні правопорущення, законів України: «Про відповідальність за 

правопорушення у сфері містобудівної діяльності», «Про архітектурну 

діяльність», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України з питань регулювання містобудівної 

діяльності», «Про відходи» і «Про державну реєстрацію речових прав на 

нсрухоме майно та їх обтяжень» та до Декрету Кабінету Міністрів Українн 

«Про державне мито». 

При цьому. змінами до Кодексу України про аДМІНІстративні 

правопорушення та Закону України «Про відповідальність за правопорушення 
у сфері містобудівної діяльності» запроваджуються санкції шодо Ilерсоніфікації 
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відповідальності за негаТlІвні насліДКlI, СIlРНЧJlнені ДОllущеНIІМН lюрушеНIІЯl\1ІІ 

держаВНIІХ будівельних норм, стандартів і нраl!llJl під час забезнечення 

обстеження та паСllортизації будівеш, та СIIOРУД. 

Розширення [lepeJliKY суб'єктів адміністраТIІВНОЇ відповідальності може 
ПРl1звесТІІ до збільшення надходжень до заГaJIЬНОI'О ФОНДУ державного 

бюджету від штрафних санкцій, у разі виявлення відповідних IІравопорушень, 

оскільки застосовуються органом виконавчої владІІ, що реалізує державну 

lІолітику з питань державного архітектурно-будівельного контролю 

(стаття 244-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та з 

огляду на положення пункту 23 чаСПІНИ другої статті 29 Бюджетного кодексу 
України, згідно з яким КОШТlI від таких аДМІНІстративних штрафів 

зараховуються до загального фонду державного бюджету. 

Крім того, змінами до Декрету Кабінету Міністрів України 

«Про державне мито» нропонується звільнити Державну архітектурно

будівельну інспекцію та гі територіaJ[ьні органи, у разі їх утворення, під СIIJШТИ 

державного мита. РеaJ[ізація заПРОНОlІованих змін пр"зведе до зменшення 

надходжень до бюджетів, оскільки відвовідно до статті 6 зазначеНОl'О Декрету 
державне мито зараховується до місцевих бюджетів або державного бюджету 

(залежно від виду дій, за які справляється державне мито), 

При цьому, слід зауваЖIІТИ, що у разі прийнятгя рішення, наслідком якого 

стане зменшення обсягу надходжень державного мита до місцевих бюджетів, 

втрата таких надходжень місцевих бюджетів має компенсуватись з державного 

бюджету (шляхом проведсння відповідних перерахунків за доходами кошика 

N!! І щодо надання міжбюджетних трансфертів з державного бюджету). 
Відтак, реалізація законопроекту впливатиме на дохідну та видаткову 

частину державного і місцевих бюджетів. 

Однак, всупереч вимогам статті 91 Регламенту Верховної Ради України та 
статті 27 Бюджетного кодексу УкраїНІ! до законопроекту не надано фінансово
економічних обrрунтувань (ВКJJючаючи віДJlовідні розрахунки) та IlРOlJOЗllцій 

для досягнення збaJJaнсованості бюджету. 

Термін набрання чинності законом, визначений у законопроекті, не 

відповідає частині третііі статті 27 Бюджетного кодексу УкраїНІ!, якою 

Ilередбачено, що закони Українн або їх окремі IІОJJоження, які ВШІІІвають на 

[юкаЗНИКlI 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 lІеріоду, що настає за плановим. 

Міністерство фінансів України не підтримує прийняття законопроекту, 

зазначаючи що ЙО['О реалізація буде мати вплив на ДОХОДІ'І та видатки бюджетів. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо вдосконалення державного регулювання містобудівної 

діяльності (реєстр. N!! 2570а від 10.07.2013), поданий народним депугатом 

УкраїНІ! Вечерком В.М., має впшlВ на !lоказники бюджету (ПРlfЗведе до 

зменшення надходжень державного і місцевих бюджетів, та збільшить Вllдатки 

державного бюджету). 

62 



У рюі IlРllіінятгя відповіЩЮI'О закону до 15 11І1ПНЯ 2() 14 року він має 
ВВОДІІТИСЯ в дію не раніше І січня 2015 року, а після 15 Лl!ПНЯ 2Оl4 року - не 
раніше І сі'ІНЯ 2016 року (або І січня наСТУШЮГ0 за цl!м року залежно від часу 

нриїіняття закону). 

2. Це рішення надіслатн 

будівництва, містобудування 

РСІ'іонально'і поліТІІКИ. 

1.2.40. СЛУХАЛИ: 

Комітету Верховно'і РаДІ! У кра'іНI1 з ІІнтань 

ЖІПЛОВО-КОМУНaJIЬНОГО ГОСllодарства та 

Інформацію ВРО проект ЗUКОНУ України IlрО внесення змін до Зuкону 

УкраїНІ! «Про державну ДОІІОМОГУ сім'ям з дітьми» (щодо наконнчення коштів) 

(реєстр. И~ 2134а від 24.05.2013), поданий народними деllУ'гатами України 

Жуком М.В. та IJlblOKOM А.О. 

Відмітили: 

Головним з Ilідготовки та llопереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з flIПаІ·\Ь сім 'ї, молодіжної політики, сгюрту та турl1ЗМУ. 

ЗаКОНОllроектом llрОПОНУЄТЬСЯ внести зміни до Закону УкраїНІІ 

«Про державну допомогу сім'ям з дітьми», згідно з ЯКИМИ: 

,/ ДОІЮВІІИП1 види держuвної ДОJІОМОПJ сім'ям з діТЬМl1 допомогою на 

IІРИЙОМНI1Х дітей, дітеіі-Вl1ховинців, які влаштовuні до прийомної сім'ї та 

дитячого будинку сімеЙНОI'О тину; 

,/ додатково до допомоги на дітей, над якими встиновлено опіку чи 

Ilіклування, нрнйомних дітей, дітей-вихованців, які влаштовані до нриfiомної 

сім'ї та ДІІТЯЧОГО будинку сімейного типу надавати 10 ВІДсотків від 

JlРОЖИТКОВОГО МІНІМУМУ дЛЯ дитнни відповідного віку; 
,/ на органи, що lIрнзначають і здійснюють виплату державної 

ДОllОМОГИ lІокладається обов'язок щомісячно перераховувати 10 відсотків від 
розміру ДВОХ ПРОЖНТКОВІІХ мінімумів ДJlЯ Дl1ТИНl1 відповідного віку на 

накопичувальний рахунок ДlПIІНIІ відкритий в установі Державного ощадного 

банку. 

Слід зазнаЧIІТ!!, що питання, нов 'язані із наданням державно'j ДОПОМОГИ на 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що виховуються в 

ПРI1ЙОМНИХ сім'ях та дитячих будинках сімейного типу врегульовані відповідно 

до Положення lIрО дитячий будинок сімейного типу та Положення про 

IІрИЙОМНУ сім'ю, затверджених постановами Кабінету Міністрів України 

від 26.04.2002 И5! 564 та N~ 565. У зазначених положеннях вказана державна 
JlOIIOMora встановлена у розмірі двох ПРОЖИТКОВИХ мінімумів на ДІІПІНУ 

відповідного віку. Такий же розмір ДОПОМОГИ передбачено й статтею 18 Закону 
України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» для дітей, над якими 

BCTaHOBJleHO опіку '111 піклування, що також є однією із форм сімейного 

влаштування дітеЙ-Сllріт та дітей, позбавлсних батьківського піклування. 

Відповідно до статті 247 Сімейного кодексу УкраїНІ! та статті 16 Закону 
України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» державна допомога на 

дитину, над якою встановлено 01lіку '111 піклування, є власністю такої ДІПИНІІ. 

Зазначені кошти мають використовуватися для забезпечення гарантовано!'о 
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ДИТlші Конституцією та законами Україн!! рівня ЖІІ'ПЯ, необхідного для 

фіЗIІ'1ІІ0ГО, розумового, духовного, моралы�гоo та соцішIы�гоo розвитку, 

Згідно із другою та третьою частинами статті 72 ЦивіЛЬНОl'О кодексу 

УкраїflИ опікун самостійно здійснює ВlІтрати, необхідні для задоволення 1І0трсб 

підопічного, за рахунок пенсії, аліментів, відшкодування ШКОДІІ у зв'нзку З 

втратою годувальника, ДОПОМОПІ на lІідопічну ДlIТИНУ та іНШІІХ соціaJlЬНИХ 

ВИllлат, призначених на підопічну ДІІТІІНУ відновідно до законів України, 

доходів від майна підопічного тощо. Якщо малолітня особа може самостійно 

визнаЧI1ТИ свої потреби та інтерсси, опікун, здійснюючи управління її майном, 

повинеll враховуват!! 'й бажання. 

Згідно із пояснювальною запискою до законопроекту його реалізація 

потребує додаткових видатків з державного бюджету у сумі 227,5 млн грн, 
проте в lІорушення вимог частини першої статті 27 Бюджетного кодексу 

України та чаСТИНIІ третьої статті 91 Реl'ламенту Верховної Ради України до 

законопроекту не надано пропозиції змін до законодаВLlIIХ актів щодо СКОРО'lення 

ВlІтрат бюджету та/або джерел додаТКОВIІХ надходжень бюджету для досягнення 

збалансованості бюджету. Водночас не обгрунтовано розмір додаТКОВIІХ Вlllшат 

до ДОIIОМОГИ на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, прийомних 

дітей, дітей-вихованців, які влаштовані дО ПРИЙОМНОЇ сім'ї та дитячого будинку 

сімейного типу (саме 10%). 
Термін набрання чинності законом, визначений у закононроекті, не 

відповідає частині третій CTaтri 27 Бюджетного кодексу України, якою 

І1ередбачено, що закони України або Їх окремі положення, які впливають на 

показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або збільшують 

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

Міністерство фінансів України вважає ІІРІІЙНЯТТЯ законопроекту 
недоцільним. 

За узаГaJlЬНЮЮЧИМ висновком Головного науково-скспертного управління 
Апарату Верховної Ради України за результатами розгляду в першому ЧlІтанні 

законопроект доцільно наllравити на доопрацювання. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до Закону Українн 

«Про державну допомогу сім'ям з дітьми» (щодо накопичення коштів) 

(реєстр. N!! 2134а від 24.05.2013), поданий народними деlIутатами України 

Жуком М.В. та lJIbIOKOM А.О., має вплив ІІа показники бюджету (ПРІІЗведе до 

збільшення видаткової частини державного і місцевих бюджетів). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше 1 сі'IНЯ 2015 року, а l\іСJlЯ 15 липня 2014 року - не 

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

2. Це рішсння надіслати Комітету Верховної РаДІ! України з питань сім'ї, 
молодіжної політики, спорту та туризму. 
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1.2.41. СЛУХАЛИ: 
Інформацію IІрО lIpocKr ЗаКОIlУ України IІрО внесення ЗJ\lін до деяких 

законів У країНІІ щодо СТlІмулювання використання енеРІ'оефеКТИВНІІХ та 

еКOJюгічно беЗllечннх засобів освітлсння (реєстр, N~ 26О7а від 18,07.2О 13), 
подаНllіі народним ДСllугатом УкраїНІ! Мошенським В.З. 

Відмітили: 

Головним з підготовКІ! та IІОl1ереднього РОЗГЛЯДУ законопроекту є 

Комітет з IІІпань шшивно-енергетнчного КОМllлексу, ядерної поліТI!КIІ та 

ядерної безпеки. 

Законопроектом ІІРОІІОНУЄТЬСЯ щляхом внесення змін до законів Українн 

«Про благоустрій населених lІунктів» та «Про енергозберсження» обмеЖIІТIІ 

використання ламп розжарювання та газорозрядних ламп на основі ртуті, як 

одних з енерго неефективних та небезпечних для здоров'я населення, 

заборонивщи їхнє ВИКОРJlстання для освітлсння об'єктів благоустрою. 

Така заборона буде мати наслідком обов'язкову заміну лаМJ1 

розжарювання та газорозрядних (люмінесцентних) ламп на основі ртугі 

іншими - енергоефективними. Відтак, призведе до необхідності вишукання 

додаткового ресурсу у місцевих бюджетах, оскільки згідно із статтсю t) І 

Бюджетного кодексу України до Вllдатків місцевих бюджетів, що не 

враховуються !ІрИ визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів налсжать 

видатки на місцеві !Ірограми РОЗВІІТКУ житло-комунального ГОСllодарства та 

благоустрою населених пунктів. 

Однак в порушення вимог частини першої стапі 27 Бюджетного кодексу 
України та чаСТIІНИ третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради УкраїНIІ до 
заКОНОllроек-гу не надано фінансово-економічне обrрунтування, включаючи 

відповідні розрахунки, та пропозиції щодо джерел проведення таких видатків 

для збалансування місцевих бюджетів. 

Крім того, визначений термін набрання чинності закону не віДl/овідає 

частині третій стапі 27 Бюджетного кодексу УкраїНІ!, відповідно до якої 

закони або Їх окремі положення, які впливають на показники бюджету і 

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

Міністерство фінансів України не підтримує законопроект уноданій 

редакції і зазначає, що прийняпя законопроекту потребуватимс виділення 

додаткових коштів з місцевих бюджетів. Крім того, звертає увагу, що 

розробником не надана інформація щодо відповідності законопроекту Закону 

України «Про електроенергетику» в частині включення до обов'язкін 

підприємств елек-гроенергетики припиняти постачання електроенергії 

спожива'шм, які викорнстовують лампи розжарювання та газорозрядних ламп 

на основі ртугі. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проскт Закону УкраїНIІ про внесення змін до деяких законів України 

щодо стимулювання викор"стання енергоефеКТIІВНИХ та екологічно безнеЧНIІХ 

засобів освітлення (реєстр. N2 2607а від 18.07.2013), поданий наРОДНIІМ 
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дспугатом УкраїНІ! МошеНСЬЮfМ В.З., має вплив на lІОкаЗllffКf! бюджету 

(ПРІІЗведе до збільшення видатків місцевих бюджетів). 

У разі IlРИI1НЯТТЯ відповідного закону до 15 Лf1ПНЯ 2014 року він має 

ВВОДflТlІСЯ в дію не раніше 1 січня 2015 року, а fJісля 15 липня 2014 року - не 

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

flриliняття закону). 

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

паливно-енергетичного КОМIlлексу, ядерної політики та ядерної безпски. 

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

України «Про стимулювання розвитку вітчизняного маШІІнобудування для 

аГРОIlРОМI1СЛОВОГО комплексу» (peecTp.N23034 від 29.07.2013), [Jоданиіі 

народними депутатами України Гіршфельдом А.М. та Чудновським В.О. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з IlllТань 

аграрної політики та земельних відносин. 

Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України 

«Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для 

агропромислового комплексу», виклавши у !Іові й рсдакції поняття «ступінь 

локалізації» як питома вага вартості сировини, матеріалів, вузлів, агрегатів, дета1lей і 

комплектуючих виробів вітчизняного виробющтва, затрат на заробітну плату, 

енергоносії, амортизацію та інших у повній собівартості техніки і обладнання 

(за чинною редакцією - ступінь 1Іокалізації не враховує питомої ваПІ затрат на 

заробітну плату, енергоносії, амортизацію та інших у повній собівартості техніки і 

обладнання ). 
Як зазначається у пояснювальній записці до законопроекту, реалізація 

положень закону у разі його ІІРИЙНЯТТЯ не призведе до додаткових Вllдатків з 

Державного бюджету України, оскільки бюджстні асигнування на РОЗВІІТОК 

машинобудування для агропромислового комплексу передбачено ДІЮЧI!М 

Законом. 

Проте, оскільки статтею 8 чинного Закону передбачено ЩОРІчне 

визна'fення видатків держбюджету на пріоритетний розвиток ВІТчизняного 

машинобудування для агропромислового КОМlIлексу, практичне застосування 

положень законопроекту збільшить кількість підприємств, що !lотребуваТlfМУТЬ 

державної підтримки, та може призвести до необхідності вишукання 

додаткового обсягу бюджетних витрат на підтримку галузі. 

Міністерство фінансів України в експертному висновку зауважує, шо 

запропонований законопроектом підхід визначення ступеню локалізації призведе 

до збільшення державної підтримю! підприємств, які ВНКОРIІСТОВУВа111МУТЬ у своєму 

виробництві переважно комплектуючі не вітчизняного, а іноземного виробництва, і 

не сприятиме стимулюванню піДllРИЄМСТВ вітчизняного машинобудування дЛя 

агропромислового комплексу до flОСТУПОВОГО збільшення у своєму виробющтві 

ПИТОМОЇ ваги вартоС11 сировини, матеріалів, вузлів, агрегатІВ, деталей 

бб 



КОМllJIСК1УЮ'IІIХ виробів вітчизняного виробництва, а тому заКОНОIlроект не може 

бути ІІідтримано. 

Проте, розробником ВСУllсреч вимогам статгі 27 Бюджетного кодексу 
України та СТа1ті 9\ Реl'JlаМСIПУ Верховної РаДIІ УкраїНІ! до заКОНОllроекту 

не надано фінансово-економіЧНIІХ обгрунтувань (розрахунків), а тактк 

ПРОIlО3ИЦії змін до законодавчих актів України щодо скорочення витрат 

бюджету та джерел додаТКОВllХ надходжень бюджету для досягнення 

збалансованості бюджету. 

Термін набрання чинності, визначений у законопроекті, не віДІ10відає 

частині третій статті 27 Бюджетного кодексу України, якою передбачено, що 
заКОНІ! України або їх окремі ПOJlОжеН/lЯ, які впливають на І10казники бюджету 

(змсншують надходження бюджету та/або збільшують витрати бюджсту) і 

приймаються ІІісля 15 липня РОКУ, що передує плановому, вводяться в дію не 
раніше Ifочатку бюджетного періоду, що настає за плановим. 

Міністерство фінансів України в еКСllертному висновку зазначає, що не 

підтримує зазначений законопроект. 

На момент розгляду законопроекту ВИСНОВОК Головного науково

експертного управління Анарату Верховної Ради України відсутній. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про СТИМУJlювання розвитку ВІТЧИЗНЯНОГО машинобудування для 

агропромислового комплексу» (реєстр. N~ 3034 від 29.07.2013), Ifоданий 

народними депутатами УкраїНIІ Гіршфельдом А.М. та ЧУДНОВСЬКИМ В.О., має 

вплив на показники бюджету (збільшує витрати бюджету). 

У разі ІІРИJ.iняття віДlIовідного 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 

аграрної політики та земельних відносин. 

1.2.43. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про IІроект Закону України про внесення змін до деяких 

законів Українн з Ilитань використання земель навколо військових об'єктів 

(реєстр. NQ 2035а від 16.05.2013), поданий Кабінстом Міністрів України. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

аграрної політики та земельних відносин. 

Законопроектом пропонується внести зміни до законІВ України 

«Про землеустрій», «Про використання земель борони», «Про відчуження 

земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розмішені, які 

перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів 

суспільної необхідності» з набранням чинності з 1 січня 2014 року. Зокрема, 
визначено ПОРЯДОК створення зон особливого режиму ВlІкористання земель 

ІШВКОЛО військових об'єктів, на ЯЮІХ зберігаються озброєння, ракеТІІ, 

67 



БОЄIlРШШСIJ і компонеНТJI рідкого ракетного flалива; обмеження у ВlІкористанні 
земель у зонах особливого реЖIІМУ; ІІОРЯДОК ВIІКУflУ об'єктів права IJрlІваТIiОЇ 

власності у зонах з осоБЛИВИI\'1 реЖJlМОМ. 

Крім цього, заКОНОlIроеКТОl\1 передбачено затвердження Кабінетом 

Міністрів України переліку земельних ділянок та об'єктів І\СРУХОМОІ·О маііна, 

які перебувають у приватній власності та підлягають відчуженню для 

суспільних потреб, та переліку військових об'єктів, на яких збсрігаються 

озброєння, ракети, боєприпаси і компоненти рідкого ракетного палива. 

Встановлено, що відчуження земельних ділянок та інших об'єктів 
нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватнііі 

власності, здійснюється за рахунок субвенцій з державного бюджету місцеВIІМ 

бюджетам та кощтів відповідних бюджетів. 

За розрахунками Міністерства оборони України реалізація законопроекту 

потребуватиме додаткових витрат з державного бюджету на 2014-2025 роки 
у сумі 628,8 млн гривень (з них на 2014 рік - 10,6 млн гривень) дЛЯ ВІ\КУПУ 

586 об'єктів нерухомості разом із земельними ділянками, які потрапляють у 

межі заборонених зон, за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим 

бюджетам та кощтів відповідних бюджетів, передбачених на утримання 

центральних органів виконавчої влаДIІ або інших державних органів. Тому, 

реалізація lІоложень законопроекту потребуватиме додаткових витрат з 

державного та місцевих бюджетів. 

Міністерство фінансів України в експертному висновку до законопроекту 

зазначає, що за результатами розгляду та оцінки його впливу на державний 

бюджет зазначений законопроект підтримується. Реалізація положень 

законопроекту не впливає на виконання закону !ІрО Державний бюджет України 

у поточному бюджетному періоді і не потребує внесення змін до нього. 

Згідно з узагальнюючим ВИСНОВКОМ Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України за результатами розгляду в 

першому читанні законопроект доцільно направити на доопрацювання з 

урахуванням висловлених зауважень і ПРОflозиціЙ. 

УХВАЛИЛИ: 
І. Проект Закону України про внесення змін до деяких законів України з 

питань використання земель навколо військових об'єктів (реєстр. N!! 2035а 
від 16.05.2013), поданий Кабінетом Міністрів України, має В!lЛИВ на показники 
бюджету починаючи з 2014 року (збільшує витрати 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 ПlІтань 

аграрної політики та земельних відносин. 

1.2.44. СЛУХАЛИ: 
Інформацію JJpO fIроект Закону України про внесення змін до Закону 

України «Про зерно та ринок зерна в Україні» (щодо окреМIІХ аСlІектів 

68 



функціонування ГарантійНОI'О фонду ВlІконання зобов'язань за CКJIaДCbКlIMII 

докумснтаМIІ на зерно) (реєстр. N!) 2513а від 04.07.2013), ноданий наРОЩШМI! 
деllугатаr-ІІІ Україн!\ ЦаРЬОВI1М О.А., Сабієм І.М., АІІОСТОЛОМ М.В. 

ВідміТИJlИ: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

аграрної політики та земельних відносин. 

Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України 

«Про зерно та ринок зерна в Україні» та уточнити функції, завдання, 

повноваження та порядок діяльності Гарантійного фонду виконання 

зобов'язань за складськими документами на зерно. 

Зокрема, заПРОllоновано змінити порядок обчислення внесків до фонду, 

а також пропонується заllРОВадити норму щодо здійснення Кабінетом Міністрів 

України державного регулювання ринку зерна шляхом забезпечення 

фінансування Гарантійного фонду. 

Міністерство фінансів України вважає, що внесення змін до статті 10 
Закону щодо запровадження норми здійснення Кабінетом Міністрів України 

держаВНОI'О регулювання ринку зерна шляхом забезпечення фінансування 

Гарантійного фонду не може бути підтримана, оскільки основаними джеренами 

формування майна та коштів Гарантійного фонду серед іншого є вступні та 

регулярні внески учасників Гарантійного фонду, проте, запровадження 

вищевказаної державної підтримки призведе до збільшення видатків 

державного бюджету. 

Водночас, слід зазначити, ЩО статтею 57 Закону передбачена державна 
підтримка Гарантійного фонду у вигляді надання кредитів з державного 

бюджету для формування Гарантійного фонду. 

Однак, автором законопроекту в порушення вимог статті 27 Бюджетного 
кодексу України та ста1Ті 91 Регламенту Верховної Ради України до 

законопроекту не надано фінансово-економічних обrpунтувань (розрахунків), 

а також пропозицій змін до законодавчих актів України щодо скорочення 

витрат бюджету та джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення 

збалансованості бюджету. 

Крім цього, Прикінцевими положеннями законопроекту визначено, що 

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, що 

суперечить статті 27 Бюджетного кодексу України, якою визначено, що закони 
України або їх окремі 1І0ноження, які впливають на IIОКазники 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 в експертному висновку зазначає, що в 

межах компетенції не підтримує такий проект закону. 

На момент розгляду законопроекту висновок Головного науково

екснертного Уllравління АlIарату Верховної Ради України відсутній. 

69 



УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про ннесення змін до Закону України 

«Про зерно та ринок зерна в Україні» (щодо окремих аспектів функціонування 

Гарантіііного ФОНДУ виконання зо60В'Я1ань за СЮШДСЬКlIМIі документаМІ1 на 

зерно) (реєстр. N~ 2513а !зін 04.07.2(13), подаНllіі нарОДШIМlI дснугатаМIІ 

України Царьовим О.А., Сабієм І.М., AllOCTOJIOM М.В., має IН/ЛlIВ на llОказникн 

бюджету (збільшує видатки бюджету). 

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

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

ПРІІЙНЯТТЯ закону). 

2. Це рішення надіслаш Комітету Верховної Ради УкраїНІ! з питань 

аграрної політики та земельних відносин. 

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

законодавчих актів України щодо вдосконалення правового регулювання 

користування землею (реестр. NQ 2583а від 12.07.2013), поданий народним 

депугатом України Бондарем В.8. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

аграрної політики та земельних відносин. 

Законопроектом пропонується внести зміни до Земельного кодексу 

України, Цивільного кодексу України, законів України «Про оренду землі», 

«Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам 

земельних часток (паїв)), «Про державний контроль за використанням та 

охороною земель», «Про державну реєстрацію речовнх прав на нерухоме майно 

та їх обтяжень», «Про землеустрій», «Про місцеве самоврядування в Україні» 

в ча(:тині врегулювання відносин користування землями сільськогосподарського 

призначення. 

Зокрема, передбачається доповнити повноваження місцевих державних 

адміністрацій, сільських, селищних та міських рад новими положеннями щодо 

розроблення карт розпаювання землі та їх опублікування. Реалізація зазначених 

норм законопроекrу потребуватиме витрат державного та місцевих бюджетів на 

фінансове і матеріально-технічне забезпечення розроблення карт розпаювання 

землі та ЇХ опублікування. Вказане потребуватиме видатків місцевих бюджетів. 

Крім того, відповідно до статті 7 Закону України «Про Державний земельний 
кадастр» повноваження щодо розроблення стандартів, класифікаторів, порядків, 

а також створення картографічних матеріалів належить до повноважень 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

земельних відносин. 

Міністерство фінансів України в експертному висновку зазначає, що 

вартісна величина впливу на видаткову частину бюджетів залежатиме від 

кількості виконавців та обсягу робіт в сільських, селищних, міСЬЮIХ радах та 
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раЙОННIIХ державних адміністраціях щодо розроблення карт розпаювання землі 

та їх опублікування. 
Крім того, законопроектом запропоновані зміни щодо здійснення державної 

реєстрації прав на земельні діЛЯНКIІ (сервітуту, СУl1ерфіцію, емфітеВЗIІСУ, оренди та 

суборенди) з моменту, визначеного договорами щю Їх встаНОВJlСННЯ, СУllеречать 

загальним засадам та принципам державної реєстрації реЧОВIIХ прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень. Зокрема, щодо IІрава користування об'єктом нерухомості. 

що виникає на ІІідетаві договору та не підлягає державній реєстрації. Реалізація 
зазначених норм законопроекту може спричинити ненадходження плати за 

проведення державної реєстрації прав та Їх обтяжень, внесення змін до записів 

Державного реєстру прав на нерухоме майно та їх обтяжень. 

Також, Міністерство фінансів України зазначає, що не підтримується 

ПРОIIОЗИЦія позбаВJlення Кабінету Міністрів України повноважень щодо 

встановлення Порядку розробки проектів землеустрою, що забезпечуюТІ, 

еколого-економічне обrpУН1ування сівозміни та впорядкування угідь. 

Проте, розробником всупереч вимогам стаlїі 27 Бюджетного кодексу 
України та стаlїі 91 Регламенту Верховної Ради України до заКОНОllроекту 

не надано фінансово-економічних оБІ'рунтувань (розрахунків), а також 

пропозиції змін до законодавчих актів України щодо скорочення витрат 

бюджету та джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення 

збалансованості бюджету. 

Щодо ПРИЙНЯlїЯ законопроекту Міністерство фінансів УкраїНIІ зауважує, 
що враховуючи вищезазначене законопроект потребує доопрацювання. 

Термін набрання чинності, визначений у законопроекті, не відповідає 

частині третій стаlїі 27 Бюджетного кодексу України, якою передбачено, що 
закони України або їх окремі положення, які впливають на показНИЮI 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 висновок Головного науково

експертного управління Апарату Верховної Ради України відсутній. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо вдосконалення правового регулювання користування 

землею (реєстр. И2 2583а від 12.07.2013), поданий народним депутатом УкраїНІ! 
Бондарем В.В., має вплив на показники бюджету (зменшує надходження та 

збільшує витрати бюджету). 

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

ПРИЙНЯlїя закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

аграрної політики та земельних відносин. 
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1.2.46. СЛУХАЛИ: 
Інформацію IІрО IІроект Закону України про внесення змін ло деяких 

законодавчих актів УкраїНІ! (щодо РОЗRІ!ТКУ тваРI!ННИЦЬКОЇ ГШlузі 

аГРОЩЮМI\СЛОВОГО КОМllлексу) (реєстр. И~ 3022 від 24.07.2013), подаНlІЙ 

народним депутатом України ОllанащенкомМ.В. та іншими. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

аграрної політики та земельних відносин. 

Законопроектом пропонується внести зміни до 

«Про сільськогосподарський перепис» /віднеСТI1 

законів України 

до виробника 

сільськогосподарської продукції - центри заготівлі молока, які проводять 

діяльність з доїння корів, первинної обробки молока СIlРОГО і тимчасового 

зберігання молочної сировини/ та «Про державну підтримку сільського 

господарства України» /щодо надання державної підтримки шляхом 

відшкодування сіЛЬГОСllтоваровиробникам в обсязі 50 відсотків вартості 

будівництва та реконструкції центрів заготівлі молока з номінальною кількістю 

корів, що обслуговуються, не менше 200 І"олів/. 
Як зазначається у пояснювальній записці до законопроекту, його метою є 

створення умов для влаштування та подальшої роботи нового суб'єкту 

молочного ринку - центру заготівлі молока. 

Водночас, статтею 209 Податкового кодексу України передбачається 

непряма державна підтримка сільськогосподарських виробників за рахунок 

спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість. 

Зазначене досягається шляхом надання дозволу сільгосппідприємствам не 

сплачувати до бюджету суми податку на додану вартість, нараховані на 

вартість поставлених ними сільськогосподарських товарів (включаючи молоко 

на переробні підприємства) та повністю залишати їх у своєму розпорядженні 

для відшкодування сум податку на додану вартість, сплачених постачальнику 

на вартість виробничих факторів, за рахунок яких сформовано податковий 

кредит, а за наявності залишку такої суми податку - для інших виробничих 

цілей. 

Тобто, з метою підтримки безпосередньо сільськогосrюдарського 

виробника держава відмовилась від частини доходів бюджету, яка, в разі їх 

надходження до бюджету, дозволяла би передбачити додаткові видатки 

бюджету на розвиток соціальних-економічних lIрограм (сума таких 

недонадходжень лише за 2009 - 2012 роки становила 50,3 млрд гривень). 
Зважаючи на зазначене, Міністерство фінансів України в експертному 

висновку зауважує, що законопроектом пропонується розширити коло суб'єктів 

господарювання, що звільнятимуться від сплати податку на додану вартість до 

бюджету, шляхом створення додаткової ланки між сільськогосподарським 
товаровиробником та переробним підприємством (центр заготівлі молока), 

а також передбачається створити категорію виробників, що потребуватимуть 

дотацій з бюджету та зазначає, що використання в будь-яких Оllераціях 

з постачання товарів/послуг суб'єктів ГОСllодарювання - посередників не 

створює СПРИЯТЛИВИХ умов для розвитку галузі, здешевлення продукції та 
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підвшцення 11 якості, а наВllаКI1 с::творює УМОВІ! дЛЯ МІНІМІзації подаТКОВIІХ 

зобов'язань та, як наслідок, зменшення надходжень до бюджету. 

Проте, розробником веу"сре'l вимогам етапі 27 Бюджетного кодексу 
України та статті 91 Регламенту Верховної Ради України до заКОНОIJРОСКТУ 

не надано фінансово-економіLIНIІХ обгрунтувань (розрахунків). 

Міністерство фінансів України В еКСllертному висновку зазначає, шо В 

межах компетенції не lІідтримує зазначений законопроект. Реалізація 1І0ложень 

законопроекту впливатиме на ВllДаткову та дохідну частини Державного 

бюджету України, IІроте визначити вартісну величину впливу неможливо через 

відсутність фінансово-економічних розрахунків. 

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

відповідає частині третій етапі 27 Бюджетного кодексу України, якою 

передбачено, шо заКОНIІ 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 lІередує плановому, 
вводяться в дію не раніше 1І0чатку бюджетного періоду, що настає за плановим. 

На момент розгляду законопроекту висновок ГОЛОВНОГО науково

експертного управління Аllарату Верховної Ради України відсутній. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України (щодо розвитку тваринницької галузі агропромислового 

комплексу) (реєстр. И!! 3022 від 24.07.2013), поданий народним депугатом 

України Оllанащенком М.В. та іншими, має вплив на показники бюджету 

(зменшує надходження бюджету, збільшує витрати бюджету). 

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 І 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 

аграрної поліТИКIІ та земельних відносин. 

1.2.47. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про державне регулювання у 

сфері мийних засобів (реєстр. И!! 2579а від 11.07.2013), поданий народним 

дспутатом України Балицьким Є.В. та іншими. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків 
Чорнобильської катастрофи. 

Законопроектом пропонується ввести обмеження у виробництві, 

використанні, ввезенні та розповсюдженні на території України мийних засобів 

на основі фосфатів та 1І0верхнево-активних реЧОВIІН для мийних засобів, які не 

відповідають вимогам Європейського Союзу, а також створити належні правові 
підстави для розвитку Ilідприємництва у сфері виробництва екологічно 
безпеЧНIІХ МІІЙНІІХ засобів. 
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Зокрема, статгсю 3 заКОНОllРОСКТУ ДО основних ПРННЦllIlів державної 

поліТIІКIІ у сфері новодження з МllііНIІМИ засобами Нa.JIСЖIIТЬ державна 

lІіДТРШ,Іка досліджень та наукових і праКТИЧНIІХ розробок у сфсрі 

МllііНIІХ засобів. Крім того, статгею 5 заКОНОllроекту вводяться постапні 

обмеження з 2013, 2014, 2О 1 б рр. У виробництві, використанні, ввезенні та 

РОЗllовсюдженні на території Українн мийннх засобів на основі фосфатів та 

поверхнево-активних речовин для мийних засобів, які не відповідають вимогам 

Європейського Союзу. 

Також, статгею 8 законопроекту передбачено, що центральні органи 

виконавчої влади в межах своєї компетенції, центральний орган виконавчої 

влади з lІитань екології та природних ресурсів, місцеві органи виконавчої влади 

та органи місцевого самоврядування мають здійснювати інформаційно

просвітницькі заходи щодо загроз, пов'язаних з використанням мийних засобів, 

що містять, фосфати та поверх нево-активні речовини для мийних засобів. 

Реклама таких мийних засобів забороняється. 

Крім того, передбачається запровадити екологічний збір для виробників, 

імпортерів, торговельних мереж та суб'єктів роздрібної торгівлі, які ввозять, 

виробляють і реалізують на території України мийні засоби на основі фосфатів 
для фінансування заходів щодо обмеження ввезення, виробництва і реалізації на 

території України мийних засобів, що містять фосфати. Для виконання 

зазначених заходів можуть Зa.Jlучатися кошти Фондів охорони навколишнього 

природного середовища, Державного бюджету України та інших джерел. 

Водночас, Міністерство фінансів України в експертному висновку 

зазначає, що запровадження екологічного збору створить додаткове податкове 

навантаження на виробників, імпортерів, торговельних мереж та суб'єктів 

роздрібної торгівлі, які ввозять, виробляють і реалізують на території України 

мийні засоби на основі фосфатів. 

При цьому, запровадження вищезазначеного збору потребує внесення 

змін до Податкового кодексу України, оскільки будь-які IlИтання щодо 

оподаткування регулюються виключно Податковим кодексом і не можуть 

встановлюватися або змінюватися іншими законами України. 

Тому, I1рОПОНУЄТЬСЯ в статтях 9 і 10 законопроекту виключити положення 
щодо запровадження екологічного збору та надання податкових пільг 110 

зменшенню податків. 

Пропозиції щодо надання будь-яких пільг з оподаткування, в тому числі і 

за галузевим принuипом, не підтримуються Міністерством фінансів, оскільки: 

- не узгоджуються з одним із основних принuипів, на яких грунтується 

податкове законодавство - принuипом рівності усіх платників перед законом, 
недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації, забезпе'lення 

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 CTaтri 4 Податкового кодексу України); 

- не відповідають міжнародній практиці, зокрема Директиві Ради 

200611 12/ЄС від 28 листопада 2008 року про спільну систему податку на додану 
вартість; 
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- суперечать Програмі eKoHoMitlНlIX реформ Президента України на 

2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкуреНТОСlIроможна економіка, 

ефективна держава», віДІІовідно до якої передбачено скорочення lІереліку llільг 

щодо податку на додану вартість; 

- призводять до ускладнення СlІстеми адміністрування податків, що 

збільшує можливість для зловживань з боку платників та ухилення від сплати 

податків; 

- призводять до значних втрат бюджету. 
Тому, реалізація положень заКОНОllроекту впливатиме на ДОХІДНУ та 

видаткову частини бюджету України. 

Проте, розробником всупереч вимогам статті 27 Бюджетного кодексу 
України та статті 91 Регламенту Верховної Ради України до законопроекту 

не надано фінансово-економічних обфунтувань (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 межах компетенції не заперечує щодо 

ІІРИЙНЯТГЯ такого проекту закону за умови його доопрацювання з урахуванням 

висловлених зауважень. 

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 показник!! бюджету 

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

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

На момент розгляду заКОНОllроекту ВИСНОВОК Головного науково

експертного управління Апарату Верховної Ради України відсугніЙ. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону У країни про державне регулювання у сфері мийних 

засобів (реєстр. N!! 2579а від 11.07.2013), поданий народним депуl"ЗТОМ України 
Gалицьким Є.В. та іншими, має ВШІИВ Н11 lIUК11ЗНИКИ бюджету 

(збільшує/зменшує надходження та витрати бюджету). 

У разі прийня'ПЯ 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 І січня наступного З11 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. 

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

законодавчих актів України шодо надання земельних ділянок для відпочинку та 

оздоровлення дітей (реєстр. N~ 2138а від 24.05.2013), 1l0даний народним 

депутатом України Брайком с.Б. 
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ВідміТИJlИ: 

l3іДllовідальннм за супроводження заКОНОIlРОСКТУ є Комітет з ПlIТflllЬ 

аграрної 1І0літики та земеЛЬНIІХ віДНОСІІН. 

Законопроектом IIРОllOНУЄТЬСЯ внеСТIІ зміНІ! до Земельного кодексу 

УкраїНІІ, Закону України «Про оздоровлення та віДIІОЧИНОК дітей». Зокрема, 

ПРОПОНУЄТЬСЯ вклю'шти дитячі заклади оздоровлення та віДПО'IІШКУ, атестовані 

відповідно до законодавства до складу суб'єктів, яким земельні ділянки 

надаються у постійне користування, а також визна'lено і ІІідстави для 

нрипинення права користування земельною ділянкою у разі ПРИlІинення 
діяльності таких закладів. 

Також, у законопроекті заПРОl\оновано заборонити використовуваТIl 

земельні ділянки, ЩО надаються дитя'шм закладам оздоровлення та відпочинку 

у постійне користування для здійснення господарської діяльності, не пов'язаної 

із відпочинком та оздоровленням дітей. 

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроекту, ЯКЩО 

державні та комунальні дитячі оздоровчі заклади, які є llостійними 

землекористувачами, не сплачують податок на землю відповідно до зазначеної 

норми, то приватні дитячі оздоровчі заклади, які є орендарями земельних 

ділянок, мають сплачувати орендну плату на загальних умовах відповідно ДО 

Закону України «Про оренду землі». 

Отже, при звільненні від орендної плати за землю приватних дитячих 

оздоровчих закладів матиме місце зменшення надходжень до державного та 

місцевих бюджетів від сплати такої орендної платн. 

Однак, автором законопроекту в порушення вимог статті 27 Бюджетного 
кодексу України та статті 91 Регламенту Верховної Ради України до 

законопроекту не надано фінансово-економічних обгрунтувань (розрахунків), 

а також пропозицій змін до законодавчих актів України ЩОДО скорочення 

витрат бюджету та джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення 

збалансованості бюджету. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку до цього 

законопроекту зазначило, що відповідно до статті 13 Закону УкраїНІ! 

«Прu оздоровлення та відпочинок дітей» дитячий заклад оздоровлення та 

відпочинку за своїми організаційно-правовими формами може бути державної, 

комунальної або приватної форми власності, а відповідно до чинної редакції 

стаїгі 92 Земельного кодексу України право ностійного користування 

земельною ділянкою із земель державної та комунальної власності МОЖУГЬ 
набувати лише підприємства, установи та організації, що належать до 

державної та комунальної власності. 

Держземагентство у пронозиціях, наданих до законопроекту зазначило, 

ЩО отримання відповідно до законодавства атестації приватним закладом 

оздоровлення та відпочинку не може бути підставою для набуття такими 

закладами земельних ділянок державної або комунальної власності у постійне 

користування. 

Загалом, Міністерство фінансів України в експертному висновку 

зазначає, ЩО враховуючи пропозиції Держземагентства, запропоновані 

законопроектом зміни до Земельного кодексу України є недоціЛЬНIІМИ. 
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Згідно з узаПl.JlЬНЮЮ'lI1М висновком Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України за результатами розгляду в 

нершому ЧlІтанні заКОНОllроекг доцільно наllравити на доопрацювання. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону УкраїНІ! про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо надання земельних ділянок для віДI\ОЧИНКУ та оздоровлення 

дітей (реєстр. И!! 2138а від 24.05.2013), поданий народним депутатом України 
Бранком с.Б., має вплив на покаЗНИКIІ бюджету (зменшує надходження 

бюджету). 

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 І січня наступного за цим року залежно від часу 

прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

аграрної політики та земельних віДНОСІІН. 

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

законів України (щодо Ilідвищення відповідальності осіб, яКІ угримують 

домашніх тварин) (реєстр. И!! 2083а від 21.05.2013), подаНIІЙ народним 

депутатом України J\абунською А.В. 

Відмітили: 

Відповідальним за СУllроводження законопроекту є Комітет з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом пропонується внести зміни та доповнення до 

Кримінального та Цивільного кодексів України, Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, а також до Закону України «Про захист 

тварин від жорстокого поводження». 

Зокрема, законопроектом з метою підвищення відповідальності осіб, які 

утримують домашніх тварин пропонується: 

- внести редакційні зміни до статті 9 Закону України «Про захист тварин 
від жорстокого поводження» щодо особливостей утримання домашніх тварин; 

- доповнити Кримінальний кодекс України новою статтею 2991 та 
встановити кримінальну відповідальність за порушення правил утримання 

домашніх тварин (визна'швши покарання у вигляді штрафу до п'ятидесяти 

неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або арешт на строк до шести 

років), а діяння, передбачені у цій статті та вчинені повторно, або особою, 

раніше судимою за цей злочин, або призвели до заподіяння значної шкоди 
життю чи здоров'ю людей - караються у вигляді штрафу до двохсот 

неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до 
двох років); 

- доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення новою 
статтею 891 та встановити адміністративну відповідальність за порушення 
правил утримання домашніх тварин (у вигляді штрафу від дев'яти до двадцяти 
одного неоподатковуваних мінімумів доходів громадян); 
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- внести зміНIІ до СТа1ті І 187 цивілыІl'оo кодексу У країни ЩОДО 

відщкодування ШКОДІ!, завданої джерелом lІіДВllщеної небезпеки, ЯКІІМ є 

віДІІовідно до змін запропонованих законопроектом - собаки (в діючііі редакції 

Кодексу - службові собаки та собаки біііціВСЬКIІХ порід), а також ДОПОВНИТlI 

новою частиною 6 та встановити, що шкода, завдана беЗIlРIІТУЛЬНОЮ твариною, 
відшкодовується з коштів державного бюджету, ЯКЩО не встановлено осіб, 

відповідальних за утримання такої тварини. 

Прийняття поданого законопроекту опосередковано впливатиме на 

доходну частину державного бюджету від сплати штрафів у разі виявлення 

відповідних IІравопорушень, а також враховуючи законодавчу пропозицію 

щодо встановлення покарання у вигляді арешту/обмеження волі до збільшення 

витрат державного бюджету в частині видатків на утримання в установах 

виконання покарань осіб, винних у заподіянні віДlІовідних злочинів. Крім того, 

додаткових видатків державного бюджету потребуватиме відшкодування 

шкоди, завданої безпритульною твариною, ЯКЩО не встановлено осіб, 

віЩlOвідальних за П утримання. 

Відповідно до статті 24 Закону України «Про захист тварин від 

жорстокого поводження» собаки, незалежно від породи, належності та 

призначення, у тому числі й ті, що мають нашийники з номерним!! знаками і 

намордники, але знаходяться без власника на вулицях, площах, ринках, у 

скверах, садах, на бульварах, пляжах, у громадському транспорті, дворах та 

інших громадських місцях, вважаються безпритульними і підлягають вилову. 

Для забезпечення вилову та тимчасової ізоляції собак, котів та інших 
. . 

домашНІХ тварин органами МІсцевого самоврядування можуть створюватися 

комунальні служби або підприємства з питань утримання та поводження з 
тваринами в населених пунктах відповідно до місцевих програм регулювання 

чисельносТІ тварин у населених пунктах. 

Враховуючи зазначене, Міністерство фінансів України пропонує норму 

законопроекту щодо відшкодування шкоди, завданої безпритульною твариною 

за рахунок коштів державного бюджету вилучити. 

Проте, розробником всупереч вимогам статті 27 Бюджетного кодексу 
України та статті 91 Регламенту Верховної Ради України до законопроекту 

не надано фінансово-економічних обгрунтувань (розрахунків), а також 

IІропозицій змін до законодаВ'IИХ актів України щодо скорочення витрат 

бюджету та джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення 

збалансованості бюджету. 

Міністерство фінансів України в експертному висновку зазначає, ЩО 

законопроект потребує доопрацювання, оскільки ЙОІ'О ПРИЙНЯТТЯ потребує 

додаткового бюджетного забезпечення. 

На момент розгляду законопроекту висновок Головного науково

еКСllертного Уllравління Апарату Верховної Ради YKpaїH~1 відсутній. 

УХВАЛИЛИ: 

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

(щодо підвищення відповідальності осіб, які утримують домашніх тварин) 

(реєстр. И!! 2083а від 21.05.2013), поданий народним депутатом УкраїНІ! 
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Лабунською А.Н., має ВШJIIВ ІІа !lоказник!! бюджету (збільшує витраТІ! 

державного бюджсту та наДХОДЖСННЯ/ВllтраТI! бюджсту у разі ВІІЯDJІСННЯ 

відповіДНIІХ IlраВОllорушень та санкцій, що застосовуваТIІМУТЬСЯ). 

У разі ІІРИЙНЯТГЯ відповідного закону до 15 J\ІІІІНЯ 2014 року він має 
ВВОДІІТИСЯ в дію не раніше І січн){ 2015 року, а післ){ 15 ЛlIІIНЯ 2014 року - не раніше 

І січня 20 І б року (або І січня наСТУIIНОI'О за ЦJlМ року залежно від часу IІриііняпя 

закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з !lІІтань 

законодавчого забезпечення Ilравоохоронної діяльності. 

1.2.50. СЛУХАЛИ: 
Інформацію !ІрО проект Закону України про внесення змін до Закону 

України «Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах в 

ЯЛlщево-букових лісах КаРIІаТСЬКОГО регіону» (щодо "родовження І\юраторію та 

збереження лісового фонду гірських населених пунктів) (реєстр. NQ 2540а 
від 05.07.2013), поданий народним деllутатом України Москалем г.г. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з ПlІтань 

екологічної ПОЛІТики, IІрИрОДОКОрlІстування та ліквідації наСJIIДКlВ 

Чорнобильської катастрофи. 

Законопроектом ПрОНОНУЄТЬСЯ 110ДОВЖІПИ до 20 років мораторій на 

проведення суціЛЬНIІХ рубок головного користування в ЯЛlщево-букових 

деревостанах у лісах на території гірських населених lІунктів Івано

Франківської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької областей і на стрімких 

схилах в усіх лісах зазначених областеіі. 

Слід зазначити, що на сьогодні питання проведення заготівлі Jlісових 

ресурсів у ПОРЯДКУ рубок головного користування, що ІІРОВОДЯТЬСЯ в стиглих і 

ІІерестійних деревостанах, їх JІіміти заготівлі, відтворення лісів та Їх охорона 

вреІ'ульовані Лісовим кодексом України та нормативними актами Кабінету 

Міністрів України, зокрема Державною цільовою програмою «Ліси України» на 

20 І 0-20 15 роки, Правилами рубок головного користування в гірських Jlicax 
Карпат (постанова Кабінету Міністрів України вІД 22.ІО.20ОI) Н!! 929 
(із змінами)) та ін. 

Варто зауважити, що нормами статей 29, 64, 66 Бюджетного кодексу 
України передбачається, що до доходів Державного бюджету України, 

бюджету Автономної Республіки Крим, обласних та районних бюджетів, що 

враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, а також до 

доходів, що закріНJlЮЮТЬСЯ за бюджетами місцевого самоврядування та 

враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів належить збір 

за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в 

порядку рубок головного користування. Реалізація законодавчої пропозиції 

ПРlІЗведе до зменшення надходжень до бюджету зазначеного збору. 

Водночас лісогосподарські lІідприємства, що займаються заготівлею та 

реалізацією ЛІсової деревини, є госпрозрахунковими підприємствами і саме за 

рахунок заготівлі деревини, що віднесена до відновлюваних ресурсів, лісове 
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господарство отримує КОШТИ для відтворення лісів, проведення Л1СlВIШЧI!Х, 

лісоохоронних та іНШIlХ заходів. 

Проте, розробником всупереч вимогам статті 27 Бюджетного кодексу 
YKpaїНl1 та статті 91 Регламенту Верховної PaДlI України до заКОНОllроекту 

не надано фінансово-економічних обгрунтувань (розрахунків), аНІКОЖ 

пропозиції змін до законодавчих актів України ЩОДО скорочення витрат 

бюджету та джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення 

збалансованості бюджету. 

Міністерство фінансів України в еКСIlертному ВИСНОВКУ зазначає, ЩО 

підтримує такий проект закону. 

Згідно з узагальнюючим висновком Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України за результатами розгляду у 

lIершому читання проект доцільно відхилити. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про мораторій на [Іроведення суцільних рубок на гірських схилах в яшщево

букових лісах КарпаТСІ>КОГО регіону» (щодо IIродовження моратоrію та 

збереження лісового фонду гірських населених пунктів) (реєстр. NQ 2540а 
від 05.07.2013), подюшй народним деllУl'атом України Москалем г.г.. має 
ВІlJlИВ на показники бюджету (зменшує надходження державного та місцевих 

бюджетів). 

У разі llРIІЙНЯТТЯ відповідного закону до 15 JJlIlIНЯ 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 
прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з ПlІтань 

екологічної політики, Ilриродокористування та ліквідації наслІДКІВ 

Чорнобильської катастрофи. 

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

законодавчих актів України щодо боротьби з 1I0ширенням туберкульозу в 

установах виконання покарань (реєстр. NQ 3029 від 25.07.2013), поданий 

народним депутатом України Слюз Т.Я. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду проекту закону є 

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом пропонується внести зміни до статті 21 Кримінально

виконавчого кодексу України та статті 4 Закону України «Про попереднє 
ув'язнення», згідно з якими засуджені особи, які хворі на туберкульоз, повинні 

утримуватися в окремих приміщеннях від інших ув'язнених. 

Як зазначено у пояснювальні записці до законопроекту, його реалізація не 
прюведе до додаткових витрат з місцевих бюджетів та Державного бюджету 

України. 
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Проте, реалізація законопроекту може IlРlІзвест!\ до додаТКОВIІХ видатків з 

державного бюджету зокрема, на будівництво, утримання та облаштування 

окреМIІХ приміщень в установах виконання llокарань для засуджеНllХ осіб, які 

хворі на туберкульоз. 

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

об.-рунтування з відповідними розрахункаМIІ та пропозиції змін до 

законодаВЧllХ актів України щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел 

додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету. 

Разом з тим, відповідно до розділу 11 «Прикінцеві положення» цей закон 
набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Проте, 

відповідно до положень частини третьої стапі 27 Бюджетного кодексу України, 
закони України або їх окремі ІІОЛОЖСННЯ, які впливають на показники бюджету 

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

IІриймаються після 15 липня року, що ІІередує плановому, вводяться в дію не 
раніше початку бюджетного llсріоду, що настає за плановим. Тому, відповідні 

НОРМІІ заПРОl10нованого проскту закону, у разі його прийняпя, ПОВllІІні 
застосовуватися відповідно до вимог бюджетного законодавства. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що rсалізація законопроекту може призвести до додаткових видатків з 

державного бюджету, IІроте відсутність даних щодо вартості створення та 

облаштування окремих приміщень унеможливлює надання конкретного 

розрахунку величини впливу законопроекту на видаткову частину державного 

бюджету. 

Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної 

Ради України на даний час відсутній. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодав'шх 

актів України щодо боротьби з поширенням туберкульозу в установах 

виконання І!окарань (реєстр. NQ 3О29 від 25.О7.2013), поданий наРОДНIІМ 
депутатом України елюз ТЯ., має вплив на показники бюджету (збільшить 

видатки державного бюджету). 

у разі нрийняпя віДl10відного закону до 15 липня 2014 року він мас 
вводитися в дію не раніше І сі'lНЯ 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

раніше І січня 20 І б року (або І січня наступного за цим року залежно від часу 
llРIІЙНЯПЯ закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 
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3aKOllonpoeкmи, які мають вплив ІІа nОКОЗIІUКU бюдЗlсету 

та потребують узгодЗlсеllllЯ з бlOд:Jlсетнuм заКО1l0давством 

1.2.52. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до розділу ХІІ 

Податкового кодексу України щодо заl1ровадження місцевого збору на 

розвиток об'єктів дитячої інфраструктури (реєстр. NQ 2516а від 04.07.2013), 
Ilоданий народним депутатом України Морозенком Є.В. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань 1І0даткової 

та митної політики. 
Законопроектом пропонується запровадити Сllравляння місцевого збору 

на розвиток об'єктів дитячої інфраструктури, IІлатниками якого визначити: 

місцеві підприємства з роздрібної торгівлі aJlКОГОJlЬНИМIІ і ТЮТЮНОВІІМИ 

виробами та ЇХ відокремлені торгівельні підрозділи; 

фізичних осіб - підприємців, які отримують доходи з роздрібної торгівлі 

алкогольними і тютюновими виробами; 

фіЗИLІНИХ осіб віком від 25 до 60 років, що не мають дітей. 
Крім того, у законопроекті передбачається, що отримані від збору кошти 

ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ виключно на будівництво, ремонт та утримання ДИТЯЧИХ 

садків, дошкільних закладів, дитячих ігрових та спортивних майданчиків на 

відповідній території, де діє місцевий бюджет, а також на надання матеріальної 

ДОIlОМОГИ багатодітним сім'ям, дитячим медичним закладам на лікування тяжко 

ХВОРИХ дітей, в тому числі за кордоном, виплату стипендій на навчання 

малозабезпечених та обдарованих дітей. 

Норма щодо цільового спрямування збору є виключно предметом 

регулювання бюджеТНОI"О законодавства, а відтак суперечить положенням 

Бюджетного кодексу України, зокрема: статті І (Бюджетним кодексом України 

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 України та законом про Державний бюджет 

України) 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 
сталями 88-91 Бюджетного кодексу України). 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 
що законопроект не підтримує, та висловлює ряд суттєвих зауважень до 

заПРОlІонованих у ньому положень, зокрема щодо необхідності узгодження 

його положень з вимогами Бюджетно['о кодексу України. 

ЕКСllертний висновок Головного науково-експертного управління 
Апарату Верховної Ради України не надійшов. 
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~"II)lJIItJIIt: 
І. Проект Закову Українн "ро внесення Зl\lін до розділу ХІІ Податкового 

кодексу України щодо запровадження місцевого збору на розвиток об'єктів 
дитя'IОЇ інфраСТРУКТУРІ! (реєстр. NQ 2516а від 04.07.2013), поданий народним 
депутатом України Морозенком Є.В., матиме вплив на показники бюджету 

(призведе до збільшення доходів місцевих бюджетів). 

У разі ІІРИЙНЯПЯ відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Рекомендувати при доопрацюванні законопроекту привести ЙОГО 

положення у від"овідність до вимог Бюджетного кодексу України (зокрема, 

статей І, 13,70 і 88-91), а саме: чотири останні абзаци розділу І (пункт 268а.5 

нової статті 268а) виключити. 

3. Це рішення надіслати комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної 1I0літики. 

1.2.53. СJПIX)lJ(И: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо регулювання питання порядку сплати 

податків і зборів фізичних осіб (реєстр. N!! 3011 від 23.07.2013), подани~і 

народним депутатом України НIIЧИГlOренком В.М. 

Відмітили: 

Відновідальним за розгляд законопроекту є Комітет з lІитань lІодаткової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується визначити поняття «виробничі 

потужності» та зобов'язати юридичну особу нараховувати, утримувати і 

с"лачувати (нерераховувати) до відповідного місцевого бюджету податок на 

ДОХОДИ фізичних осіб не тільки за свої відокремлені "ідрозділи, а також і за 

виробничі потужності за їх місцезнаходженням. 

Згідно з пояснювальною запискою законопроект спрямований на 

збалансований розподіл податку на доходи фізичних осіб відповідно до місця 

розташування виробничих потужностей суб'єктів господарської діяльності. 
Насамперед необхідно зауважити, ЩО податок на доходи фізичних осіб 

належить до доходів заГaJlЬНОГО фонду місцевих бюджетів, що враховуються 

при визначенні міжбюджетних трансфертів. Тому, у разі зміни порядку 

зарахування цього податку відповідно до запропонованого у законопроекті 

механізму, поставлена автором законопроекту мета не буде досягнута у зв'язку 

із застосуванням згідно з Бюджетним кодексом України механізму фінансового 

вирівнювання (буде здійснено від"овідні перерахунки за встановленою 

формулою, внаслідок чого для місцевих бюджетів, у яких збільшаться 

надходження даного податку, буде зменшено дотацію вирівнювання або 

збільшено обсяг коштів, що вилучаються з бюджету). 

Слід зазначити, що реалізація законопроекту призведе до 

розбалансування 110казників бюджету, а саме збільшення надходжень податку 

на доходи фізичних осіб до БЮltжетів одних адміністративно-територіальних 

одиниць та зменшення таких надходжень до бюджетів інших адміністративно-
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територіальних ОДИНl!цЬ. При цьому відбудеться ПСРСРОЗ!lоділ дотації 

вирівнювання між бюджетами місцевого самоврядування, для яких у 

державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти. 

Проте, автором законопроекту не надано фінансово-економічне 

обфунтування (включаючи відповідні розрахунки) та ПРОllOзиції змін до 

законодавчих актів України щодо скорочення витрат бюджету та/або 

пропозиції джерел додаткових надходжень бюджету ДJlЯ досягнення 

збалансованості бюджету, що не відповідає вимогам Бюджетного кодексу 

України (частина перша стапі 27) та Регламенту Верховної Ради України 
(частина третя стапі 91). Положення законопроекту щодо набрання чинності 
відповіДНIІМ законом через дев'яносто днів з дня його офіційного 

оприлюднення не узгоджується з частиною третьою етапі 27 Бюджетного 
кодексу України. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному ВІІСНОВКУ дО 

законопроекту зауважує, що потребують уточнення заПРОllOновані у 

законопроекті: визна'іення «виробничі потужності» та положення пункту 15.1 
статті 15 Податкового кодексу України в частині визнання платниками податків 
виробничих потужностей. Запропоновані зміни до пункту 168.4 стапі 168 
Кодексу містять внутрішні неузгодженості між ріЗНIІМИ підпунктами цього 

пункту. Крім того, не внесено відповідні зміни до статті 14 Кодексу щодо 
обов'язку виконання функцій податкового агента юридичною особою в частині 

нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб з доходів, отриманих 

від Ilраці на виробничих потужностях, внаслідок чого на ЮРИДІІЧНИХ осіб не 

буде розповсюджуватися відповідальність, визначена статтею 127 Кодексу, за 
ненарахування та/або несплату цього податку за виробничі потужності. 

Зважаючи на наведене, Мінфін не lІідтримує законопроект та зазначає, що 

його прийняття призведе до розбалансування 1І0казників окремих місцевих 
бюджетів. 

Належить також зауважити, що порядок сплати (перерахування) податку 

на доходи фізичних осіб до відповідних бюджетів також визначено частиною 

другою стапі 64 Бюджетного кодексу Українн. Відтак, положення 

законопроекту, якими змінюються віД!lовідний порядок, не узгоджуються з 

цією нормою Бюджетного кодексу України. 

Експертний висновок Головного науково-експертного управління 

Апарату Верховної Ради України не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо регулювання питання порядку Сl!лати податків і зборів фізичних 

осіб (реєстр. N2 3011 від 23.07.2013), поданий народним депутатом України 
НичиrlOренком В.М., матиме вплив на показники бюджету (призведе до 

збільшення надходжень податку на доходи фізичних осіб до одних бюджетів та 
зменшення таких надходжень до інших 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 І січня 2016 року (або 
І січня наСТУШЮГ0 за ЦIfМ року залежно від часу ПРНЇlНЯПЯ закону). 
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2. 3аКОНОllРОСКТ не узгоджується з flopMat>1II чаСТI1НIІ ДРУІ'ОЇ статті 64 
Бюджетно}'О кодексу Українн. 

3. Це рішення надіслатн Комітету Верховної Ради України з шпаllЬ 

1І0даткової та митної [IОJlіТІІКIІ. 

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

законодавчих актів України щодо llОкращення умов соціально-економічної 

компенсації рюику населення, яке проживає в зонах спостереження 

(реєстр. И~ 21 07а від 22.05.2(13), поданий народними депутатами У країн" 

БаНДУР0 вим В.В., ШIIПКОМ А.Ф. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з lІитань l�aJl��bho-енеРI'етнчного комплексу, ядерної політики та 

ядерної беЗllеки. 

ЗаКОНОllроектом нропонується внести змІНИ до законів України 

«Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» та 

«Про електроенергетику», зокрема щодо: 

,/ розширення напрямів спрямування соціально-економічної 

компенсації ризику для населення, яке проживає в зонах Сllостереження (jIaJli -
компенсації), медичним страхуванням дітей, іНВaJlідів та пенсіонерів; 

,/ встановлення для еКСllлуатуючих організацііі ядерних установок 
додаткового об'єкту справляння збору на соціально-економічну компенсацію 

ризику населення, яке проживає на території зони спостереження (ДaJlі - збору) 

- за зберігання відпрацьованого ядерного палива у спеціалізованих сховищах та 

відповідних ставок; 

,/ збільшення на 50'% встановлених НКРЕ пільгових обсягів 
споживання електричної енергії сільським населенням, що ностійно проживає у 

30-кілометровій зоні АЕС; 

,/ збільшення ставки збору для експлуатуючих організацій ядерних 

установок з одного до двох відсотків обсягу реaJlізації електроенергії, що 

виробляється на атомних електростанціях Українн, за відповідний період 

(без урахування ПДВ); 

,/ внесення змін до порядку та умов використання коштів збору: 

І % зазначених коштів ПРОІІОНУЄТЬСЯ як джерело медичного 

страхування дітей, іНВaJllдlВ та пенсіонерів, що проживають в зонах 

спостереження. Передбачається розподіл коштів між бюджетами районів, міст 

обласного Ilідпорядкування зон спостереження та монофункціональних міст 

ЩЮllOрційно кількості lIроживаючих дітей, інвалідів та пенсіонерів у порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів України; 

кошти за зберігання відпрацьованого ядерного палива у 

спеціaJlізованих сховищах планується зараховувати до бюджетіо 
монофункціОНaJlЬНИХ міст; 

1% коштіо, отриманих вІД реалізації електроенергії, що 
виробляється на атомних електростанціях України, за відповідниіі період 
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(без урахування nДП) ~Iaє спрямовуватись ло обласних бюджетів у рОЗМІрІ 

25%, до бюджетів раііОIJlВ та міст обласного lІіДlІорядкування зон 

сностережеНIІЯ - 55%, бюджетів монофункціонаЛЬНI1Х міст - 20%. 
ВіДllовідно до чинної редакції стапі 12-2 Закону УкраїНІ! 

«Про В[lкорнстання ядерної енергії та радіаційну беЗllеку» кошТІІ від збору 
спрямовуються у вигляді субвенції із спеціального фонду державного бюджету 
до бюджетів адміністративно-територіальних одиниць, на територію яких 

поширюються зони спостереження Ilлатників збору і РОЗrlоділяється між ними У 

співвідношенні: для обласних бюджетів - 30%, бюджетів районів і міст 
обласного значення - 55%, бюджетів монофункціональних міст - супутників 

ядерних установок - 15%. При цьому авторам!\ законодавчої ініціаТИВІ! не 

надано обгрунтувань шодо змін!\ сніввідношення розподілу субвенції між 

обласними бюджетами та бюджетами монофункціОНaJlЬНИХ міст. 

Законом України «Про Державний бюджет України на 2013 рік)} 

у спеціальному фонді державного бюджету передбачена субвенція обсягом 

178,5 млн гривень. Її розподіл між бюджетами адміністративно-територіальних 
одиниць, на територію яких поширюється зона спостереження атомних 

електростанцій державного підприємства «НАЕК «Енергоатом» (Волинська, 

ДніПРОliетровська, Запорізька, Миколаївська, Рівненська, Херсонська, 

Хмельницька області: відповідні обласні, районні, МІСЬКІ, у тому '1НСЛl 

монофункціональних міст, бюджети) затверджено Іюстановою Кабінету 

Міністрів України від 30.01.2013 р. N~ 42. Формула РОЗllоділу та наllРЯМIJ 

використання субвенції затверджені ностановою Кабінсту Міністрів України 

від 15.02.2012 р. N~ 91. 
Крім того, згідно із законопроектом до бюджетів монофункціоналЬНI!Х 

міст - супутників ядерних установок передбачається зараховувати І 00% коштів 
за зберігання відпрацьованого ядерного палива у спеціалізованих СХОВllшах за 

IlроцедураМIІ встановленими Законом. 

Слід зазначити, що положення щодо зарахування вказаних коштів до 

місцевих бюджетів як нового (на даний час такі lІадходження до бюджетів 

відсутні) окремого джереJ\а доходів (абзац 8 частини ll'ЯТОЇ розділу І 

законопроекту) не узгоджується з абзацом 2 чаСТIІНIІ 'Іетвертої розділу І 

заКОНОllроекту, згідно з яким експлуатуючим організаціям ядеРНIІХ установок 

пропонується сплачувати кошти за зберігання відпрацьованого ядерного ПaJшва 

у спеціалізоваНIІХ сховишах в рамках оподаткування збором на соціально

економічну компенсацію ризику населення, яке нроживає на території зони 
спостереження (цей збір відповідно до стапі 29 Бюджетного Кодексу України 
та стапі 12-1 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну 
безпеку» зараховується до спеціального фонду державного бюджету). 

Водночас законопроектом не визна'lено цільове спрямування таких 

коштів (не відповідає пункту І частини третьої стапі 13 Бюджетного кодексу 
України), а також не надано пропозицій щодо внесення змін до частини другої 
с-:апі 69 цього Кодексу в частині зарахування коштів за зберігання 
ВІДпрацьованого ядерного палива у спеціалізованих сховишах до доходів 

спеціального фонду місцевих бюджетів, шо не враховуються при визначенні 
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міжбюджеПIІІХ трансфсртів (віДІІовідні ВІІМОГИ встановлсно частиною восьмою 

стапі 90 Регламенту Верховної Ради України). 
Також відсутні (Іропозиції шодо змін до Бюджетного кодексу УкраїНIІ в 

частині розмежування видатків між місцеВIІМИ бюджетами на забеЗllечення 

МСДІІЧЮІМ страхуванням дітей, інвалідів та ПСllсіоверів, що проживають на 

територіях зон СlІостереження. 

Стосовно збільшення Ilільгових обсягів споживання електричної енергії 

сільським населенням, якс lІостійно І1роживає у ЗО-кілометровій зоні АЕС, то 

абзацом 7 статгі 17 Закону України «Про електроенергетику}} визначено, що 
збитки енеРГОГlостачальників від надання пільг з Оllлати за спожиту електричну 
енергію окремим категоріям 11Обутових споживачів відшкодовуються за 

рахунок джерел, визначених законодавчими актами, які передбачають 

відповідні lІіЛЬПI. Проте заКОНОl1роектом відповіднс джерело (lОкритгя збитків 

не визначено. 

В норушения вимог чаСТIІІН1 першої статті 27 Бюджетного кодексу 

України та чаСПІНИ третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради України до 

законопросК1У не надано фінансово-економічне об1"рунтування (ВКЛЮ'іаючи 

відповідні розрахунки). 

Термін набрання 'іинності законом, визна'іений у законопроекті, не 

відповідає 'іастині трстііі статгі 27 Бюджетного кодексу України, якою 

псредба'іСНО, шо закони України або їх окремі 110ложення, які ВlІливають на 

показники бюджету і приймаються lІісля 15 липня року, шо передує плановому, 
вводяться в дію нс раніше ПО'іатку бюджетного періоду, що настає за плановим. 

Міністерство фінансів України не підтримує законопроект, зауважуючи, 

що прийняття заКОНОllроекту призведе до збільшення тарифу на електроенергію 

для еКСlIлуатуючих організацій ядерних установок. При цьому зазна'іається про 

відсутність розрахунків до заКОНОlIроекту, які давали б можливість визна'іIIТИ 

вартісний ВlШИВ його положень на доходну та видаткову частини бюджетів. 

За узагальнюючим ВИСНОВКОМ Головного haykobo-еКСllертного управління 

Апарату Верховної Ради Україн!! за результатами розJ'JlЯДУ в першому 'іитанні 

заКОН01lроект доцільно відхшштн. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону Українн I1рО внесення змін до деяких законодав'іИХ 

актів України щодо покращення умов соціально-економічної компенсації 

ризику населення, яке проживає в зонах спостереження (реєстр. N!! 21 07а 
від 22.05.20 І З), поданий народними депутатами УкраїШI Бандуровим В.В., 

ШИПКОМ А.Ф., має ВПЛИВ на показники бюджету (може призвести до 

збільшення доходної і видаткової чаСТIІНИ державного і місцевих 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 І сі'іНЯ 

2016 року (або І січня наСТУПНОl'О за цим року залежно від 'іасу IІРIllIНЯПЯ 

закону). 

2. Рекомендувати Комітсту Верховної Ради України з питань паливно
енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки 1ІрИ 

доопр:щюванні заКОНОllроекту узгодиТll його норми з вимогами пункту І 
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часТlШИ третьої стапі 13 та 'ШСПІНИ другої СТа1ті 69 Ьюджетного кодексу 
УкраїНІ!. 

3. ае рішення надіслати KOl\liTeTY Верховної PaДlI YKpaїНlI з 11І1Тань 

паЛlІвно-енергетичного комплексу, ядерної 1І0ліПІКlІ та ядерної беЗllеКI!. 

1.2.55. СЛУХАЛИ: 
Інформацію вро проект Закону України про громадський контроль за 

ВlІкористанням та охороною земель (реєстр. N~ 2484а від 03.07.2(13), внесеНІІІі 
народним депутатом України Гузенком К.О. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження заКОНОllроекту є Комітет з 11І1Тань 

аграрної політики та земельних відносин. 

Законопроектом пропонується встановити повноваження громадських 

організацій, некомерційних об'єднань громадян у сфері контролю за 

використанням та охороною земель; основні завдання цього контролю, !Ірава, 

обов 'язки та систему стимулювання громадських інспекторів; визначити 

порядок проведення громадської експертизи землевпорядної та містобудівної 

документації. Крім того, передбачено законодавчо закріпити участь 

громадськості у забезпеченні державної політики у сфері землекористування, 

співпрацю об'єднань громадян із спеціально УІювноважеНИМIІ органами 

виконавчої влади у сфері державного контролю, дотримання вимог щодо 

публічності, прозорості, інформованості громадськості щодо результатів 

здійснення контрольної діяльності. 

Зокрема, статтею 11 законопроекту передбачається що фінансове і 

матеріально-тех.нічне забезпечення діяльності громадських інспекторів з 

контролю за викорпстанням та охороною земель здійснюється за рахунок 

коштів місцевого бюджету та коштів громадських та інших некомерційних 
об'єднань громадян. Органи виконавчої влади, органи місцевого 

самоврядування, об'єднання громадян, що здшснюють контроль за 

використанням та охороною земель, можуть створювати позабюджетні або 

громадські фонди для стимулювання громадських інспекторів з контролю за 

використанням та охороною земель. 

Крім того, абзацом 2 статті 8 заКОНОllроекту для стимулювання 

громадських інспекторів передбачається можливість створення відповіДНIІХ 

позабюджетних або громадських фондів центральними органами виконавчої 

влаДІ! з питань аграрної політики, з екології та ПРИРОДНІІХ ресурсів, з 

державного контролю за використанням та охороною земель і їх 
територіальними органами, а також об'єднаннями громадян, що здійснюють 

громадський контроль за використанням та охороною земель. 

Варто зауважити, що зазначені положення абзацу другого статгі R 
заКОНОllроекту не узгоджуються із вимогами частини дев'ятої статті 13 
Бюджетного кодексу України, згідно з якою створення позабюджетних фондів 

органами державної влади, органам!! влади Автономної Республіки Крим, 

органами місцевого самоврядування та іНШИМIІ бюджетними установами не 

допускається. Відкриття позабюджетних рахунків для розміщення бюджетних 
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коштів (включаючи власні надходження бюджетних установ) органаМIІ 

державної влади, органами влаЩІ Автономної РеснубліКIІ Крим, ОРІ'аІіШШ\ 

місцевого самоврядування та іНШllМIІ бюджетними установаМIІ забороняється. 

У 1І0яснювальніі! ЗШlllсці до законопроекту зазначається, що реалізація 

положень заКОНОllроекту не llотребує додаткових ВІІтрат Державного бюджету 

України. 

Однак, оскільки фінансове матеріально-технічне забезнечення 

діяльності громадських іНСllскторів з контролю за використанням та охороною 

земель здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів, то реалізація 

законопроекту потрсбуватиме витрат місцевих бюджетів. 

Проте, розробником всупереч вимогам статті 27 Бюджетного кодексу 
У країни та статті 91 Регламенту Верховної Ради У країни до законопроекту 

не надано фінансово-економічних обrрунтувань (розрахунків), а також 

НРОf10зиції змін до законодаВЧIІХ актів України щодо скорочення ВІІтрат 

бюджету та джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення 

збалансованості бюджету. 

Міністерство фінансів України 

реалІЗаЦІЯ 

місцевих 

lТоложень 

бюджетів 

заКОНОllроекту 

на фінансове 
.. .. 

в експертному висновку зазначає, що 

1l0требуватиме додаткових видатКІВ 

матеріально-технічне забезнечення 

ДІЯЛЬНОСТІ громадських ІНспекторІВ з контролю за використанням та охороною 

земель, які статтею 91 Бюджетного кодексу України не передбачені. Вартісна 
веЛИЧІІна впливу на видаткову частину бюджетів залежатиме від кількості 

громадських інспекторів з контролю за ВlІкористанням і охороною земель та 

вартості матеріально-технічного забезнечення. Однак, до законопроекту не 

надано фінансово-економіLІНИХ обфунтувань з відповідними розрахунками. 

Загалом, Міністерство фінансів УкраїНIt пропонує цей законопроект 

доопрацювати. 

Згідно із Прикінцевими положеннями закононроекту термін набутгя 

чинності - з дня його ОIlублікування. Вказане не відповідає cTalTi 27 
Бюджетного кодексу Українн, відповідно до якої заКОНІ! України, які 

ВIlлнвають на llоказник!\ бюджетів і Ilрl1іімаються після 15 ЮІПня року, що 
ІІередує IlJШНОВОМУ, вводяться в дію не раніше початку бюджетного періоду, що 

настає за плановим. 

На момент розгляду законопроекту висновок Головного науково

експертного управління Анарату Верховної Ради України відсутній. 

УХВAJШЛИ: 

І. Проект Закону України про громадський контроль за використанням та 

охороною земель (реєстр. N~ 2484а від 03.07.2013), внесений народним 

дспутатом України Гузенком К.О.: 

1) має вплив на показники бюджету (збільшує витрати місцеВІІХ 

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

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

rrриііняпя закону). 
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2) рекомендувати Комітету з ПlIТШfЬ аграрної lІоліТI1КІI та земсЛl,НИХ 

віДНОСІІН НОРМI1 абзацу ДРУГОІ'О стапі 8 та статгю І І заКОНОllроекту при 

ДООllрацюванні заКОНОllроекту узгодити із IІOJюжеННЯМIt етатеil ІЗ та 91 
Бюджетного кодексу України. 

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

аграрної політики та земельних віДНОСІІІІ. 

1.2.56. СЛУХАЛИ: 
Інформацію "ро [(роект Закону України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо діяльності Аграрного фонду (реєстр. NQ 2916 
(доопрац.) від 21.06.20 ІЗ), поданий народним де lІутатом України 

Царьовим О.А. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з ПlІтань 

аграрної політики та земельних відносин. 

Законопроектом ПРОIlОНУЄТЬСЯ внести зміни до законів України 

«Про державну підтримку сільського ГОСllодарства України», «Про ціни та 

ціноутворення» та змінити правовий статус Аграрного фонду - бюджетної 

організації на публічне акціонерне товариство Аграрний фонд (ПАТ «Аграрний 
фонд») залишивши всі повноваження і функції Аграрного фонду, ЯК бюджетної 

організації. 

При цьому, у пункті 9.2.6. стапі 9 Закону України «Про державну 
підтримку сільського господарства України» пропонується виключити 

надходження коштів Аграрного фонду від реалізації об'єктів державного 

цінового регулювання ДО спеціального фонду державного бюджету. Крім того, 

вилучаються ПУНКТИ 9.З.2. - 9.3.4., якими передбачались витрати на здійснення 
фінансових інтервенцій, а також утримання Аграрного фонду за рахунок коштів 

державного бюджету. 

Змінами до статті 12 Закону України «Про державну підтримку сільського 
господарства України» пропонується визначити, що предмет застави 

переходить у власність Аграрного фонду (діючою редакцією передбачено, що 

предмет застави переходить у власність держави). 

Поряд з цим, уточнення вимагає назва пункту 9.З. «Взаємовідносини 

Аграрного фонду та Державного бюджету України», про що також зауважує в 

своєму висновку і Головне науково-експертне Уllравління Апарату Верховної 

Ради України. 

Слід зазначити, що пунктом 4 частини третьої статті зо Бюджетного 
кодексу України визначено, що джерелом формування спеціального фонду 

Державного бюджету України є повернення коштів, наданих на формування 

Аграрним фондом державного інтервенційного фонду, а також для закупівлі 

матеріально-техніЧНJIХ ресурсів для потреб сільськогосподарських 

товаровиробників. Відповідно кошти, отримані до спеціального фонду 

Державного бюджету У країни згідно з ІІУНКТОМ 16 частИ/НІ четвертої цієї статті 
цього Кодексу СІІРЯМОВУЮТЬСЯ віДІІовідно на: формування Аграрним фондом 

державного інтервенційного фонду, ВlІтрати Аграрного фонду, пов 'язані з 
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КОМllлексом заходів із зберіl'ЮіНЯ, llеревезення, Іlереробки та експортом об'єктів 

державноl"O цінового реІ'улювання державного інтервенційного фонду, а також 

заКУllівлі матеріально-технічних ресурсів для Ilотреб сільськогосгюдарських 

товаровиробників. У зи'язку з ЦНМ, ГlРОl10НУЄТЬСЯ зміни до стаТl'і 9 Закону 
України «Про державну ніДТРIІМКУ сільського господарства України» в редакції 

законопроекту узгодити із ПОJюжеННЯМI1 Бюджетного кодексу України. 

Крім цього, Головне науково-ексиертне управління Апарату Верховної 

Ради України зауважує, шо у новій редакції підпункту 9.1.1. статті 9 Закону 
України «Про державну підтримку сільського господарства України» варто 

зазначити, шо І ОО відсотків акцій ПАТ «Аграрний фонд» мають перебувати у 

державній власності. 

Поряд з цим, відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів 

України від 22.04.20 ІЗ Н!! З64 «Про утворення публічного акціонерного 

товариства «Аграрний фонд», Міністерство аграрної політики та продовольства 

здійснює функції з Уllравління корпоративними правами, ЩО належатимуть 

державі у CTaTyrHOl\lY KalliTaJli товариства та дано доручення підготувати та 
подати Кабінету Міністрів України для затвердження проект статуту 

товариства. 

В той же 'Іас, основним завдання публічного акціонерного товариства є 

отримання прибутку від здійснення господарської діяльності (стаття 84 
Цивільного кодексу України), а функції Аграрного фонду в Законі IІроrшсані, 

як бюджетної організації, яка здійснює не llрибугкову діяльність. Про це ж 

зауважує в своєму висновку і Головне науково-експертне управління Апарату 

Верховної Ради України та зазначає, шо це не новною мірою узгоджується з 

змістом державного цінового регулювання у сільському господарстві, який 

згідно з п. З.2 ст. З Закону Україн!\ «Про державну підтримку сільського 

господарства)) полягає у здійсненні Аграрним фондом державних інтервенцій в 

обсягах, що дозволяють встановити ціну рівноваги (фіксінг) на рівні, не 

нижчому за мінімальну інтервенційну ціну та не вищому за максимальну 

інтервенційну ціну. При цьому під державною аграрною інтервенцією 

РОЗУМІЄТЬСЯ tJродаж або придбання сільськогосrюдарської IІродукції на 

організованому аграрному ринку з метою забезпечення цінової стабільності 

(11.2.5 СТ.2 цього Закону), тобто такий Ilродаж не обов'язково буде 

проводитися за найвищою ціною. Більше того, слід враховуваТIІ, що 

підприємницька діяльність Аграрного фонду може виявитися збитковою, шо 

збільшує ризики неСllроможності виконання ним зазначеної функції у повному 

обсязі. На практиці це може призвести до необгрунтованого підвищення цін на 

сіJIЬСЬІ<ОГОСIJодарську продукцію, ЩО, в свою чергу, негативно позначиться на 

забезпеченні продовольчої беЗlIеки в Україні. 

Аналогічно це відноситься і до запропонованих змін щодо надання ПАТ 

«Аграрний фонд» llрава провадити заставні заКУllівлі зерна (стаття 12 Закону). 
Проте, розробником всупереч вимогам статті 27 Бюджетного кодексу 

У країни та стапі 91 Регламенту Верховної Ради У країни до законопроекту 

не надано фінансово-економічних обгрунтувань (розрахунків), а також 

проtJозиції змін до законодавчих актів України шодо скорочення витрат 
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бюджету та джерел додаТКОВIІХ надходжень бюджету для досягнення 

збалансованості бюджету. 

Міністерство фінансів України в експертному висновку зазначає, що в 

межах компетенції не Ilідтримує такий проект закону. 

Згідно з узагальнюючим висновком Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України за результатами розгляду в 

lІершому ЧІпанні законопроект може буги ПРИЙНЯТІ!Й за основу з наСТУllНИМ 

урахуванням висловлених зауважень та IІропозиціЙ. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону УкраїНІ! про внесення змін до деяких законодавчих 
актів У країНIІ шодо діяльності Аграрного фонду (реєстр. N!! 2916 (доопрац.) 
від 21.06.2013), поданий народним дспугатом України Царьовим О.А.: 

1) має вплив на показники бюджету (надходження та витраТIІ бюджету, 
Оllінка впливу визначатиметься залежно від статугних функцій та повноважень 

Аграрного фонду). У разі прийняття відповідного закону до 15 JJlIПНЯ 2014 року 
він має вводитися в дію не раніше І січня 2015 року, а після 15 ЛІНlНЯ 

2014 року- не раніше І січня 2016 року (або 1 сі<IНЯ наступного за ЦІІМ року 
залежно від часу llРИЙНЯТТЯ закону); 

2) рекомендувати Комітету з lІитань аграрної політики та земсльних 

відносин при доопрацюванні законопроекту привести його положення у 
відповідність до вимог статті зо Бюджетного кодексу Укра·їни. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

аграрної політики та земельних відносин. 

1.2.57. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін і доповнень до 

деяких законодавчих актів України (ЩОДО модернізації бібліотек та розвитку 

бібліотечно·ї справи) (реєстр. N!12849 від 18.04.2013), поданий народним 

депутатом України Федорчуком ял. 

ВідміТИJlИ: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду проекту закону є 

Комітет з питань культури і духовності. 

Метою проекту закону є закріплення на законодавчому рівні правових 

норм, які СПРИЯТІІМУГЬ модернізації бібліотек, розвитку бібліотечної справи, 

поповненню бібліотечних фондів, в тому числі й документами з рельефно

крапковим шрифтом для сліпих, пристосуванню бібліотек для користування 

їхніми послугами людьми з особливими потребами, технічному та 
технологічному переоснащенню бібліотек, популяризації вітчизняного 
книговидавництва, створенню і функціонуванню електронних бібліотек. 

Для реалізації зазначеного заКОIІОIlроектом пропонується внести зміни та 

доповнення до статей 4,7,19,20,22,24,30 Закону України «Про бібліотеку та 
бібліотечну справу», до статті 21 Закону У країни «Про авторське право і 
суміжні права», до статті 8 Закону України «Про розповсюдження примірників 
аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, КОМІІ'ютерннх НрOl·рам, баз 
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Щ1ШIХ». до cTaтri 8 Закону України «Про обов'язковий примірник документів», 
до статеіі 6, 26-1 Закону Українн «1Іро видавничу справу». 

Разом з тнм, в прикінцевих та перехідних положеннях міститься 
доручення Кабінету Міністрів України Прll розробці Ilроекту держаВНОl'О 

бюджету на 2014 рік та наступні роки до 2020 року включно передбачати КОШТІ І 
на державну підтримку модернізації бібліотек та розвитку бібліотечної справи 

України. 

Крім того, Кабінет Міністрів України має розробити Державну цільову 

програму модернізації бібліотек України та порядок модернізації бібліотек та 

розвитку бібліотечної справн на основі новітніх інформаційних технологій. 

Запровадження та реалізація положень закононроекту, віДІІовідно до 

11ОЯСНЮВaJlЬНОЇ записки до нього потребуватиме додаткових коштів з 
Державного бюджету України у сумі 3 699 тис. гривень. Джерелом компенсації 
таких видатків пропонується піднятгя ставок акцизного податку, підвищення 

рівня штрафів за порушення акцизного законодавства. 

Додаткові КОШТlI з державного та місцевого бюджетів необхідні, зокрема 

для оновлення бібJlіотечних фондів, забезпечення технічним обладнанням та 

переоснащенням бібліотек, комп'ютеризації бібліотек у сільських місцевостях, 

оснащення бібліотек пандусами, лінгафонним кабінетом, документами з 

рельєфно-краllКОВИМ шрифтом для сліпих, тощо. 

Також, нормами законопроекту IІрОПОНУЄТЬСЯ звільнити від маркування 
контрольними марками примірників творів із звукозаписом, призначених для 

некомерційного використання бібліотеками загальноосвітніх навчальних закладів 

та центрів реабілітації для інвалідів і дітей-інвалідів по зору, громадських 

організацій інвалідів по зору, підприємств, де працюють інваліди 110 зору. 
Разом з тим, законопроектом передбачається надання пільг щодо сплати 

податків і зборів у разі видання продукції, надрукованої рельєфно-крапковим 

шрифтом для сліпих. 

Враховуючи зазначене, згідно з частиною третьою cTaтri 9\ Регламенту 
Верховної Ради України та частиною першою статті 27 Бюджетного кодексу 
України до даного законопроекту належить нодати 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. 

Разом з ТИМ, відповідно до розділу УІ «Прикінцеві та перехідні 

положення» цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його 

офіційного опублікування. Проте, відповідно до положень частини третьої 

cTaтri 27 Бюджетного кодексу України, закони України або їх окремі 

положення, які ВlІливають на ПОК8.1НИКИ бюджету (зменшують надходження 

бюджету та/або збільшують витрати бюджету) і приймаються після 15 ЛИННЯ 
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 прийнятгя, повинні застосовуватися відповідно до 

вимог бюджетного законодавства. 

Слід зазначити, ЩО відповідно до стапі 95 Конституції України, виключно 
законом про Державний бюджет України визначаються будь-які Вllдатки 
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держаВIІ на загальносуспільні потреби, розмір і lIільовс спрямування цих 

видатків, а також 110ложенням пунктів 6-8 чаСТIІНIІ ІІершої статті 2 та чаСТIІНИ 
першої та другої стапі 23 Бюджетного кодексу )'країШI, ЯКIlt.1И зазначена 

КОНСТlІтуціііна норма конкреТ\lЗУЄТЬСЯ. 

Крім того, необхідно відмітити шо відносини, які виникають у сфері 

справляння податків і зборів, реryлюються ПодаТКОВIІМ кодексом України. 

Зокрема, Податковий кодекс України визначає вичерпний lІерелік податків та 

зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників 

податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію КОНТРОЛЮЮЧІІХ органів, 

повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового 

контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства. 

Відповідно до пункту 7.4 статті 7 Податкового кодексу України підстаВІ! 
для надання податкових пільг та порядок їх застосування визначаються 

виключно Податковим кодексом України. 

Також, Міністерство фінансів України зауважило, що з 2011 року в Україні 
реалізується Державна цільова національно-культурна програма створення ЄДItНОЇ 

інформаційної бібліотечної системи «Бібліотека - ХХ\», яка затверджена 

постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.20\1 Х!! 956. Державна 

програма спрямована на забезпечення доступності інформації, усунення 

«інформаціііної нерівності» між окремими регіонами та "ерствами населення, 

"Забезпечення доступу публічних бібліотек до Інтернету, їх дооснащення 

комп'ютерною технікою, програмним забезпеченням та телекомунікаційним 

обладнанням та створення умов для інтеграції особистості у світовий 

інформаційний культурний IІростір. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку "Зазначає, 
що прийняn'Я законопроекту є недоцільним, оскільки його реалізація призведе 

до необхідності вишукання додаткових коштів та положення проекту закону не 

відповідають Конституції України, Бюджетному кодексу Українн та 

Податковому кодексу України. 

Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної 

Ради України в даний час відсутній. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення ЗМІН і доповнень до деяких 

законодаВЧIІХ актів України (щодо модернізації бібліотек та РОЗВI1ТКУ 

бібліотечної справи) (реєстр. Х!! 2849 від 18.04.2013), поданий народним 

депутатом України Федорчуком я.п., має вплив на показники бюджету 

(потребуватиме додаткових видатків з державного та місцевих бюджетів). У разі 

прийняпя віДlІовідного 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 І січня наступного за цим року залежно від часу прийняття 
закону). 

2. Рекомендувати Комітету з питань культури і духовності при 

доопрацюванні законопроекту Ilривести його НОрМІ! у відповідність ДО вимог 

статті 2 та 23 Бюджетного кодексу Україн". 
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3. Це рішення l/адіслаТIІ Комітету Верховної Ради УкраїНll з ПlІтань 

культури і духовності. 

б) опосередкований 

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

законодавчих актів УкраїНІ! щодо гуманізації механізму застосування 
статей 212 та 212-1 Кримінального кодексу України (реєстр. N!1 2512а 
від 04.07.2013), поданий народним депугатом України Фаєрмарком С.О. 

Відмітилн: 

Відновідальним за розгляд законопроекту є Комітет з IІІпань 

законодавчого забезнечення І/равоохоронної діяльності. 

У законопроекті, зокрема, ПРОI/ОНУfТЬСЯ звільнити особу від кримінальної 
відlІовідa.JJы�oстіi за злочини, передбачені статтями 212 «Ухилення від сплаТІ! 
податків, зборів (обов'язкових платежів» та 212-1 «Ухилення від слати єдиного 
внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових 

внесків на загальнообов 'язкове дсржавне пенсійнс страхування» Кримінального 

кодексу України, якщо нею було CJJJla'lellO податки, збори, обов'язкові платежі 
та відшкодовано шкоду, завдану їх несвоєчасною сплатою, до моменту 

НРОГOJlОшення судового рішення (замість до моменту Ilритяr'нення до 

кримінальної віДl/овідальності). Також у законопроекті пропонується надати 

слідчим та IІрокурорам право приймати рішення !ІрО закриття кримінального 

нровадження 110 вищевказаних злочинах у передбачених законодавством 

випадках. 

У пояснювальній записці до законопроекту відмічено, що прийняття 

законопроскту стимулюватиме порушників до добровільної сплати 

заборгованості з обов'язкових платежів та компенсації нанесеної державі 

шкоди, що СIlРИЯТJlме поверненню недоrшачених до бюджетів коштів, а 

запропонований СІ/рощений 1l0РЯДОК ЗВlJJьнення від кримінальної 

відповідальності призведе до зменшення видатків держави на продовження 
процесуальних дій, а також зменшить навантаження суддів. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що запровадження законопроскту може збільшити доходну частину державного 

бюджету, та не заперечує щодо ПРИЙНЯТТЯ законопроекту. Вартісна величина 

збільшення доходної частин!\ бюджету буде залежати від кількості випадків 

компенсації державі збитків, 1І0в'язаних із несплатою lІодатків, зборів та інших 

обов'язкових платежів, та розмірів відшкодувань за конкретними випадками. 

Висновок Головного haykobo-еКСIlСртного управління Апарату Верховної 

Ради України не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

). Проект Закону України про внесення змін до деяких законодаВЧIІХ 
актів України щодо гуманізації механізму застосування статей 212 та 212-1 
Кримінального кодексу України (реєстр. N!1 2512а від 04.07.2013), подаНІІІІ 
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народним депутатом України Фаєрмарком с.о., матиме Оllосередкований ВШIlIВ 

на 1І0казНІІКИ бюджету (може IІризвести до збіJlьшення доходів бюджетів за 

рахунок повернення несплачених IJJІатежів та зменшення видатків державного 

бюджету на нокриття дефіциту ПенсііінОІ'О фонду УкраїНІ! і на IІродовження 

відповідних процесуалЬНlIХ дій). 

У разі прийняття віДlІовідного закону він може набllрати ЧlІнності згідно 

ІЗ законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

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

України «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів 

lІіДПРИЄМНIІЦЬКОї діяльності, пов'язаної з реалізацією та еКСIlОРТОМ 

лісоматеріалів» (ЩОДО заборони eKClIopTY лісоматеріалів усіх порід дерев) 

(реєстр. NQ 2541а від 05.07.2013), поданий народним депутатом УкраїНІ! 

Москалем Г.Г. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд заКОНОllроекту є Комітет з ПlІтань 

l1іДПРIІЄМНlщтва, регуляторної та антимонопольної політики. 

Законопроектом ПРОІІОНУЄТЬСЯ заборонити вивезення за межі митної 
території України лісоматеріалів усіх порід дерев. 

Запровадження законопроекту може призвести до зменшення надходжень 

до бюджетів збору за спеціальне використання лісових ресурсів в частині 

деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

ЩО не підтримує законопроект, зважаючи, зокрема, на таке. Відповідно до 

зобов'язань, взятих Україною при вступі до сот, Україна повинна скасувати та 

не запроваджувати кількісні обмеження на імпорт/експорт чи інші нетарифні 

заходи, такі як ліцензування, квотування, заборони, дозволи та інші обмеження, 

які не можуть бути виправдані згідно з положеннями Угоди СОТ. Крім того, 

пропозиції щодо запровадження заборони на вивезення за межі МІІТНОЇ 

території України лісоматеріалів повинні rpунтуватися на реаЛЬНIІХ 

можливостях Їх переробки в країні, бути продуманими та виважеНИМIІ, оскільки 

обмеження вільної реалізації деревини за відсутності споживачів на 

внутрішньому ринку може призвести до падіння обсягів реалізації 

лісопродукції, скорочення валютних надходжень в державу та зменшення 

обсягів сплати податків до бюджетів. При цьому, Мінфіном підтримується 

поданий народним депутатом України Немілостівим В.О. проект Закону 

«Про встановлення ставок вивізного (експортного) мита на деревину» 

(реєстр. N!? 2325 від 19.02.2013), в якому пропонується запровадити терміном на 
п'ять років вивізне мито на тріску або стружку деревини хвойних та листяних 

порід, а також на необроблені лісоматеріали. 

Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної 

Ради України не надійшов. 
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УХВАЛИЛИ: 

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

«Про особливості дсржавного реГУJlювання дІялы�oстl суб'єктів 

IlіДllРllЄМНИЦЬКОЇ діяльності, llов'язаної з рсалізацією та СКСIIOРТОМ 

лісоматеріалів» (щодо заборони експорту лісоматеріалів усіх порід дерев) 

(реєстр. N~ 2541а від 05.07.2(13), llоданий народним депутатом України 

Москалем Г.Г., матиме опосередкований ВI1JШВ на llоказНI1КИ бюджету (може 

призвести до зменшення доходів державного та місцевих бюджетів щодо збору 

за С\lсціальне використання лісових ресурсів). 

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

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

прийняття закону). 

2. Це ріщення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

1lідприємющтва, РСГУНЯТОРНОЇ та аНПІМОНОllOЛЬНОЇ 1l0ліПІКИ. 

1.2.60. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проскт Закону України про внесення ЗМІН до деяких 

законів з Пllтань загальнообов'язкового державного соціального страхування 

(реєстр. N~ 2315а від 18.06.2(13), IlОдаНllЙ народним ДСllутатом України 

Жсребнюком В.М. 

Відмітили: 

Головним з опрацювання заКОI\()[Jроекту є Комітет з llитань соціальної 

політики та \lpaui. 
Законопроектом передбачається внесення змІН до законів України 

«Про загальнообов 'язкове державне соціальне страхування на вltладок 

безробіттю>, «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від 

нещасного ВИJJадку на виробництві та професійного захворювання, які 

СПРИ'ІИНИЛИ втрату працездатності» та «Про загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування у зв 'язку з тимчасовою втратою працездатності та 

витратами, зумовлеНИМIl народженням та похованням», згідно яких гранична 

чисельність працівників органів фондів загальнообов'язкового державного 

соціального страхування, умов оплаТІ! праці та схеми їх посадових окладів 

встановлюються Кабінетом Міністрів України. 

Крім того, \lРОПОНУЄТЬСЯ доповнити зазначені закони нормою щодо 

попереднього погодження із центральними органами виконавчої влади, що 

забезпечують формування державної фінансової політики, державної політики 

у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, видатків на 

забезпечення функціонування (утримання) систем органів цих фондів. 

3аконодав'!3 пропозиція сприятиме оптимізації видатків бюджетів фондів 
загальнообов 'язкового державного соціального страхування. 

Міністерство фінансів України, підтримуючи законодавчу пропозицію 

щодо необхідності запровадження до умов оплати праці працівників фондів 

соціального страхування ЄДІШИХ lІідходів, зазначає, що Пенсійний фонд України 

та Державна служба зайнятості України є центральними органами виконавчої 
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влаДІ!, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів 
УкраїНІ! через MilliCTpa соці,щьної lюліТIІКИ УкраїНІІ. 

Проте, фОllдИ загальнообов'язкового державного соціального 

страхування ЯВJІЯЮТЬСЯ некомсрціііннми саМОВРЯДIІІІМl1 ОРI'Юlізаціямн, що 

управляються на паритетній основі державою, IІредстаВНl!каМI\ 

застрахованих осіб і роботодавців. Тому, внесення змін до вищезгаданих законів 

щодо запровадження затвердження умов оплати праці Кабінетом Міністрів 

Україн!\ призведе до звуження повноважень правлінь фондів соціального 

страхування, а саме, усунення соціальних партнерів від Уllравління фондами. 

Головне науково-експертне управління Аllарату Верховної Ради України 

вважає, що за результатами розгляду в першому читанні законопроект доцільно 

віДХШlllТИ. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону УкраїНІ! про внесення змін до деяких законів з питань 

загальнообов'язкового державного соціального страхування (реєстр. NQ2315a 
від 18.06.2013), lІоданий народним дснутатом України Жеребнюком В.М., має 
опосередкований вплив на витрати фондів загальнообов'язкового державного 

COuia.JlbHOI·O страхування (Оllтимізуючи організаційНО-Уllравлінські видаТКI! 

фондів у разі упорядкування умов оплати праці та адміністративних видатків). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

COuia.JIbHOЇ політики та праці. 

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

законів У країни щодо забезпечення молоді першим робочим місцем 

(peecTp.N!!2413a від 21.06,2013), lІоданий народним денутатом У країни 

Вознюком ю.в. 

Відмітили: 

Головним з опрацювання закононроекту є Комітет з питань соціальної 

І10ліТIІКИ та праці. 

Законопроектом пропонується внести зміни до законів України 

«Про сприяння соціальному становленню т'd РОЗВІІТКУ молоді в Україні», 

«Про зайнятість населення» та Кодексу законів про працю України щодо 

врегулювання порядку реалізації додаткових гарантlИ у сприянні 

працевлаштуванню молоді шляхом надання їм першого робочого місця. 

Зокрема, законопроектом уточнюється поняття «перше робоче місце» в частині 
віку молоді (до 28 років), періоду прийняття на роботу від дня закінчення або 
припинення навчання чи служби (якщо не минуло більше двох років) та 

передбачається норма щодо права молоді на забезпечення першим робочим 

місцем у порядку та В межах нормативу робочих місць, визначених відповідно 

до Закону УкраїНІ! «Про сприяння соціальному становленню та розвитку 
молоді в Україні» (одне робоче місце для молоді на 20 штатних нрацівників). 
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Варто зауважити, шо Законом України «Про зайняТІСТЬ насслення» 

(частина ДРУІ'а статті 14) для працевлаштування МОЛОДІ ІІІДПРlІємствам, 

YCTaIlOBa~I та оргаНІзаціям з чlIселыlстюю штатних працівників ІІОШІД 2{) осіб 
ВСТaJЮШIСIЮ КВОТУ у розмірі 5 відсотків ссредньоо6J1ікової ЧlJсеJIЬ!lОсті штаТІІIJХ 
праціВНlІків, тобто цс ПlІтання вже врегульовано. 

За eKCl1epTHI1M ВІІСНОВКОМ Міністерства фінансів України реалізація 

законопроекту не матимс ВПЛІІВУ на показники бюджетів та не потребуватиме 

додаткових в!!трат Державного бюджету України. 

Проте, слід зауважити, що законодавча ПРОIlОЗl!ція шодо внесення з~!ін 

до статті 7 Закону УкраїНIІ «Про Сllрl1ЯННЯ соціальному становленню та 

РОЗВІІТКУ молоді в Україні» міСТІІТЬ положення ЩОДО встановлення штрафНIІХ 

санкцш для !lіДПРIIЄМСТВ, установ, організащи та фізичних осіб, які 

ВІІКОРИСТОВУЮТЬ найману Ilрацю, де середньооблікова чисельність працюючої 

молоді менша ніж встановлено нормативом, у розмірі середньої ріLШОЇ 

заробітної ШШТІ! на віД!lовідному l1іДIIРlІємстві, установі, організації за кожне 

робоче місце, І!рнзначсне для IІраllеВJlаштування молодого IромаДЯНlІна і не 

зайняте НІІМ (за даними Держстата за 7 місяців I1ОТОЧНОI'О року середня 

заробітна ПJlата по Україні - 3.221 грн) (згідно з діючоим законодавством за 
невиконання роботодавцем I1РОТЯГОМ року квоти для працевлаштування 

молоді - стягується штраф у двократному розмірі мінімальної заробітної IІлати 

(з 1 січня 20 13р. - 2294 ГРН), встановлений на момент виявлення порушення). 
Крім того, у вннадку 1l0рушення термінів сплати штрафу ПРОІІОНУЄТЬСЯ 

нараховуваТІ! ІІСНЮ, яка оБЧИСJIЮЄТЬСЯ виходячи З 120 відсотків ріЧНllХ 

оБJlікової ставки Національного банку України, що діяла на момент СІшати, 

нарахованої на повну суму недоїмки за весь П строк. 

Збільшення розміру штрафних санкцііі та встановлення пені за 

порушення у працевлаштуванні молоді матиме наслідком додаткові 

надходження до Фонду загальнообов'язкового державного соціального 

страхування на випадок безробіття. 

Висновок Головного науково-експертного управління Аllарату Верховної 

Ради України на даНИІІ час не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

1. I1роект Закону України про внесення змін до деяких законів України 
щодо забезнечення молоді першим робочим місцем (реєстр. N~ 2413а 

від 21.06.2013), lІодаНИIІ народним депутатом України Вознюком Ю.В., має 

опосередкований вплив на показники бюджету (збільшує надходження Фонду 

загальнообов'язкового дсржавного соціального страхування на випадок 
безробіття) . 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності у 

терміни, визначені автором законопроекту. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

соціальної lІолітнки та IІраці. 
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1.2.62. СЛYXAJШ: 
Інформацію !ІрО проект Закону України про IJнесення змін до деяких 

законодавчих актів України (щодо боротьбІ! з браконьєрством) 

(реєстр. N!! 2521 а від 04.07.2О 13), поданнй наРОДНIІМ денутатом УкраїНІ! 

Богословською ІТ. та іншнми. 

ВЇДМЇТИJІИ: 

ВідновідаЛЬЮIМ за супроводження законопроекту є Комітет з lІитань 

екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків 
Чорнобильської катастрофи. 

Положеннями законопроекту пропонується внести зміни до законів 

Українн: «Гlpo тваринний світ», «Гlpo мисливське госнодарство та полювання», 

«Про захист тварин від жорстокого новодження», «Про охорону 

навколишнього НРИРОДНОГО середовища», «Про рослинний світ», 

«Про прнродно-заllовідний фОНД УкраїНІШ, «Про Червону КНI1ГУ України» та до 

Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо боротьби з 
браконьєрством. 

Зокрема, законопроектом передбаl{ається доповнити Закон України 

«Про тваринний світ» (стаття 63) ноложеннями, якими Уl10вноважено Кабінет 
Міністрів України затверджувати розмір компенсації за незаконне добування, 

знищення або пошкодження видів тварин, які не занесені до Червоної книги 

України та порядок регламентації розпорядження конфісковаНIlМИ дикими 

тваринами. Крім того, до статті 40 Закону України «Про рослинний світ» 
IlрОПОНУЄТЬСЯ внести доповнення, які закріплюють за Кабінетом Міністрів 

УкраїНІ! повноваження щодо затвердження розміру компенсації за незаконне 

добування, знищення або пошкодження видів РОСЛІІН, занесених до Переліку 

видів рослин, які [Іідлягають особливій охороні на тернторії Автономної 

РеСllубліки Крим, областей, міст Києва і Севастополя. 

Поряд з цим, законопроектом уточнюються законодавчі вимоги щодо 

правила поводження із об'єктами тваринного рослинного світу та 

посилюється відповідальність за порушення природоохоронного законодавства. 

Так, пропонується внести зміни до Кодексу України IlрО адміністраПІВні 

Ilравопорушення: 

- до статті 85-1 (встановивши аДМIНІстрап!Вну відповідальність за 

зберігання, рекламу заборонених знарядь добування об'єктів тваринного або 

РОСЛИННОГО світу, а також за рекламування заборонених знарядь добування 

(збирання) об'єктів тваринного або рослинного світу - у вигляді штрафу на 

громадян від !І'ЯТИ - дев'яти до десяти - двадцяти неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян і на посадових осіб - від ста до двохсот п'ятдесяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян); 

- до статті 88-1 (встановивши адміністративну відповідальність за 

Порушення порядку придбання чи збугу об'єктів тваринного або РОСЛИННОI'О 
світу, правил утримання диких тварин у неволі або в напіввільних умовах -
у вигляді штрафу від тридцяти до ста неОllодатковуваних мінімумів доходів 
громадян з конфіскацією об'єктів тваринного або РОСЛИШІОго світу чи без такої, 

за ті самі дії, ВЧlІнені шодо об'єктів тваРІІННОГО або рослинного світу, які 
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І1среБУВа.І1І1 в межах теРlІторій та об'єктів ItРllродно-заllовіДНОI'О ФОНДУ, 

занесених до Червоної книги України або які охороняються віДІІовідно до 

міжнаРОДНIІХ договорів України - у Вllгляді штрафу від ста до двохсот 

ll'ятнаДЦЯТlІ НСОllOдатковуваНIІХ мінімумів доходів громадян); 

- до статті 160 ВНОСІІТЬСЯ IІравки та уточнення щодо ТОРI'івлі з рук у 

невстановлених місцях та І10СIІЛЮЄТЬСЯ відповідальність за ці дії (встаНОВIІВШИ 

адміністративну відповідальність - у вигляді штрафу від десяти до п'ятидесяти 

неОllодатковуваних мінімумів доходів громадян, а за торгівлю з рук у 

невстановлених місцях промисловими товараМIІ - у вигляді штрафу від 

двадцяти до шестидесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). 

- до ста'ггі 255 (надавати IІраво громадським інспекторам з охорони 

довкілля складати "ротоколи IІрО адміністративні правопорушення 
природоохоронного законодавства). 

У зв'язку із збільшенням розмірів щтрафів за зазначеними вище 

праВОIІОРУШСННЯМИ природоохоронного законодавства (у разі їх виявлення) 

РСа.Іlізація законопроекту Ilризведе до збільшення надходжень до державного 

бюджету від їх СllлаПI. 

Міністсрство фінансів України в експертному висновку зазначає, що 

приіінятгя поданого заКОНОllроекту не вимагатиме додаТКОВIІХ бюджеТНIІХ 

асигнувань та матиме ВI1ЛI1В на доходну частину бюджетів і на виконання 

закону IІрО Державний бюджет України у ноточному бюджетному періоді. 

Крім того, Міністерство фіllансів України зауважує, що громадські 

інспектори не надіJlені законодавством України достатніми 1І0вноваженнями 

для реального протистояння правопорушенням та не забезпечать повноцінного 

фіксування порушень правил ВlІкористання об'єктів тваринного або рослинного 

світу, та утримав ня диких тварин у неволі або в напіввільних умовах, а також 

вжиття заходів адміністративного впливу. Відповідно, Міністерство фінансів 

України не lІідтримує запропоновані зміНІІ, а законопроект в цілому ПРОІІОНУЄ 

доопрацювати. 

На момент розгляду законопроекту висновок Головного науково

експертного управління Аllарату Верховної Ради України відсутній. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону УкраїНІ! про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України (щодо боротьби з браконьєрством) (реєстр. Н!! 2521 а 
від 04.07.2013), поданий народним депутатом України Богословською І.Г. та 
іншими, має опосередкований вплив на показники бюджету (збільшує 

надходження до державного бюджету від сплати штрафів за зазначеними 

праВОllорушеннями 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 

екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків 

Чорнобильської катастрофи. 
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1.2.63. СЛУХАЛИ: 
Інформацію щю проект Закону УкраїНIІ "ро КОРМІІ (реєстр. N!! 2368а 

від 20.U6.20 13), внесениіі Кабінетом Міністрів України. 

Відмітили: 

ВідповідалЬНIІМ за супроводження заКОНОllРОСІПУ є Комітет з 11IIтань 

аграрної 1І0літики та земельних відносин. 

Положення законопроекту унормовують питання, що виникають у 

процесі виробництва та обігу кормів, кормових добавок та преміксів (!ІРІ! 
експорті, імпорті, пакуванні, маркуванні, транспортуванні тощо), крім того, 

lІитання державного управління у сфері Вllробництва та обігу кормів та 

відповідні lІовноваження покладено на Кабінет Міністрів України, а також 

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної 

політики у галузі ветеринарної медицини. 

Крім того, заКОНОllроеІПОМ передбачена відповідальність операторів 

рllНКУ кормів за порущення законодавства про корми, а також шляхом 

доповнення чинного Кодексу України про адміністративні правопорушення 

НОВИМИ статтями 166-21 та 166-22 встановлюється аДМІНІстративна 

відповідальність за порушення вимог законодавства щодо отри І\.!а ННЯ 

документів дозвільного хараІПеру або реєстрації у сфері регулювання 

Вllробництва та обігу кормів, а також за порушення вимог законодавства про 

корми (у вигляді штрафу від 23 до 180 неОllодаткованих мінімумів доходів 
громадян залежно від виду правопорушення). 

Також, пропонується внести зміни до статей 221 та 255 цього Кодексу в 
частині доповнень повноважень районних, раііонних у місті, міських чи 

міськрайонних судів, а також центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини, уповноважених 

підрозділів ветеринарної міліції 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 виявлсння відповідних праВО1l0РУШСНЬ. 

Міністерство фінансів України підтримує прийняля законопроекту та 

зазначає, що реалізація норм IІроекту Закону може призвеС'П1 до збільшення 

надходжень до державного бюджету в зв'язку із запровадженням штрафів за 

порушення законодавства з виробництва та обігу кормів. 

Згідно з узагальнюючим висновком Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України за результатами розгляду в 

першому читанні законопроеІП доцільно направити на доопрацювання. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про корми (реєстр. N2 2368а від 20.06.2013), 
внесений Кабінетом Міністрів України, має опосередкований ВПJlIІВ на 

показники бюджетів (збільшує надходження до державного бюджету від сплати 
штрафів за зазначеними правопорушеннями у разі їх виявлення). 
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Уразі lIРИЙНЯТГЯ віДlIовіДIIOI'О закону він може набираТIІ 'lI1Нності ЗI'ідно 

ІЗ законодаВСТВОl\.I. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної РаДІ! УкраїНІ! з 11І1Тань 

Ю'РЩ1НОЇ IIOJIIТИКlI та земеJIЬНlIХ відноснн. 

1.2.64. СЛУХАЛИ: 
Інформацію 11І10 І1роект Закону України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо посилення відповідальності посадових осіб 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування за порушення 

законодавства у сфері надання адміністративних послуг (реєстр. N~ 2191 а 
від О 1.06.20 13), 1І0даний Кабінетом Міністрів УкраїНІ!. 

Відмітили: 

Головним з lІідготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань законодаВ40l'О забезпечення правоохоронної діяльності. 

Згідно із законопроектом вазначається перелік аДМlНlстраТlIВНllХ 

правопорушень у сфері надання адміністративних послуг суб'єктами надання 

таких НОСЛУГ (їх посадовими особами) та адміністраторами центрів надання 

адміністративних послуг, встановлюється адміністративна віДllовідаJlьність за 

ці порушення та ВJtЗначається розмір штрафу, що накладається на 1І0садових 

осіб у разі в'шнення такого праВОllорушення. 

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що 1101'0 
реалізація не 1І0требує додаткових матеріальних та інших витрат. 

Водночас, у разі виявлення задекларованого правопорушення, виконання 

рішення !ІрО застосування штрафних санкцій може lIрНЗВССТИ ДО збільшення 

надходжень державного та місцеВIІХ бюджетів. 

Міністерство фінансів України підтримує законопроект. 

Крім того, законопроектом вносяться зміни до Кодексу законів про працю 

України щодо встановлення вимог стосовно звільнення посадових осіб 

суб'єктів надання аДМІНІстративних 110СЛУГ або аДМІНІстраТОРІВ у разі 

І/ОВТОРНОГО протягом року норушення НИМИ законодавства у сфері надання 

аДМІНІстративних послуг. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо посилення відповідальності посадових осіб органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування за порушення 

законодавства у сфері надання адміністративних послуг (реєстр. N~ 2191 а 
від 01.06.2013), поданий Кабінетом Міністрів У країни, має опосередкований 
влив на показники бюджету (може призвести до збільшення надходжень 

державного та місцевих бюджетів за умови застосування штрафних санкцій при 
виявленні відповідних праВОlIорушень). 

У разі ІІРИЙНЯТТЯ відповідного закону він може набирати чинності у . . 
теРМІНИ, визначеНІ автором заКОНОlIроекту. 

2. Це рі щення надіслаТ1l Комітету Верховної Ради УкраїНІ! з питань 

законодавчого забезпечення I1раВООХОРОНIІОЇ діяльності. 
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1.2.65. СJlУХAJIИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів У KpaїНlI щодо переобладнання та перепланування ЖI\JIIIХ 

приміщень (реєстр. N!! 25З8а від 05.07.20 ІЗ), 1I0ЩІ.Нllіі Кабінетом Міністрів 

України. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду заКОНОIlроекту є 

Комітет з питань будівництва, містобудування і ЖIIТJlOво-комунального 

І"осподарства та регіональної поліТИКI\. 

ЗаКОНОllроектом передбачається внесення змін до ЖIlТЛОВОГО кодексу 

Української РСР, Кодексу України про адміністративні правопорушення, 

Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» в частині 

нормативного вреГУJlювання відносин між регуляторним органом та суб'єктом 

І'осподарювання, громадянами ЩОДО виконання робіт з переобладнання та 

переПJlанування житлового БУДІІНКУ або приміщення, які не передбачають 

втручання в несучі та огороджувальні конструкції 'ІІІ інженерні системи. 

Зокрема, пропонується: 

ВНКЛЮЧИТlI із етапі 189 Житлового Кодексу Української РСР та із 

етапі 150 Кодексу України про адміністративні правопорушення положення 
щодо відповідальності за самовільне переобладнання та перепланування. 

Зазначене може призвести до змепшення надходжень до місцевих 

бюджетів, оскільки у разі вчинення таких правопорушень адміністративні 

штрафи застосовувалися адміністративними комісіями при виконавчих органах 

сільських, селищних рад (стапя 218 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення) та відповідно ДО пункту 12 частини першої етапі 69 
Бюджетного кодексу України належали до складу доходів загального фонду 

віДlІовідних місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу 

міжбюджетних трансфертів; 

встановити відповідальність за виконання будівельних робіт з 

реконструкції чи капітального ремонту квартири у багатоквартирному 

ЖИТJlUвuму будинку без uтримання документа, який дає право на виконання 

таких робіт, наведення недостовірних даних у такому документі, а також 

експлуатацію квартири після IJровсдення реконструкиії 'ІІІ капітального 

ремонту без прийняпя в експлуатацію. 

Розширення Ilереліку суб'єктів адміністративної відповідальності може 

призвести до збільшення надходжень до загального фонду державного 
бюджету від штрафних санкцій. у разі виявлення відповідних правопорушень, 
оскільки застосовуються органом виконавчої влади, що реалізує державну 

політику з lІитань державного архітектурно-будівельного контролю 

(стаття 244-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та з 

огляду на положення пункту 2З частини другої статті 29 Бюджетного кодексу 
України, згідно з яким кошти від адміністративних штрафів, що застосовуються 

відповідно до закону (крім адміністративних штрафів, що накладаються 
місцеВIІМИ органами виконавчої влади та виконаВЧIІМИ органами місцевих рад 

або уповноважеНI\МИ НИМІ·І в установленому flОРЯДКУ адміністративними 
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КОМIСIЯI\.IИ, що НШlсжать до доходів загального фонду місцеВIІХ бюджетів) 

зараховуються до заПlJlЬНОГО фонду де(1жаВНОI'О бюджету, 

Міністерство фінансів У країни аідтрнмує прийняття заКОНО!lроекту. 

УХВАЛИЛИ: 

І, Проект Закону УкраїНIІ 111'0 внесення змін до деяких законодавчнх 
актів України щодо переобладнання та переllJlанування ЖИШІХ приміщень 

(реєстр, N~ 2538а від 05.07.2013), !lоданий Кабінстом Міністрів України, має 
опосередкований ВЛl!В на 1l0каЗНІІКИ бюджетів (може призвеСТIІ до збільшення 

надходжень державного бюджету за умови застосування штрафних санкцій до 

всіх суб'єктів адміністративної відновідальності ПрИ виявленні відповідних 

IІраВОlюрушень та до зменшення надходжень до місцевих бюджетів). 

У разі ІІРИЙНЯТТЯ відповідного закону він може набllрати чинності у 

терміни, визначені автором законопроекту. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради 

будівництва, містобудування житлово-комунального 

регіональної поліТИКІІ. 

1.2.66. СЛУХАЛИ: 

України з питань 

господарства та 

Інформацію !ІрО нроект Закону УкраїНІ! 11 ро внесення ЗМІН до 

ПодаТКОВОI'О кодексу України щодо зміни статусу плати за 

зеМJIю(реєстр. И!! 2477а від 03,07.2013), поданий народним ДСllутатом України 
Левченком М.О. 

ВідміТИJlИ: 

Відповідальним за розгляд заКОНОllроекту є Комітет з ІІитань податкової 

та митної ІЮJIIТИКlI. 

Законопроектом пропонується плату за землю, яка належить до 

загальнодержавних податків, віднести до місцевих 1І0датків. При цьому 

місцевим радам надається право установлювати плату за землю та 

встановлювати ставки податку за земельні ділянки територіальних громад, у 

розмірі, що не меншс, ніж ставки, передбачені статтями 272-275 Податкового 
кодексу У країни. 

Також законопроектом пропонується зменшити розмір мінімальної 

орендної плати для земель, відмінних від земель сіЛЬСЬКОГОСllодареького 

IІризначення, з трикраТНОl'О до однократного розміру земельного 1І0датку. 

Реалізація такого положення може призвести до зменщення доходів місцевих 

бюджетів. 

Міністерство фінансів України звертає увагу, що відповідно до норм 

Податкового кодексу органам місцевого самоврядування вже надано 

повноваження регулювати ставки земельного податку за земельні ділянки в 

межах населених lІунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено, а 

також розмір орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної 

власності в межах граничних норм. Загалом Мінфін у своєму експертному 

висновку зазначає, що не llіДТРI1МУЄ законопроект. 
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УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України IІрО внесення змін до Податкового кодексу 

УкраїНІ! щодо зміНІ! статусу плати за землю (реєстр. N!! 2477а від 03.07.2(13), 
подаllиіі народним депутатом Україн" Jlевчснком М.О., матиме 

ОllOсередкованиіі вплив на 1I0казники бюджету (може IlрlІЗвести до 

збільшення/зменшення доходів місцевих бюджетів від земельного 

податку/орендної палати за землю у разі встановлення BiДlIOBiДHlIX ставок 

вище/нижче, ніж діючі). 

У разі ПРИЙНЯТТЯ відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з ІІlІтань 

IlОдаткової та митної політики. 

1.2.67. 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 

надання органам місцевого самоврядування права встановлювати обмеження на 

ТОРl'івлю та СІІОЖl1вання алкоголю (реєстр. N2 2533а від 05.07.2013), 1І0даниіі 

наРОДНIІМН депутатами України Шаповаловнм IО.А., Пазиняком В.с. 

Відмітили: 

ВіДlІовідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується передбачити повноваження оргаНІВ 

місцевого самоврядування щодо погодження встановлених суб'єктом 

господарської діяльності режиму роботи Сllеціалізованих магазинів (відділів, 

секцій), що здійснюють роздрібну торгівлю алкогольними напоями, та щодо 

визначення додаткових місць, де забороняється споживання пива, алкогольних 

та слабоалкогольних напоїв, вин столових. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що заКОНОllроект не може бути підтриманий, зважаючи, що ним вносяться 

зміни до закону, який регулює сферу інших правових відносин, та законопроект 

викликає неоднозначність трактування, адже використовує IIОНЯПЯ, які на 

сьогодні законодавчо не визначені. 

УХВАЛИЛИ: 

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

«Про державне регулювання виробництва і обігу СПIlРТУ етилового, коньячного 

і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» щодо надання органам 

місцевого самоврядування права встановлювати обмеження на торгівлю та 

споживання алкоголю (реєстр. N!! 2533а від 05.07.2013), поданий народними 
депутатами України Шаповаловим Ю.А., Пазиняком В.с., матиме 

опосередкований вплив на показники бюджету (може призвести до зменшення 

доходів бюджету від акцизного податку за умови дієвості передбаченого 
законопроектом заходу). 
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Уразі ЩJИЙНЯТГЯ віДIlовіднОІ'О закону він може !lабирати ЧllllНості згідно 

із заКОНО,LЩВСТВОМ. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з ШIТаІlh 

податкової та митної 1I0ніТI1КIІ. 

1.2.68. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про Ilроект Закону про внесення змін до деяких законодаВЧIІХ 

актів УкраїНІ! (ЩОДО забеЗIlечення беЗIlечної експлуатації сіЛЬСЬКОГОСIIO)..lарської 

техніКІІ) (peccTp.N22609a від 18.07.2013), поданий народними )..lепутатами 

України Івахівим сл., Єремеєвим І.М., Мартиняком с.В. та Jlабазюком сл. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з ПlІтань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом "рО!lОНУЄТЬСЯ щляхом внесення змін до Кодексу Україн!! 

!ІрО адміністративні IJраВОllорушення, законів України «Про систему інженерно

технічного забезпечення aJ'РОI1РОМИСЛОВОГО КОМІІлексу» і «Про дорожній рух» 
ПОСИJlИЛI адміністраТIІВНУ відповідальності за невиконання вимог інспекторів 

сільського госнодарства та відмінити обов'язковий технічний огляд техніЧНIІХ 

засобів для агропромислового KOMIIJleKcy. 
Снід відмітити, що збільшення штрафних санкцій за невиконання 

законних вимог іНCllекторів сільського господарства щодо усунення порушень 

нормативних актів ЩОДО еКСllлуатації машин та актів з охорони праці під час Їх 

еКСПJlуатації або створення !!ерешкод для діяльності цих органів (з 3-14 
неОllодаткованих мінімумів доходів громадян до 5-15 неОllодаткованнх 

мінімумів доходів громадян) може IІрІІзвеСТl1 до збільшення надходжень до 

державного бюджету у разі виявлення відповідних праВОIlорушень та 

застосування санкцій, передбачених законопроектом, про ЩО також відзначає 

Міністерство фінансів України. 

В той же час, Міністерство фінансів у своєму експертному висновку 

висловлює ряд зауважень до даного законопроекту та зазначає про необхідність 

його ДООllрацювання. 

На момент розгляду законопроекту висновки Головного науково

експертного Уllравління Апарату Верховної Ради України не надійшли. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України (щодо забезпечення безпечної експлуатації сільськогосподарської 

техніки) (реєстр. N22609a від 18.07.2013), поданий народними депутатами 

України Івахівим СЛ., Єремеєвим І.М., Мартиняком с.В. та Jlабазюком с.п., 

має опосередкований ВІІЛИВ на показники бюджету (збільшує надходження у 

разі виявлення відповідних правопорушень та застосування санкцій, 

передбачених законопроектом). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чннності згідно 

ІЗ законодавством. 

2. ие рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з ШШlНЬ 
заКОIЮЩ1ВЧОI'О зuбеЗ!!СЧСIJIІЯ правоохоронної діЯJlьності. 
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1.2.69. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону Українн про внесення змін до 

КРl1міНЗJІЬНОІ'О кодексу України (щодо ПОСІIJIСНlISl покарання за УМlІсне 

вбивство ІІрН обтяжуючих обстаВIІІШХ) (рсєстр. N!! 2351 а від 19.06.2(13), 
ІІоданий народним дспутатом України Москалсм Г.Г. 

ВідміТИJlИ: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом передбачено внести зміни до статей 69 та 115 
Кримінального кодексу України (ДЗJІі - Кодекс). 

Так, у частині другій статті 115 НрОПОНУЄТЬСЯ встановити покарання у 
вигляді ІІозбавлення волі на 15 років (у чинній редакції - від 10 до 15 років) або 
довічного позбавлення волі за злочини, передбачені цією статтею. Зокрема, за 

умисне вбивство двох або більше осіб; МaJІОлітньої дитини або жінки, яка 

завідомо для винного переБУВaJІа у стані вагітності; заручника або викраденої 

людини; вчинене з особливою жорстокістю; вчинене способом, небезпеЧНI1М 

для життя багатьох осіб тощо. 

Крім того, змінами до статті 69 Кодексу не поширюється, передбачсне 
цією статтею IІризначення більш м'якОІ'О покарання, за злочини, IІсреJIічені у 

частині другій статті 115 Кодексу. 
Запровадження передбачених законопроектом норм матиме 

опосередкований вплив на показники бюджету та може збільшити витрати 

державного бюджету (в частині видатків на утримання засуджених в установах 

виконання покарань) у зв'язку із збільшенням строків позбавлення волі 

засуджених (при умові виявлення відповідних правопорушень та в ЗaJІежності 

від покарання, що застосовуватимуться), 

У експертному висновку Міністерства фінансів України не висловлено 
зауваження до законопроекту. 

Згідно з узаГaJІЬНЮЮЧИМ висновком Головного науково-експертного 

управління законопроект за результатами розгляду у першому читанні доцільно 
віДХИЛIlТИ. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до КриміНaJІЬНОГО кодексу 
України (щодо посилення покарання за умисне вбивство при обтяжуючих 

обставинах) (реєстр. N!! 2351 а від 19.06.2013). подаНIІЙ народним депутатом 

України Москалем r.r., має опосередкований вплив на показники бюджету 
(збільшуючи витрати державного бюджету при умові виявлення відповідних 
правопорущень). 

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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1.2.70. СЛУХАЛИ: 
Інформацію IІрО Ilроект Закону У країНІ! IІрО внесення змін до Кодексу 

У країни про аДМНlІстраТl!вні правопорушення щодо встановлення 

віД!lовіДШlьності у сфері дозвіJlЬНОЇ CIICTeMII (реєстр. NQ 251 І а від 04.07.2013), 
IIОДЮIIIЙ наРОДНIІМ ДСllугатом України 3арубіНСЬЮІМ 0.0. 

8ідміТИJIН: 

ВіДllовідальним за су"роводження законопроекту є Комітет з питань 
законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Проект закону lІередбачає внесення змін та ДОІІОвнень до статей 190, 191, 
192, 193 КоДсксу України ІІрО адміністративні Ilравопорушення з мстою 

ІІоширення штрафних санкЦ1И, передбачених такими статтями, на 

IlраВОllорушення, 11013 'язані з недотриманням громадянами IlОрЯДКУ IІридбання, 
зберігання, носіння, перевезення, передачі іншим особам або ІІродажу, 

ухилення від РСШlізації, порушення строків реєстрації (перереєстрації) 

пристроїв віТЧИЗНЯIІОІ'О виробництва для відстрілу ІІатронів, СІІОРЯДЖСНІІХ 
гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядаМ!l 

несмертельної дії. 

З огляду на викладене, заКОНОІІроект матиме опосередкованиіі ВПНИВ на 

ІІокаЗНИЮІ бюджету, збільшуючи надходження державного бюджету від 

штрафних санкцій за вишезазначені нововведені правопорушення (при умові 

виявлення відповідних праВОllорушень та в залежності від санкцііі, ЩО 

застосо в увати м утьс я ). 
За eKClIepTНlIM ВІІСНОВКОМ Міністерства фінансів У країНІі реШlізація 

положень законопроекту може збіЛЬШllТИ доходну частину державного 

бюджсту у зв'язку З ІІоширенням відповідальності у Вllгляді штрафів на 

влаСНIІКlВ пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу паТРОНІВ, 

споряджених гумовими чи аналогічними за СВОЇМІІ властивостями металЬЮIМИ 

снарядаМІІ несмертельної дії, за недотримання встановлсних І1раВIІЛ та ПОРЯДКУ. 

На думку Мінфіну, веЛlІчина ВІІJIIІВУ на доходну частину буде ЗШlежати від 

кількості ІlраВОІІОРУШСНЬ. 

Мінфін не заlIеречує щодо прийняття законопроекту. 

На момент РОЗI"JIЯДУ заКОНОlIроекту від Головного науково-експертного 

управління АІІарату Верховної Ради України висновок не надііішов. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення ЩОДО встановлення відповідальності у сфері 

дозвільної СlІстеми (реєстр. N2 2511 а від 04.07.2013), поданий народним 

депугатом України Зарубінським 0.0., має опосередкований ВПЛІІВ на 

Ilоказники бюджету (збільшуючи надходження дсржавного бюджету при умові 

виявлення відповідних праВОІІарушень та в залежності від санкцій, що 

застосовуватимуться ). 
У разі ІІриlrняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 
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2. Це рішеlll/Я надіслати Комітету Верховної Радн УкраїНIІ з lIитань 

законодав'юго забезпсчення правоохоронної діяльності. 

1.2.71. СЛУХАЛИ: 
Інформацію IlрО llpoeKT Закону України щю центра.Jlізованс lІостачання 

гарячої ІЮДИ (реєстр. N2 2244а-1 від 21.06.2013), подаННІ! наРОДНIІМ депутатом 
України Сальдо В.В. та іНШIlМИ. 

Відмітили: 

ГОЛОВНИМ з lІідготовкн і 1І0переднього розгляду законопроекту є KO~liTeT 

з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального ГОСIlодарства та 

регіональної 1І0ліТIІКН. 

Законопроект, як зазначається у пояснювальній заПllсці до нього, 

розроблено з метою законодавчого врегулювання та формування праВОВІІХ 

засад розвитку сфери централізованого постачання гарячої води. 

Для досягнення цієї мет!\ законопроект визначає, зокрема: 

правовий статус суб'єктів здійснення господарської діяльності з 

централізованого постачання гарячої води та споживачів, їх права, обов'язки та 

відповідальність; 

!lравові засади державного регунювання, контролю, повноважень органів 

державної влади та місцевого самоврядування у сфсрі центр,шізовnного 

постачання гарячої води; 

договірні взаємовідносини надава'lів та споживачів відповідних послуг; 

положення щодо стандартизації, нормування, контролю якості та обліку 

гарячої води. 

Визначаючи [JOрядок формування та встановлення тарифів на послуги з 

централізованого постачання гарячої води, передбачається, що у разі 

встановлення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у 

сфері комунальних І10СЛУГ або органом місцевого самоврядування тарифів на 

послуги з централізованого постачання гарячої води НИЖЧИМИ за розмір 

економічно обфунтованих витрат на їх виробництво, ріЗНI\ЦЯ відшкодовується 

З державного та відповідного місцевого бюджету В НО РЯДКУ, встановленому 

Кабінетом Міністрів України. 

Такий порядок відшкодування відповідає чинному Закону України 

«Про житлово-комунальні [ЮСJlУП!» та реалізується за рахунок і в ~!ежах 

відновідних бюджетних призначень державного та місцевих бюджетів. 

Міністерство фінансів України вважає прийнятгя законопроекту 

доцільним. При цьому, звертає увагу, що законопроект новннен бути 

опрацьований Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово

КОМУllального господарства і НаціошUlЬНОЮ комісією, що здійснює державне 

регулювання у сфері комунальних послуг, яким відповідно до пункту 160.3 
Національного плану дій на 2013 рік щодо внровадження Програми 

економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, 

конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом 

Президента України від 12.03.2013 Р N~128/2013, ДОРУ'lено підготувати проект 
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Закону України шодо I3l1Значення 111РЯЧОЇ !ЮДІ! як окремої товарної l1РОДУКЦll, 

врегулювання НОрЯДКУ їі ностача!!!!я та ВlІзначення вартості. 

УХВAJIИЛИ: 

І. Проект Закону України про централізоване l!остачаНI!Я !'арячої ВОДІ! 

(реєстр. N22244a-1 від 21.06.2013), ноданий народним депутатом У краї~ш 

Сальдо В.В. та іншими, має опосередкований внлив на показники бюджетів 

(може ПРlІЗвеСТIІ до збільшення видатків державного та місцевих бюджетів за 
умови необхідності відшкодування різниці між встановленим тарифом та 

економічно обфунтованими ВJlтратами на Вllробництво відповідних ПОСЛУГ). 

У разі прийняття віДJlовідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

будіВНlІцтва, містобудування ЖИТЛОВО-КОМУНaJ!ЬНОГО ГОС!lодаретва та 

регіональної політики. 

1.2.72. СЛУХАЛИ: 
Інформацію щодо проекту Закону України нро внесення змін до деЯКJlХ 

законодаВЧI!Х актів (щодо новодження з підходами нід час їх перевезення), 

(реєстр. N~ 2598а від 16.07.2013), ноданий народними депугатаМIІ Українн 

Долженковнм О.В. та Києм с.В. 

Відмітили: 

ГОJlОВНIІМ з підготовки та !Іопереднього розгляду закононроекту є 

Комітет з нитань еКОJlогічної lJолітики, природокористування та Jlіквідацїі 

наслідків Чорнобильської катастрофи. 

Законопроект снрямовано на зниження негативного вппиву відходів на 

навколишнє природне середовище та здоров'я громадян. 

З цією метою передбачається внесення змін до: 

Закону УкраїНІ! «Про відходи», встановивши вимоги до перевезення 

великогабаРИТНIІХ та ремонтних відходів - виключно спеціально обладнаНIІМИ 

траНСПОРТНIІМИ засобами; 

Кодексу України IlрО адміністративні IІравопорушення, зокрема, в частині 

підвищення розміру адміністративних штрафів за порушення вимог щодо 

поводження з відходами фізичними особами-підприємцями, посаДОВИМIІ 

особами СllеціaJlізованих підприємств, які здійснюють діяльність У такій сфері. 

При цьому, розгляд справ та накладання адміністративних стягнень, складання 

протоколів про порушення 1І0РЯДКУ поводження з відходами під час їх 

транспортування ПРОІІОНУЄТЬСЯ передати органам ВНУТРІШНІХ справ. 

Реалізація запропонованих ЗМІН дО Кодексу IlрО аДМІНІстративні 

Ilравопорушення може прювести до збільшення доходної частини державного 

бюджету за рахунок зростання надходжень від адміністративних штрафів у разі 

виявлення ВIДIIОВIДННХ правопорушень. 

Однак, IJ IlОрушення частини першої статті 27 Бюджетного кодексу 

України та частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради України до 

законопроекту не надано НaJlежне фінансово-економічне обгрунтування 
(включаЮЧIІ віДllOвідні рО'3рахункн). 
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!VIiHicTt:PCTBO фінаllсін України не ЗaJlере'IУЄ щодо Ilриilняття З<lЗначсного 

законопроекту. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону УкраїНІ! про внесення змін до деяких заКОllодан'І!!Х 

актів (щодо lIоводження з відходами під час їх перевезення) (реєстр. NQ2598a 
від 19.07.2(13), поданий народними депутатами Україн!! Долженковим О.В. та 
Києм с.в., має опосередкований вплив на показНИЮ! бюджету (може пршнеСТI! 

до збільшення доходів державного бюджету за умови виконання штрафних 
санкцій за відповідні правопорушення). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з ПlІтань 

екологічної !!олітики, IlрироДокористування та ліквідації наСJ!lДЮВ 

Чорнобильської катастрофи. 

1.2.73. СЛУХАЛИ: 
Інформаuію про проект Закону України про внесення змін до деяких 

закон!в України з питань декларування наявних обсягів цукру та 

відповідальності за аДМIНJстративні пранопорушення у Ц!ll сфері 

(percTp.NQ2318a відI8.0б.2013), !!оданий народним депутатом Україн!! 

Жеребнюком В.М. 

Відмітили: 

ВіДlювідапьним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

аграрної !!олітики та земельних відносин. 

Законопроектом пропонується внести зміни до закоНІН УкраїНІ! 

«Про державне регулювання виробющтва і реалізації цукру» та Кодексу 

Українн про адміністративні праВОIlорушення, визначивши набрання їх 

чинності з І січня 2014 року. Зокрема, положення законопроекту визначають 
декларування залишків цукру суб'єктами господарювання (за чинною 

редакцією - суб'єктами підприємниuької діяльності). Водночас, у Законі 

України «Про державне регулювання виробниuтва реалізації цукру» 

запропоновано застосовувати заходи адміністративної відповідальності згідно 

закону, при цьому виключивши норму щодо стягнення штрафів за рішенням 

суду до місцевого бюджету за місцем реєстрації такого суб'єкта. 

Шляхом ДОІювнення чинного Кодексу УкраїНІ! про адміністративні 

правопорушення новою статтею 164-17 I!рОПОНУЄТЬСЯ запровадити 

адміністративну відповідальність lІосадових осіб суб'єктів господарювання за 

ненодання або несвоєчасного подання суб'єктами господарювання деклараuії 

!ІрО наявний обсяг цукру, що lІеребуває у їх власності, чи зазначення у 

деклараuії неповних або недостовірних даних (у вигляді штрафу на 

відповідальних посадових осіб від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян); ті самі дії, вчинені понторно протягом року після 

накладення адr..ННlстративного стягнення за одне з IІравопорушень (у вигляді 

штрафу на відповідальних посадових осіб вІД двохсот до п'ятисот 

НСОl!одатковуваних мінімумів доходів громадян). 
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Також, "РОПОIlУЄТЬСЯ ДОІІОВІІІІТИ цеіі Кодекс статтею 238-5 В 'laСТlІні 
повноважень органів державного контролю за декларуванням наявних обсягів 
цукру щодо РОЗІ'ЛЯДУ справ про адміністраТlІвні правопорущення, нов 'язані з 
порушенням законодавства у сфсрі декларування цукру lІередбuчених 

статтею 164-17 ЦЬОГО Кодексу. 
У зв'язку з посиленням віДІІовідальності за порушення, псредбачені у 

заКОНОllроекті, його прийнятгя ВlІливатиме на доходну частину державного 

бюджету від СПJlaТН штрафів за зазначеними правопорушеннями у разі їх 

виявлення та залежно від санкцій, що застосовуватимуться при цьому 

зменшуючи такі надходження до місцевих бюджетів. 

Міністерство фінансів YKpaїНlI в межах компетенції піДТРIІМУЄ прийняття 

заКОНОIlРОСКТУ та зазначає, що реалізація положень законопроекту впливатиме на 

дохідну частину Державного бюджету України, llроте визначити вартісну 

веЛIІЧИНУ ВIIJШВУ неМОЖЛIІВО через відсутність фінансово-економічних 

розрахунків. 

На момент розгляду заКОНОllроекту висновок Головного науково

еКСllертного управління Апарату Верховної Ради України відсутній. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України IІрО внесення змін до деяких законів УкраїНІ! з 

питань декларування наявних обсягів цукру та відповідальності за 

адміністративні tlраВОllорушення у цій сфері (реєстр. N~ 2318а від 18,()б.20 13), 
поданий народним деllутатом України Жеребнюком В.М., має опосередкований 

вплив на показники бюджетів (збільшує надходження до державного бюджету 

від снлати штрафів за зазнаLІеними IІравопорушеннями У разі їх виявлення та 

залежно від санкцій, що застосовуватимуться, при цьому зменшуючи такі 

надходження до місцсвих бюджетів). 

У разі ПРИЙНЯТТЯ відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

аграрної політики та земсльних відносин. 

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

законодавчих актів УкраїНІ! щодо відповідальності за порушення порядку 

утримання собак, котів чи інших тварин (percTp.N!!2580a від 12.07.2013), 
поданий народним деllутатом України Журавським В.с. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом пропонується доповнити новою статтею Кримінальний 

кодекс України, внести зміни до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення та законів України «Про заХIІСТ населення від інфекційних 

хвороб», «l1ро захист тварин від жорстокого новодження» щодо ПОРЯДКУ 

утримання собак, котів чи інших тварин, а також відповідальності за 
ІІОРУШСННЯ такого порядку. Зокрема, ПрОlIOНУЄТЬСЯ: 
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- внести зміни до етапі 154 Кодексу України lІрО аДМlІl1стративні 

JlраВОllорушення (встановивши адміністративну віДlювіДaJlьність за 1І0РУШСННЯ 

пршшл утримання собак. котів 'ІІІ інших тварин - у вигляді lJ(шсрсдження або 

штрафу від п'яти до десяти llеО1l0датковуваНІІХ мінімумів доходів громадян; ті 

самі дії. шо спричинили заподіяння шкоди здоров'ю людеіі або їх майну, а так 

само повторне ІІРОТЯГОМ року вчинення порушення з Чllсла, передбачених 

частиною першою цієї стапі - у вигляді штрафу від десяти до двадцяти п'яти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією тварин); 

- доповнити Кримінальний кодекс У країни новою статтею 2991 
(передбачивши відповідальність за недбалий догляд за собаками чи іншими 

тваринами - у вигляді штрафу від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста 

п'ятдесяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох 

років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на 

той самий строк; ті самі діяння, якщо вони спричинили потерпілому тяжке 

тілесне ушкодження або його смерть - у вигляді обмеження волі на строк від 

трьох до п'яти років або позбавленням волі на строк від трьох до дев'яти років. 

Крім того, заКОllопроектом передбачено внесення змін до законів України 

«Про захист населення від інфекційних хвороб» та «Про захист тварин від 
жорстокого поводження», якими покладено на Кабінет Міністрів України 

розробку та затвердження Правила утримання домаШllіх тварин та диких 

тварин у неволі та напіввільних умовах, а також обов'язковість реєстрації 

тварин у порядку та за переліком, ВlІЗначеним Правилами утримання домаШllіх 

тварин та диких тварин у неволі та напіввільних умовах. 

Реалізація законопроекту призведе до збільшення надходжень до 

державного бюджету від сплати штрафів за зазначеними правопорушеннями у 

разі їх виявлення, а також враховуючи законодавчу IІРО1l0Зllцію шодо 
встановлення терміну покарання (статгя 2991 Кримінального кодексу України) 
до збільшення витрат державного бюджету в частині видатків на утримання в 

установах виконання покарань осіб, винних у заподіянні злочинів. 

Міністерство фінансів України в межах компетенції не заперечує проти 

прийняття законопроекту та зазначає, шо реалізація положень законопроекту 

може призвести до збільшення надходжень до державного бюджету від 

штрафних санкцій та збільшення видатків державного бюджету на утримання 

засуджених до обмеження або позбавлення волі в установах виконання 

покарань за відповідний злочин. Крім того, Міністерство фінансів України 

зауважує, шо загальний обсяг доходів та видатків бюджету залежатиме від 

кількості правопорушників, до яких буде застосовуватися штрафні санкції, 

обмеження або позбавлення волі. 

На момент розгляду законопроекту висновок Головного науково

експертного управління Апарату Верховної Ради України відсутній. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін ДО деяких законодаВLIИХ 

актів України шодо відповідальності за порушення l10РЯДКУ утримання собак, 
котів ЧІІ іНШІІХ тварнн (реєстр. NQ 2580а від 12.07.2013), 11Оданиіі народним 

114 



депутатом України Журавським В.с., має опосередкований ВIlJIJIВ на llОкаЗНIІКIІ 

бюджету (збільшує надходження та ВlІтраш державного бюджету у разі 

виявлення відповідних праВОІІорушень та санкцій, що застосовуватимуться). 

У разі "РІІЙНЯПЯ відповідноr'О закону він має ВВОДІІШСЯ в дію згідно із 

законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезнечення правоохоронної діяльності. 

1.2.75. СЛУХАЛИ: 
Інформацію ПРО проект Закону У країни про внесення змін до статті 12 

Закону України «ПРО екологічний аудит» (реєстр. N!! 2053а від 17.05.20 13), 
поданий Кабінетом Міністрів України. 

ВідміТИJlИ: 

Відновідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

еколоГІЧНОЇ політики, природокористування та ліКВІДації наслІДКІВ 

Чорнобильської катастрофи. 

Законопроектом пропонується внести зміни до статті 12 Закону України 
«Про еКОJIогічний аудит», встановивши ІІроведення обов'язкового екологічного 

аудиту в разі виведення з експлуатації об'єктів, що становлять підвищену 

екологічну небезпеку, а також ліквідації юридичної осоБІ-І, яка володіє ЧІІ 

КОРИСТУЄТЬСЯ такими об'єктами або нровадить види діяльності, що становлять 

підвищену екологічну небеЗllеку, передачі в оренду ціліСlll1Х майнових 

КОМІ]JlСКСlВ державних комунальних ПІДНРИЄМСТВ та організацій, їх 

структурних підрозділів. 

Слід зазначити, що ОСКІльки статтею 24 Закону України 

«Про екологічний аудит» визначено, що фінансування обов'язкового 

екологічного аудиту може здійснюватися за рахунок коштів Державного 

бюджету України або місцевих бюджетів, то реалізація положень 

законопроекту матиме вплив на видаткову частину Державного бюджету 

УкраїНIІ та місцевих бюджетів у разі виникнення необхідності проведення 

обов'язкового еКОЛOl'ічного аудиту. 

Міністерство фінансів України в експертному висновку зазначає, що 

підтримує IІРИІlНЯТТЯ законопроекту. 

Згідно з узагаЛЬНЮЮЧIІМ висновком Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України за результатами розгляду у 

ІІершому читанні законопроект може бути прийнятий за основу з урахуванням 

висловлених зауважень і пропозицій. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до статті І 2 Закону України 
«Про екологічний аудит» (реєстр. NQ 2053а від 17.05.2(13), ноданий Кабінетом 
Міністрів України, має опосередкований вплив на показники бюджету 

(збільшує витраш державного та місцевих бюджетів у разі виникнення 

необхідності проведення обов'язкового екологічного аудиту). 

У разі прийняття відновіДНОГ0 закону він може набирати чинності згідно 
ІЗ законодавством. 
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2. Це рішення наЩСJJати Комітету Верховної Ради України з нитань 

еКOJЮІ'ічної 1l0JJітики, природокористування та ліквідації наслідків 

ЧорнобllЛЬСЬКОЇ катастрофи. 

ГОЛОСУВaJIИ: «зю> - одноголосно. 

2. Про погодження передачі бюджетних призначень та перерозподілу видатків 
державного бюджету, передбачених головним РОЗllорядникам КОШТІв 

державного БЮДЖе1У. 

2.1. СЛУХАЛИ: 
Інформацію заступника Міністра - керівника аIlарату Міністерства 

соціальної поліТИКIІ України Коломійця В.М. IlрО 1І0годження переРОЗІlОділу 

деяких Вllдатків державного бюджету, передбачених Міністерству соціальної 

політики на 2013 рік. 

8jдміТИJIН: 

До Комітету Верховної Ради України з ШlТаllЬ бюджету надійшло 

звернення Міністсрства соціальної ІЮЛІТИКИ України від 04.09.2013р. 

И2 3955/0/1 0-13/04 щодо 1І0годження lІсрерозподілу деяких видатків 

державного бюджету, передбачених Міністерству соціальної ІІОЛІТИЮІ, 

ВІДІІОВІДНО до пункту І розпорядження Кабінету Міністрів YKpaїНlI 

від 21.08.20 13р. И~ 634-р «Про lІерерозподіл деяких видатків державного 

бюджету, Ilередбачених Міністерству соціальної 1l0лішки на 2013 рік». 
Відповідно до частини восьмої cTarгi 23 Бюджетного кодексу України у 

межах загального обсягу бюджетних призначень головного РОЗПОРЯДНlІка 

коштів державного бюджету перерозподіл видатків державного бюджету за 

бюджетними програмами здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів 

Українн, погодженим з Комітетом Верховної РаДIІ України з питань бюджету. 

ВіДJlовідний порядок перерозподілу видатків бюджету затверджено 

постановою Кабінету Міністрів України від 12,01.2011 NQ 18 (із змінами 

від 21.03.2012р. И!! 217). 
Пунктом І розпорядження Уряду від 21.08.2013р. И2634-р встановлено 

здійснити у межах загального обсягу бюджетних ПРlІзначень, передбаLІених 

Міністерству соціальної політики на 2013 рік у загальному фонді держаВНОІ'О 
бюджету, переРОЗllоділ видатків шляхом: 

зменшення обсягу видатків споживання за Ilрограмою 25050 І О 
«Керівництво та управління у сфері соціального захисту інвалідів та ветеранів» 

на 2.025 тис. гривень (оплата праці - 1.076,9 тис. гривень, комунальні послуги 
та енергоносії - 153 тис. гривень); 

збільшення обсягу видатків споживання за програмою 250 І О І О 
«Керівництво та управління у сфері соціальної політики» на 1.670 тис. гривень 
(комунальні послуги та енергоносії - 150 тис. гривень) та встановлення 

видатків розвитку за зазначеною програмою в обсязі 355 тис. гривень. 
У поясненні щодо здійснення заІІропонованого перерозподілу видатків 

державного бюджету, наведеному у матеріалах Міністерства соціальної 

ІЮJІіТНКlІ України, зазначається, що віДІІовідно ДО Указу ПреЗllдента УкраїНIІ 
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від 15.05.20 13р. Н2268 «Про внесення зміни до пункту 4 Положення про 

Міністерство соціальної І10літики України» функції Комісії з шпань діяльності 

підприємств та l'pOMaДCbКlIX ОРПlНізацііі інвалідів (видатки щодо забезнечення 

діяльності якої враховані у BllLlaTKax Державної службl1 з питань інвалідів та 

ветеранів УкраїНl1) покладені на Міністерство соціальної llOліТIІКlI. 

В обl'оворенні шпання взяли участь народні депутати України - члеНJI 

Комітету з питань бюджету ГЄJlЛЄР є.Б., Пресман О.с., елюз Т.Я., а також 

заступник Міністра - керівник аllарату Міністерства соціальної політики 

України Коломієць В.М. 

[OJIOBa підкомітету з IIJпань видатків державного бюджету Пресман О.с. 

вніс l1РОIIОЗllцію підтримаТIІ перерозподіл видатКІВ державного бюджету, 

встановлеНl1Й [[унктом 1 рознорядження Кабінету Міністрів УкраїНІ! 

від 21.08.20 \3р. H~ 634-р. 

УХВАЛИЛИ: 

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

погодити переРОЗllоділ видатків державного бюджету в межах загального 

обсягу бюджетних нризначень, передбачених Міністерству соціальної політики 

на 20 \3 рік у загальному фонді державного бюджету, що ВlІЗначено пунктом 1 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.08.20 13р. H~ 634-р, а саме: 

зменшення обсягу видатків споживання за програмою 25050 І О 
«Керівництво та Уl1равління у сфері соціального захисту інвалідів та ветеранів» 

на 2.025 тис. гривень (оплата праці - 1.076,9 тис. гривень, комунальні 1l0СЛУПІ 
та енергоносії - \53 Т!lС. гривень); 

збільшення обсягу видатків споживання за програмою 250 І О \ О 
«Керівництво та управління у сфері соціальної політики» на 1.670 тис. гривень 
(комунальні послуги та енергоносії - 150 тис. гривень) та встаНОВJlення 

видатків розвитку за зазначеною програмою в обсязі 355 тис. гривень. 

ГолосуваJJИ: «За» - 25, «I1РОТИ» - 1, «утрималось» - 4. 

1.2. СЛYXAJIИ: 
Інформацію заСТУIlНl!ка Міністра - керівника апарату Міністсрства 

соціальної ПОJIітики України Коломійця В.М. IІрО lІогодження переРОЗlIоділу 

деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству соціальної 

політики на 2013 рік. 

ВідміТИJJИ: 

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету надійшло 

звернення Міністерства соціальної політики України ВЩ \2.09.2013 р. 
H~ 10/1 0-13104 щодо погодження перерозподілу деяких видатків державного 
бюджету, передбачених Міністерству соціальної політики, відповідно до 

пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів УкраїШI від 28.08.20 13р. H~ 658-р 
«Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених 

Міністерству соціШlЬНОЇ 1І0ліТИКll на 2013 рік». 
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ВіДІІовідно до частини восьмої сталі 23 Бюджетного кодексу УкраїНІ! у 
межах загального обсягу бюджетних призначень ГОЛОВНОГО РОЗIІОРЯДlшка 

бюджетнпх коштів перерозподіл видатків державного бюджету за БЮДЖСТЮIМIІ 

програмаМlI ЗДІІІСНЮЄТЬСЯ за рішенням Кабінету Міністрів УкраїНІ!, 

1І0ГОДЖСНlIМ з Комітетом Верховної Ради Українп з lІитань бюджету. 

Відповідниil порядок переРОЗllOділу видатків бюджету затверджено 

постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 N!! 18 (із змінами 

від 21.03.20 12р. N!! 217). 
Пунктом І розпорядження Уряду від 28.08.20 13р. N~ 658-р встановлено 

здійснити у межах заГaJІЬНОГО обсягу бюджетних !Іризначень, передбачених 

Міністерству соціальної політики на 2013 рік у загальному фонді державного 
бюджету, перерозподіл видатків у сумі 1.355,7 тис. гривень шляхом зменшсння 
видатків споживання та відповідного збільшення видатків розвитку за 

IІрограмою 2501120 «Розселення та облаштування депортованих кримських 
татар та осіб інших націОНaJlьностей, які були дспортовані з території України». 

У поясненні щодо здійснення запропонованого IlереРОЗlюділу видатків 

державного бюджету, наведеному у матеріалах Міністерства соціЮіЬНОЇ 

політики України, зазначається про необхідність погашення кредиторської 

заборгованості за виконані у 2012 році будівельні роботи зі спорудження житла 
та інженерної інфраструктури для депортованих осіб. 

В обговоренні питання ВЗЯШІ участь народні депутати України - члеНIІ 

Комітету з питань бюджету ГЄJlJlЄР Є.Б., Чорноволенко О.В., Різаненко П.О., 

Пресман о.с., а також заступник Міністра - керівник апарату Міністерства 

соціЮIЬНОЇ політики України Коломієць В.М. 

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

вніс пропозицію підтримати перерозподіл Вllдатків державного бюджету, 

встановлсний пунктом пунктом І розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 28.08.2013р. N!! 658-р. 

УХВАЛИЛИ: 

За наслідками розгляду та керуючись ВИМUI"ами частини восьмої стапі 23 
Бюджетного кодексу України: 

погодити здійснення перерозподілу видатків у межах загального обсягу 

бюджетних призначень, передбачених Міністерству соціальної політики 
на 2013 рік у загальному фонді державного бюджету, у сумі 

1.355,7 тис. гривень шляхом зменшення видатків СlІоживання та відповідного 
збільшення видатків розвитку за програмою 2501120 «Розселення та 
облаштування депортованих кримських татар та осіб інших націОНaJlьностей, 

які були депортовані з території України», що визначено пунктом 1 
РОЗllорядження Кабінету Міністрів України від 28.08.2013р. N!! 658-р. 

Голосували: «за» - одноголосно. 
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2.3. СЛУХАЛИ: 
Інформацію ЗПСТУllНJlка Міністра - ксрівника аJlарату Міністерства освіТIІ 

і науки У країни Дніпрова о.с про ПОГОДЖСІІНН IlеРСРОЗl10ділу деНКIІХ видатків 
дсржаВНОI'L) бюджсту, IlсредбаЧС!llIХ Міністерству освіТІ! і lІаУКIІ ІНІ 2013 рік. 

Відмітили: 

До Комітету Верховної Ради УкраїНIІ з IІІlтань бюджету наЩllШЛО 

звернення Міністерства освіТIІ і науки від 05.09.2013 р. N!! 1110-3210 щодо 
погодження lІерерозподілу деяких видатків державного бюджету, передбачених 

Міністерству освіти і науки, відповідно до пункту 1 розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 28.08.2013 NQ 642-р «Про перерозподіл деяких видатків 
державного бюджету, Ilередбачених у 2013 році Міністерству освіти і науки». 

Комітетом ІІОI·одження перерозподілу видатків державного бюджету за 

бюджеТНIІМИ IlрограмаМI1 в межах запl.!lЬНОГО обсягу бюджетних призначень 

головного РОЗПОРЯДНl!ка коштів державного бюджету здійснюється відвовідно 

до чаСТИНІ! восьмої статті 23 Бюджстного кодексу Українн. Згідно із 
зазначеною ВИМОІ·ОЮ Бюджетного кодсксу У країни псрерозподіл Вl!датків 

ЗДІИСНЮЄТЬСЯ за рішснням Кабінету Міністрів України, 1І0годженим з 

Комітетом Всрховної Ради України з питань бюджсту. Такий порядок 

затверджено Ilостановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 NQ 18 
(зі змінаl\Н1 від 21.03.2012 р. NQ 217). 

Пунктом І зазначеного вище розпоряджсння Уряду встановлсно 

здійснити у межах загального обсягу бюджетних IІризначень, передбачених 

Міністерству освіти і науки на 2013 рік у загальному фонді державного 

бюджету, ІІсреРОЗl10діJl видатків споживання на суму 1500 тис. гр"вень шляхом 
зменшсння їх обсягу за бюджетною IІрограмою 2201120 «Надання позашкільної 
освіти державними позашкільними навчальними заКJlадами, заходи з 

позашкільної роботи, оздоровлення та віДflO'lИНКУ дітей» (з них оплата праці -
11 ОО, 1 тис. гривень) та збільшення Їх обсягу за бюджетною програмою 2201150 
«Підготовка кадрів ВИЩИМИ навчальними закладами І і 1I рівнів акредитації та 
забсзпечення діяльності Їх баз IІраКТИКl1». 

MilliCTepCTBY фінансів доручено після поrrщження зазначеного 

перерозподіJlУ видатків заБСЗllеЧJlТI1 внесення відповідних змін до РОЗIlIІСУ 

державного бюджету. 

В обгрунтуванні шодо зазначсного перерозподілу видатків, наведеному у 

листі Міністерства освіти і науки, зокрема, відмічено про необхідність 

1І0гашення вищими навчальними закладам 11 І І 11 рівнів акредитації 

кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги та енергоносії, 

своєчасного початку опалювального сезону та IІрО наявність скономії коштів за 

бюджетною ПрOl·рамою 220 І 120 «Надання позашкільної освіти державними 
позашкільними навчальними закладами, заходи з позашкільної роботи, 

оздоровлення та віДІJO'ІИНКУ дітей». 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати України - члени 

Комітету з IІl1тань бюджету ГЄJlЛЄР Є.Б., Путілов л.с, елюз т.я., 
Медуниця 0.8., Чорноволенко 0.8., Калетник О.М., Пресман о.с, а також 
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заСТУ[]НIІК Міністра - керіВНIІК аIlарату Міністерства ОСВІТІІ і науки УкраїНІ! 

ДніllРОВ о.с. 

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

вніс пропозицію підтримаТIІ Ilереро·шоділ ВllдаТКIВ державного бюджету. 

встановленИІЇ пунктом І розпорядження Кабінету Міністрів УкраїНІ! 

від 28.О8.2013 N!! 642-р. 

УХВАЛИЛИ: 

За наслідками розгляду та кеРУЮЧ!lСЬ вимогаМIІ частини восьмої статті 23 
Бюджетного кодексу України: 

110ГОДI1ТИ в межах загального обсягу бюджетних призначень. 

передбачених Міністерству освіТIІ і науки на 2013 рік у загальному 

фонді державного бюджету, перерозподіл видатків споживання на суму 

1500 тис. гривень ШJlЯХОМ зменшення їх обсягу за бюджетною 

програмою 2201120 «Надання позашкільної освіти державними !юзашкіЛЬНИJ\fИ 
навчальними закладами, заходи з позашкільної роботи, оздоровлення та 

відпочинку дітей» (з них оплата праці - 11 ОО, 1 ТІІС. гривень) та збільшення Їх 
обсягу за бюджетною програмою 2201150 «Підготовка кадрів ВИЩІІМИ 

навчальними закладами І і II рівнів акредитації та забеЗllечення діяльності їх 
баз практики», що визначено пунктом 1 РОЗl10рядження Кабінету Міністрів 
України від 28.08.2013 N!1 642-р. 

ГОJIОСУВали: <<33» - 27, «проти» - 3, «утрималось» - о. 

2.4. СЛУХАЛИ: 
Інформацію заступника начальника Головного управління розвідки 

Міністерства оборони України Суліми 1.13. та начальника фінансового 

управління Головного управління розвідки Міністерства оборони Українн 

Гурського В.М. про погодження передачі Головному управлінню розвідки 

Міністерства оборони України бюджетних призначень, передбачених 

Міністерству оборони України на 2013 рік. 

ВjдМЇТИJlИ: 

До Комітету Верховної Ради України 1 питань бюджету наДI\ІШЛО 

звернення Головного управлінню розвідки Міністерства оборони Українн 

від 11.09.2013 N!1222/4/l023 щодо погодження передачі бюджетних призначень 
згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 N!1643-p 
«Про передачу у 2() 13 році деяких бюджетних призначень Головному 

управлінню розвідки Міністерства обороню>. 

Комітетом погодження передачі бюджетних призначень від одного 

головного розпорядника бюджетних коштів до другого здійснюється відповідно 

до частини шостої статті 23 Бюджетного кодексу України. Згідно із зазначеною 
вимогою Бюджетного кодексу України передача бюджетних призначень 

ЗДІИСНЮЄТЬСЯ за рішенням Кабінету Міністрів України, погодженим з 

Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. Такиіі порядок 

затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 N!1 18 
(із змінами від 21.03.20 12 N~ 217). 
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Рознорядження Уряду від 28.08.2013 Н2643-р ІІередбачає ЗДlиснення 

І!срсд<}чі бюджетних lIризначснь, І!средба'!еНI1Х у 2013 році Міністерству 

оБОРОНІІ у заІ'aJlЬНОМУ фонді держаВНОІ"О бюджету за бюджстною 

IІрограмою 2\ О І 02() «Забезнечення діяльності Збройних СИЛ Українн та 

підготовка !3ійськ», у сумі 33900 тис. гривень (Оllлата праці) Головному 

УІІравлінню розвідки Міністерства оБОРОНI1 за бюджетною програмою 5961 О І О 
«РозвіДУВaJ!МJa діяльність у сфері оБОРОНI1» (видатки СІІоживання, з НІІХ оплата 

праці - 26000 тис. грнвень) для організації боіlОВОГО застосування органів 

військового управління розвідки та військових частнн розвідки ЗБРОЙНIlХ СІІЛ і 

управління ними !lід 'ШС виконання розвіДУВaJ!ЬНИХ завдань. 

У поясненні щодо здіііснення такого перерозподілу видатків держаВНОІ"О 

бюджету, наведеному у листі Головного управління розвідки Міністсрства 

оборони, зазначено про І1ередачу Управлінню від Міністерства оборони 

функцій щодо організації бойового застосування органів ВlИськового 

управління розвідки та військових частин розвідки Збройних Сил У країНІ! і 

управління НИМІІ від час виконання розвідувальних завдань на виконання 

частини третьої стапі 6 Закону України «Про розвіДУВaJІьні органи України» та 
У казу П резидснта У країНIJ від 26 лютого 2013 року Н2 94/2013. 

В обговоренні питання ВЗЯЛІІ участь народні де!lутати України - члени 

Комітету з питань бюджету Гєллєр Є.Б., Деркач A.JI., Пресман О.с., а Т<lкож 
наЧaJlЬНИК фінансового управління Головного управління розвіДКіІ 

Міністерства оБОРОНIІ України ГУРСЬКІІіі В.М. 

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

вніс ПРОПОЗllцію lІідтримати ПСРСРОЗllоділ видатКІВ державного бюджету, 

встановлениіі пунктом 1 розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 17.07.20 13р. Н5! 585-р. 

УХВAJIИЛИ: 

За наСJlідками розгляду та керуючнсь ВlІмогами частини шостої статгі 23 
Бюджетного кодексу України: 

1І0l"OДИТИ lІередачу бюджетних ПРl1Значень, передбачсних у 20] 3 роні 

Міністерству оборони у загальному фонді державного бюджету за бюджетною 

програмою 21 О 1 020 «Забезнсчення діяльності Збройних Сил У країНIІ та 

підготовка військ», у сумі 33900 тис. гривень (оплата прш\і) Головному 

Уllравлінню розвідки Міністерства оборони за бюджетною програмою 5961 О І О 
«Розвідувальна діяльність у сфері оборони» (видатки споживання, з них оплата 

праці - 26000 тис. гривснь) для організації бойового застосування органів 

військового управління розвідки та військових частин розвідки Збройних Сил і 

управління ними під час виконання розвідувальних завдань, що визначено 

пунктом І розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 Н5! 643-р. 

Голосували: «За» - 29, «проти» - О, «утрималось» - І. 
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2.5. СЛУХАЛИ: 
Інформацію Першого заступннка Міністра еКОЛОI'ії та IІрИрОДНИХ ресурсів 

України Романова М.І. IІрО погодження lІерсдачі бюджетних щшзначень 
Міністерству екології та природних ресурсів у 2() ІЗ році. 

Відмітили: 

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету наДIІІШJlО 

звернення Міністерства екології та природних ресурсів Українн від 03.09.2013 
N!!13161/1I/10-13 та доповне~IНЯ до нього від 12.09.2013 N!!13468111/l0-13 
щодо погодження lІередачі бюджетних призначень віДІІовідно до пункту І 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 N!! 635-р 
«Про lIередачу у 2013 році деяких бюджетних призначень Міністерству 

екології та природних ресурсів». 

Відповідно до частини шостої статті 2З Бюджетного кодексу України 

передача бюджетних IІризначень від одного ГОJlОВНОГО розпорядннка 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 ностановою 

Кабінету Міністрів України від 12.01.201 Ір. N!! І 8 (зі змінами від 21.03.2012 
N!!217). 

Пунктом І розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 
N!! 635-р IІрОIІОНУЄТЬСЯ lІередати Міністерству екології та природних ресурсів 
бюджетні призначення, передбачені у 2013 році Міністерству надзвичайних 

ситуацій за такими бюджетними програмами: 

- 32020 І О «Керівництво та управління діяльністю у зоні відчуження» 
у сумі 5 658,3 тнс. гривень (загальний фонд, видатки споживання 

5 658,3 тис. гривень, з них оплата праці - 4009,8 тис. І'рнвень, комунальні 

послуги та енергоносії - 138,6 тис. гривень); 
- 3202040 «Внески України до Чорнобильського фонду «Укритгя» та до 

рахунку ядерної безпеки ЄБРР» у сумі 81 435,6 ТІІС. ГРlІвень (загальний фонд, 
видатки споживання - 81 435,6 тис. гривень); 

- 3202070 «Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення 
території, що зазнала радіоактивного забруднення» у сумі 4 305,5 тис, гр"вень 
(загальний фонд, видатки розвитку - 4 305,5 тис. гривень); 

- 3202080 «Наукове забезпечення робіт та інформаційні системи щодо 
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи» у сумі 3982,1 тис. ГРlІвень 
(загальний фонд, видатки споживання - 2 774,5 тнс. гривень, з них оплата 

праці - І 926,8 тис. гривень, комунальні послуги та енергоносії 

55,6 тис. гривень, видатки розвитку - І 207,6 тис. гривень); 
- 3202090 «Виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними 

відходами неядерного циклу, будівництво пускового комплексу «Вектор» та 

експлуатація його об'єктів» у сумі 120 168,4 тис. гривень (загальний фонд, 
видатки споживання 3 924 тис. гривень; спеціальний фонд, видатки 

споживання - 49 976,6 тис.гривень, видатки розвитку - 66 267,8 тис.гривень); 
- 3202110 «Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і 

бсзу]l.1ОВlIОГО (обов'язкового) відсеJlення» у сумі 237 393,1 ТІІс. гр"оень 
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(ЗЮ'Шlьниil фонд, Вllдатки РОЗВІІТКУ - 32 393, І ТІІС. гривень; СIlеціШlЬНIІЙ фОНД, 
видатки розвитку - 205 ООО тис. гривень); 

- 3202120 «І lідтримка у безпечному стані енергоблоків та об'єкта 

«Укритгя» та заходи щодо llіДГОТОВКIІ ДО зняття З еКСIlлуатації Чорнобильської 

АЕС» у сумі 72R 271,4 тис. гривень (заГШІьниіі фонд, видатки споживання 
335 24R тис. гривень; спеціШІЬНИЙ фонд, видатки споживання 

322 059,4 тис. гривень, видатки розвитку - 70 964 тис. гривень). 
Пунктом 2 цього розпорядження Кабінету Міністрів України визначено, 

що віДlІовіДШJЬНИМ виконавцем за бюджетними IJрограмаМI1, передбачеНIІМИ 

ІІУНКТОМ І цього РОЗlJорядження, є Державне агентство з управління зоною 

відчуження. 

Пунктом 3 цього розпорядження Кабінету Міністрів України доручено: 
Міністерству екології та природних ресурсів - погодження передачі 

бюджетних призначень, передбаLJеної пунктом І цього РОЗIlорядження, 

з Комітетом Верховної Ради УкраїНІ! з питань бюджету; 

Міністерству фінансів після lJогодження з Комітетом з питань бюджету 

такої передачі бюджетних Іlризначень забезпечити відкрипя Міністерству 

екології та природних ресурсів нових бюджетних програм та внесення 

відповідних змін до розпису державного бюджету. 

Зазначена вище llередача бюджетних призначень здійснюється з J\lетою 

передачі повноважень від Міністерства надзвичайних СlІтуацій до Міністерства 

екології та IIРИРОдНlIХ ресурсІВ на виконання функцій передбачених 

Державному агентству з УllраВJlіння зоною відчуження, що обумовлено 

виконанням Указу Президента України від 24 грудня 2012 року N~ 726/2012 
«Про деякі заходи з оптимізації систем" цеНТРШІЬНИХ органів виконавчої 

влаДІ!)). Цим Указом Президента України визначено, що Міністерство 

наДЗВlIчайних ситуацій реОРJ'анізовується, а діяльність Державного агентство з 

УllраВJlіння зоною відчуження СllРЯМОВУЄТЬСЯ та координується через 

Міністерство екології та природних ресурсів. 

В обговоренні питання ВЗЯЛИ участь народні депутати України - члени 

Комітсту з питань бюджету ГrЛJlfr cn., Снюз тя., Пресман О.с., а також 

Перший заступник Міністра екології та llРНРОДНIІХ ресурсІВ України 

Романов М.І. 

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

ВНІс пропозицію підтримати llереРОЗllоділ видатків державного бюджету, 

встановлений пунктом І РОЗllорядження Кабінету Міністрів України 

від 07.08.20І3 N!! 635-р. 

УХВАЛИЛИ: 

За наслідкам!! розгляду та керуючись вимогами чаСТИНIІ шостої стапі 23 
Бюджетного кодексу України: 

ПОГОДИТИ, визначену пунктом 1 розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 07.08.2013 N~ 635-р, lІередачу Міністерству екології та природних 
ресурсів бюджстних призначень, llередбачених у 2013 році Міністерству 

надзвичайних ситуацій УкраїНІ! за такими бюджетним" програмами: 
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- 32()2() І () «Ксрівництво та УIlравління діяльністю у зоні ВlJlчуження» 
у сумі 5 65Н,3 тис. І'ривень (заГfU1ЬНІІЙ фОНД, в І1J..ЩТКІ І С/lОЖllвання 

5 6SH,3 тнс. гривень, з них Оl1лата IІраці - 4 0О9,Н ТІІС. ГРlІвень, КО1\IУНШІьні 
llОСJlУГИ та енергоносії - 138,6 тис. грнвень); 

- 3202040 «Внески України до Чорнобильського фонду «Укрипя» та до 
рахунку ядерної безпеки ЄБРР» у сумі 81 435,6 ТIlС. I'РIІВСIlЬ (зш'аЛЬНIІП фонд, 
видатки споживання - 81 435,6 тис. гривень); 

- 3202070 «Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення 
території, що зазнала радіоактивного забруднення» у сумі 4305,5 ТlIС. гривень 
(заГfUlьнніі фонд, видатки розвитку - 4305,5 тис. ГРlІвень); 

- 3202080 «Наукове забеЗflечення робіт та інформаційні системи щодо 
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи» у сумі 3 982,1 ТlІС. гривень 
(загальниіі фонд, видатки С/lоживання - 2 774,5 ТIlС. гривень, з них оплата 

нраці - 1 926,8 тис. І'ривень, КОМУНШІЬНl І10СЛУГIІ та енергоносії 

55,6 тис. гривень, видатки розвитку - І 207,6 тис. гривень); 
- 3202090 «Виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними 

відходами неядерного циклу, будівництво пускового комплексу «Вектор» та 

експлуатація ііого об'єктів» у сумі 120 168,4 тис. І'ривень (загалЬНIІЙ фонд, 

видатки споживання 3 924 тис. гривень; спеціfUІЬНИЙ фонд, видатки 

СІІоживання - 49976,6 тис. гривень, видатки розвитку - 66 267,8 тис. гривень); 
- 320211 О «П ідтримка екологічно беЗllечного стану у зонах відчуження і 

безумовного (обов'язкового) відселення» у сумі 237393,1 тнс. гривень 
(загальний фонд, видатки розвитку - 32 393, І тис. гривень; спеціальний фонд, 
видатки розвитку - 205 ООО тис. гривень); 

- 3202120 «Підтримка у беЗllечному стані енергоблоків та об'єкта 

«Укрипя» та заходи щодо підготовки до зняпя з експлуатації Чорнобильської 

АЕС» у сумі 728 271,4 тис. гривень (загаЛЬНJlЙ фонд, видатки споживання -
335 248 тис. гривень; спеціfUlЬНИЙ фонд, видатки споживання 

322059,4 ТНС. гривень, видатки розвитку - 70 964 тис. І'ривень). 

ГО.rJосували: «за» - 28, «ПРОТЮ> - О, «утрималось» - 2. 

2.6. СЛУХАЛИ: 
Інформацію заступника Голови Державного комітету телебачення і 

радіомовлення України KpaBtleHKa Д.В. про погодження перерозподілу видатків 
державного бюджету у межах заГfUlЬНОГО обсягу бюджетних IІризначень, 

передбачених у 2013 році Державному комітету телебачення і радіомовлення 

України у загальному фонді державного бюджету. 

Відміти.rJИ: 

До Комітету Верховної Ради України з шггань бюджету наДIl1ШЛО 

звернення Державного комітету телебачення і радіомовлення від 30.08.2013 р. 
N2 5376/20/6 щодо погодження перерозподілу видатків державного бюджету 
згідно із пунктом І розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 р. 
N2623-p «Про ІІерерозподіл деяких видаткІВ державного бюджету, 

передбачених Державному комітету телебачення і радіомовлення на 2013 рік». 
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Комітетом 11О1'одження перерозподілу Вllдатків державного бюджету за 

бюджетними IІрограмами в межах загaJІы�oгоo обсягу бюджетних призначень 
головного РОЗlІорядника коштів державного бюджету здіі1снюється відповідно 

до частини восьмої стапі 23 Бюджетного кодексу УкраїНІ!. 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 бюджсту. Такпі1 

порядок затверджено ностановою Кабінету Міністрів У країНIІ від 12.01.2011 
N!! 18 (зі змінами). 

Пунктом І розпорядження Уряду від 01.08.2013 р. N!! 623-р встановлено 
здіЙСНИТIІ в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених 

Державному комітетові телсбачення і радіомовлення на 2013 рік у загальному 
фонді державного бюджету, персрозподіл видатків шляхом: 

- зменшення обсягу Вllдатків споживання за програмою 170 1080 
«Виробництво та трансляція телерадіопрограм для державних потрсб, 

збирання, обробка та РОЗlІовсюдження офіційної інформаційної продукції, 

створення та функціонування україномовної версії міжнародного каналу 

«EuГOl1ews» на 5 523,9 ТИС. гривень; 
- збільшення обсягу видатків РОЗВИТКУ за програмою 170 І 020 «Прикладні 

розробки у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та 

інформаційно-бібніОІ'рафічної діяльності, фінансова lІідтримка розвитку 

наукової інфраструктури» на 5 428,9 Т\lС. гривень та видатків споживання за 
програмою 1701170 «Інформаційне та організаційне забезпечення участі 

України у міжнародних форумах, конференціях, виставках та іНШІІХ заходах» 

на 95 тис. гривень. 
Міністерству фінансів доручено після погодження зазначеного 

переРОЗlIоділу видатків забеЗІJечити внесення відповідних змін до розпису 

державного бюджету. 

В обгрунтуванні щодо зазначеного перерозподілу видатків державного 

бюджету, наведеному у матсріaJШХ Державного комітету телебачення і 

радіомовлення, зокрема зазначено про необхідність вирішення питаЮ-lЯ 

фінансового і матеріально-технічного забезпечення заходів і] lІідготовки та 

видання протягом 2013-2020 років 8еликої української еНЦИКЛОIlедії та 

утримання державної наукової установи «Енциклопедичне видаВНIЩТВО», 

вирішення І1итання щодо IЮJ'ашення кредиторської заборгованості Державної 

наукової установи «Книжкова палата Українн імені Івана Федорова» та 

забезпечення проведення у вересні 2013 року ХХ Міжнародного форуму 

видавців у Jlьвові. 

8 обговоренні питання взяли участь народні депутати України - члени 

Комітету з питань бюджету Гєллєр Є.Б., Калетник О.М., Дубнсвич Я.8., 

Медуниця 0.8., елюз Т.Я., Чорноволенко 0.8., Пресман О.С., а також 

заступник Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України 

Кравченко Д.В. 

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

від 01.08.2013 р. Н2 623-р. 

УХJJАЛИЛИ: 

РОЗllорядження Кабінету Міністрів України 

За наслідками розгляду, керуючись вимогами чаСТIІНІІ восьмої стапі 23 
Бюджетного кодексу України: 

погодити здійснення в межах загального обсягу бюджеТНIІХ призначень, 

передбачених Державному комітетові телебачення і радіомовлення на 2013 рік 
у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків, що визначено 
!lУНКТОМ 1 розпорядження Кабінету Міністрів УкраїНIІ від 01.08.2013 р. Н!! б23-р 
шляхом: 

- зменшення обсягу видатків споживання за програмою 170 І 080 
«Виробництво та трансляція телерадіопрограм для державних потреб, 

збирання, обробка та розповсюдження офіційної інформанійної продукції, 

створення та функціонування україllОМОВНОЇ версії міжнародного каналу 

«Eurone\vs» на 5 523,9 тнс. 1"рlІвень; 
- збільшення обсягу видатків розвитку за програмою 170 І 020 «Прикладні 

розробки у сфері засобів масової інформації, КНИГОВl1давничої спраВІ! та 

інФормаційно-бібліографічної діЯJlьності, фінансова підтримка розвитку 

наукової інфраструктури» на 5 428,9 тис. гривень та видатків споживання за 
IІрограмою 1701170 «Інформаційне та організаційне забезпечення участі 

України у міжнародних форумах, конференціях, ВlІставках та інших заходах» 

на 95 тис. гривень. 

Голосували: «за» - ОДНОІ·ОЛОСНО. 

2.7. СЛУХАЛИ: 
[нформацію заступника Голови Державного комітету телебачення і 

радіомовлення України Кравченка Д.В. про погодження передачі Державному 

комітетові телебачення і радіомовлення України бюджетних IІризначень, 

передбачених Міністерству фінансів України у 2013 році. 

Відмітили: 

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету надійшли 

звернення Державного комітету телебачення і радіомовлення України 

від 06.09.2013 Н!! 5520/20/6, від 13.09.2013 Н!! 562[/20/6 та від 17.09.2013 
Н!! 5657/20/6, про погодження зміни щодо передачі бюджетних I1ризначень 

згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 р. Н!! 65б-р 

«Про внесення зміни у додаток 2 до розпорядження Кабінету Міністрів Українн 
від 3 липня 2013 р. Н!! 472». 

Комітетом погодження передачі бюджетних призначень здійснюється 

відповідно до частини шостої етапі 23 Бюджетного кодексу України. Згідно із 
зазначеною вимогою Бюджетного кодексу України передача бюджетних 

призначень державного бюджету здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів 

УкраїНІІ, погоджеНIІМ з Комітетом Верховної Ради Укrаїни з питань бюджету. 
Такий порядок затверджено постановою Кабінету Міністрів УкраїНІ! 
від 12.01.20 II Н!! 18 (зі змінами від 21.03.2012 Н!! 217). 
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Вищезазначеним розпорядженням Кабінету Міністрів України ШЛЯХОI\I 

внесення змін у додаток 2 до РОЗllOрядження Кабінету Міністрів УкраїНІ! 

від 03.07.2013 .N2 472-р «Про llереРОЗllоділ деяких видатків та передачу 

БЮДЖСТlІl1Х [JРИЗШ1ЧСНЬ, передбачених у 2013 році Міністерству фінансів» 

(із змінаlvНI) конкретизуються напрями передачі бюджетних IІрrtЗl!ачень 

Державному комітетові телебачення і радіомовлення України, попередньо 

llереданих за рахунок коштів бюджетної програми 3511090 «Державні 

канїТаІlьні видатки, що розподіляються Кабінетом Міністрів України, в тому 

числі будівництво сучасного ліКУВa.J[ьно-діаГНОСПIЧНОІ·О КОМlIлексу 

Національної дитячої Сllеціалізованої лікарні «Охматдип), реконструкція і 

розширення Національного інституту раку, будівництво спортивних споруд з 

штучним льодом, Ilридбання меДIlЧНОГО автотранснорту та медичного 

обладнання, підтримка реформування СlІстеми охорони здоров'я», без зміни 

суми такої передачі. 

Так, даним розпорядженням Уряду пропонується Сllрямуватн кошти 

Державному комітетові ТСJ[сбачення радіомовлення у загаJlьніil сумі 

20 І 700 тис. грн для: 
- здійснення трансляції 

Національної телеКОМllанії 

122 752,6 тис. l·рН; 

сигналу державних телерадіокомпаній, зокрема 

та обласних телерадіокомпаній в обсязі 

- виконання НаціОНa.JlЬНОЮ телекомпаНІЄЮ міжнародних зобов'язань 

псред Європейською мовною спілкою в обсязі 25 471,8 тис. грн; 
- придбання прав Національною телекомпанією на телевізійну трансляцію 

для забезпечення висвітлення ЗИМОВИХ Олімнійських ігор 2014 року та літніх 
ОліМІlіііСЬЮIХ ігор 2016 року в обсязі 21 ооо Т!lС. грн; 

- забезпечення технічного нереоснащення державних телерадіокомпаній, 

придбання відповідного обладнання в обсязі 24 090 тис. грн; 
- проведення капіТa.JlЬНОГО ремонту, облаштування приміщень державних 

телерадіокомнаній в обсязі 7 600 тнс. грн; 
погашення кредиторської заборгованості Чернівецькою обласною 

державною телерадіокомпанією за придбане у 2012 році обладнання, взятої на 
облік органами Казначеііства" в обсязі 785,6 тис. гривень. 

В обrрунтуванні щодо зазначеного перерозподілу видатків державного 

бюджету, наведеному у матеріаІІаХ Державного комітету телебачення і 

радіомовлення, зокрема зазначено про Сllрямування коштів на придбання 

обладнання, технічне переоснащення, здійснення капітального ремонту і 

облаштування приміщень НаціОНаІlЬНОЇ радіокомпанії України, Державних 

телерадіокомпаній «Всесвітня служба « Українське телебачення 

радіомовлення» та «КУЛЬТУРЮ>, Київської державної регіональної 
телерадіокомпанії, Львівської обласної державної телерадіокомпанії. Крім того, 

надано [lОяснення щодо нсобхідності передбачення коштів на виконання 

міжнародних зобов'язань перед ЄВРОllеііською мовною С[Jілкою для 

висвітлення зимових Олімпійських ігор 2014 року та літніх Олімпійських ігор 
2016 року. 

Поряд з цим, зважаючи, що передача бюджетних призначень за рахунок 

коштів бюджстної IІрограМIІ 3511090 здійснюється в межах видатків РОЗВИТКУ, 
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то ,а'значене необхідно врахувати ПрlІ ВИКОРlІстnнні відповідних бюджетних 

коштів, тобто всі заХОДl1 Державного комітету телебачення і радіомовлення, що 

виконуватимуться в межnх коштів, встановлених розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 01.08.2013 р. N~ 656-р, ~JaЮТЬ IІсрсдбачаТІІ IІроведення 

виключно видатків розвитку. 

В обговоренні питання ВЗЯJ\lI участь народні депутати України 

Гєллєр Є.Б" Калетник О.М., Чорноволенко 0.13., Медуниця 0.13., Ilресман О.с., 
а також заступник Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення 

України Кравченко Д.В. 

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

вніс пропозицію Ilідтримати псредачу бюджетних ПРlІЗна'lень, встановлену 

розпорядженням Кабінету Міністрів У країНІ! від 01.08.2013 р. N2656-p «Про 
внесення змін у додаток 2 до розпорядження Кабінету Міністрів УкраїНIІ від 
03 липня 2013 р. N2 472». 

УХВАЛИЛИ: 

За наслідкаМIІ розгляду та керуючись вимогами частини шостої статті 23 
Бюджетного кодексу України: 

([огодити здійснення в межах загального обсягу Вllдатків розвитку за 

загаЛЬНIІМ фондом державного бюджету, передбачених Міністерству фінансів у 

2013 році за бюджетною програмою 351 1090 «Державні капітальні видатки, що 
розподіJIЯЮТЬСЯ Кабінетом Міністрів УкраїНІ!, в тому 'шслі будівництво 

сучасного JIlкувально-діаГНОСТИЧНОI'О комплексу HauioHa.JlbHOЇ дитячої 

спеціалізованої лікарні «Охматдит», реконструкція і розширення 

НаціОНa.JIЬНОГО інституту раку, будівництво спортивних споруд з штучним 

льодом, придбання медичного автотранспорту та медичного обладнання, 

підтримка реформування системи охорони здоров 'я», передачу бюджеТНIІХ 

IІризначень Державному комітетові тепебачення і радіомовлення У країни з 

урахуванням конкретизації напрямів використання бюджетних коштів, як 

визначено розпорядженням Кабінету Міністрів У країНІ! від 01,08.2013 р. 
N!! 656-р «Про внесення змін у додаток 2 до рОЗllорядження Кабінету Міністрів 
України від 03 липня 2013 р. N2472». 

Голосували: «за» - одноголосно. 

3. СЛYXAJШ: 
Інформацію заступника Голови Центральної виборчої комісії 

Усенко-Чорної Ж.l. ІІРО проект Закону України про внесення змін до Закону 

України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» (реєстр. N!! 3150 
від 30.08,2013), поданий народним депутатом України Гєллєром СБ. 

ВїдміТИJIН: 

Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2013 рік)} розроблено з метою: 
- врегулювання шпання погашення заборгованості за виконані роботи із 

створення та забезпечення функціонування СlІстеми відеОСllостереження, 
вщеО'33!IIIСУ і траНСЛЯllії зображення для СllOстерсжсння ,а ОРП1НI,аЦlЄЮ 
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проведення голосування та lІідрахунку голосів на ЗВI1'шііннх вибор'шх 

дільницях під час І1роведення внборів народних деllугатів УкраїНІ! 28 жовтня 
2012 року, 

- фУНКllіонування Державного реєстру виборців, 
- організації підготовки та проведення І1роміжних або 1І0ВТОРНИХ виборів 

народних деllутатів України в окремих одномандатних виборчих округах у разі 

їх І1ризначення у 2013 році. 
Слід зазначити, що станом на І січня 20] 3 року Центральна виборча 

комісія мала заборгованість за ВlІконані роботи із створення та забезпечення 

функціонування системи відеОСIlостереження, відеозапису і трансляції 

зображення для спостереження за організацією проведення голосування та 

підрахунку голосів на звичайних виборчих дільницях під час Ilроведення 

Вllборів народних денутатів УкраїНІ! 28 жовтня 20\2 року в обсязі 

31 781 тис. гривень. 
У зв'ЯЗКУ з тим, що Законом України «Про Державний бюджет України 

на 2013 рік» видатки на погашення вищезазначеної заборгованості не БУЛI! 

lІередбачсні Центральній виБОРLlій комісії, Кабінет Міністрів України для 

часткового врегулювання цьоl"O питання РОЗllорядженням від 12.06.2013 р. 
Н2417-р здійснив У межах загального оБСЯI'У бюджетних призначень, 

передбачених Центральній виборчій комісії на 2013 рік у загальному фонді 

державного бюджету, lіеРСРОЗliоділ видатків споживання у сумі 11 209 тис. грн 
щляхом зменщсння їх обсягу за програмою 6731010 «Керівництво та 

управління у сфері проведення виборів та референдумів» та збільшення їх 

обсягу за І1рограмою 673] 020 «І Іроведення виборів народних депутатів 

України». 

При цьому, зазначеним розпорядженням Кабінет Міністрів України 

ДОРУЧІІВ Міністерству фінансів ІІід час Ilідготовки проекту закону про внесення 

змін до Закону Українн «Про Державний бюджет України на 20]3 рік» 

передбачити збільшення обсягу видатків Центральній виборчій комісії для 

компенсації видатків на погащення вищезазначеної заборгованості. 

Крім того, Президент України ДОРУЧИВ Кабінету Міністрів України 

вирішити питання виділення додаткових кощтів Центральній виборчій комісії у 

сумі ] 7 МЛН грн для забезнечення діяльності Центральної виборчої комісії та 
функціонування Державного реєстру виборців. 

Поряд з тим, за розрахунками Центральної виборчої комісії на 

організацію підготовки та І1роведення проміжних або повторних виборів 

народних депутатів України R окремих одномандатних виборчих округах у разі 

їх призначення у 2013 році додатково потрібно 20,6 млн гривень. 
Відтак, для реалізації зазначеного законопроектом пропонується 

збільшити за загальним фондом державного бюджету обсяги бюджетних 

призначень Центральній виборчій комісії на 48 825,4 тис. грн, у тому числі за 
бюджетними ІІрограмаш!: 6731 О] О «Керівництво та управління у сфері 

ІІроведення виборів та референдумів» на 2 700 тис. гривень (видатки 

споживання, з них оплата праці - на 2 ООО тис. грн); 673] 020 «Проведення 
виборів народних депутатів України» на 31 781 тис. гривень (видатки 

СПОЖlllJання); 6731050 «ФункціОIlУIJ[1ННЯ Державного реєстру ВІІборців» 
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на 14344,4 тис. ГР!lвень (Вllдатки СПОЖ!lвання - на 7328,4 ТІІС. гривень, В!lдаТКIІ 
розвитку - на 7 О 16 ТИС. гривень). 

У заКОНОllроекті джерелом 1l0КРIl1ТЯ додаткових В!lдатків заГaJlЬНОГО 

фонду державного бюджету IІрОПОНУЄТЬСЯ ВlІЗна'IIПИ збіJlьшення планового 

обсягу коштів, що перераховуються Національним банком України віДІІовідно 

до Закону Українн «Про Національний банк України» на 411 825,4 тис. гривень. 
Згідно із звітом Державної казначейської служби за січень-серпень Н.р. 

до державного бюджету надійшли такі кошти у сумі 14,7 млрд грн, що на 

5,5 млрд грн більше від плану на відповідний період. 
Отже, положення законопроекту є збалансованими за показниками 

доходів та видатків державного бюджету. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку 

від 05.09.2013 И2 31-07210-02-2/26148 зазначає, що законопроект може бути 

підтриманий, проте висловило окремі зауваження та застереження. 

Головне науково-експертне управління Аllарату Верховної Ради України 

у своєму експертному висновку від 18.09.2013 И2 І 6/3-1280/3150 в цілому 

підтримуючи внесену законодавчу пропозицію, наДаІІО ряд зауважень щодо 

окремих положень законопроекту. 

Слід звернути увагу, що у Верховній Раді України зареєстровано також 

інші проекти законів [ІРО внесення змін до Закону УкраїНІ! «Про Державний 

бюджет України на 2013 рік», тому існує можливість розгляду і IlРИЙНЯ1ТЯ 

таких закононроектів до розгляду даного заКОНОllроекту. 

Відтак, у разі нрийня1ТЯ до розгляду цього законопроекту аналогічних 

законопроектів, потребуватимуть уточнення підсумкові показники доходів і 

видатків державного бюджету у тексті законопроекту (реєстр. И2 3150) та 

додатках до нього відповідно до чинної редакції Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2013 рік)} із урахуванням змін, прийнятих 
Верховною Радою України до розгляду зазначеного законопроекту. 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати України - члени 

Комітету з питань бюджету Чорноволенко О.В., Різаненко П.О., Калетник О.М., 

Пресман О.с., а також заступник Голови Центральної виборчої комісії 

Усенко-Чорна Ж.І., директор Департаменту фінансів соціаІІЬНОЇ сфери 

Міністерства фінансів України ШНИIlКО О.С 

Директор Департаменту фінансів соціальної сфери Міністерства фінансів 

України Шнипко О.С висловив позицію щодо Ilідтримки законодавчих 

пропозицій, викладених у цьому законопроекті. 

Голова ІІідкомітету з питань видаткін державного бюджету Пресман О.С 

вніс пропозицію щодо lІідтримки законопроекту. 

За підсумками обговорення Голова Комітету Гєлжр Є.Б. поставив на 

голосування пропозицію рекомендувати Верховній Раді законопроект 

(реєстр. И"! 3] 50) за результатами розгляду у першому читанні прийняти за 

основу та в цілому як закон із урахуванням необхідності уточнення 

niJtcYt<.IKOBI1X показників доходів і видатків державного бюджету у тексті 

законопроекту та додатках до нього відповідно до чинної редакції Закону 
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України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» із урахуванням Зt>Jін, 

І1РИЇlнятих Верховною Радою України до розгляду зазначеного закононроекту. 

У разі прийняття данОІ"О законопросК1У Комітету з 1ІІ1Т<lНЬ бюджету разом 

з Головним ЮРИДІІЧНИМ Уllравлінням Аllарату Верховної PaДlI ПрИ оформленні 

закону належить внести до тексту і додатках до нього необхідні редакційні та 

техніко-юридичні уточнення, !lов'язані з ухваленим Комітетом рішенням щодо 

цього законопроекту. 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет УкраїНIІ на 

2013 рік» (реєстр. N!! 3150), ноданиіі народним деllутатом У країНІ! 

ГЄЛЛЄРОМ Є.Б., за результатами розгляду у lІершому Чl-lТанні прийняти за основу 

та в цілому як закон із урахуванням необхідності УТО'lнення нідсумкових 
показників доходів і видатків державного бюджету у тексті законопроекту та 

додатках до нього відповідно до чинної редакції Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2013 рік» із урахуванням змін, ПРИЙНЯТІІх 
Верховною Радою України до розгляду зазначеного законопроекту. 

У разі прийнятгя даного законопроекту Комітету з питань бюджету разом 
з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України при 

оформленні закону НaJlеЖИТh внести до тексту і додатках до нього необхідні 

редакційні та техніко-юридичні уточнення, пов'язані з ухваленим Комітетом 

рішенням щодо цього законопроекту. 

ГОЛОСУВ3JIИ: «за» - 28, «проти» - О, «УТРИМaJIОСЬ» - 2. 

4. СЛУХАЛИ: 
Інформацію заступника Голови Антимонопольного комітету УкраїНІ! 

Влада Ф.l. про проект Закону УкраїНІ! «Про внесення зміни до статті 35 
Бюджетного кодексу України» (реєстр. N!! 2750 від 05.04.2013), поданий 

Кабінетом Міністрів України. 

Відмітили: 

Даним законопроектом передбачено доповнити статтю 35 Бюджетного 
кодексу України 'lастиною 'lетвертою, згідно з якою головні РОЗIIОРЯДНИКИ 

бюджетних коштів до бюджетних запитів, які передбачають надання державної 

підтримки суб'єктам господарювання, мають додавати рішення 

Уповноваженого органу з lIитань державної ДОІІОМОГИ / Антимонопольного 
комітету України/ про допустимість такої допомоги, зважаючи на необхідність 

дотримання конкуреНТНIІХ умов. 

НaJlежить звернути увагу на те, що такий законопроект системно 

пов'язаний з іншим урядовим законопроектом про державну допомогу 

суб'єктам господарювання (реєстр. N!! 2749 від 05.04.2013), яким пропонується 
визначити Гlравові засади IІроведення моніторингу державної допомоги 

суб'єктам господарювання, здійснення контролю за допустимістю такої 

допомоги для конкуренції, спрямовані на забезпечення захисту та розвитку 

конкуренції, підвищення прозорості функціонування системи державної 
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ДОПОМОГlI та дотримання міжнародних зобов'язань УкраїНІ! у сфері державної 

ДOJIОI\ЮГИ. 

При цьому, У законопроекті за реєстр. N!! 2750 набрання чинності 

віДlІовідного закону передбачено одночасно із Законом УкраїНІ! «Про державну 

ДОІІОМОГУ суб'єктам господарюванню) (у IІроекті якого за реєстр. N!! 2749 
набрання чинності відповідного закону запропоновано через три роки після 

його опублікування). 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

у своєму експертному висновку (Лl/ст від 27.06.2013 М 16/3-961/2750) відмічає, 
що обраний спосіб внесення змін до бюджетного законодавства не повною 

мірою відповідає вимогам законодавчої техніки, оскільки в положеннях 

законопроекту використовується некоректне посилання на ще не прийнятий 

Закон України «Про державну допомогу суб'єктам господарюванню). Тому 

прийняттю зазначеного законопроекту (реєстр. N!! 2750) має передувати 

ПРИЙНЯТТЯ IІроекту закону IІрО державну допомогу суб'єктам господарювання 
(реєстр. N!! 2749). 

ГНЕУ також звертає увагу, що проектом не визна',ено порядок 

врахування (або неврахування) відповідних ріщень Уповноваженого органу 

з питань державної допомоги при розгляді IІроекту державного бюджету. 

А згідно з ЧИННИМИ вимогами 'ІЗстини першої статті 36 Бюджетного кодексу 
України Міністерство фінансів України на будь-якому етаІІі складання і 

розгляду проекту державного бюджету має ІІРОВОДИТИ аналіз бюджетного 

запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, на предмет його 

відповідності меті, пріоритетності, а також ефективності використання 

бюджетних кощтів, і така норма не містить відповідних вимог щодо рішення 

Уповноваженого органу з питань державної допомоги. 

За узагальнюючим висновком ГНЕУ законопроект потребує 

доопрацювання. 

Міністерство фінансів України згідно з експертним висновком (лист 

від 24.04.2013 М 31-06210-03-2/13146) підтримує прийняття такого 

законопроекту. 

Разом з тим, належить зауважити, що згідно з частиною другою статті 34 
Бюджетного кодексу України Міністерство фінансів України розробляє і 

доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки 

бюджетних запитів, що можуть запроваджувати організаційні, фінансові та інші 
обмеження, яких зобов'язані дотримуватися усі розпорядники бюджетних 

коштів у процесі підготовки бюджетних запитів. На виконання цієї норми 

Бюджетного кодексу України затверджено наказ Міністерства фінансів України 

від 06.06.2012 р. N!! 687 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних 
запитіВ)) Ізареєстрованиіі в Міністерстві юстиції України від 26.06.2012 
N!1/О57/213б91. 

Така норма є необхідною та виправданою з огляду на положення статті 95 
Конституції України щодо прагнень держави до збалансованості бюджету 

України. Отже, у такій інструкції поряд з інщими IІринципами та обмежеННЯМI1 

щодо складання проекту державного бюджету можуть бути передбачені 

положення щодо механізму врахування відповідних рішень Уповноваженого 
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органу з 11І1Тань державної допомоги !ІрИ підготовці бюджеТНIІХ заПlfтів. 

Зазначене дозволить без внесення змін до Бюджетного кодексу України 

вреJ·улювати J\lпання, порушене у законопроекті реєстр. N~ 2750. 
В оБJ·оворенні lJитання взяли участь народні дспугаТIІ України - члени 

Комітету з питань бюджету Гєллєр Є.Б., Атрошенко В.А., Канівець ОЛ., а 

також директор Департаменту фінансів соціальної сфери Міністерства фінансів 

України Шнипко о.с. 

Голова підкомітету з питань удосконалення положень Бюджетного 

кодексу України Атрошенко В.А. зазначив, що необхідно підтримати 

законопроект. 

За нідсумкамн обговорення Голова Комітету ГЄЛЛЄР Є.Б. постаВI!В на 

голосування !JРОJlозицію рекомендувати Верховній Раді законопроект 

(реєстр. N~ 2750) за наслідками розгляду у першому читанні ПрliЙНЯТИ за 

основу, а також доручити Комітету з питань бюджету нідготувати законопроект 

до другого читання та подати його на розгляд Верховної Ради після llРИЙНЯТТЯ в 

цілому Закону України «Про державну допомогу суб'єктам господарювання» 

(відповідного законопроекту за реєстр. N~ 2749). 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України 

«Про внесення змJНИ до статті 35 Бюджетного кодексу України» 

(реєстр. N22750), поданий Кабінетом Міністрів України, за наслідками 

розгляду у першому 'ппанні прийняти за основу, а також доручити Комітету з 

питань бюджету підготувати законопроект до другого читання та подати його 

на розгляд Верховної Ради України після прийняття в цілому проекту Закону 

України «Про державну допомогу суб'єктам господарювання» 

(реєстр. N22749). 

Голосували: «ЗЮ> - 29, «протю) - О, «утримались» - І. 

5. РіЗllе. 

5.1. СЛУХАЛИ: 
Інформацію народного депутата України - члена Комітету з питань 

бюджету Ландика B.l. про заходи України щодо захисту вітчизняних 

товаровиробників. 

Відмітили: 

Перспективи розвитку світової економіки погіршуються. В Україні на 

недостатньому рівні вживаються заходи на виконання доручення Президента 

України Януковича В.Ф. щодо імпортозаміщення. 

На даний час С/lостерігаються фінансово слабкі позиції вітчизняних 

банківських установ та значні боргові зобов'язання у вітчизняних компаній. 

Зниження експорту товарів на територію Російської Федерації та МИТНОГО 

союзу може ПОГЛllБИТIІ 1l0гіршення ситуації, що створилася. 
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Загалом підтримуючи курс України на євроінтеl11ацію та ВІІХОДЯЧІІ із 

ситуації, що склалася належить '3ауваЖIІТIІ таке. 

У ході еКСIІОРТНИХ поставок у серпні 2013 р. українські підприємства 

зіткнулися із змінаМIІ у процедурі МНПЮl'О оформлення вантажів митними 

органаМIІ Російської Федерації, які повністю відповідають ЧІІННОМУ 

російському законодавству, але призводять до значних додаткових ВlІтрат 

товаровиробників-експортерів і ускладнюють eKcllopT українських товарів до 
Митного Союзу, а саме: 

а) Федеральна митна служба Росії (ФМС) внесла до переліку «РIlЗIІКОВИХ» 

всіх українських товаровиробників; 

б) у відповідності з системою управління ризиками перевіряються ризики 

недостовірного декларування митної вартості - додаткове забезпечення сплати 

митних платежів; 

в) призначається проведення криміналістичної митної еКСllертизи, 

дослідження сертифіката СТ] - строком від] до 6 місяців в центральному 
експертно-криміналістичному митному управлінні ФМС Росії (м, Москва), 

г) призначається проведення додаткової експертизи недостовірних даних 

про загальні оБСЯl1і ХП - додаткове забезпечення складе lІодвійну суму 

від мита; 

д) проводиться повний обшук продукції з розпакуванням і зважуванням, 

Внаслідок цього відбувається значне відволікання обігових коштів 

українських товаровиробників, ІІОДОВЖУЮТЬСЯ терміни поставок товарів 

СlIоживачам, що може призвести до повної втрати ринку Митного союзу для 

вітчизняних виробників та негативно впливатиме на обсяги виробництва. 

Виходячи з вище зазначеного є підстави вважати, що в серпні 20] 3 р. 
була проведена репетиція процедур, які застосовуватимуться після піДПllсання 

Україною договору про асоціацію з Європейським Союзом, 

Народним депутатом Ланди ком В.l було запропоновано членам Комітету 

підтримати таке рішення Комітету: «З метою недопущення негативних 

наслідків для українських виробників, вважаємо за доцільне здійснити наступні 

«Симетричні» заХОдlI, спрямовані на імпортозаміщення і реальний захист 

вітчизняних товаровиробників: 

]. Міністерству економічного розвитку і торгівлі негайно направити до 

штаб квартири СОТ своїх представників для узгодження процедури митного 

оформлення, ідентичну процедурі РФ, 

2. Верховній Раді ввести протягом двох місяців (за погодженням із СОТ) 
мита, аналогічні митам РФ. 

3. Кабінету Міністрів України, Національному банку України розробити 
та впровадити програму дієвої державної кредитної підтримки експортерів, 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати України - члени 

комітету з питань бюджету Гєллєр Є.Б., Атрошенко КА., МихаllЬЧИШИН Ю.А., 

Ландик B.l, 

Зважаючи на повноваження Комітету, Голова Комітету запропоновував 

уточнену редакцію запропонованого рішення (до якої народний депутат 
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Атрошенко В.А. вніс поправку). Таке рішення було нідтрнмане більшістю 

народних деІІутатів - членів Комітету з lllIтань бюджету. 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендуватн Кабінету Міністрів України: 

І) ДОРУЧllТИ Міністерству економічного розвитку і торгівлі України 

терміново направити до штаб-квартири СОТ уповноважених представників 

МІНІстерства для узгодження процедури митного оформлення товарів, 

ідентичної нроцедурі, що застосовується у Російській Федерації; 

2) у місячний строк внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції 
щодо встановлення ставок мита, аналогічних ставкам мита, які діють на 

території Російської Федерації, забезпечивши узгодження таких пропозицій з 

СОТ; 

З) спільно з Національним банком України розробити та запровадити 

дієву програму державної кредитної l1іДТРI1МКИ вітчизнян~rх товаровиробників. 

ГОJIОСУВали: «ЗЮ) - 28, «ПРОТlf» - О, «УТРИМaJlOСЬ» - 2. 

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

Висновку Рахункової палати про виконання Державного бюджету України за 

перше l1івріччя 20 ІЗ року. 

Рахункова палата відповідно до вимог статей 6, 7 та 22 Закону України 
«Про Рахункову rraJШТУ» та статті 11 О Бюджетного кодексу України 110дає 

Верховній Раді України висновки та пропозиції щодо стану використання 

коштів державного бюджету за підсумками кожного кварталу. 

Рахункова ПaJIата IІроаналізувала виконання державного бюджету за 

перше півріччя 20 ІЗ року та l1ідготувала Висновок про виконання Державного 
бюджету України за перше півріччя 20 ІЗ року. Копії затвердженого Колегією 
Рахункової палати Висновку роздано народним депутатам України - членам 

Комітету 16.09.20 IЗр. 
Узагальнюючий висновок Колегії Рахункової палати такий: 

І. Скорочення в умовах падіння інвестиЦlИНОЇ привабливості і 

недостатнього банківського креДlІтування ділової активності та значно нижчий 

від врахованого при затвердженні державного бюджету індекс зростання 

СІІОЖИВЧИХ цін не сприяли виконанню державного бюджету. 

2. Доходи державного бюджету становили 162,7 млрд грн, що на 

О,З млрд грн або 0,2 відс. менше, ніж у першому півріччі 2012 року. Рівень 
виконання річного плану доходів державного бюджету у звітному періоді 

становив 4З,7 відс., що на 2,8 відс. пункту нижче від середньої частки доходів 
першого півріччя у річному ЇХ обсязі в 2009 - 2012 роках, що збільшує ризики 
невиконання державного бюджету за 20 ІЗ рік загалом. 

3. Видатки державного бюджету проведені в сумі 185,4 млрд грн, з яких 
поточНІ видатки - 179,5 млрд грн, або 96,8 відс. загального обсягу. При 

невиконаННІ плану ДОХОДІВ ЗЮ·aJIЬНОГО фонду державного бюджету на 
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0,7 млрд грн, або 0,5 відс., план видатків ЗaJlЬНОГО фонду не виконано на 

13,9 млрд гр!! або 7,7 відсотка. 
Обсяг наданих з державного бюджету трансфертів збільшився 110рівняно 

з пеРШI1М півріччям минулого року на 4,3 млрд грн або 8,7 відс., а ЇХ частка у 
доходах місцевих бюджетів зросла на 0,7 віде. пункту - до 52,3 відсотка. 

4. У першому півріччі 2013 року державний бюджет виконано з 

дефіцитом у сумі 22,7 млрд грн, ПрИ цьому загальний фонд - з дефіцитом 

24,6 млрд грн, що менше плану звітного періоду на 32,7 відс. і річного обсягу 

на 44,7 відс., спеціальний фонд - з профіцитом 1,9 млрд грн ПрИ запланованому 
річному дефіциті в сумі 9,1 млрд гривень. 

5. Фінансування державного бюджету здійснено переважно за рахунок 
надходження коштів від державних заflозичень у сумі 77,2 млрд грн, які в 

2,2 рази lІеревищили витрати на погашення державного боргу. У результаті 
державний борг з початку року зріс на 40 млрд грн., або на І О відс., - до 

439,2 млрд гривень. Загальний обсяг державного і гарантованого державою 

боргу збільшився до 545, І млрд гривень. 
Витрати на погашення й обслуговування державного боргу збільшилися 

порівняно з першим півріччям 2012 року на 5,3 млрд грн. або на 12 відс., - до 

49,8 млрд гривень. 
6. Зважаючи на економічний спад і суттєві відхилення макроекономі'IНИХ 

ноказників від врахованих при затвердженні державного бюджету на поточний 

рік та стан виконання державного бюджету у звітному періоді, необхідно 

вживати заходів щодо активізації економіки і пошуку додаТКОВIІХ джерел 

наповнення бюджету. Вказані заХОдll сприятимуть формуванню реалістичних 

показників державного бюджету і на 2014 рік. Крім того, нагальним є 

зменшення централізації ресурсів у державному бюджеті для максимального 

розширення дохідної бази місцевих бюджетів за рахунок збільшення частини 

загальнодержавних податків, що до них зараховується. 

Голова Комітету з питань бюджету Гєллєр Є.Б. рекомендував народним

депутатам України - членам Комітету з питань бюджету взяти вказані 

матеріaJ1И до відома та врахування в роботі (насамперед, при здійсненні 

моніторингу виконання бюджету у ноточному році). 

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

орієнтовний розклад засідань Комітету з питань бюджету на жовтень 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, етану ІІідготовки ПlІтань до розгляду і 

затверджується на засіданні комітету. 
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Постановою Верховної Ради України від 02.07.2013 N!! 363-VII 
'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 9 і 2З жовтня 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 жовтень 2013 року. 

Голова Комітету Є.Б. Гєллєр 

Секретар Комітету В.В. Шкварилюк 
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