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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 списком) 



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

державного бюджету: 

1) про перерозподіл видатків державного бюджету, передбачених 

Міністерству внутрішніх справ /розпорядження КМУ від 04.09.2013 N~ 675-р/ 
(лист МВС від 17.09.2013 N~ 16035/Лк) 

2) про передачу Раді міністрів Автономної Республіки Крим бюджетних 
призначень, передбачених Міністерству фінансів /розпорядження КМУ 

від 21.08.2013 N~ 737-р/ (лист Ради міністрів АРК від 04.10.2013 N~ 01-07/2262) 
3) про перерозподіл видатків державного бюджету та передачу 

бюджетних призначень Державному управлінню справами (лист ДУС 

від 07.1 0.2013 N~ 01-13108.11161 О) 
4) про передачу Міністерству закордонних справ бюджетних призначень, 

передбачених Міністерству фінансів /розпорядження КМУ від 28.08.2013 
N!! 652-р/ (лист МЗС від 17.09.2013 N~ 212112-927-3460) 

5) про перерозподІЛ видатків державного бюджету, передбачених 

Міністерству економічного розвитку і торгівлі /розпорядження КМУ 

від 21.08.2013 NQ 628-р/ (лист Мінекономрозвитку від 16.09.2013 
N~ 2906-01/32148-03) 

6) про перерозподіл видатків державного бюджету, передбачених 

Міністерству охорони здоров'я /розпорядження КМУ від 11.09.2013 N~ 702-р / 
(лист Мінохорони здоров'я від 24.09.20 13 N~ 09-0111525/29317) 

7) про перерозподіл видатків державного бюджету, передбачених 

Міністерству культури /розпорядження КМУ від 14.08.2013 N~ 627-р/ (лист 
Мінкультури від 07.09.2013 NQ 1922115-4110-13) 

8) про перерозподіл видатків державного бюджету, передбачених 

Міністерству культури /розпорядження КМУ від 28.08.2013 N2659-p/ 
(лист Мінкультури від 10.09.2013 N2 1934115-4110-13) 

9) про перерозподіл видатків державного бюджету, передбачених 

Міністерству культури /розпорядження КМУ від 11.09.2013 NQ 705-р/ (лист 
Мінкультури від 23.09.2013 NQ 2011115-3110-13) (питання включено до порядку 
денного додатково за пропозицією народного депутата Пресмана О.с.) 

І О) про перерозподіл видатків державного бюджету, передбачених 

Міністерству оборони /розпорядження КМУ від 14.08.2013 NQ 685-р/ (лист 

Міноборони від 19.09.2013 N2 22017320) 
3. Про підготовку до другого читання проекту Закону України про 

внесення зміни до статті 6 Закону України «Про Державний бюджет України на 
2013 рік» (реєстр. N22476a). 

4. Про проект Закону України про внесення зміни до статті 6 Закону 
України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» (щодо фінансового 

забезпечення реалізації міжнародних проектів «Циклон-4» та створення 

Національної системи супутникового зв 'язку (реєстр. N~ 3175 від 03.09.20 J 3), 
поданий народним депутатом України Омельченком вл. 

5. Про проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про 
Державний бюджет України на 2013 рік» щодо погашення заборгованості за 
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енергетичні ресурси (реєстр. N~ 3057 від 23.09.2013), поданий народним 

депутатом України Мартовицьким А.В. 

6. Про проект Закону України про внесення зміни до статті 22 Закону 
України «Про Державний бюджету України на 2013 рік» (реєстр. N!! 3358 від 

04.10.2013), поданий Кабінетом Міністрів України. 
7. Про проекти законів України про внесення змін до Бюджетного 

кодексу України: 

- щодо використання державної частини виробленої продукції відповідно 
до угод про розподіл продукції (реєстр. N!! 3295 від 19.09.2013), поданий 

народним депутатом України Рудьковським М.М. 

- щодо коштів від використання (реалізації) 

виробленої продукції відповідно до угод про 

(реєстр. N!! 3295-1 від 01.10.2013), поданий народним 

Дерев'янком Ю.Б. 

(Розглянуто після питання Ng 2 порядку денного) 

державної частини 

розподіл продукції 

депутатом України 

8. Про проект Закону України про внесення зміни до додатка N~ 3 до 
Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» (щодо 

перерозподілу видатків) (реєстр. N!! 3197 від 05.09.2013), поданий народним 

депутатом України Тедеєвим Е.с. 

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

впливу на показники бюджету та відповідності бюджетному законодавству 

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

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

Регламентом Верховної Ради України і статтею 27 Бюджетного кодексу 

України. 

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

1.1.1. СJIYXAJlИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до статті 4 

Закону України «Про здійснення державних закупівель» (щодо планування 

закупівель для залізничного транспорту) (реєстр. N!! 2154а від 28.05.2013), 
поданий народним депутатом України Шпеновим Д.Ю. 

Відмітили: 

Відповідальним комітетом Верховної Ради України з розгляду 

законопроекту є Комітет з питань економічної політики. 

Законопроектом пропонується доповнити частину першу статті 4 Закону 
України «Про здійснення державних закупівель» нормою щодо здійснення 

закупівель залізничного рухомого складу, послуг з його капітального ремонту 

та модернізації, будівництва і реконструкції об'єктів залізничного транспорту 

відповідно до річного плану або на довгостроковій (п'ятирічній) основі. 
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Головне науково-експертне управління у своєму експертному висновку 

зауважило, що згідно з чинними нормами Закону України «Про здійснення 
державних закупівель» закупівля товарів, робіт та послуг за рахунок державних 

кощтів здійснюється відповідно до річного плану, що є логічним, оскільки 

бюджетні кошти виділяються замовникам на конкретні цілі щорічно з 

відповідного бюджету, які затверджуються на період з 1 січня по 31 грудня 
(частина перша статті 96 Конституції України). Запровадження пропозиції 

щодо здійснення зазначених закупівель на залізничному транспорті «на 

довгостроковій (п'ятирічній) основі» потребуватиме внесення суттєвих змін у 

загальний порядок здійснення процедур закупівель за державні кошти, проте 

проектом такі зміни не передбачені. 

Підприємства залізничного транспорту здійснюють свою діяльність за 

рахунок власних коштів підприємства та бюджетних коштів (у разі їх виділення 

з державного або місцевих бюджетів). 

При здійсненні закупівлі за рахунок бюджетних коштів замовники 

керуються вимогами Бюджетного кодексу України, тобто беруть зобов'язання 

та ЗДJИснюють платежі тільки за наявності бюджетних призначень, 

встановлених законом про Державний бюджет України, про що також зазначає 

Міністерство фінансів України у своєму еКСllертному висновку. 

Таким чином, закупівлі для залізничного транспорту за рахунок 

бюджетних коштів здійснюватимуться відповідно до річного плану закупівель, 

а за рахунок власних коштів підприємства - до річного плану закупівель або на 

довгостроковій (п'ятирічній) основі. З огляду на зазначене, законопроект не 

впливає на показники бюджету, такої думки притримуються також автор 

законопроекту та Мінфін. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до статті 4 Закону України 
«Про здійснення державних закупівель» (щодо планування закупівель для 

залізничного транспорту) (реєстр. N2 2154а від 28.05.2013), внесений народним 
депутатом України Шпеновим Д.Ю., не матиме впливу на показники бюджету. 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності у 

терміни, визначені автором законопроекту. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

економічної політики. 

1.1.2. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України «Про електронну комерцію» 

(реєстр. N2 2306а від 17.06.2013), внесений народним депутатом України 

Бєльковою О.В. та іншими. 

Відмітили: 

Відповідальним комітетом Верховної Ради України з розгляду 

законопроекту є Комітет з питань фінансів та банківської діяльності. 

Законопроект передбачає визначення організаційно-правових засад 

здійснення електронної комерції в Україні та регулювання відносин, що 
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виникають під час укладення й виконання правочинів, вчинених в електронній 
формі із застосуванням інформаційно-телекомунікаційних систем. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що реалізація законопроекту не потребуватиме додаткових видатків з бюджету, 

та вважає можливим прийняття законопроекту за умови його доопрацювання, 

з урахуванням висловлених зауважень. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

підтримує необхідність визначення законодавчих засад здійснення електронної 
торгівлі, однак вважає, що законопроект доцільно повернути на 

доопрацювання. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України «Про електронну комерцію» (реєстр. И!! 2306а 
від 17.06.2013), внесений народним депутатом України Бєльковою о.в. та 

іншими, не матиме прямого впливу на показники бюджету. 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності у 

терміни, визначені автором законопроекту. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

фінансів та банківської діяльності. 

1.1.3. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо посилення соціального захисту дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа (реєстр. И!! 2534а 

від 05.07.2013, народні депутати України Шаповалов Ю.А., Пазиняк В.с.). 

1.1.4. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (щодо спрощення 

порядку складання та подання фінансової звітності для суб'єктів 

мікропідприємництва) (реєстр. И!! 3138 від 29.08.2013, народний депутат 

України Васюник І.В.). 

1.1.5. Проект Закону України про внесення змін до статті 54 Закону 
України «Про вищу освіту» щодо першочергового забезпечення гуртожитком 

студентів вищих навчальних закладів - громадян України (реєстр. И!! 3060 
від 07.08.2013, народний депутат України Марцінків Р.Р.). 

1.1.6. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо забезпечення інвалідів автомобілями) (реєстр. И!! 3047 
від 02.08.2013, народний депутат України Дерев'янко Ю.Б.). 

1.1.7. Проект Закону України про внесення змін до статті 45 Закону 

України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» (щодо 

збереження лікарської таємниці) (реєстр. И!! 3058 від 06.08.2013, народний 

депутат України елюз Т.Я.). 

1.1.8. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України у зв'язку з прийняттям Закону України «Про зайнятість 

населення» (реєстр. И!! 3114 від 22.08.2013, Кабінет Міністрів України). 

5 



1.1.9. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» (щодо діяльності 

з обігу наркотичних засобів) (реєстр. Ng 3129 від 28.08.2013, Кабінет Міністрів 
України). 

1.1.10. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо управління об'єктами державної власності (реєстр. Ng 3107 
від 21.08.2013, Кабінет Міністрів України). 

1.1.11. Проект Закону України про внесення змін до статті 778 
Цивільного кодексу України (щодо вдосконалення положень у сфері найму 

(оренди) (реєстр. Ng 3070 від 12.08.2013, народний депутат України 

Яценко А.В.). 

1.1.12. Проект Закону України про внесення змін до деяких законів 

України щодо упорядкування аДМІНІстративних послуг, які надаються 

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (реєстр. N!! 3144 
від 29.08.2013, народний депутат України Святаш дя.). 

1.1.13. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо вдосконалення правового регулювання гаранТlИ 

(реєстр. N!! 2142а від 24.05.2013, народний депутат України Петренко П.Д.). 

1.1.14. Проект Закону України про внесення змін до статті 59 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо забезпечення 

поіменного голосування депутатів місцевих рад (реєстр. N!! 3097 від 16.08.2013, 
народний депутат України Вознюк Ю.В.). 

1.1.15. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 
«Про житлово-комунальні послуги» (щодо укладення договорів) 

(реєстр. N!! 2555 (доопрац.) від 23.07.2013, народний депутат України 

Соль вар Р.М.). 

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

підприємницької діяльності фізичних осіб-пі~приє.мціR (реє.стр. NQ 2410 
(доопрац.) від 23.08.2013, Кабінет Міністрів України). 

(у зв'язку із поданням суб'єктом законодавчої ІНІЦіативи 28.08.2013 
нової редакції законопроекту за реєстр. М 241 О (дооnрац.) рішення Комітету з 
питань бюджету не надСWlати профільному Комітету, а залишити у справі 

цього законопроекту.) 

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

підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців (реєстр. N!! 2409 
(доопрац.) від 23.08.2013, Кабінет Міністрів України); 

(У зв'язку із поданням суб'єктом законодавчої ІНІЦіативи 28.08.2013 
новоїредакції законопроекту за реєстр. М 2409 (дооnрац.) рішення Комітету з 
питань бюджету не надСWlати профільному Комітету, а залишити у справі 

цього законопроекту.) 
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1.1.18. Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 
У країни щодо ветеранів та ветеранських організацш (реєстр. N'.! З151 
від ЗО.08.20 ІЗ, народний депутат України Кальцев с.Ф.). 

1.1.19. Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 
України (щодо врегулювання окремих питань оподаткування операцій з 

реорганізації (створення юридичної особи) шляхом виділу) (реєстр. N'.! 3038 
від 30.07.2013, народний депутат України Васюник 1.8.). 

1.1.20. Проект Закону України про внесення змін до Регламенту 

Верховної Ради України (щодо приведення процедури призначення на посади 

та звільнення з посад) (реєстр. N2 2559а від 05.07.20IЗ, народний депутат 

України Соболєв с.В.). 

1.1.21. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо вступу на державну службу та службу в органах місцевого 

самоврядування (реєстр. N'.! 2З4За від 19.06.2013, народний депутат України 
Порошенко П.О. та ін.). 

1.1.22. Проект Закону України про внесення зміни до статті 265 
Кримінального кодексу України щодо добровільної здачі радіоактивних 

матеріалів (реєстр. N2 3081 від 14.08.2013, Кабінет Міністрів України). 

1.1.23. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо залучення громадськості до законотворчого процесу 

(реєстр. N'.! 2585а від 12.07.2013, народний депутат України Журавський В.с.). 

1.1.24. Проект Закону України про внесення змін до статті 18 Закону 
України «Про вибори народних депутатів України» (щодо зміни меж 

одномандатних виборчих округів) (реєстр. N'.! 3069 від 12.08.20 ІЗ, народний 
депутат України Яценко А.8.). 

1.1.25. Проект Закону України про внесення змін до деяких законів 

України (щодо вдосконалення процедури внесення законопроектів, проектів 

інших актів на розгляд Верховної Ради України) (реєстр. N'.! 3106 від 20.08.2013, 
народний депутат України Слюз т.Я.). 

1.1.26. Проект Закону України про внесення змін до деяких законів 

України щодо початку щорічного навчального року у навчальних закладах 

(реєстр. N2 ЗІ 05 від 20.08.2013 народний депутат України Терьохін с.А.). 

1.1.27. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про зерно та ринок зерна в Україні» (щодо оптимізації формування зернових 

ресурсів України) (реєстр. N~ 3140 від 29.08.2013, народний депутат України 
Пилипенко ВЛ.). 

1.1.28. Проект Закону України про внесення змін до деяких законів 

України щодо державного регулювання ринку засобів захисту рослин 

(реєстр. N2 ЗО08 від 23.07.2013, народний депутат України Пилипенко ВЛ.). 

1.1.29. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів У країни (щодо охорони атмосферного повітря) (реєстр. N2 З] зо 
від 28.08.2013, народний депутат України Головко В.А. та ін.). 
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1.130. Проект Закону України про якість і безпечність харчових яєць 

(реєстр. Н!! 2295а від 13.06.2013, народний депутат України Шаблатович О.М.). 

1.131. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про статус депутатів місцевих рад» та Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні}> щодо особистого голосування депутата на 

пленарних засіданнях ради, засіданнях постійної комісії та інших органів ради 

(реєстр. Н!! 2296 (доопрац.) вІД 28.08.2013, народний депутат України 

Махніцький 0.1.). 

1.132. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів щодо комітетів Верховної Ради України (реєстр. Н!! 2433а від 27.06.2013, 
народний деllутат України Карпунцов В.В.). 

1.133. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до статті 229 

Податкового кодексу України щодо деяких питань виробництва біоетанолу 

(реєстр. Н!! 3123 від 27.08.2013), поданий Кабінетом Міністрів України. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань 1І0даткової 

та митної l10літики. 

Законопроектом пропонується, зокрема: 

- виключити норму щодо затвердження Кабінетом Міністрів України 

переліку виробників біоетанолу; 

- заборонити одночасне виробництво та зберігання спирту етилового на 

територіально відокремлених підрозділах ПІДприємств, ЯКІ виробляють 

біоетанол. 

Згідно з пояснювальною запискою реалізація положень законопроекту 

дозволить спростити дозвільну систему у сфері виробництва біоетанолу, що 

сприятиме розвитку виробництва біоетанолу та біопалив в Україні. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що підтримує законопроект, та вважає, ЩО запровадження норм законопроекту 

прямо не впливатиме на доходну частину бюджетів та виконання державного 

бюджету у 2013 році. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до статті 229 Податкового 
кодексу України щодо деяких питань виробництва біоетанолу (реєстр. Н'! 3123 
від 27.08.2013), поданий Кабінетом Міністрів України, не матиме прямого 

впливу на показники бюджету. 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

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

1.1.34. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодаВЧIlх. 
актів України (ЩОДО удосконалення законодавства щодо протидії нелеІ'альнііі 



міграції) (реєстр. N~ 2367а від 20.06.2013, народний депутат України 
Ступак 1.1.). 

1.1.35. Проект Закону України про внесення змін до деяких законІВ 

України щодо уповноважених підроздІЛІВ органів внутрішніх справ із 

профілактики правопорушень серед дітей (реєстр. N~ 3065 від 09.08.2013, 
народний депутат України Мірошниченко Ю.Р.). 

1.1.36. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про адвокатуру та адвокатську ДІЯЛЬНІсть» щодо адвокатської мантії 

(реєстр. N!! 1115 (доопрац.) від 30.07.2013, народний депутат України 

Москаль Г.Г). 

1.1.37. Проект Закону України про внесення змін до Кримінального 

процесуального кодексу України (щодо невизнання доказами суб'єктивних 

думок та неперевірених показань з чужих слів) (реєстр. N~ 2112 (доопрац.) 

від 30.07.2013, народний депутат України Москаль Г.Г.). 

1.1.38. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про особисте селянське господарство» щодо розвитку сільського зеленого 

туризму (реєстр. N!! 2530а від 04.07.2013, народний депутат України Буш ко І.І. 
та ін.). 

1.1.39. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про ефективне використання 

паливно-енергетичних ресурсів (реєстр. N!!3071 від 12.08.2013), внесений 

Кабінетом Міністрів України. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки. 

Законопроект передбачає удосконалення законодавства в сфері 

регулювання відносини, пов 'язаних з використанням паливно-енергетичних 

ресурсів суб'єктами господарювання та громадянами, і спрямований на 

забезпечення Їх ефективного використання. Так зокрема, заКОНОllроектом 

визначаються: 

- повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері ефективного використання паливно-енергетичних 

ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних 

видів палива в частині розроблення державних цільових програм у сфері 

ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів; включення 

підприємств, YCTa�-ІОВ та організацій до Державного реєстру підприємств, 

установ, організацій, які здійснюють розроблення, впровадження та 

використання енергоефективних заходів та енергоефективних проектів; 

забезпечення проведення державної експертизи в порядку, встановленому 

Кабінетом Міністрів України; надання адміністративних послуг згідно з 

переліком, визначеним законом; створення та забезпечення функціонування 

системи енергетичного аудиту; 
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- повноваження інших центральних органів виконавчої влади у сфері 

ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів в частиНІ 

розроблення і погодження проектів державних цільових програм у сфері 

ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів у відповідній галузі 

національної економіки, проведення моніторингу виконання таких програм; 

- повноваження місцевих органів виконавчої влади у сфері ефеКТІІВНОГО 

використання паливно-енергетичних ресурсів в частині розроблення проектів 

цільових програм ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів у 

відповідному регіоні, забезпечення виконання таких програм; 

- повноваження районних та обласних рад у сфері ефективного 

використання паливно-енергетичних ресурсів в частині затвердження цільових 

програм ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, які 

включені до програм економічного та соціального розвитку Автономної 

Республіки Крим, областей, районів на короткостроковий період, проведення 

моніторингу виконання таких програм. 

Крім того, законопроектом визначається, що державна підтримка в сфері 

ефективного використання паливно-енергетичних рссурсів може надаватися 

шляхом: 

- фінансування державних цільових програм у сфері ефективного 

використання паливно-енергетичних ресурсів; 

- компенсації відсотків за банківськими кредитами, наданими суб'єктам 

господарювання для ЗД1l1снення енергоефективних заходів у порядку, 

встановленому Кабінетом Міністрів України; 

- стимулювання суб'єктів господарювання, які здійснюють 

енергоефективні заходи та/або виробляють на території УкраїНІ! 

енергоефективні товари, зокрема шляхом надання їм податкових, митних пільг, 

державних гарантій. 

Також, законопроектом встановлюються особливості процедури 

проведення енергетичної експертизи та аудиту, а саме строки проведення таких 

процедур та видачі відповідних висновків, терміни дії таких висновків тощо. 

Прикінцевими положеннями законопроекту визначається таким, що 

втратив чинність Закон України «Про енергозбереження», більшість норм якого 

знайшло відображення у законопроекті, що розглядається. 

Слід зазначити, що реалізація вищезазначених положень законопроекту 

здійснюватиметься за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, які 

щорічно передбачаються на забезпечення діяльності центральних та місцевих 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, що мають 

повноваження у сфері ефективного використання паливно-енергетичних 

ресурсів, та на проведення органами влади (бюджетними установами) 

енергетичних заходів. 

Міністерством фінансів України даний законопроект підтримується. 

На момент розгляду законопроекту висновки Головного науково

експертного управління Апарату Верховної Ради України не надійшли. 
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УХВАЛИЛИ: 
1. Проект Закону України про ефективне використання паливно

енергетичних ресурсІВ (реєстр. N~ 3071 від 12.08.2013), внесений Кабінетом 

Міністрів України, не матиме впливу на показники бюджету 

(реалізовуватиметься у межах витрат бюджету, передбачених на здійснення 

енергетичних заходів). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки. 

1.1.40. Проект Закону України про визнання таким, що втратив чинність, 
Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

виробництва та використання моторних палив з вмістом біокомпонентів» 

(реєстр. N~ 3145 від 30.08.2013, народний депутат України Єремеєв І.М.). 

1.1.41. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про альтернативні види палива» (щодо уточнення строків рекомендованого та 

обов'язкового додавання в автомобільні бензини біоетанолу) (реєстр. N23146 
від 30.08.2013, народний депутат України Івахів СЛ.). 

ЗаКОllоnроекmu, як; lІе мають впливу ІІа nоказllики бюд:нсету, 

але потребують узгод:нсеllНЯ з бюд3ІСєтuuм заКОllодавством 

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

законодавчих актів України щодо удосконалення функціонування мережі 

автомобільних доріг України (реєстр. N~ 2515а (доопрац.) від 20.08.2013), 
поданий народним депутатом України Канівцем ОЛ. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань траНСIlОрТУ та зв 'язку. 

ЗаКОНОllроектом пропонується внести ЗМІНИ дО законів України: 

«Про автомобільні дороги», «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про місцеві державні адміністрації» та «Про Раду міністрів Автономної 

Республіки Крим», насамперед, в частині зміни системи управління дорогами 

загального користування, передбачивши передачу автомобільних доріг 

місцевого значення в управління Раді міністрів Автономної Республіки Крим, 

обласним, районним державним адміністраціям. 

Реалізація законопроекту, як зазначається у пояснювальній записці до 

нього, не потребуватиме додаткового фінансування з державного бюджету. 

Однак, наслідком запропонованих змін стане перерозподіл коштів державного 

бюджету, визначених пунктом 2 частини четвертої статті 30 Бюджетного 
кодексу України на розвиток і утримання автомобільних доріг загального 

користування, шляхом спрямування їх частини у вигляді субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на утримання ДОРІГ МІсцевого 
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значення. Відповідна пропозиція міститься у запропонованому автором 

законопроекті за реєстр. N2 2514а (доопрацьований) від 12.08.2013 про внесення 
змін до Бюджетного кодексу України (щодо удосконалення функціонування 

автомобільних доріг України). Відтак, законопроекти за реєстр. N2 2515а та 
реєстр. NQ 2514а належить розглядати послідовно, як такі, що системно 

пов'язані. 

Разом з тим, законопроект містить окремі норми, що не узгоджуються з 

вимогами Бюджетного кодексу України. Зокрема, абзацом 20 пункту 11 
(пункт /7 нової редакції статті / / Закону України «Про автОАюбільні 

дорогІIі»), абзацом 17 пункту 19 (пункт 14 статті 15-3 Закону) частини першої 
розділу І законопроекту надається статус головних розпорядників коштів 

державного та місцевих бюджетів відповідно органу державного управління 

автомобільними дорогами державного значення, органам державного 

управління автомобільними дорогами місцевого значення, що не відповідає 

третій та четвертій частинам статті 22 Бюджетного кодексу України, згідно з 
якими головні розпорядники коштів державного бюджету затверджуються 

законом про Державний бюджет України, головні розпорядники коштів 

місцевих бюджетів - рішенням про місцевий бюджет. 

Крім того, слід взяти до уваги, що впровадження положень згідно із 

пунктом 38 (зміни до статті 40 Закону) та пунктом 39 6' редакції статті 4()-1 
Закону) частини першої розділу І законопроекту щодо залучення для 

ЗДlИснення робіт з будівництва, реконструкції, капітального ремонту 

автомобільних доріг державного (місцевого) значення незалежних виконавців 

робіт, має узгоджуватись з вимогами бюджетного законодавства, яКІ 

встановлені щодо одержувача бюджетних коштів. Довідково: відnовіоно ао 

пункту 3 частини n 'ЯI110Ї статті 22 Бюд.жетного кодексу УкраїН/І головниіі 
розпорядник бюджетних коиunів приймає ріИlення щодо делегування 

повнова.жень на виконання бюd:>lсеmної nрогра;ни розпорядниками бюджетних 

коштів нижчого рівня та/або одержувачами бюджетних коштів. Частzшою 

шостою статті 22 Бюджетного кодексу України встановлено, ЩО критерії 
вюначення одер.жувача бюджетних коштів встановлюються Кабінетом 

Міністрів України з урахуванням наnря.мів, досвіду і результатів дію/ьності. 

Фінансово-еКОНОА1іЧllого обгрунтування виконання заходів бюджетної 

програми та застосування договірних умов. 

Міністерство фінансів України повідомляє, що реалізація законопроекту 

може потребувати додаткових видатків бюджетів, пов'язаних з виконанням 

місцевими державними адміністраціями додаткових повноважень щодо 

управління автомобільними дорогами загального користування місцевого 

значення, проте за відсутності розрахунків до законопроекту Міністерство 

фінансів не має можливості надати оцінку вартісної величини впливу 

законопроекту на бюджет. Водночас, реалізація законопроекту повинна 

здійснюватися в межах коштів, які спрямовуються із спеціального фонду 

державного бюджету на розвиток автомобільних доріг. 

Міністерство фінансів України вважає, що положення законопроекту 

доцільно розглянути при подальшому опрацюванні проекту закону про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування 
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системи управління автомобільними дорогами загального користування за 

реєстр. NQ 2536а-1 від 12.07.2013, поданого Кабінетом Міністрів України. 
Таку ж думку висловлює Головне науково-експертне управління Апарату 

Верховної Ради України, надаючи при цьому ряд зауважень щодо 

законопроекту. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону У країни про внесення змін до деяких законодавчих 

актів У країни шодо удосконалення функціонування мережі автомобільних 

доріг України (реєстр. N2 2515а від 20.08.2013), поданий народним депутатом 
України Канівцем о.л., не має прямого впливу на показники бюджету (буде 

реалізовуватись за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету). 

У разі прийняття відповідного закону, він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Рекомендувати Комітету Верховної Ради України з питань транспорту 
та зв'язку при доопрацюванні законопроекту узгодити його норми з вимогами 

частини третьої та частини четвертої статті 22 Бюджетного кодексу України, 
виключивши абзац 20 пункту 11 та абзац 17 пункту 19 частини першої розділу І 

законопроекту. 

3. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 
транспорту т зв 'язку. 

УХВАЛИЛИ: 

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

2. Це рішення надіслати профільним комітетам, відповідальним за 

підготовку законопроектів. 

Голосували: «З3» - одноголосно. 

1.2. Законопроекти, які мають вплив на покаЗIІИКИ бюджетів 

а) безпосередній 

1.2.1. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення зміни до статті 3 

Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та 

дітям-інвалідам» шодо надбавки на догляд (реєстр. N!! 3018 від 24.07.2013), 
поданий народним депутатом України Сушкевичем В.М. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів. 

Законопроектом пропонується внести зміну до статті 3 Закону України 
«Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», 

згідно з якою збільшити надбавку на догляд за інвалідами з дитинства, 
віднесеними до підгрупи А І групи до 11 О відсотків прожиткового мінімуму ДЛЯ 
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осіб, які втратили працездатність (чинною редакцією цю статті встановлено 

зазначену надбавку у розмірі 75 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які 
втратили працездатність). 

Згідно із llОЯСНЮВальною запискою до законопроекту його реалізація у 
2013 році потребує додаткових видатків з державного бюджету (розрахунок 

проведено виходячи з кількості одержувачів надбавки - 2000 осіб). При цьому в 
порушення вимог частини першої статті 27 Бюджетного кодексу України та 
частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради України до законопроекту 
не надано пропозиції змін до законодавчих актів щодо скорочення витрат 

бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення 

збалансованості бюджету. 

Термін набрання чинності законом, визначений у законопроекті, не 

відповідає частині третій статті 27 Бюджетного кодексу України, якою 

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

показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або збільшують 

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

Міністерство фінансів України не підтримує законопроект і повідомляє. 

що реалізація законопроекту у разі його прийняття не буде забезпечена 

фінансовими ресурсами. 

За прогнозними розрахунками Міністерства фінансів України реалізація 

передбачених законопроектом змін потребуватиме здійснення у вересні-грудні 

2013 року додаткових видатків з державного бюджету в обсязі поющ 

45 млн грн (за даними департаментів фінансів обласних державних 

адміністрацій у ІІ кварталі 2013 року кількість одержувачів вказаної надбавки 
становила 35708 осіб). 

За узагальнюючим висновком Головного науково-експертного управління 

Апарату Верховної Ради України за результатами розгляду в першому читанні 

законопроект може бути прийнятий за основу. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення зміни до статті 3 Закону УкраїНІ! 
«Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» 

щодо надбавки на догляд (реєстр. N2 зо 18 від 24.07.2013), поданий наРОДНIІМ 
депутатом України Сушкевичем В.М., має вплив на показники бюджету 

(призведе до збільшення видаткової частини державного бюджету). 

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

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

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України у справах 
пенсіонерів, ветеранів та інвалідів. 
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1.2.2. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до Кодексу 

України про надра щодо врегулювання деяких питань у сфері користування 

надрами на території Автономної Республіки Крим (реєстр. N2 2385 (доопрац.) 
від 25.06.2013), поданий народним депутатом України Нетецькою О.А. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації 

наслідків Чорнобильської катастрофи. 

Слід зазначити, що у доопрацьованому проекті закону збережено 

положення, зокрема щодо: 

-/ надання Раді міністрів Автономної Республіки Крим права 

встановлювати початкову ціну продажу дозволу на користування надрами щодо 

розробки родовищ корисних копалин місцевого значення на території 

Автономної Республіки Крим. 
-/ звільнення дитячих спеціалізованих санаторно-курортних закладів, 

що належать Автономній Республіці Крим, від сплати збору за видачу 

спеціальних дозволів за здійснення видобутку мінеральних вод у частині, що 

використовується для лікування на їх території. 

Відповідно до пункту 7 статті 8 Кодексу України про надра встановлення 
збору за видачу спеціальних дозволів на користування надрами віднесено до 

компетенції Кабінету Міністрів України. 

Згідно із пунктом 28 статті 29 Бюджетного кодексу України збір за 

видачу спеціальних дозволів на користування надрами та кошти від продажу 

таких дозволів надходять у повному обсязі до загального фонду державного 

бюджету, що виключає можливість зарахування таких надходжень до місцевих 

бюджетів. 

За звітними даними про виконання державного бюджету за січень

серпень 2013 року до загального фонду державного бюджету надійшло 

166,8 млн грн збору за видачу спеціальних дозволів на користування надрами 
та коштів від продажу таких дозволів. 

Враховуючи наведене, реалізація проекту закону може призвести до 

зменшення надходжень до загального фонду державного бюджету. 

При цьому в порушення вимог частини першої статті 27 Бюджетного 
кодексу У країни та частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради 

У країни до проекту закону не надано фінансово-економічних обrрунтувань 

(включаючи відповідні розрахунки) та пропозицій щодо скорочення витрат 

бюджету та/або джерел додаткових надходжень для досягнення збалансованості 

бюджету. 

Термін набрання чинності законом, визначений у законопроекті, не 

відповідає частині третій статті 27 Бюджетного кодексу України, якою 

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

показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або збільшують 

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

Міністерство фінансів У країни підтримує законопроект. 
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УХВЛJШЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до Кодексу УкраїНІ! про 

надра щодо врегулювання деяких питань у сфері користування надрами на 

території Автономної Республіки Крим (реєстр. N~ 2385 (доопрац.) 

від 25.06.2013), поданий народним депутатом України Нетецькою О.А., має 
вплив на показники бюджету (може призвести до зменшення доходів 

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 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 lІитань 

екологічної політики, природокористування та ліквідації наслІДКІВ 

Чорнобильської катастрофи. 

1.2.3. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до статті 107 

Кодексу законів про працю України (щодо оплати роботи у святкові і неробочі 

дні) (реєстр. N2 І 120-д (доопрац.) від 06.06.2013), поданий народним депутатом 
України Цибенком П.с. 

Відмітили: 

Головним 3 опрацювання законопроекту є Комітет з питань соціальної 

політики та праці. 

Законопроектом пропонується внести зміни до пунктів 2 і 3 чаСТIІНИ 
першої статті 107 Кодексу законів про працю України та встановити з 1 січня 
2014 року оплату праці за роботу у святковий і неробочий день працівникам, 

праця яких оплачується за годинними або денними ставками, в розмірі 

подвійної середньоденної (годинної) заробітної плати зверх ставки, якщо 

робота провадилася понад місячну норму робочого часу, а працівникам, які 

одержують місячний оклад - в розмірі подвійної середньоденної (годинної) 

заробітної плати зверх окладу, якщо робота провадилася понад місячну норму. 

Чинним законодавством передбачається таке нарахування у розмірі подвійної 

годинної або денної ставки зверх окладу. 

За експертним висновком Міністерства фінансів України реалізація 

законопроекту потребуватиме додаткових видатків державного та місцевих 

бюджетів на оплату в подвійному розмірі не лише годинної або денної ставки 

працівника, а й всіх інших складових його заробітної плати. 

Всупереч вимогам статті 91 Регламенту Верховної Ради України та 

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

відповідні розрахунки) та пропозицій змін до законодавчих актів України щодо 

скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету 

для досягнення збалансованості бюджету. 
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Головне науково-експертне Уllравління Апарату Верховної Ради України 

вважає, що за реЗУJlьтатом розгляду у lIершому читанні законопроект може 

бути прийнятий за основу. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до статті 107 Кодексу 

законів llpO працю України (щодо оплати роботи у святкові і неробочі дні) 

(реєстр. N2 1220-д (доопрац.) від 06.06.2013), поданий народним депутатом 

України Цибенком п.с., має вплив на показники бюджету (збільшує витрати 

бюджетів). 

У разі ПРИЙНЯТТЯ відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше 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 

соціальної політики та праці. 

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

України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних 

дітей» (щодо забезпечення прав бездомних громадян) (реєстр. N2 2005а 
від 15.05.2013), поданий народним депутатом України Кіссе А.І. 

Відмітили: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет з питань соціальної 

політики та праці. 

Законопроектом пропонується доповнити Закон України «Про основи 

соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей» новими нормами 

щодо забезпечення прав бездомних громадян на житло, охорону здоров'я і 

медичну допомогу, соціальну допомогу, працевлаштування і захист від 

безробіття та права на освіту. 

За експертним висновком Міністерства фінансів України прийняття 

законопроекту є недоцільним, зважаючи на таке. Відповідно до частини першої 

статті 5 зазначеного закону бездомні особи і безпритульні діти мають всі права 

і свободи закріплені Конституцією і законами України. Крім того, організаційні 

та соціальні засади державної політики щодо забезпечення конституційного 

права соціально незахищених верств населення України на отримання житла 

вже визначено Законом України «Про житловий фонд соціального 

призначення». 

Реалізація положень законопроекту призведе до збільшення видатків 
державного та місцевих бюджетів, обсяг яких неможливо спрогнозувати через 

невизначеність вихідних даних, зокрема, на створення фондів соціального 

житла для тимчасового проживання бездомних громадян під час їх реінтеграції 

та формування житлового фонду соціального призначення. 

Всупереч вимогам статті 91 Регламенту Верховної Ради України та 

статті 27 Бюджетного кодексу України суб'єктом законодавчої ініціативи не 
надано фінансово-економіЧНIІХ обгрунтувань до законопроекту (включаючи 
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відповідні розрахунки) та пропозицій змін до законодавчих актів України щодо 

скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету 

для досягнення збалансованості бюджету. 

Термін набрання чинності, визначений у законопроекті, не відповідає 

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

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

приймаються після 15 липня року, що передує плановому, вводяться в дію не 

раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

з огляду на відсутність у проекті суттєвих пропозицій до чинних законодавчих 

актів, що регулюють забезпечення прав бездомних громадян, покращення їх 

становища, вважає прийняття цього законопроекту недоцільним. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей» (щодо 

забезпечення прав бездомних громадян) (реєстр. N2 2005а від 15.05.2013), 
поданий народним депутатом України Кіссе А.І., має вплив на показники 

бюджету (може потребувати додаткових витрат 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 20 І б року (або І січня наступного за цим року залежно від часу 

прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

соціальної політики та праці. 

1.2.5. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін частини другої 

статті 42 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне 

страхування» щодо осучаснення пенсій (реєстр. N~ 20 І Оа від 15.05.2013), 
поданий народними депутатами України Яценюком АЛ., Сушкевичем В.М. 

Відмітили: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет у справах пенсіонерів, 

ветеранів та інвалідів. 

Законопроектом пропонується внести зміни до частини другої статті 42 
Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхуванню), 

передбачивши щороку, починаючи з І березня поточного року у разі, якщо 

середня заробітна плата (дохід) по Україні, з якої сплачено страхові внески, за 

минулий рік зросла, здійснювати перерахунок раніше призначених пенсій ІЗ 

застосуванням заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) 

пенсію, підвищеної на коефіцієнт зростання середньої заробітної плати 

(доходу) по Україні, з якої сплачено страхові внески, порівняно з попереднім 

роком, але не менше зростання рівня інфляції (індексу споживчих цін) за 

минулий рік. 
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При цьому, для ліквідації розриву у пенсіях, призначених до 01.0 1.20 13, 
Кабінет Міністрів України зобов'язаний забезпечити перерахунок таких пенсій: 

у 2014 році з урахуванням показника середньої заробітної плати, який 

застосовувався при призначенні пенсій у 2009 році, у 2015 році - відповідно У 

2010 р., У 2016 році - відповідно у 2011 р., у 2017 році - відповідно у 2012 році. 
Такі зміни мають набирати чинності з 1 січня 2014 року. 

Законодавча пропозиція спрямована на врегулювання питання 

поступового осучаснення пенсійних виплат та забезпечуватиме недопущення 

угворення надмірного розриву у розмірах пенсій, призначених у різні роки. 

Міністерство фінансів України вважає прийняття законопроекту 

недоцільним та зазначає, що чинною редакцією статті 42 зазначеного закону 
передбачено щорічне підвищення пенсій на коефіцієнт, що відповідає не менш 

як 20 відсоткам темпів зростання середньомісячної заробітної плати штатного 
працівника в Україні порівняно з попереднім роком. Розмір та порядок такого 
підвищення визначаються у межах бюджету Пенсійного фонду УкраїНI1 за 

рішенням Кабінету МініСlрів України. 

Реалізація внесеної законодавчої пропозиції призведе до підвищення 

розмірів пенсій та потребуватиме додаткових видатків Пенсійного фонду 

України та видатків державного бюджету на покриття дефіциту бюджету 

Пенсійного фонду України, обсяг яких неможливо спрогнозувати через 

невизначеність вихідних даних. 

Разом з тим, Міністерство фінансів зазначає, що прийняття рішень 

щодо подальшого поліпшення пенсійного забезпечення громадян повинно 

ЗДlиснюватися комплексно, виходячи з фінансових можливостей 

державного бюджету та бюджету Пенсійного фонду України. 

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

фінансово-економічних обrрунтувань до законопроекту (включаючи відповідні 

розрахунки) та пропозицій змін до законодавчих актів України щодо скорочення 

ВИ1рат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення 

збалансованості бюджету. 

Головне науково-експертне управління Апарату Нерховної Ради України 

вважає, що за результатами розгляду у першому читанні законопроект може 

бути прийнятий за основу з урахуванням висловлених ним зауважень. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін частини другої статті 42 
Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» 

шодо осучаснення пенсій (реєстр. N2 2010а від 15.05.2013), поданий народними 
депутатами України Яценюком А.П., Сушкевичем В.М., має вплив на 

показники бюджету (збільшує витрати державного бюджету на покриття 

дефіциту бюджету 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 1 січня 20 І б року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу 
ПРИЙНЯТТЯ закону). 
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2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України у справах 
пенсіонерів, ветеранів та інвалідів. 

1.2.6. СЛУХАЛИ: 
Інформаuію про проект Закону України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо встановлення обов'язку держави забезпечувати 

першочергове безкоштовне лікування дітей з онкологічними та 

онкогематологічними захворюваннями (реєстр. N2 2031а від 16.05.2013), 
поданий народними депутатами України Ляшком О.В., Лабунською А.В. 

Відмітили: 

Головним з опраuювання законопроекту є Комітет з питань охорОНІ! 

здоров'я. 

Законопроектом пропонується внести зміни до законів «Про лікарські 

засоби» та Основи законодавства України про охорону здоров'я щодо 

здійснення безоплатного лікування у медичних закладах України та за 

кордоном дітей з онкологічними та онкогематологічними захворюваННЯМIІ. 
першочергове забезпечсння їх лікарськими засобами та заходаМIІ 

реабілітації. 

Відповідно до пояснювальної записки реалізація положень законопроекту 

не потребує додаткових видатків з державного бюджету. 

Слід зазначити, що Законом України «Про Державний бюджет України на 

2013 рік» Міністерству охорони здоров'я передбачено видатки за бюджетними 
IІрограмами за кодом 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих 

державних програм та комплексних заходів програмного характеру» 

(2,1 млрд грн, з ІШХ 216 .,.,лн грн на централізовану закупівлю лікарських засобів 
та виробів .'dедllчного nрuзначею/я для лікування онкохворих дітей) та за 

кодом 2301360 «Лікування громадян України за кордоном» (в тому числі 

онкохворих дітей) в обсязі майже 52 млн гривень. 
Крім того, необхідно звернути увагу, що стаття 49 Конституції України. 

положення статей 8, 36 та 54 Основ законодавства України про охорону 
здоров'я вже містять правові передумови для вирішення порушених у 

законопроекті питань, тобто врегульовані чинним законодавством, про що 

також зауважило Головне науково-експертне управління Апарату Всрховної 

Ради України та Міністерство фінансів України. 

Зокрема, відповідно до статті 49 Конституції України кожен має право 
на охорону здоров'я, медичну допомогу, охорона здоров'я забезпечується 

державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико

санітарних і оздоровчо-профілактичних програм. Держава створює умови для 

ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. 

у державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична ДОПОМОJ'а 

надається безоплатно. Частиною другою статті 8 Основ законодавства про 
охорону здоров'я встановлено, що кожен громадянин має право на безоплатне 

отримання у державних та комунальних закладах охорони здоров'я медичної 

допомоги. 
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Статгею 36 Основ законодавства України про охорону здоров 'я 

визначено, що громадяни України можуть направлятися для лікування за 

кордон у разі необхідності надання того чи іншого виду медичної ДОПОf\ЮГИ та 

неможливості й надання в закладах охорони здоров'я України в порядку, 

встановленому Кабінетом Міністрів України. 
Правові передумови безоплатного забезпечення лікарськими засобами 

дітей з онкологічними захворюваннями містить статгя 54 Основ законодавства 
про охорону здоров'я, якою передбачено, що порядок забезпечення громадян 

безплатно або на пільгових умовах лікарськими засобами та імунологічними 

препаратами визначається законодавством України. 

За експертним висновком Міністерства фінансів України прийнятгя 

законопроекту є недоцільним, зважаючи на врегулювання порушених питань 

чинним законодавством. 

Термін набрання чинності, визначений у законопроекті, не відповідає 

частині третій cTaтri 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 і5 липня року, що передує плановому, вводяться в дію не 

раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

вважає, що в Україні є немало дітей, які мають інші небезпечні для їх житгя і 

здоров'я захворювання і які потребують відповідної державної підтримки, тому 

це питання потребує комплексного врегулювання. Крім того, зазначається, що 

ідеї цього законопроекту можуть бути використані при доопрацюванні 

законопроекту H~ і 027 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо забезпечення дітей та малозабезпечених сімей безкоштовними 

лікарськими засобами»). 

УХВАЛИЛИ: 

і. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 

актів щодо встановлення обов'язку держави забезпечувати першочергове 

безкоштовне лікування дітей з онкологічними та онкогематологічними 

захворюваннями (реєстр. Н!! 203іа від і6.05.20 і3), поданий народними 

депутатами України Ляшком О.В., Лабунською А.В., має вплив на показники 

бюджету (потребуватиме витрат державного бюджету). 

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

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

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

охорони здоров'я. 

1.2.7. СJlYXAJШ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до cTaтri 7 

Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям» 

щодо соціального захисту сімей, члени яких мають у власності чи володінні 
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земельні ділянки (реєстр. N2 2048а вІД 17.05.2013), поданий народним 
депутатом України Вознюком Ю.В.). 

Відмітили: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет з питань соціальної 

політики та праЦ1. 

Законопроектом пропонується виключити з переЛІКУ умов, за яких не 

призначається державна соціальна допомога малозабезпеченим сім' ям, 

наявність у власності чи володінні малозабезпеченої сім'ї земельної ділянки 

площею понад 0,6 га, крім випадків, коли така земельна ділянка з незалеЖНIІХ 
від сім'ї причин не приносить дохід. 

На даний час ця умова не поширюється лише на сім'ї, що складаються з 

дітей та осіб, які досягли 65-річного віку або є інвалідами І та 11 групи, та сім'ї, 
в яких є діти-інваліди. 

За експертним висновком Міністерства фінансів України прийняття 

законопроекту є недоцільним, зважаючи на таке. Відповідно до Закону України 

«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям» ця допомога 

надається сім'ям, які з поважних або незалежних від них причин мають 

середньомісячний сукупний дохід нижчий від прожиткового мінімуму для 

сім'ї. При цьому, з метою недопущення зниження мотивації до праці з боку 

працездатних членів малозабезпечених сімей, частиною першою статті 7 
зазначеного закону встановлено певні обмеження в призначенні допомоги, 

умови зменшення й розміру або припинення виплати. 

Водночас, частиною другою статті 7 цього закону передбачено, що 

державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям може бути призначена 

місцевою державною адміністрацією на підставі рішень районних, районних у 

містах Києві та Севастополі державних адміністрацій та виконавчих комітетів 

міських і районних у містах рад, виходячи з конкретних обставин, що склалися 

в сім'ї. 

Міністерство фінансів зазначає, що діючий порядок надання державної 

соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям є достатньо гнучким та 

забезпечує при цьому адресність і соціальну справедливість. 

Разом з тим, реалізація положень законопроекту може призвести до 

збільшення витрат бюджету у зв'язку із розширенням контингенту одержувачів 

цієї допомоги. 

Всупереч вимогам статті 91 Регламенту Верховної Ради Українн та 

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

відповідні розрахунки) та пропозицій змін до законодавчих актів України щодо 

скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету 

для досягнення збалансованості бюджету. 

Термін набрання чинності, визначений у законопроекті, не відповідає 

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

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

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

вважає, що за результатами розгляду в першому читаННІ законопроект може 

бути прийнятий за основу. 

УХВАЛИJШ: 

І. Проект Закону У країни про проект Закону У країни про внесення змін 
до етапі 7 Закону України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім'ям}} шодо соціального захисту сімей, члени яких мають у 

власності чи володінні земельні ділянки (реєстр. N~ 2048а від 17.05.2013), 
IJоданий народним деl1угатом України Вознюком ю.в., має вплив на показники 

бюджету (може потребуватиме додаткових витрат 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 1 січня 2016 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу 
11РИЙНЯПЯ закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з ПІПань 

соціальної IJолітики та праці. 

1.2.8. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про визнання Організації 

Українських націоналістів і Української Повстанської Армії воюючою 

стороною у Другій світовій війні за свободу і незалежність України 

(реєстр. NQ 2111 а від 23.05.2013), поданий народними депутатами України 

Кириленком 8.А., Стойком І.М., Медуницею 0.8. 

Відмітили: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет у справах пенсіонерів, 

ветеранів та інвалідів. 

Законопроектом пропонується визнати Організацію українських 

націоналістів (ОУН) та Українську повстанську армію (УПА) воюючою 

стороною за незалежність України у Другій світовій війні, поширити на членів 

ЦИХ організацій статус учасника бойових дій і відповідно надати колишнім 

членам ОУН і воякам УПА пільги, передбачені Законом України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії Їх соціального захисту}} для учасників бойових дій. 

За експертним висновком Міністерства фінансів України прийняпя 

законопроекту є недоцільним, зазначивши, що питання поліпшення . . 
СОЦІального захисту громадян має ВИрІшуватися комплексно в рамках чинного 

законодавства в сфері соціального та пенсійного забезпечення з урахуванням 

соціальної спрямованості політики Уряду, стану соціально-економічного 
розвитку країни і збалансування додаткових видатків бюджету з наявними 

фінансовими ресурсами. Крім того, вважається економічно необгрунтованим 

прийняпя будь-яких змін до законодавчих актів України, які розширюють 
перелік пільгових категорій громадян та збільшують видатки Державного 

бюджету України, оскільки існує необхідність упорядкування надмірно 

РОЗІ'алуженої систе~IИ піJ\ЬГ, забезнечення Ті адресності. 
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Реалізація поданого законопроекту потребуватиме додаткових видатків 

Державного бюджету України, обсяг яких неможливо спрогнозувати з 

ПРИЙНЯТНОЮ точністю, оскільки авторами законопроекту не подано інформації 

щодо кількості осіб, яким буде надано статус учасника бойових дій. За 

попередніми розрахунками Міністерства фінансів додаткові видатки в УМОВ<.ІХ 

поточного року становитимуть близько 13,5 тис. грн в середньому на одну 

особу в рік. 

Всупереч вимогам статті 9 І Регламенту Верховної Ради У країни та 

стапі 27 Бюджетного кодексу України суб'єктом законодавчої ініціативи НС 
надано фінансово-економічних обrрунтувань до законопроекту (включаЮ'11І 

відповідні розрахунки) та пропозицій змін до законодавчих актів УкраїНІ! ЩОJЮ 

скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету 

для досягнення збалансованості бюджету. 

Термін набрання чинності, визначений у законопроекті, не відповідає 

частині третій етапі 27 Бюджетного кодексу України, якою передбачено, що 
заКОНI1 України або їх окремі положення, які впливають на показники бюджету 

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

приймаються після І 5 липня року, що передує плановому, вводяться в дію не 
раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим. 

Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної 

Ради України на даний час не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про визнання Організації Українських 

націоналістів і Української Повстанської Армії воюючою стороною у Другій 

свіТОВIИ ВІННІ за свободу і незалежність України (реєстр. NQ 2111 а 
від 23.05.2013), поданий народними депутатами України Кириленком В.А., 

Стойком І.М., Медуницею О.В., має вплив на показники бюджету (збільшує 

витрати біоджету). 

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 'ІаСУ 

прийняття закону). 

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

1.2.9. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення зміни до статті 15 

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 

(щодо соціального захисту членів сімей загиблих військовослужбовців) 

(реєстр. N~ 2129а від 24.05.2013), поданий народними депугатами України 

Куніциним с.В., Сушкевичем В.М. 

Відмітили: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет у справах пенсіонерів, 

ветеранів та інвалідів. 
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ЗаКОНОТlроектом пропонуються доповнити частину четверту статті 15 
Закону У країни «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 

новою нормою щодо встановлення з І січня 2014 року батькам, одному з 
подружжя, якиil не одружився вдруге, дітям, які стали інвалідами до 

досягнення повноліття, військовослужбовців, партизанів, підпільників, які 

загинули (пропали безвісти) під час участі у бойових діях в період Великої 

Вітчизняної війни та воєнних дій і конфліктів на території інших держав, 

виплату щомісячної грощової допомоги З таким розрахунком, щоб розмір Їх 

пенсійної виплати (державної соціальної допомоги або щомісячного довічного 

грошового утримання, що виплачуються замість пенсії) з урахуванням 

надбавок, rrідвищень, додаткових пенсій, пенсій за особливі заслуги перед 

Україною, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до 

пенсій (державної соціальної допомоги або щомісячного довічного грошового 

утримання, що виплачуються замість пенсії), встановлених законодавством, 

становив не менше 5.000 гривень, а у разі загибелі (пропажі безвісти) 

зазначених осіб із числа Героїв України, Героїв Радянського Союзу, повних 

кавалерів ордена Слави, нагороджених чотирма більше меДaJІЯl\Ш 

«За відвагу» - не менше І 0.000 гривень. 
Призначення і виплату щомісячної грошової допомоги пропонується 

здійснювати за рахунок коштів державного бюджету органами, що 

призначають виплачують пенсію, державну СОЦІальну допомогу або 

щомісячне довічне грошове утримання, що виплачуються замість пенсії. 

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, реалізацію 

пропозиції можливо здійснити в межах коштів, які виділяються на реалізацію 

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», 

з урахуванням щорічного зменшення кількості осіб, яким надаються пільги 

відповідно до цього Закону. 

За експертним висновком Міністерства фінансів України прийняття 

законопроекту Є не доцільним, зважаючи на таке. У разі прийняття 

законопроекту щомісячна грошова допомога членам сімей військовослужбовців, 

партизанів, підпільників, які загинули (пропали безвісти) під час участі у 

бойових діях в період Великої Вітчизняної війни та воєнних дій і конфліктів 

на території інших держав буде значно перевищувати виплати, які 

отримують інші пільгові категорії. 

Так, наприклад, найменша пенсійна виплата інвалідам війни І групи з 

1 січня 2013 року становить - 2.547,9 грн (285 відсотків прожиткового 
мінімуму для осіб, які втратили працездатність), при цьому законопроектом 
пропонується членам сімей загиблих військовослужбовців грошову допомогу 
встановити у розмірі 5.000 та І 0.000 гривень. 

Зазначене призведе до соціальної напруги серед пільгових категорій 

громадян та вимог підвищити і інші виплати. 

Крім того, зважаючи на наявність дефіциту Пенсійного фонду України, 

який покривається за рахунок коштів державного бюджету, прийняття 

рішень щодо поліпшення пеНСІИНОГО забезпечення громадян повинно 

здійснюватися комплексно, виходячи з фінансових можливостей державного 
бюджету та бюджету Пенсійного фонду України. 

25 



Реалізація положень законопроекту потребуватиме додаткових видатків 

Пенсійного фонду України та відповідно видатків державного бюджету на 

покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду України. За попередніми 

розрахунками Пенсійного фонду України додаткові видатки складуть 

і ,6 млрд гривень на рік. 
Всупереч вимогам статті 9і Регламенту Верховної Ради України та 

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

відповідні розрахунки) та пропозицій змін до законодавчих актів України щодо 

скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету 

для досягнення збалансованості бюджету. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

вважає, що за результатами розгляду у перщому читанні законопроект може 

бути прийнятий за основу з урахуванням висловлених ним зауважень і 

пропозицій. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону У країни про внесення зміни до статті 15 Закону У країни 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (щодо 

соціального захисту членів сімей загиблих військовослужбовців) 

(реєстр. N!! 2129а від 24.05.20 і3), поданий народними депутатами УкраїНІ! 

Куніциним с.В., Сушкевичем В.М., має вплив на показники бюджету 

(потребуватиме додаткових витрат державного бюджету на покриття дефіциту 

бюджету Пенсійного фонду України). 

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

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

прийняття закону). 

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

1.2.10. СЛYX.AJШ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до статті 23 

Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на 

випадок безробіття» (щодо мінімальних соціальних гарантій при виплаті 

допомоги по безробіттю) (реєстр. N!? 2232а від 05.06.2013), поданий народними 
депутатами України Денісовою л.л., Сенченком А.В., Дубовим О.Ф., 

Фаєрмарком с.о. 

Відмітили: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет з питань соціальної 

політики та праці. 

Законопроектом пропонується шляхом внесення змін до частини другої 

статті 23 Закону України «Про загальнообов 'язкове державне соціальне 

страхування на випадок безробіття» законодавчо встановити мінімальні 

гарантії у випадку безробіття для застрахованих осіб на рівні, не нижче 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб (за діючою редакцією -

26 



у мінімально.wу розмірі, який встановлюється правлінням Фонду) та визначати 

гарантії для незастрахованих осіб і тих, хто шукає роботу вперше, у розмірі, не 
нижче визначеного правлінням Фонду. 

Міністерство фінансів України вважає прийняття законопроекту 

недоцільним. Відмічено про вплив положень законопроекту на бюджет Фонду 

загальнообов 'язкового державного соціального страхування на випадок 

безробіття. Одночасно Міністерство фінансів зазначає, що встановлення 

допомоги по безробіттю застрахованим особам у розмірі, не нижче 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб, негативно вплине на рівень 

безробіття, оскільки мінімальна заробітна плата працюючої особи після сплати 

всіх податків буде меншою, ніж допомога по безробіттю. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

вважає, що за результатами розгляду у першому читанні законопроект доцільно 

направити на доопрацювання з урахуванням висловлених ним зауважень і 

пропозицій. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до статті 23 Закону України 
«Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок 

безробіттю) (щодо мінімальних соціальних гарантій при виплаті допомоги 110 

безробіттю) (реєстр. NQ 2232а від 05.06.2013), поданий народними депутатами 
України Денісовою лл., Сенченком А.В., Дубовим О.Ф., Фаєрмарком с.О., 

має вплив на показники бюджету Фонду загальнообов'язкового державного 

соціального страхування на випадок безробіття (збільшуючи витрати Фонду). 

У разі прийняття 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 статті 26 

Закону України «Про зайнятість населенню) (реєстр. NQ 2883 від ] 9.04.20 13), 
поданий народним депутатом України Сухим Я.М. 

Відмітили: 

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

Законопроектом передбачається виплачувати роботодавцю компенсацію 

фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування за працевлаштування ним на нове робоче місце молоді, 
яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно
технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася із строкової військової або 
альтернативної (невійськової) служби (протягом шести місяців після закінчення 

або припинення навчання чи служби) і яка вперше приймається на роботу, без 

надання цим громадянам статусу безробітного, та направлення територіального 

органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у 
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сфері зайнятості населення та трудової міграції, як це передбачено чинною 

редакцією стапі 26 Закону України «Про зайнятість населення». 
За експертним висновком Міністерства фінансів України прийняпя 

законопроекту є недоцільним, зважаючи на таке. Реалізація положень 

законопроекту може призвести до неефективного використання кошТІВ 

державного бюджету. що потребуватиме додаткових видатків держаВНОІ'О 

бюджету (обсяг яких неможливо спрогнозувати з прийнятною точністю. 

оскільки відсутні показники для обрахунку відповідних положень 

законопроекту та не визначено джерел покриття додаткових видатків). 

Крім того, відповідно до абзацу другого частини першої статті 26 Закону 
України «Про зайнятість населення» компенсація витрат роботодавцю, якиіі 

працевлащтовує на нове робоче місце молодь, яка здобула професійно-технічну 

або вищу освіту, здійснюється за рахунок кощтів Державного бюджету У країн 11 

у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Порядок використання 

коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення молоді першим 

робочим місцем, затверджений постановою Кабінету Міністрів України 

від 15.04.2013 р. N~ 269, та передбачає відшкодування витрат Фонду 

загальнообов 'язкового державного соціального страхування на випадок 

безробіття за рахунок коштів, передбачених Міністерству соціальної політики у 

державному бюджеті для надання компенсації роботодавцям на забезпечення 

молоді першим робочим місцем. 

Законодавча пропозиція щодо скасування обов'язкової реєстрації 

зазначеної категорії населення у територіальних центрах зайнятості та видачі 

відповідних направлень на роботу унеможливить державний контроль '3П 

додержанням законодавства про зайнятість населення, що в свою чергу може 

призвести до зловживань з боку роботодавців та неефективного використання 

коштів державного бюджету. 

Відповідно до вимог статті 27 Бюджетного кодексу України та статті 91 
Регламенту Верховної Ради України до законопроектів, що мають ВІІЛИВ на 

показники бюджету належить надати фінансово-економічне обгрунтування )\0 

законопроекту (включаючи відповідні розрахунки) та пропозиції змін )10 

законодавчих актів України щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел 

додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету, 

Термін набрання чинності, визначений у законопроекті, не відповідає 

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

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

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

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

зазначає, що реалізація запропонованої норми на практиці матиме наслідком 

розширення кола осіб, при працевлаштуванні яких роботодавці матимуть право 

на отримання компенсації фактичних витрат у розмірі єдиного внеску нп 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування за відповідну особу 'за 

місяць, за який він сплачений та вважає, що за результатами розгляду в 
перщому читанні законопроект доцільно направити на доопрацювання. 
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УХВАЛИЛИ: 
І. Проект Закону України про внесення змін до статті 26 Закону України 

«Про зайнятість населення» (реєстр. N!! 2883 від 19.04.2013), поданий народним 
депутатом України Сухим Я.М., має вплив на показники бюджету (збільшує 

витрати 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 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 

соціальної політики та праці. 

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

України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхуванню> 

(реєстр. N!! 2997 від 15.05.2013), поданий народними депутатами УкраїНІ! 

Литвином В.М., Єремєєвим І.М., Мартиняком с.В. та іншими. 

Відмітили: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет у справах пенсіонерів, 

ветеранів та інвалідів. 

Законопроектом шляхом внесення змін до Закону України 

«l1ро загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» пропонується 

зменшити страховий стаж, необхідний для призначення мінімальної пенсії за 

віком, для чоловіків з 35 до 30 років, для жінок - з 30 до 25 років. 
Крім того, роздІЛ ХУ «Прикінцеві положення» цього Закону 

пропонується доповнити нормою щодо поетапного збільшення страхового 

стажу до 30 років для чоловіків та до 25 років для жінок з урахуванням віку 
ВИХОДУ на пенсію громадян. 

Міністерство фінансів України вважає прийняття законопроекту 

недоцільним та зазначає, що відповідно до Закону України від 08.07.2011 
N~ 3668-УІ «Про заходи щодо законодавчого забезпечення рефОРМУRання 

пенсійної системи» з 1 жовтня 20 II року передбачено нові умови пенсійного 
забезпечення, виходячи із завдань пенсійної реформи щодо збалансування 

солідарної системи пенсійного страхування та створення умов для фінансової 

стабільності Пенсійного фонду і впровадження ІІ рівня пенсійної системи 

(обов'язкової накопичувальної системи пенсійного страхування). 

Реалізація поданого законопроекту потребуватиме додаткових видатків 

Пенсійного фонду України та, як наслідок, збільшить видатки Державного 

бюджету України на покриття дефіциту Фонду. 

Відповідно до вимог статті 27 Бюджетного кодексу України та статті 91 
Регламенту Верховної Ради України до законопроектів, що мають вплив на 

показники бюджету належить надати фінансово-економічне обгрунтування до 

законопроекту (включаючи відповідні розрахунки) та пропозиції змін до 

законодавчих актів України щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел 

додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету. 
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Термін набрання чинності, визначений у законопроекті, не відповідає 

частині третій 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 І 5 липня року, що передує плановому, ВВОдЯться в дію не 
раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради УкраїНІ! 

вважає, що а результатами розгляду у першому читанні законопроект може 

бути прийнятий за основу. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення зміни до Закону України 

«Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (реєстр. N22997 
від 15.05.2013), поданий народними депутатами України Литвином В.М., 

Єремєєвим І.М., Мартиняком с.в. та іншими, має вплив на показники бюджеlУ 

(потребуватиме додаткових витрат державного бюджету для покриття дефіциту 

бюджету Пенсійного фонду України). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він мас 
вводитися в дію не раніше І січня 20 І 5 року, а після І 5 липня 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 України у справах 
пенсіонерів, ветеранів та інвалідів. 

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

України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхуванню) (щодо 

зниження пенсійного віку та поліпшення інших умов виходу на пенсію) 

(реєстр. NQ 3006 від 22.07.2013), lJоданий народним депутатом УкраїНІ! 

Міщенком с.Г. 

Відмітили: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет у справах пенсіонерів, 

ветеранів та інвалідів. 

Законопроектом шляхом внесення змІН до Закону України 

«Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» пропонується з 

1 січня 2015 року: 
зменшити вік виходу на пенсію після досягнення 60 років для 

чоловіків та 55 років для жінок за умови наявності страхового стажу не менше 
15 років; 

встановити мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у 

чоловіків 25 років, а у жінок 20 років страхового стажу; 
надати право непрацюючим інвалідам II і Ш груп за наявності у них 

страхового стажу (у чоловіків - 25, а у жінок - 20 років), за їх вибором 

призначати пенсію по інвалідності в розмірі пенсії за віком, обчисленої 

відповідно до статей 27 і 28 цього закону; 
здійснювати визначення середньої заробітної плати для оБЧllслення 
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пенсії із застосуванням середньої заробітної плати за один календарний рік 

(замість трьох календарних років), який передує року звернення за 

IIризначенням пенсії; 

- відшкодовувати жінкам, які досягли віку 55 років у період з дати 

набрання чинності Закону України «Про заходи шодо законодавчого 

забезпечення реформування пенсійної системи» (з 1 жовтня 2011 року і до 

1 січня 2015 року), і яким у зв'язку з підвишенням пенсійного віку пенсії не 

були призначені. 

Міністерство фінансів України вважає прийняття законопроекту 

недоцільним та зазначає, шо одним із заходів пеНСIlШОЇ реформи, яка 

запроваджена з 1 жовтня 2011 року, є підвишення пенсійного віку для жінок з 
метою знівелювання негативного впливу старіння населення України на 

бюджет Пенсійного фонду, який протягом останніх років є дефіцитним, а також 

збалансування солідарної системи пенсійного страхування у середньостроковій 

перспектиВІ. 

Законодавча пропозиція шодо зменшення страхового стажу вважається 

недоцільною, оскільки ставить в нерівні умови пенсіонерів, особливо тих, яким 

пенсія призначена з урахуванням норм пенсійної реформи. 

Загалом Міністерство фінансів вважає, шо подальша реалізація 

пенсійної реформи дозволить покрашити пенсійне забезпечення пенсіонерів 

та створить умови для фінансової стабільності Пенсійного фонду і 

впровадження ІІ рівня пенсійної системи - обов'язкової накопичувальної 

системи пенсійного страхування. 

Реалізація законопроекту потребуватиме додаткових видатків 

Пенсійного фонду України та, як наслідок, збільшить видатки Державного 

бюджету України на покриття дефіциту Фонду, обсяг яких неможливо 

спрогнозувати через невизначеність вихідних даних. 

Відповідно до вимог статті 27 Бюджетного кодексу України та статті 91 
Регламенту Верховної Ради України до законопроектів, шо мають вплив на 

показники бюджету належить надати фінансово-економічне обrрунтування до 

законопроекту (включаючи відповідні розрахунки) та пропозиції змін до 

законодавчих al\.liB України шодо скорочення витрат бюджету та/або джерел 

додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету. 

На даний час висновок Головного науково-експертного управління 

Апарату Верховної Ради України не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (шодо зниження 

пенсійного віку та поліпшення інших умов виходу на пенсію) (реєстр. NQ 3006 
від 22.07.2013), поданий народним депутатом України Мішенком с.Г., має 
вплив на показники бюджету (потребуватиме додаткових витрат державного 

бюджету для покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду України). 

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

справах пенсіонерів, ветеранів та інваЛlДlВ. 

1.2.14. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення ЗМІН дО деяких 

закоНІВ України (щодо впровадження духовно-мораЛЬНIІХ цінностей у 

навчально-виховний процес) (реєстр. N2 3026 ВІД 25.07.2013), подаНl1Й 

народним депутатом України Мірошниченком Ю.Р. 

Відмітили: 

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

Метою законопроекту, як зазначається у пояснювальнlИ записш, 

є створення правових засад і передумов розбудови партнерських 

взаємовідносин навчальних закладів і церкви (релігійних організацій). 

Для реалізації зазначеного законопроектом пропонується внести зміни до 

законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну 

освіту», «Про загальну середню освіту», «Про вищу освіту» та «Про свободу 

совісті та релігійні організації». 

Відповідно до положень законопроекту, якими вносяться зміни до Закону 

України «Про загальну середню освіту», батькам надається право llорушуваПI 

питання щодо участі у виховному процесі представників церкви (релігіЙНI1Х 

організацій). 

Необхідно зауважити, що відповідно до частини першої статті 15 Закону 
України «Про освіту» державні стандарти освіти розробляються окремо :3 

кожного освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня і затверджуються 

Кабінетом Міністрів України. Вони підлягають перегляду та перезатвердженню 

не рідше як один раз на ] О років. 
Тобто, реалізація запропонованої у законопроекті норми призведе або до 

скорочення навчальних планів за рахунок введення додаткових предметів, а60 

до РOllllирення навчальних планів - і, як наслідок, до необхіJ(ності RИlllукання 

додаткових коштів державного та місцевих бюджетів. 

Проте, всупереч вимогам статті 9 І Регламенту Верховної Ради України та 
статті 27 Бюджетного кодексу України суб'єктом законодавчої ініціативи не 
надано конкретних пропозицій щодо витрат, які належить скоротити та/а60 

пропозиції про джерела додаткових надходжень бюджету для покриття 

збільшення витрат. 

Слід відмітити, що відповідно до статті 35 Конституції України церква і 

релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа - від церкви. 

Згідно зі статтею 5 Закону України «Про свободу совісті та релігійні 
організації» держава не втручається у здійснювану в межах закону діяльність 

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

за ознакою ставлення до релігії. 

Релігійні організації не виконують державних функцій. 
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ВіДІІовідно до статті 11 вищезазначеного закону релігійними 

управЛІННЯМИ центрами відповідно до своїх зареєстрованих статутів 
(положень) створюються духовНІ навчальНІ заклади для підготовки 

священнослужителів і служителів інших необхідних їм релігійних 

спеціальностей. Духовні навчальні заклади діють на підставі своїх статутів 

(положень), що реєструються у порядку, встановленому статтею 14 цього 

Закону. 

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

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

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

Міністерство фінансів України вважає недоцільним прийняття 

законопроекту, зважаючи на зауваження, аналогічні викладеним вище. 

Головним науково-експертним управлінням Апарату Верховної Ради 

України ВИСЛОВJlЮЮТЬСЯ зауваження до законопроекту та зазначається, що 

порушені у ньому питання мають вирішуватися комплексно, а не шляхом 

внесення поодиноких змін до тих чи інших законів. Зокрема, комплексного 

оновлення потребує Закон України «Про свободу совісті та релігійні 

організації», який був прийнятий задовго до прийняття Конституції Україн!! 

який не відповідає сучасним конституційно-правовим реалІЯМ. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законів України 
(щодо впровадження духовно-моральних цінностей у навчально-виховний 

процес) (реєстр. Н!! З026 від 25.07.20 ІЗ), поданий народним депутатом України 
Мірошниченком Ю.Р., матиме вплив на показники бюджету (збільшить витрати 

бюджету), і у разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після І 5 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 науки 
І ОСВІТи. 

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

законодавчих актів України (ЩОДО сприяння індивідуальному житловому 

будівництву на селі) (реєстр. NQ 2505а від 04.07.20IЗ), поданий народними 

депутатами України Івахівим сл., Єремеєвим І.М., Мартиняком с.В., 
Jlабазюком сл. 

Відмітили: 

Головним з розгляду законопроекту є Комітет з питань аграрної політики 

та земельних відносин. 

Законопроектом пропонується внести зміни до законів України 

«Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу 
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в народному господарстві», «Про електроенергетику», «Про засади 

функціонування ринку природного газу», зокрема, передбачивши пільгові 

умови шодо приєднання індивідуальних сільських забудовників до інженерних 

мереж, а саме встановити, що приєднання до мереж електропостачання та до 

газових мереж замовників - індивідуальних забудовників, які постійно 

проживають і працюють в сільській місцевості, здійснюється безоплатно та 

фінансується за рахунок тарифів на передачу електричної енергії Ітарифів на 

транспортування та розподіл природного газу/, який встановлюється для 

електропередавальної організації /газотранспортних та газОРОЗПОДІльних 

підприємств/ національною комісією, що здійснює державне регулювання у 

сфері енергетики. 

Для забезпечення рентабельності виробництва та передачі електричної, 

транспортування і розподілу природного газу запропоновані положення МОЖУТh 

зумовити підвищення тарифів на електричну енергію та цін на природний Г<ІЗ 

для споживачів, зокрема, населення, організацій та установ, які фінансуються з 

державного та місцевого бюджетів. 

Відтак, реалізація законопроекту потребуватиме додаткових витрат з 

державного та місцевих бюджетів, зокрема, на утримання організацій та 

установ, фінансування пільг та субсидій. 

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 (включаЮЧIІ 

відповідні розрахунки) та пропозицій змін до законодавчих актів України щодо 

скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету 

для досягнення збалансованості бюджету. 

Термін набрання чинності, визначений у законопроекті, не відповідаr 

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

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

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

Міністерство фінансів України не підтримує прийняття законопроекту, 

зважаючи на зауваження, аналогічні викладеним вище. 

Згідно з узагальнюючим висновком Головного науково-експертне 

управління Апарату Верховної Ради У країни законопроект доцільно направиш 

на доопрацювання, зокрема, звернуто увагу, що, як засвідчує практика, 

розширення пільговиків різних категорlИ призводить до необхідності 

перекладання частини витрат на інших споживачів, що поглиблює перехресне 

субсидіювання одних споживачів за рахунок інших та в кінцевому плані 

призводить до шдвищення тарифів, які мають бути економічно 

обгрунтованими. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України (щодо сприяння індивідуальному житловому будівництву ІНІ 
селі) (реєстр. N2 2505а від 04.07.2013), поданий народними депутатами УкраїНІ! 
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Івахівим сл., Єремеєвим І.М., Мартиняком СВ., Лабазюком сл., матиме 
вплив на показники бюджету (збільшить витрати державного та місцевих 

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

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

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

аграрної політики та земельних відносин. 

1.2.16. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до статті 1 О 

Закону України «Про державні нагороди» (реєстр. И23080 від 14.08.2013), 
поданий Кабінетом Міністрів України. 

Відмітили: 

Головним з розгляду законопроекту Є Комітет з питань державного 

будівництва та місцевого самоврядування. 

Законопроектом пропонується запровадження нового почесного звання 

«Заслужений працівник дипломатичної служби України». 

Реалізація законопроекту потребуватиме виготовлення нагрудних знаків 

та відповідних посвідчень до них, а також встановлення надбавки у розмірі 5 
відсотків до посадового окладу нагородженим працівникам. 

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроекту, оскільки 

звання «Заслужений працівник дипломатичної служби України» буде 

присвоюватися працівникам дипломатичної служби України за видатні заслуги 

у державному будівництві та розвитку зовнішньої політики України, то 

кількість таких осіб буде обмеженою і виплата їм даної надбавки буде 

забезпечена в межах затвердженого фонду оплати праці на відповідний рік. 

Міністерство фінансів України зазначає, що законопроект може бути 

прийнятий в термін, визначений розробником. 

Узагальнюючий висновок Головного науково-експертного управЛІННЯ 

Апарату Верховної Ради України на даний час відсутній. 

УХВАЛИJШ: 

1. Проект Закону У країни про внесення змін до статті І О Закону У країни 

«Про державні нагороди» (реєстр. N'l3080 від 14.08.2013), поданий Кабінетом 
Міністрів України, матиме вплив на показники бюджету (потребуватиме витрат 

бюджету, що здійснюватимуться в межах щорічно визначених бюджетних 

призначень на відповідну мету) і у разі прийняття відповідного закону він може 

набирати чинності згідно із законодавством 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

державного будівництва та місцевого самоврядування. 

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

законів про працю України (щодо встановлення святкового дня - Дня Матері -
Дня української вишиванки) (реєстр. И2 2070а від 21.05.2013), поданий 
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народними депутатами України Кайдою ОЛ., Вітівим А.М., Мирним О.Б., 

Янківим l.т. 

Відмітили: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет з питань соціальної 

політики та праЦІ. 

Законопроектом пропонується внести зміни до статті 73 Кодексу законів 
про працю України, передбачивши доповнення переліку святкових і нероБОЧIІХ 

днів новим святковим днем «День Матері - День української вишиванки», якиil 

має святкуватися у друту неділю травня. При цьому, Кабінету Міністрів 

України доручено передбачити забезпечення фінансування на встановлення 

додаткового святкового дня у Державному бюджеті України. 

За експертним висновком Міністерства фінансів України реалізація 

законопроекту призведе до втрат доходів бюджету (недоотримання податків) 

у зв 'язку із зменшенням обсягів виробництва, оскільки більшість 

підприємств в день, наступний після святкового дня, не працюватиме 

(відповідно до статті 67 Кодексу законів про працю УкраїIІU такиіі день буде 
вuхідюш). 

Водночас, відповідно до вимог статті І 07 Кодексу законів про працю 
України реалізація законопроекту потребуватиме додаткових видатків з 

державного та місцевих бюджетів на подвійну оплату праці за роботу у 

святковий день на безперервно ДІЮЧИХ підприємствах,установах та 

оргаНІзаЦІЯХ. 

Загалом Міністерство фінансів України висловило ПОЗllцію про не 

підтримку законопроекту. 

Всупереч вимогам статті 91 Регламенту Верховної Ради У країНІ! та 

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

відповідні розрахунки) та пропозицій змін до законодавчих актів України щодо 

скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету 

для досягнення збалансованості бюджету. 

Термін набрання чинності, визначений у заКUНОl1рuекті, не l:ІіДllOl:lі.lЩ~ 

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

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради УкраїНІ! 

вважає, що законопроект доцільно відхилити, зокрема, зауважено про вплив 

законодавчої пропозиції на показники бюджету (зменшення надходжень та 

збільшення витрат бюджету). 

УХВАЛИЛИ: 

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

працю України (щодо встановлення святкового дня - Дня Матері - Дня 

української вишиванки) (реєстр. N22070a від 21.05.2013), поданий нарОДНlIМfl 
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депутатами України Кайдою ол., Вітівим А.М., Мирним О.Б., Янківим І.Т., 
має вплив на показники бюджету (зменшує надходження бюджету та збільшує 

витрати бюджетів). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 20 І 4 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 

соціальної політики та праці. 

1.2.18. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення ЗМІН дО Закону 

України «Про реабілітацію інвалІДІВ в Україні» (щодо встановлення 

мінімального розміру деяких грошових компенсацій) (реєстр. N~ 2096а 

від 22.05.2013), ноданий народним депутатом України Фурсіним І.Г. 

Відмітили: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет у справах пенсіонерів, 

ветеранів та інвалідів. 

Законопроектом пропонується внести зміни до статті 28 Закону України 
«Про реабілітацію інвалідів в Україні», згідно з якими розміри комненсаційних 

виплат на бензин, ремонт технічне обслуговування спеціального 

автотранспорту інвалідам, законним представникам дітей-інвалідів мають 

встановити не менше однієї третини розміру мінімальної заробітної плати, 

встановленої законом на І січня звітного року (на 1 січня 2013 року 382,33 грн) 
а на транспортне обслуговування - не менше половини розміру мінімальної 

заробітної плати, встановленої законом на І січня звітного року (на 1 січня 
2013 року 573,50 гривень). 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14.02.2007 року 
N~ 228 «Про порядок виплати та розміри грошових компенсацій на бензин, 
ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне 

обслуговування» грошові компенсації на бензин, ремонт і технічне 

обслуговування автомобілів виплачуються інвалідам, законним представникам 

дітей-інвалідів, що мають автомобілі та мотоколяски, у розмірі відповідно 

142 грн та 94 грн, на транспортне обслуговування - у розмірі 192 гривні. 
За прогнозними розрахунками автора законопроекту, як це зазначено у 

пояснювальній записці до законопроекту, додаткові видатки державного 

бюджету на реалізацію законопроекту становитимуть близько 12 млн гривень 
на рік. Покриття додаткових витрат пропонується здійснити за рахунок 

зростання надходжень до бюджету у 2014 році внаслідок економічного росту, 
а також можливого збільшення розміру ставки акцизного податку на бензин. 

За експертним висновком Міністерства фінансів України прийняття 

законопроекту є недоцільним. За розрахунками Міністерства фінансів 

реалізація законопроекту (в умовах 20 І 3 року) потребуватиме більше 

26 млн грн на рік. 
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Крім того відмічено, що запропоноване автором джерело покрипя 
додаткових видатків (збільшення розміру ставки акцизного податку на 

нафтопродукти законодавчо не врегульовано, і відповідно реалізація 

законопроекту, у разі його прийняття, потребуватиме вишукання додаткових 

коштів з державного бюджету. 

Всупереч вимогам статті 91 Регламенту Верховної Ради України та 

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

відповідні розрахунки) та пропозицій змін до законодавчих актів України щодо 

скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету 

для досягнення збалансованості бюджету. 

Термін набрання чинності, визначений у законопроекті, не відповідає 

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

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

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

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради Україн!! 

вважає, що за результатами розгляду у першому читанні законопроект доцільно 

направити на доопрацювання з урахуванням висловлених ним зауважень і 

пропозицій. 

УХВАЛИЛИ: 

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

«Про реабілітацію інвалідів в Україні» (щодо встановлення мінімального 

розміру деяких грошових компенсацій) (реєстр. N!! 2096а від 22.05.2013), 
поданий народним депутатом України Фурсіним І.Г., має вплив на показники 

бюджету (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 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 у 
справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів. 

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

України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших 

громадян похилого віку в Україні» щодо соціального захисту осіб із числа 

повних кавалерів ордена «За заслуги» (реєстр. N!! 2139а від 24.05.2013), поданий 
народними депутатами України Цибенком п.е., Лютіковою В.І. 

Відмітили: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет у справах пенсіонерів, 

ветеранів та інвалідів. 

Законопроектом пропонується внести зміни до статті 8 Закону України 
«Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян 
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похилого віку в Україні», передбачивши, що до осіб, які мають особливі 

заслуги перед Батьківщиною, відносяться також особи із числа повних 

кавалерів ордена «За заслуги»; відповідними змінами до статті 9 цього Закону 
пропонується поширити на зазначену категорію осіб права на пільги для осіб, 

які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а саме: отримання надбавки 

до пенсії, забезпечення ліками, санаторно-курортне лікування з правом 

безоплатного проїзду до місця лікування і назад, звільнення від сплаТІ! 

ЖIlТЛОВО-КОМУНальних 110СЛУГ, послуг ЗВ 'ЯЗКУ, капітальний ремонт жилих 
будинків і квартир, безоплатний проїзд громадським транспортом тощо. 

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, на сьогодні в 

Україні налічується близько 500 осіб з числа повних кавалерів ордена 

«За заслуги», що за інформацією авторів законопроекту потребуватиме 

додаткових видатків у сумі близько 51 млн грн на рік. Водночас, зазначається, 
що реалізація законопроекту не потребує додаткових видатків державного 

бюджету, враховуючи щорічне зменшення кількості осіб, які мають особливі 

заслуги перел Батьківщиною, та може здійснюватися у межах коштів, які 

передбачаються на реалізацію статті 9 Закону України «Про основні засади 
соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в 

Українт. 

За експертним висновком Міністерства фінансів прийняття 

законопроекту є недоцільним. Зазначається, що реалізація положень 

законопроекту призведе до додаткових витрат Державного бюджету України, 

джерел покриття яких у законопроекті не визначено. Крім того, зауважено, що в 

умовах необхідності упорядкування надмірно розгалуженої системи пільг, 

забезпечення її адресності є недоцільним та економічно необгрунтованим 
прийняття будь-яких змін до законодавчих актів, які розширюють перелік 

пільгових категорій громадян та збільшують видатки державного бюджету. 

Вважається, що питання поліпшення соціального захисту громадян має 

вирішуватися комплексно в рамках чинного законодавства з урахуванням 

соціальної спрямованості політики Уряду, стану соціально-економічного 

розвитку країни та збалансування додаткових видатків з наявними бюджетними 

ресурсами. 

Всупереч вимогам статті 91 Регламенту Верховної Ради У країни та 

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

відповідні розрахунки) та пропозицій змін до законодавчих актів України щодо 
скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету 
для досягнення збалансованості бюджету. 

Термін набрання чинності, визначений у законопроекті, не відповідає 

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

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

приймаються після 15 липня року, що передує плановому, вводяться в ДІЮ не 
раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим. 
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Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

вважає,ЩО за результатами розгляду в першому читанні законопроект може 

бути прийнятий за основу з урахуванням висловлених ним зауважень. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення ЗМІН до Закону України 

«Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян 

похилого віку в Україні» ЩОДО соціального захисту осіб із числа повних 

кавалерів ордена «За заслуги» (реєстр. NQ 2139а від 24.05.2013), поданий 

народними депутатами України Цибенком п.с., Лютікавою В.1., має ВПЛИВ на 

показники бюджету (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 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 у 
справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів. 

1.2.20. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення зміни до статті 7 

Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у 

зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими 

похованням» щодо зарахування до страхового стажу періоду відпустки для 

догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (реєстр. NQ 3116 
від 2.08.2013), поданий Кабінетом Міністрів України. 

Відмітили: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет з питань соціальної 

політики та праці. 

Законопроектом пропонується встановити зарахування до CTpaXOBOIO 

стажу за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з 

тимчасовою втратою працездатності періоду відпустки для догляду за дитиною 

до досягнення нею трирічного віку. 

Відповідно до чинного законодавства розмір допомоги з тимчасової 

непрацездатності обчислюється залежно від тривалості страхового стажу. 

Згідно з нормами Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування», який набув чинності з 

1 січня 2011 року, сума єдиного внеску сплаченого застрахованими особам!!, 

які знаходяться у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 

трирічного віку, спрямовується тільки на загальнообов 'язкове державне 

пенсійне страхування, та відповідно не включаються до страхового стажу, який 

дає право на матеріальне забезпечення за загальнообов'язковим державним 

соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, ЩО 

призводить до зменшення розміру цієї допомоги. 

Міністерство фінансів України вважає прийняття законопроекту 

доцільним, зазначивши, ЩО реалізація поданого законопроекту не 

потребуватиме додаткових видатків Державного бюджету Українн. 
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Проте, необхідно відмітити, що реалізація законодавчої ініціативи 
потребуватиме додаткових коштів Фонду соціального страхування з тимчасової 

втрати працездатності. 
Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

вважає, що за результатами розгляду у першому читанні законопроект може 
бути прийнятий за основу з урахуванням висловлених ним зауважень і 

пропозицій. 

УХВАЛИЛИ: 
\. Проект Закону України про внесення зміни до статті 7 Закону України 

«Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з 

тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» 

щодо зарахування до страхового стажу періоду відпустки для догляду за 

дитиною до досягнення нею трирічного віку (реєстр. N~ 3116 від 22.08.2013), 
поданий Кабінетом Міністрів Українн, має вплив на показники бюджету Фонду 

соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (збільшуючи 

витрати Фонду). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати LІИнності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

соціальної політики та праці . 

. 1.2.21. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про антикорупційну перевірку 

чиновників усіх рівнів (реєстр. N~ З\21 від 27 .08.20 \З), поданий народним 

депутатом України Яценюком АЛ. 

Відмітили: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет з питань боротьби з 

організованою злочинністю і корупцією. 

Законопроектом пропонується визначити правові та організаційні засади 

проведення антикорупційної перевірки осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування. 

Запропоноване законопроектом положення щодо проведення 

антикорупцlИНОЇ перевірки посадовими особами Національного 

антикорупційного бюро передбачає створення цього нового державного 

правоохоронного органу, що призведе до збільшення видатків державного 

бюджету, про що також зазначає Міністерство фінансів України у своєму 

експертному висновку. 

До законопроекту не подано фінансово-економічні обrрунтування 

(включаючи відповідні розрахунки) та пропозиції про зміни до законодавчих 

актів України щодо скорочення витрат та/або джерел додаткових надходжень 

бюджету для досягнення збалансованості бюджету, що не відповідає вимогам 

частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради України та частини 

першої статті 27 Бюджетного кодексу України. У зв'язку з цим, Мінфін не має 
можливості спрогнозувати обсяг додаткових видатків державного бюджету та 
не підтримує прийняття законопроекту. 
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Передбачене у законопроекті набрання чинності відповідним законом 

(з дня, наступного за днем його опублікування, але не раніше набрання 

чинності законом про створення Національного антикорупційного бюро) не 

відповідає частині третій статті 27 Бюджетного кодексу України, відповідно до 
якої закони України або окремі їх положення, які впливають на показник!! 

бюджету (зменшують надходження бюджету та/або збільшують витраТI1 

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

Законопроектом також пропонується встановити відповідальність 

посадових осіб за вчинені правопорушення шляхом внесення відповідних змін 

до Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, а саме: 

кримінальну за неправдиве декларування відомостей у 

антикорупційній декларації (позбавлення волі на строк до трьох РОКІв з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 

строк від одного до трьох років); 

- адміністративну - за порушення порядку декларування (накладення 

штрафу від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян). 

Реалізація таких положень може мати вплив на показники бюджету у рюі 

виявлення відповідних порушень. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про антикорупційну перевірку чиновників усіх 

рівнів (реєстр. N!! 3121 від 27.08.2013), поданий народним депутатом України 
Яценюком АЛ., матиме вплив на показники бюджету (призведе до збільшення 

видатків державного бюджету та може призвести до збільшення доходів 

бюджету від штрафів і збільшення видатків державного бюджету на утримання 

засуджених у разі виявлення відповідних правопорушень). 

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

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

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

боротьби з організованою злочинністю і корупцією. 

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

України «Про регулювання містобудівної діяльності» (щодо забезпечення 

соціально-культурного збалансованого розвитку населених пунктів) 

(реєстр. N!! 3063 від 09.08.2013), поданий народним депутатом України 

Бригинцем О.М. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань будівництва, містобудування І житлово-комуналЬНОI'О 
господарства та регіональної політrfКИ. 
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Законопроект, як зазначається у пояснювалЬНlи записці до нього, 

розроблено з метою створення та розвитку об'єктів культурного призначення 

на території населених пунктів України. 

Для досягнення цієї мети пропонується доповнити частину шосту 

статті 29 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» 

положеннями щодо: 

обов 'язкового виділення 0,5% від загальної площі будівель і споруд під 

об'єкти культурного призначення (бібліотеки, галереї, творчі майстерні, 

книгарні, кінотеатри, лялькові театри, музеї тощо) при будівництві комерційних 

об'єктів торговельного та розважального призначення; 

зменшення розміру пайової участі у розвитку інфраструктури населеного 

IlУНКТУ на суму кошторисної вартості таких об'єктів, і передачі у комунальну 

власність площі та/або об'єктів з подальшим їх використанням виключно за 

цільовим призначенням. 

Зазначаючи, що реалізація законопроекту після його прийняття не 

потребуватиме додаткових видатків з державного або місцевих бюджетів, 

автором не враховано положення статті 71 Бюджетного кодексу У країни, згідно 
з яким кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, 

отримані відповідно до статті 40 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» віднесено до надходжень бюджету розвитку місцевих 

бюджетів. Тому законодавча Ilропозиція щодо зменшення розміру пайової 

участі призведе до втрати надходжень місцевих бюджетів. 

Крім того, передача у комунальну власність об'єктів культурного 

призначення потребуватиме додаткових видатків з місцевих бюджетів на 

забезпечення функціонування таких об'єктів у подальшому. 

Водночас в порушення вимог частини першої статті 27 Бюджетного 

кодексу України та частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради 

України до законопроекту не надано належне фінансово-економічне 

обгрунтування (включаючи відповідні розрахунки) та пропозиції щодо джерел 

проведення таких видатків для збалансування бюджету. 

Крім того, термін набрання чинності законом, визначений у 

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

впливають на показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або 

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

Міністерство фінансів України згідно з експертним висновком вважає 
законопроект таким, що вплине на показники бюджетів, і не підтримує його 

приЙнятгя. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про регулювання містобудівної діяльності (щодо забезпе<Іення соціально

культурного збалансованого розвитку населених пунктів) (реєстр. N~ 3063 
від 09.08.2013), поданий народним депутатом України Бригинцем О.М., має 
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вплив на показники бюджету (призведе до зменшення доходів та збільшення 

видатків 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 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 

будівництва, містобудування житлово-комунального господарства та 

регіональної політики. 

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

законодавчих актів України (щодо вдосконалення механізму застосування 

заходів реагування під час ЗДlИснення нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності) (реєстр. N2 3084 від 14.08.2013), поданий народним 
депутатом України Фаєрмарком с.о. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань 

верховенства права та правосуддя. 

Законопроектом пропонується внести ЗМІНи до Кодексу 

адміністративного судочинства України, якими, зокрема, доповнити перелік 

учасників адміністративного процесу, новим суб'єктом - особою, прав, свобод, 

інтересів чи обов'язків якої стосується заявлений позов; передбачити обов'язок 

суб'єкта владних повноважень, яким прийнято рішення щодо застосування 

заходів реагування, щодо направлення копії позову та доданих до нього 

документів особі, якої стосується такий позов; визначити строк подання 

позову - наступного дня з моменту отримання доказів одержання позову та 

доданих до нього документів особою, якого стосується такий позов; 

конкретизувати коло суб'єктів, яким надано право апеляційного оскарження 

рішення суду щодо застосування або незастосування заходів реагування, 

зазначивши, що такими правами наділені усі учасники процесу; конкретизувати 

строк для апеляційного оскарження рішення суду - з моменту отримання 

учасником процесу такого рішення, а не з моменту проголошення. 

Крім того, у законопроекті пропонується внести зміни до Закону України 

«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності», яки~и передбачити обов'язковість попереднього підтвердження 

обrрунтованості вжиття заходів реагування у суді. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що реалізація IІропозицій законопроекту щодо розширення переліку учасників 

адміністративного процесу може потребувати додаткових видатків державного 

бюджету на утримання органів державного нагляду (контролю) та судів, 

зокрема на оплату поштових послуг, підготовку додаткових копій матеріалів [10 

справі, рішень суду тощо особам, прав, свобод, інтересів чи обов'язків яких 

стосується адміністративний позов. 
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Проте, до 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 статті 27) 
та Регламенту Верховної Ради України (частина третя статті 91). Положення 
законопроекту щодо набрання чинності відповідним законом через десять днів 

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

Зважаючи на це, Мінфін не підтримує законопроект в поданій редакції. 

Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної 

Ради України не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо вдосконалення механізму застосування заходів реагування 

під час здійснення нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності) 

(реєстр. N~ 3084 від 14.08.2013), поданий народним депутатом Українн 

Фаєрмарком С.О., матиме вплив на показники бюджету (може призвести до 

збільшення видатків державного бюджету на утримання судів та органів 

державного нагляду). 

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

раніше 1 січня 2016 року (або 1 січня наступного м року залежно від часу 

!lРИЙНЯТТЯ закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

верховенства права та правосуддя. 

1.2.24. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення ЗМІН дО 

Податкового кодексу України (щодо протидії тіньовому відпливу капіталу з 

України через нерезидентів, що мають офшорний статус) (реєстр. N!:! 3125 
від 17.08.2013), поданий народними депутатами України Яценюком АЛ., 

ПетренкомП.Д. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом, 

загальнодержавний збір 

зокрема, пропонується запровадити новий 

з операцій з нерезидентами, що мають офшорний 
статус, та визначити порядок його справляння; визначити критерії, на підставі 

яких державу (територію) може бути віднесено до переліку офшорних зон; 
розширити перелік витрат, понесених у зв'язку з придбанням у нерезидента 

послуг, що не враховуються у складі витрат при визначенні об'єкта 

оподаткування податком на прибуток. 

Згідно з пояснювальною запискою необхідність прийняття законопроекту 
обумовлена llOтребою створення законодаВLJИХ перешкод для тіньового 
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виведення капіталу з України та штучної мінімізації податкових зобов'язань 

вітчизняних суб'єктів господарювання за допомогою використання офшорних 

компаній. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що наразі вже прийнято низку заходів щодо відтоку капіталу за кордон, у тому 

числі в офшори. З метою забезпечення подальшого удосконалення 

законодавства необхідно проаналізувати ефективність впровадження 

прийнятих правових норм. Найбільш перспективними пропозиціями 

законодавчих змін у цьому напрямку є визнання офшорними тих країн, що не 

надають податкову інформацію щодо суб'єктів угод, але при цьому зазначена 

норма працюватиме у разі чіткого визначення ознак та параметрів податкової 

інформації, порядку її одержання та надання контролюючому органу. 

Враховуючи наведене, Мінфін вважає, що законопроект підлягає 

доопрацюванню. 

Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної 

Ради України не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 

України (щодо протидії тіньовому відпливу капіталу з України через 

нерезидентів, що мають офшорний статус) (реєстр. NQ 3125 від 17.08.2013), 
поданий народними депутатами України Яценюком АЛ., Петренком П.Д., 

матиме вплив на показники бюджету (призведе до збільшення доходів бюджету 

від податку на прибуток підприємств та внаслідок запровадження збору з 

операцій з нерезидентами, що мають офшорний статус). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

ІЗ законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

1.2.25. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до статті 1 

Податкового кодексу України щодо визначення механізму сплати окремих 

платеЖІВ (реєстр. NQ 3093 вІД 15.08.2013), поданий Кабінетом Міністрів 

України. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

У законопроекті пропонується встановити, що порядок справляння 

платежів і внесків нефіскального характеру, які не включені до переліку 

загальнодержавних і місцевих податків і зборів, реryлюється відповіДНИМl1 

спеціальними законами. 

До таких платежів та внесків законопроектом віднесено: 

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, 

порядок сплати якого регулюється Законом України «Про збір та облік ЄДИНОІ'О 

внеску на заГaJlьнообов 'язкове державне соціальне страхування»; 
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збори на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих ВИДІВ 

господарських операцій, порядок сплати яких врегульовано Законом України 

«Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування»; 

кошти, що отримуються відповідно до статті 8 Закону України 

«Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки»; 

єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний 

кордон України, порядок сплати якого врегульовано Законом України 

«Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний 

кордон України»; 

збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке 

проживає на території зони спостереження, порядок сплати якого врегульовано 

Законом України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»; 

відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу тютюнових виробів 

та/або алкогольних напоїв у межах України, порядок сплати яких врегульовано 

пунктом 8 статті 22 Закону України «Про рекламу»; 
відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) 

державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями, порядок сплати 

яких врегульовано статями 5 і 11-1 Закону України «Про управління об'єктами 
державної власності». 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що реалізація положень законопроекту дозволить узгодити між собою 

положення законодавства про платежі і внески нефіскального характеру із 

положеннями Податкового кодексу України, не впливатиме на доходну та 

видаткову частини бюджету і підтримує його прийняття. 

Належить звернути увагу, що у Прикінцевих та перехідних положеннях 

Закону України від 06.09.2012 N!! 5203 «Про адміністративні послуги»: 
пунктом 5 визнано таким, що втрачає чинність з І січня 2014 року, 

пункт 2 підрозділу І О розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу 

України; 

пунктом 6, зокрема, доручено Кабінету Міністрів України у 

шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом підготувати та 

подати до Верховної Ради України проекти законів про: 

- перелік адміністративних послуг та плату (адміністративний збір) за їх 

надання; 

- включення до Податкового кодексу України положень стосовно 

державного мита, інших обов'язкових платежів; 

- встановлення розмірів та порядку адміністрування платежів і внесків 

нефіскального характеру, що справляються відповідно до пункту 2 
підрозділу 1 О розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу 

України, або їх скасування. 

Згідно з пунктом 2 підрозділу 1 О розділу ХХ «Перехідні положення» 
Податкового кодексу України (який втрачає чинність з 1 січня 2014 року) збори 
(плата, внески), не встановлені цим Кодексом як загальнодержавні або місцеві, 

але встановлені законодавчими актами України як обов'язкові платежі до 

набрання чинності цим Кодексом, справляються за правилами, встановленими 
цими законодавчими актами України, до набрання чинності законом про 
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адміністративні послуги та іншими законами, що регулюватимуть справляння 

відповідних зборів (плати, внесків). При цьому, згідно з пунктом 4.2 статті 4 
Податкового кодексу України загальнодержавні, місцеві податки та зБОРІ!, 

справляння яких не передба'Іено цим Кодексом, сплаті не підлягають, а згідно з 

пунктом 9.4 статті 9 Кодексу установлення загальнодержавних податків та 

зборів, не передба'Іених цим Кодексом, забороняється. 

Таким 'Іином, прийняття даного законопроекту забезпечить законодавчі 

підстави для продовження справляння починаючи з І січня 2014 року вказаних 
у законопроекті платежів, а відтак сприятиме збалансованості бюджету. У разі 

неприйняття законопроекту виникне правова колізія між положеннями 

Податкового кодексу України та спеціальних законів, якими передбачено 

справляння відповідних платежів, шо може призвести до несплати таких 

платежів до бюджету. 

Слід також звернути увагу щодо необхідності врегулювання аналогі'ІНОГО 

питання у 'Іастині справляння з 2014 року державного мита. 
Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

у своєму експертному висновку вважає, шо за результатами розгляду у 

перщому читанні законопроект може бути прийнятий за основу. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до статті 1 Податкового 
кодексу України щодо визначення механізму сплати окремих платежів 

(реєстр. И!! 3093 від 15.08.2013), поданий Кабінетом Міністрів України, матиме 
вплив на показники бюджету (спрямований на забезпечення збалансованості 

бюджету, однак неприйняття законопроекту може спричинити втрати доходів 

бюджетів). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності у 
терміни, визначені автором законопроекту. 

2. Це ріщення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

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

Податкового кодексу України (щодо сприяння розвитку малого 

підприємництва) (реєстр. N!! 3112 від 22.08.2013), поданий народним депутатом 
України Лабунською А.В. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується звільнити від оподаткування податком на 

доходи фізичних осіб доходи від підприємницької діяльності пенсіонерів за 

віком або інвалідів, які отримують відповідно до закону пенсію або соціальну 

допомогу, за умови, що такі особи не використовують працю найманих осіб, 

здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на 

ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг 
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населенню і обсяг Їх доходу lIРОТЯГОМ календарного року не перевищує 

150 ООО гривень. 
Крім того, у законопроекті пропонується внести зміни до Закону України 

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

страхуванню) щодо надання можливості платникам єдиного податку приймати 

виключно добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного 

соціального страхування з розміром єдиного внеску таких осіб не більше 10 % 
від мінімального розміру заробітної плати, визначеного законом. 

Запровадження законопроекту призведе до зменшення надходжень до 

бюджетів податку на доходи фізичних осіб та єдиного податку 

(за розрахунками Міністерства фінансів України відповідно 823 млн грн та 

372 млн грн), а також до зменшення надходжень єдиного внеску 

(за розрахунками Мінфіну - 131 млн грн) до Пенсійного фонду (що матиме 
наслідком збільшення видатків державного бюджету на покриття дефіциту 

Пенсійного фонду) та фондів загальнообов'язкового державного соціального 

страхування. 

Проте, до 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, шо 

не відповідає вимогам Бюджетного кодексу України (частина перша статті 27) 
та Регламенту Верховної Ради України (частина третя статті 91). Положення 
законопроекту шодо набрання чинності відповідним законом з дня, наступного 

за днем його опублікування, не узгоджується з частиною третьою статті 27 
Бюджетного кодексу України та пунктами 4.1.9 і 4.5 статті 4 Податкового 
кодексу України. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що не підтримує законопроект, оскільки його запровадження призведе до 

порушення принципу рівності усіх платників перед законом, сприятиме 

зловживанням при сплаті податків і зборів, а також призведе до втрат доходів 

бюджетів. На думку Мінфіну, запропонований у законопроекті спосіб 

стимулювання розвитку малого ПІДприємництва шляхом запровадження 

звільнення ВІД оподаткування доходів від підприємницької діяльності, 

отриманих пенсіонерами за віком або інвалідами, є сумнівним, тому шо 

ймовірно пільговий режим на загальній системі оподаткування отримають не 

тільки зазначені фізичні особи - підприємці, доходи яких оподатковуються за 
ставкою 15 % (17 %), а й ті підприємці, які на момент запровадження 

пропозиції належали до першої групи платників єдиного податку. Крім того, 

запровадження нової пільги з податку на доходи фізичних осіб може призвести 

до штучного переоформлення більшістю фізичних осіб - підприємців власного 

бізнесу на запропоновану у законопроекті пільгову категорію платників 

податку - пенсіонерів та інвалідів. 

Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної 

Ради України не надійшов. 
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УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 

України (шодо СlІрИЯННЯ розвитку малого підприємництва) (реєстр. NQ 3112 
від 22.08.2013), поданий народним депугатом України Лабунською А.В., 

матиме вплив на показники бюджету (призведе до зменшення доходів 

бюджетів від податку на доходи фізичних осіб та єдиного податку і збільшення 

видатків державного бюджету на покриття дефіциту Пенсійного фонду 

України). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше 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 

податкової та митної політики. 

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

«Перехідні положення» Податкового кодексу України шодо вдосконалення 

механізму державної підтримки суб'єктів господарювання, які реалізують 

інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки (реєстр. NQ 3092 
від 15.08.2013), поданий Кабінетом Міністрів України. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

У законопроекті пропонується починаючи з 2014 року внести зміни у 
порядок оподаткування податком на додану вартість та податком на прибуток 

підприємств суб'єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти у 

пріоритетних галузях економіки зокрема: 

дозволити до 31 грудня 2017 року (чинною нормою передбачено до 
31 грудня 2022 року) надавати митним органам податковий вексель з податку 
на додану вартість під час імпорту устаткування (обладнання) і комплектуючих 

виробів; 

запровадити обов'язкове підтвердження податкового векселя банком 

шляхом авалю (крім податкового векселя, що видається вітчизняними 

підприємствами суднобудівної промисловості); 

позбавляти права видачі податкового векселя у разі виявлення факту 

нецільового використання ввезених на митну територію України товарів; 

запровадити фінансову відповідальність суб'єктів господарювання за 

неналежну реалізацією інвеСТИЩИIІИХ проектів у вигляді сплати пені, 

нарахованої на суми податку на прибуroк підприємств. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

шо прийняття законопроекту дозволить запобігти втратам бюджету при 

ЗДlИсненні імпортних операщи та сприятиме виконанню суб'єктами 

господарювання власних інвестиційних і соціальних зобов'язань. При цьому 
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визначити вартісну величину впливу законопроекту на показники бюджету 

неможливо. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

у своєму експертному висновку вважає, що законопроект потребує 

доопрацювання. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону У країни про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні 

положенню> Податкового кодексу України щодо вдосконалення механізму 
державної підтримки суб'єктів господарювання, які реалізують інвестиційні 

проекти у пріоритетних галузях економіки (peccTp . .N2 3092 від 15.08.2013), 
поданий Кабінетом Міністрів України, матиме вплив на показники бюджету 

(може призвести до збільшення доходів державного та місцевих бюджетів щодо 

податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств у наступних 

бюджетних періодах). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності у 

терміни, визначені автором законопроекту. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

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

України «Про регулювання містобудівної діяльності» (щодо зарахування 

витрат на будівництво інженерно-транспортної інфраструктури в якості 

пайового внеску) (peccTp . .N2 2553а від 05.07.2013), поданий народними 

депутатами України Зубком гг, Бобковим О.М., Гержовим Ю.І., 

Іщенком 8.0., Сальдо 8.8., Чугунніковим В.с. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального 

господарства та регіональної політики. 

Змінами до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» 

пропонується уточнити визначення терміну «інженерно-транспортна 

інфраструктура», доповнивши його конкретним переліком напрямів і об'єктів, 

які, зокрема, належать до інженерно-транспортної інфраструктури (пункт 5 
статті 1). 

Поряд з тим, розширено перелік об'єктів, які знаходяться поза межами 

земельної ділянки замовника будівництва та при будівництві яких зменшується 

обсяг сплати пайового внеску для участі у розвитку інфраструктури населеного 

пункту, або відшкодовується різниця між здійсненими витратами та розміром 

пайової участі замовника у разі якщо кошторисна вартість об'єктів перевищує 

розмір пайової участі забудовника. Зокрема, вказане положення пропонується 

поширити на будівництво мереж, призначених для передачі та розподілу 

електричної енергії, трубопроводів, призначених для розподілу природного 

газу, транспортування нафти та природного газу, що знаходяться поза межами 
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земельної діЛЯН1":Н, на якій здійснюється будівництво (частина n 'ята 
статті 30). 

Зважаючи, що відповідно до підпункту 41 пункту 1 етапі 71 Бюджетного 
кодексу України кошти від пайової участі у розвитку інфраСТРУКТУРІ! 
населеного нункту, отримані відповідно до Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», зараховуються до бюджету розвитку відповідного 

місцевого бюджету, такі зміни створюють передумови для зменшення 

надходжень до місцевих бюджетів. 

Крім того, до збільшення видатків місцевих бюджетів ПРl!зведе 

необхідність відшкодування різниці у вартості об'єктів інженерно-транспортної 

інфраструктури та пайової участі, за умови передачі таких об'єктів до 

комунальної власності. 

При цьому. в порушення вимог частини першої етапі 27 БюджеТНОІ'О 
кодексу У країни та частини третьої етапі 91 Регламенту Верховної Ради 

України до законопроекту не надано фінансово-економічне обгрунтування, 

включаючи відповідні розрахунки та пропозиції щодо збалансування бюджету. 

Термін набрання чинності законом, визначений у законопроекті, не 

відповідає частині третій етапі 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 плаНОВИ~I. 

Міністерство фінансів України не підтримує законопроект, зазначаючи 

про його вплив на доходи і видатки місцевих бюджетів, та звертає увагу на 

необхідність визначення джерел коштів для компенсації витрат оргаНІВ 

місцевого самоврядування при реалізації положень законопроекту. 

УХВАЛИЛИ: 

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

«Про регулювання містобудівної діяльності» (щодо зарахування витрат на 

будівництво інженерно-транспортної інфраструктури в якості пайового внеску) 

(реестр. N~ 2553а від 05.07.2013), поданий народними депутатами УкраїlІ1! 

Зубком г.г., Бобковим О.М., Гержовим Ю.І., Іщенком В.О., Сальдо В.В., 

Чугунніковим В.с., має вплив на показники бюджету (може призвести до 

зменшення надходжень та збільшення видатків місцевих 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 1 січня наступного за цим року залежно від часу 
прийняпя закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

будівництва, містобудування житлово-комунального господарства та 

регіональної політики. 

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

законів України щодо ліцензування окремих видів господарської діяльності, під 
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час провадження яких ЗДlИснюються обіг та застосування фумігантів 
(реєстр. Н2 3086 від 15.08.2013), поданий Кабінетом Міністрів України. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

аграрної політики та земельних відносин. 

Законопроектом пропонується внести зміни 

«Про пестициди та аГРОХІМІкати)} щодо посилення 

фумігантів, та врегулювання питань їх продажу. 

до Закону України 

безпеки при обігу 

Крім того, зміни до законів України «Про карантин рослин» та 

«Про ліцензування певних видів господарської діяльності» вимагатимуть 

здійснення суб'єктами господарювання ліцензованого виду господарської 

діяльності фумігацію не тільки щодо об'єктів регулювання, що 

переміщуються через державний кордон України та карантинні зони, а й в усіх 

інших випадках. Зазначене забезпечить додаткові надходження до державного 

бюджету від платежів за ліцензування проведення фумігації у зв'язку із 

розширенням випадків, що потребують наявності відповідної ліцензії. 

Міністерство фінансів України підтримує ухвалення законопроекту та 

зазначає, що реалізаЦІЯ його положень не передбачає збільшення видатків 

державного бюджету. 

Згідно з узагальнюючим висновком Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України за результатами розгляду у 

першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу з урахуванням 

ВlІсловлених зауважень і пропозицій. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законів України 
щодо ліцензування окремих видІВ господарської діяльності, під час 

провадження яких ЗДlИснюються обіг та застосування фумігантів 

(реєстр. Н2 3086 від 15.08.2013), поданий Кабінетом Міністрів України, має 

вплив на показники бюджету (збільшує надходження бюджету). 

У rазі пrийняття відповідного закону він може набиrати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

аграрної політики та земельних відносин. 

1.2.30. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про мораторій на зміну цільового 

призначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення в Україні 

(реєстр. Н'12146а від 27.05.2013), внесений народним депутатом України 

Ляшком О.В. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 
аграрної ilолітики та земельних відносин. 

Законопроектом пропонується встановити мораторій на зміну цільового 
призначення земель сільськогосподарського призначення незалежно від форми 
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власності. Контроль за дотриманням такого мораторію здійснюється органами 

МІсцевого самоврядування, МІсцевими органами виконавчої влади та 

центральними органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів, 

житлово-комунального господарства, екології та природних ресурсів, органаМІІ, 

які здійснюють державний контроль за використанням та охороною земель у 

межах їх повноважень, визначених законом. 

З позиції Держземагентства положення проекту акта не узгоджуються між 

собою та з нормами земельного законодавства, виходячи з наступного. 

Зокрема, на сьогодні мораторій на зміну цільового призначення земельних 

ділянок сільськогосподарського призначення певних видів використання, які 

перебувають у власності громадян та юридичних осіб, вже встановлено 

підпунктом «б» пункту 15 Розділу «Перехідні положення» Земельного кодексу 
України. Тому, недоцільно вводити мораторій окремим Законом. Про це ж 

зауважує у своєму висновку і Головне науково-експертне управління Апарату 

Верховної Ради України. 

Повна заборона на зміну цільового призначення земель 

сільськогосподарського призначення призведе до вкрай неефективного 

використання, а саме малопродуктивних земель. Крім того, відсутність 

державної реєстрації земельної ділянки може бути причиною втрат бюджетів 

через недоотримання коштів від плати за землю та продажу земельних ділянок і 

прав на них. 

Відповідно до статті 22 Кодексу до земель сільськогосподарського 

призначення належать сільськогосподарські угіддя та несільськогосподарсьКІ 

угіддя. Статтею 171 Кодексу визначено, що до малопродуктивних земель 

відносяться сільськогосподарські упддя, грунти яких характеризуються 

негативними природними властивостями, низькою родючістю, а їх 

господарське використання за призначенням є економічно неефективним. 

Використання таких сільськогосподарських угідь можливе після зміни 

цільового призначення цих земельних ділянок, яке провадиться відповідно до 

частин другої та третьої статті 20 Кодексу. 
Крім того, норма абзацу третього статті 1 законопроекту щодо заборони 

на відчуження земельних ділянок рекреаційного призначення не віДПОВІдає 

поставленій меті проекту закону. Згідно із статтею 19 Кодексу земельні ділянки 
сільськогосподарського призначення земельНІ ділянки рекреаційного 

призначення відносяться до різних категорій. 

Міністерство фінансів України в експертному висновку до законопроекту 

зазначає, що враховуючи викладене та пропозиції Держземагентства, 

законопроект не підтримується. 

Згідно з узагальнюючим висновком Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України за результатами розгляду в 

першому читанні проект Закону доцільно відхилити. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про мораторій на зміну цільового призначення 
земельних ділянок сільськогосподарського призначення в Україні 
(реєстр.Н22146а від 27.05.2013), внесений народним депутатом України 
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Ляшком О.В., має вплив на показники бюджету (зменшує надходження 

бюджету). 

У разі прийнятrя відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше І січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року -
не раніше 1 січня 2016 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від 
часу прийнятrя закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

аграрної політики та земельних відносин. 

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

України «Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них», 

«Про безпечність та якість харчових продуктів» щодо видачі ветеринарних 
документів» (реєстр Н!! 2202а від 04.06.2013), поданий народним депугатом 

України Омельяновичем д.с. 

Відмітили: 
Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з шпань 

аграрної політики та земельних відносин. 

Законопроектом пропонується внести ЗМІНи до законів України 

«Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них», 

«Про безпечність та якість харчових продуктів» щодо реалізації харчової 

продукції з продуктів лову та внугрішньодержавний обіг необроблених 

харчових продуктів тваринного походження, що були вироблені суб'єктом 

господарювання, а також готових продуктів тваринного походження для 

споживання людиною, що має здійснюватися за наявності декларації 

виробника, а не ветеринарного свідоцтва або ветеринарної довідки (відповідних 

ветеринарних документів), як це передбачено чинними нормами. 

За висновком Міністерства фінансів У країни запропоновані 

законопроектом зміни щодо вилучення норм, шо стосуються супроводження 

ветеринарними документами необроблених харчових продуктів (туш тварин, 

мnл()ка сиrого, мnлnчн()ї сиr()RИНИ, прnдуктіи л()ву, меду) можугь негативно 

ВІІЛИНУГИ на якість та безпечність зазначеної продукції, оскільки лише 

ветеринарні документи (документи дозвільного характеру) підтверджують її 

якість та безпечність. 

Крім того, слід зауважити, що відповідно Закону України 
«Про ветеринарну медицину» та постанови Кабінету Міністрів України 

від 09.06.2011 Н!! 641 «Про затвердження переліку платних адміністративних 
послуг, які надаються Державною ветеринарною та фітосанітарно/О службою, 

органами та установами, шо належать до сфери її управління, і розміру плати за 
їх надання» видача ветеринарних документів суб'єктам господарювання 

включена до переліку адміністративних платних послуг. Водночас, пунктом 24 
частини другої cTaтri 29 Бюджетного кодексу України визначено, що 

надходження від плати за надання адміністративних послуг є джерелом доходів 
загального фонду державного бюджету. 
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Таким 'Іином, реалізація положень законопроекту у віДlІовідному 

бюджетному періоді призведе до зменшення дохідної 'ІаСТИНI1 загального 

фонду державного бюджету. 

Проте, розробником Bcynepe'I вимогам статті 27 Бюджетного кодексу 
України та статті 91 Регламенту Верховної Ради України до законопроекту 

не надано фінансово-економі'ІНИХ обrрунтувань (розрахунків), а також 

пропозиції змін до законодавчих актів України щодо скорочення витрат 

бюджету та джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення 

збалансованості бюджету. 

Міністерством фінансів України прийняття законопроекту не 

підтримується, як такого, що IІризведе до зменшення дохідної 'ІаСТННIІ 

державного бюджету. 

Згідно з узагальнюю'ІИМ висновком Головного haykobo-експертнш'о 
управління Апарату Верховної Ради України за результатами розгляду у 

першому читанні проект доцільно відхилити. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до Законів України 

«Про рибу, інші водні ЖИВІ ресурси та харчову продукцію з них», 

«Про безпе'Іність та якість харчових продуктів» щодо видачі ветеринарних 

документів» (реєстр N~ 2202а від 04.06.2013), поданий народним депутатом 

України Омельяновичем Д.с., має вплив на показники бюджету (зменшую'ІИ 
доходи 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 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 відносин. 

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

законодав'ІИХ актів України щодо забезпечення безперешкодного ДОСТУIIУ 
громадян до узбережжя водних об'єктів для загального водокористування 

(реєстр. N23059 від 07.08.2013), поданий народним депутатом України 

Марцінківим Р.Р. 

Відмітили: 

Відповідальним за СУllроводження законопроекту є Комітет з питань 

екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків 
Чорнобильської катастрофи. 

Законопроектом пропонується внести зміни до Водного та Земельного 

кодексів України, Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» і «Про місцеві 

державні аДМIНlстрацїі» в частині забезпечення безперешкодного та 

безоплатного ДОСТУПУ громадян до узбережжя водних об'єктів для заГaJJЬНОI'О 
водокористування. 
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Зокрема, забороняється обмеження права загального водокористування у 

зв'язку з наданням прибережних захисних смуг (пляжних зон) В користування 

юридичним або фізичним особам, а також вводиться положення про 

припинення права користування такими землями прибережних захисних смуг 

(юридичними або фізичними особам) при перешкоджанні доступу до 

узбережжя водних об'єктів. 

Крім того, пропонується заборонити влаштування огорож або інших 

конструкцій, шо перешкоджають доступу громадян до узбережжя водних 

об'єктів. Встановлені огорожі або інші конструкції демонтуються Їх 

власниками (особами, що їх встановили) протягом десяти днів після одержання 

письмової вимоги органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, 

а також можуть бути самостійно демонтовані органами виконавчої влади, 

органами місцевого самоврядування, юридичними особами або громадянами. 

Видатки відповідного місцевого бюджету, витрати юридичних осіб та 

громадян, пов'язані з демонтажем зазначених огорож або інших конструкцій, 

відшкодовуються їх власниками (особами, що їх встановили). Зазначене 

потребуватиме додаткових витрат місцевих бюджетів. 

Також, пропонується внести зміни до Кодексу України про 

аДМІНІстративні правопорушення, встановивши адміністративну 

відповідальність за обмеження безперешкодного і безоплатного доступу 

громадян до узбережжя морів, морських заток, лиманів та островів у 

внутрішніх морських водах в межах пляжної зони, а також до узбережжя річок, 

водойм та островів для загального водокористування у вигляді штрафу на 

громадян у розмірі від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян і на посадових осіб - від тридцяти до п'ятдесяти 

неоподатковуваних МІНІмумів доходів громадян. Реалізація таких норм 

призведе до збільшення надходжень до бюджету від сплати штрафів за 

зазначеними правопорушеннями у разі їх виявлення. 

Крім того, передбачається розширити повноваження органів місцевого 

самоврядування та місцевих державних адміністрацій щодо забезпечення 

безперешкодного і безоплатного доступу громадян до узбережжя водних 

об'єктів для загального водокористування. 

Міністерство фінансів України з межах компетенції не заперечує проти 

прийняття законопроекту та зазначає, що реалізація положень законопроекту 

може призвести до збільшення надходжень до державного бюджету від 

штрафних санкцій, проте визначити вартісну величину впливу на дохідну 
частину бюджету неможливо через відсутність інформації, яка б дала 

можливість його обрахувати. Крім того, Міністерство фінансів України 

пропонує норми поданого законопроекту врахувати при розгляді законопроекту 

за реєстраційним N~ 2З62 від 21.02.20 ІЗ. 
Згідно з узагальнюючим висновком Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України за результатами розгляду у 
першому читанні проект може бути прийнятий за основу з урахуванням 
висловлених зауважень та пропозицій. 
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УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо забезпечення безперешкодного доступу громадян до 

узбережжя водних об'єктів для загального водокористування (реєстр. N2 3059 
від 07.08.2013), поданий народним депутатом України Марцінківим Р.Р., має 
вплив на показники бюджету (збільшує витрати місцевих бюджетів та 

опосередковано збільшує надходження державного бюджету у разі виявлення 

відповідних правопорушень та санкцій, що застосовуватимуться). 

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 

екологічної політики, природокористування та ліквідації насЛІДКІВ 

Чорнобильської катастрофи. 

1.2.33. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону про внесення ЗМІНи до стаТТІ 5 Закону 

України «Гlро судовий збір» (реєстр. N!1 3113 від 22.08.2013), поданий 

Кабінетом Міністрів України. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується звільнити від сплати судового збору 

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

політики у сфері соціального захисту населення, орган виконавчої влади 

Автономної Республіки Крим, що забезпечує реалізацію державної політики у 

сфері соціального захисту населення, структурні підрозділи місцевих 

державних адміністрацій та виконавчі органи місцевих рад з питань 

соціального захисту населення - у справах, пов'язаних з призначенням і 

виплатою фізичним особам всіх видів державної соціальної допомоги, 

компенсацій, виплат та доплат, установлених законодавством. 

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

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

зміцнення матеріально-технічної бази судів, включаючи створення та 

забезпечення функціонування Єдиної судової інформаційної системи, веб

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

фіксування судового процесу, придбання та обслуговування комп'ютерної і 

копіювально-розмножувальної техніки, впровадження електронного цифрового 

підпису. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку вважає 

прийняття законопроекту доцільним та зазначає, що його реалізація сприятиме 

більш ефективному розподілу та використанню бюджетних коштів. Вартісну 
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величину впливу законопроекту визначити неможливо у зв'язку із відсутніспо 
відповідних даних. 

УХВАЛИJШ: 
1. Проект Закону України про внесення зміни до статті 5 Закону України 

«Про судовий збір» (реєстр . .N~ 3113 від 22.08.2013), поданий Кабінетом 

Міністрів України, матиме вплив на показники бюджету (призведе до 

зменшення доходів спеціaJlЬНОГО фонду державного бюджету від судового 

збору, а відтак потребуватиме додаткових видатків загального фонду 

державного бюджету на функціонування органів судової влади). 

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

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

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

1.234. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення зміни до пункту 4 

розділу ХХІ «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України 

(щодо тимчасового звільнення від оподаткування ввізним митом під час 

ввезення на митну територію України товарів для будівництва і оснащення 

спортивних споруд, що є об'єктами чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу) 
(реєстр . .N~ 3128 від 27.08.2013), поданий Кабінетом Міністрів України. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 
У законопроекті пропонується тимчасово звільнити від оподаткування 

ввізним митом при ввезенні на митну територію України та поміщенні в 

митний режим імпорту товари (крім підакцизних), що не виробляються в 

Україні або виробляються, але не відповідають технічним характеристикам 

світового рівня та вимогам міжнародних спортивних організацій, призначені 

для будівництва і оснащення (придбання обладнання та інвентарю) спортивних 

споруд, що є об'єктами чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу. При цьому 
передбачено визначення Кабінетом Міністрів України переліку та порядку 

ввезення таких товарш. 

Слід зазначити, що норми законопроекту, в разі Їх реалізації, призведуть 

до зменшення надходжень ввізного мита до державного бюджету. Однак, як 

зазначається у пояснювальній записці до проекту закону, звільнення від 

ввізного мита при здійсненні таких закупівель призведе до зменшення 

навантаження на державний бюджет, за рахунок коштів якого передбачається їх 

здійснювати в поточному періоді, та необхідності залучення додаткових 

кредитів під гарантії Уряду. 

Законопроектом передбачається набрання чинності з дня, наступного за 

днем його опублікування. Це суперечить вимогам частини третьої статті 27 
Бюджетного кодексу України щодо терміну набрання чинності законів України, 
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які мають вплив на показники бюджету, та підпункту 4.1.9 пункту 4.1 і 

пункту 4.5 стапі 4 Податкового кодексу України. Крім того, відповідно до 
вимог частини другої стапі 2 Закону України «Про Митний тариф України» 
закони України з питань встановлення нових або заміни діючих ставок ввіЗНОІ·О 

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

періоду. 

Належить зауважити на розбіжності, що містяться у тексті проекту закону 

та супровідних документах до нього. Так, у тексті законопроекту термін дії 

податкової пільги дО ЗО вересня 2015року, а у порівняльній таблиці та 

пояснювальній записці до законопроекту - до 1 вересня 2015 року, на шо також 
звертає увагу у своєму експертному висновку Головне науково-експертне 

управління Апарату Верховної Ради України. 

Міністерство фінансів України підтримує законопроект та зазначає, шо 

оцінити обсяги умовних недонадходжень митних платежів до державного 

бюджету неможливо, оскільки відсутні передбачені законопроектом показники 

щодо конкретного найменування товарів та обсягів їх ввезення. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

у своєму висновку зазначає, що за результатами розгляду в першому читанні 

законопроект може бути прийнятий за основу з урахуванням висловлених 

зауважень. 

УХВАЛИЛИ: 

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

тимчасового звільнення від оподаткування ввізним митом під час ввезення на 

митну територію України товарів для будівництва і оснашення спортивних 

споруд, що є об'єктами чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу) 

(реєстр. NQ З128 від 27.08.2013), поданий Кабінетом Міністрів України, матиме 
вплив на показники бюджету (призведе до зменшення доходів державного 

бюджету від ввізного мита). 

У разі прийняпя відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

1.2.35. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до Гірничого 

закону України (щодо виплати компенсації за вугілля на побутові потреБІ!) 

(реєстр. NQ 2460а від 02.07.2013), поданий народним депутатом України 

Мошенським В.З. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та 

ядерної безпеки. 

У законопроекті пропонується встановити право на отримання 

компенсації для придбання вугілля на побутові потреби, шо ВИІІлачується за 
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рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам для осіб, які 
мають право на безоплатне отримання вугілля ІІа побутові потреби, але не 

отримали такого вугілля або відмовилися від його отримання у зв'язку з 

неналежною його якістю, шляхом внесення змін до статей 43 та 48 ГіРЮl'ЮГО 
закону України. 

Відповідно до статті 43 Гірничого закону України забезпечення 

працівників гірничих підприємств безоплатним вугіллям на побутові потреби 

здійснюється за рахунок кошТІВ підприємств з видобутку вугілля та 

вуглебудівних пі.ЦllРИЄМСТВ у розмірі, що визначається колективним договором. 

Відтак є прямими зобов'язаннями зазначених підприємств, за невиконання яких 

згідно з статтею 96 Цивільного кодексу України та статтею 49 Гірничого закону 
України настає відповідальність. 

Тому пропозинія змін до статті 43 Гірничого закону України передбачає 
перекладання відповідальності за невиконання власниками або керівниками 

вказаних підприємств своїх зобов'язань на державу, що має наслідком виплату 

відповідної компенсації за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим 

бюджетам. Такі виплати потребуватимуть додаткових коштів з державноtо 

бюджету на збільшення обсягу відповідної субвенції. 

За орієнтовними розрахунками Міністерства фінансів України відповідно 

до оперативної інформації Міненерговугілля додаткові видатки державного 

бюджету для надання субвенції місцевим бюджетам становитимуть 

863,5 млн грн щорічно з подальшим збільшенням (розрахунок наведений у 

експертному висновку Міністерства фінансів У країни в1Д 20.09.2013 
Н!! 11940/0/2-13). 

Реалізація запропонованих змін до статті 48 Гірничого закону У країни 
також передбачає збільшення видатків державного бюджету. Водночас Мінфін 

звертає увагу, шо згідно з частиною шостою статті 48 Гірничого закону 

України забезпечення пільговим побутовим паливом працівників 

вугледобувних підприємств, що ліквідуються, провадиться за рахунок коштів, 

виділених на ліквідацію або консервацію такого підприємства (зокрема, кошти 

бюджетної програми Міненерговугілля «Реструктуризація вугільної та 

торфодобувної промисловості», яке виконує свої зобов'язання по забе:шеченнtu 

побутовим паливом пільгових категорій одержувачів), після закінчення цієї 

роботи - правонаступником. Правонаступниками з безоплатного забезпечення 

вугіллям на побутові потреби працівників ГІрничих підприємств, що 

ліквідовані, визначено місцеві органи виконавчої влади, а джерелом - кошти 

державного бюджету (зокрема, субвенція державного бюджету місцевим 

бюджетам). 

Статтею І 02 Бюджетного кодексу У країни передбачено, що місцеві 

органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування мають право 

надавати пільги на придбання твердого палива, які фінансуються за рахунок 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, у натуральній формі або 

ГОТІвкою. 

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.06.2012 Н!! 608 
забезпечення твердим IJlЧНИМ побутовим паливом шахтарів-пенсіонерів 
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ліквідованих гірничих підприємств відповідно до статті 48 Гірничого закону 
України здійснюються у грошовій або натуральній формі за їх вибором. 

Таким чином, питання щодо забезпечення пільговим побутовим паливом 

працівників вугледобувних підприємств, що ліквідуються, законодавчо 

унормовано. 

Зазначаючи про необхідність збільшення у державному бюджеті на 

2014 рік обсягу відповідної субвенції, автором в порушення вимог частини 

першої статті 27 Бюджетного кодексу У країни та частини третьої статті 91 
Регламенту Верховної Ради України не надано до законопроекту фінансово

економічне обrрунтування, включаючи відповідні розрахунки, та пропозиції 

шодо джерел проведення таких видатків для збалансування бюджету. 

Крім того, термін набрання чинності законом, визначеНІІЙ у 

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

ВJlливають 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. 

У розділі 11 «Прикінцеві положення» законопроекту доручено Кабінету 
Міністрів України підготувати пропозиції до Закону України «Про Державний 

бюджет У країни на 2014 рік» для реалізації положень цього законопроекту 
(абзац третій пункту 2). Зважаючи на визначені пунктом 6 статті ]] 6 
Конституції України та статтею 32 Бюджетного кодексу України повноваження 
Кабінету Міністрів України з питань формування державного бюджету та 

беручи до уваги, що згідно із статтею 95 Конституції України та статтею 4 
Бюджетного кодексу України виключно законом про державний бюджет 

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

цільове спрямування цих видатків, це положення належить виключити, як такс, 

що не відповідає зазначеним положенням законодавства. 

Міністерство фінансів України не підтримує законопроект. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

пропонує за результатами розгляду в першому читанні законопроект ВІДхилити. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Гірничого закону України 
(щодо виплати компенсації за вугілля на побутові потреби) (реєстр. NQ 2460а 
від 02.07.2013), поданий народним депутатом України Мошенським В.З., має 
вплив на показники бюджету (призведе до збільшення видатків державного 

бюджету). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він мас 
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 

паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки. 
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1.2.36. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про засади державної 

регіональної політики (реєстр. N~ 3 І 35 від 28.08.20 13), поданий Кабінетом 

Міністрів. 

Відмітили: 

Головним з lІідготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального 

господарства та регіональної політики. 

Встановлюючи основні праВОВІ, економічні, соціальні, екологічні, 

гуманітарні та організаційні засади державної регіональної політики, як 

складової внутрішньої політики України, законопроект спрямовано на 

створення законодавчої основи ДЛЯ реалізації нової державної регіональної 

політики, особливо в частині нового інструментарію П здійснення. 

При цьому у розділі ІУ законопроекту запропоновано механізм та 

джерела фінансового забезпечення державної регіональної політики, де серед 

іншого визначено кошти державного та місцевих бюджетів. Таке положення 

може реалізуватись в межах коштів, які щорічно передбачаються у місцевих та 

державному бюджетах на відповідні заходи, зокрема, за рахунок коштів фонду 

регіонального розвитку. 

Крім того, статтею 17 законопроекту передбачено, що для реалізації 

державної регіональної політики Верховна Рада та Рада міністрів Автономної 

Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські ради та відповідні 

державні адміністрації можуть засновувати на засадах партнерства між 

державним, приватним та громадським секторами агенції регіонального 

розвитку, що є неприбутковими установами. Хоча законопроект не містить 

чітких положень щодо повноважень таких агенцій та джерел їх утримання, 

чинне законодавство не виключає можливість фінансової участі засновників у 

забезпеченні діяльності створюваних ними установ. Відтак, у разі заснування 

агенцій регіонального розвитку місцевими органами виконавчої влади та 

органами місцевого самоврядування, на забезпечення Їх діяльності належить 

вишукати додаткові кошти з державнш"u та місцевих бюджетів. 

Міністерство фінансів України звертає увагу, що заснування агенцій 

регіонального розвитку призведе до дублювання функцій органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування, потребуватиме збільшення 

чисельності управлінського персоналу і, як наслідок, додаткових витрат з 

бюджету, вартісну величину яких через відсутність відповідних розрахунків не 
визначено. 

За узагальнюючим висновком Міністерства фінансів України: 
законопроект може бути підтриманий за умови виключення із його тексту 

положення щодо створення агенцій регіонального розвитку. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про засади державної регіональної політики 
(реєстр. N~ 3135 від 28.08.2013), поданий Кабінетом Міністрів, має вплив на 
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показники бюджетів (може прювести до збільшення видатків державного 

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 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 політики. 

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

України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів 

людині» (щодо встановлення правовідносин, умов та порядку застосування 

трансплантації) (реєстр. N!! 2184а від 31.05.2013), поданий народним депутатом 
України КартаШОВl'IМ є.г. 

Відмітили: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет з питань охорони 

здоров'я. 

Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України 

«Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині», якими 

удосконалюються організаційні засади державного регулювання діяльності, 

пов'язаної з трансплантацією. Зокрема, передбачається створення та 

забезпечення функціонування реєстру органів та інших анатомічних матеріалів, 

що можуть використовуватися для трансплантації, здійснення акредитаці'! 

закладів охорони здоров'я та наукових установ на проведення діяльності, 

пов'язано'! з трансплантацією органів та інших анатомічних матеріалів. 

За експертним висновком Міністерства фінансів України прийняття 

законопроекту є недоцільним, зазначивши, що прийняття законопроекту 

потребуватиме додаткових видатків бюджету на створення та забезпечення 

функціонування реєстру органів та інших анатомічних матеріалів, що МОЖУТh 

використовуватися для трансплантації. Вартісну оцінку впливу на показники 

бюджету немож.'ІИВО здійснити через відсутність вихідних параметрів та 

необхідних обгрунтувань розробника. 

Всупереч вимогам статті 91 Регламенту Верховної Ради України та 

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

відповідні розрахунки) та пропозицій змін до законодавчих актів України щодо 

скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету 

для досягнення збалансованості бюджету. 

Термін набрання чинності, визначений у законопроекті, не відповідає 

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

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

Висновок Головного науково-експертного Уllравління Апарату Верховної 

Ради України на даний час не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 
І. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині» (щодо 

встановлення правовідносин, умов та порядку застосування трансплантації) 

(реєстр. N2 2184а від 31.05.2013), поданий народним депутатом України 

Карташовим Є.Г., має вплив на показники бюджету (потребуватиме витрат 

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 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 

охорони здоров'я. 

1.238. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про посилення соціального 

захисту інвалідів в Україні (реєстр. N2 2888 від 19.04.2013), поданий народними 
депутатами України Вітівим А.М., Леоновим Е.В. 

Відмітили: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет у справах пенсіонерів, 

ветеранів та інвалідів. 

Законопроектом пропонуються законодавчо закріпити порядок 

проведення медико-соціальних експертиз встановлення груп інвалідності та 

переогляду осіб з інвалідністю за заявою такої особи чи уі законного 

представника. 

Крім того, передбачається забезпечення транспортним обслуговування 

для проходження експертизи щодо встановлення та переогляду груп 

інвалідності за рахунок коштів місцевих бюджетів (у розмірі квитка на проїзд в 

обох напрямках або на бензин, якщо інвалід прибув на власному транспорті, а 

особам з найважчим станом здоров'я - здійснювати транспортне забезпечення 

за допомогою надання рухомого складу, який перебуває на балансі органів 

влади на місцях, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 

організацій за рахунок коштів місцевого бюджету). 

Необхідно відмітити, що законодавча пропозиція щодо питань медико

соціальної експертизи врегульовано чинним законодавством, зокрема, Законом 

України «Про реабілітацію інвалідів в Україні», Основами законодавства 

України про охорону здоров'я, постановою Кабінету Міністрів України 

від 03.12.2009 N2 1317 «Питання медико-соціальної експертизи», якою 

затверджені «Положення про медико-соціальну експертизу» та «Положення 

про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності». Крім того, наказом 

Міністерства охорони здоров'я УкраїНI1 від 5 вересня 2011 року N2561 
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затверджено Інструкцію про встановлення груп інвалідності, визначено перелік 

захворювань, дефектів, необоротних морфологічних станів, порушень функцій 

органів та систем організму, при яких група інвалідності встановлюється без 

строку переогляду. Зокрема, чинним законодавством вже визначено, що у разі, 

коли особа не може прибути на огляд до комісії за станом здоров' я у зв'язку з 

тим, шо проживає у віддаленій місцевості, огляд проводиться за місцем 

проживання (вдома), у тому числі за місцем проживання у стаціонарних 

установах для громадян похилого ВІКУ та інвалідів або в закладах охорони 

здоров'я. 

Особам, шо звертаються для встановлення інвалідності, група 

інвалідності встановлюється без зазначення строку повторного огляду у разі 

наявності вроджених вад розумового чи фізичного розвитку, анатомічних 

дефектів, стійких необоротних морфологічних змін та розладу функцій органів 

і систем організму, а також інвалідам, у яких строк переогляду настає після 

досягнення пенсійного віку. 

Транспортне забезпечення зазначеної у законопроекті категорії осіб 

врегульовано нормами законів України «Про основи соціальної захишеності 

інвалідів в Україні», «Про реабілітацію інвалІДLВ в Україні», якими 

встановлено, шо транспортне обслуговування інвалідів здійснюється на 

пільгових умовах. 

Зокрема, інваліди, діти-інваліди та особи, які супроводжують інвалідів 

першої групи або дітей-інвалідів (не більше однієї особи, яка супроводжує 

інваліда або дитину-інваліда), мають право на безплатний проїзд у 

пасажирському міському транспорті (крім метрополітену і таксі), а також всіма 

видами приміського транспорту. Діти-інваліди та інваліди першої, другої ГРУll 

по зору і з ураженням опорно-рухового апарату та особи, які супроводжують 

інвалідів першої групи або дітей-інвалідів зазначених категорій (не більше 

однієї особи, яка супроводжує інваліда або дитину-інваліда), мають право на 

безплатний проїзд також у метро. 

Крім того, передбачено грошові компенсації на бензин, ремонт і технічне 

обслуговування спеціального автотранспорту та на транспортне 

обслуговування, які виплачуються інвалідам, на дітей-інвалідів, які відповідно 

до законодавства мають право на забезпечення спеціальним автотранспортом. 

Відповідний порядок виплат затверджено постановою Кабінету Міністрів 

України від 14 лютого 2007 року NQ 228 «Про порядок виплати та розr.llРИ 
грошових компенсаЦ1И на бензин, ремонт технічне обслуговування 

автомобілів та на транспортне обслуговування». 

За фінансово-економічним обrрунтуванням авторів законопроекту 

ухвалення цього закону суттєво зменшить навантаження на МСЕК усіх рівнів, 

тим самим значно зменшаться бюджетні витрати, та законопроект не потребує 

виділення додаткових коштів із державного бюджету. 

За експертним висновком Міністерства фінансів У країни прийняття 

законопроекту є недоцільним, зважаючи на те, що законодавчі пропозиції 

врегульовані чинним законодавством. При цьому, реалізація положень 

законопроекту потребуватиме додаткових коштів місцевих бюджетів. 
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Всупереч вимогам cTaтri 91 Регламенту Верховної Ради України та 

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

відповідні розрахунки) та пропозицій змін до законодавчих актів України щодо 

скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету 

для досягнення збалансованості бюджету. 

Термін набрання чинності, визначений у законопроекті, не відповідає 

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

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

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

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради YKpaїНli 

зазначає, що поставлені у законопроекті питання достатньо системно 

врегульоваНІ чинним законодавством України, розгляд законопроекту не 

вбачається доцільним. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про посилення соціального захисту інвалідів в 
Україні (реєстр. N2 2888 від 19.04.2013), поданий народними депугатами 

України Вітівим А.М., Леоновим Е.В., має вплив на показники бюджету (може 

потребувати додаткових витрат державного та місцевих бюджетів). 

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

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

прийнятгя закону). 

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

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

України «Про державну службу» (щодо правового статусу працівників апаратів 

вищих спеціалізованих, апеляційних та місцевих судів) (реєстр. N2 2455а 
від 02.07.2013), поданий народним депутатом України Ківаловим с.В. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування. 

Законопроектом шляхом внесення змін до cTaтri шостої Закону України 
«Про державну службу» пропонується передбачити, що: 

- посади працівників апарату вищих спеціалізованих судів належать до 

підгруп І-І, В-І, ІІІ-І, ІУ-І, У-І; 
- посади працівників апарату апеляційних судів належать до підгруп 1-2, 

Il-2, 1ll-2, ІУ-2, У-2; 
- посади працівників апарату місцевих судів до підгруп І-З, П-3, ІІІ-З, 

lV-З, V-З; 
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- посади помічників суддів вищих спеціалізованих судів відносяться до 

підгрупи ІІІ-І, а посади помічників суддів апеляційних та місцевих судів - до 

підгруп ІУ-І та У-І. 

Крім того, законопроектом передбачається пощирити на працівників 

апаратів вищих спеціалізованих судів дію частини п'ятої стапі 46 Закону 
України «Про державну службу» щодо встановлення державним службовцям, 

до посадових обов'язків яких належить правова, фінансово-економічна, фахова 

експертиза та/або розроблення чи редагування пропозицій щодо формування 

державної політики, проектів нормативно-правових актів, прийнятих 

Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президенту 

України, надбавки у розмірі до І ОО відсотків посадового окладу. 

Реалізація таких положень законопроекту потребуватиме додаткових 

видатків з державного бюджету на підвищену оплату праці працівникам 

апаратів вищих спеціалізованих, апеляційних та місцевих судів у зв'язку з 

віднесенням до більш високих підгруп державних службовців. 
При цьому, в порушення вимог частини першої стапі 27 БюджеТН()J'О 

кодексу України та частини третьої стапі 91 Регламенту Верховної Ради 

України до законопроекту не надано фінансово-економічне обгрунтування 

(включаючи відповідні розрахунки) та пропозиції щодо збалансування 

державного бюджету. 

Крім того, термін набрання чинності законом, вказаний у законопроекті, 

має узгоджуватися з частиною третьою стапі 27 Бюджетного кодексу, згідно з 
якою Закони України або їх окремі положення, які впливають на показники 

бюджету (зменшують надходження бюджету та збільшують витрати бюджету) 

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

Міністерство фінансів України не підтримуючи прийняпя законопроекту 

у запропонованій редакції, наголошує на такому: 

- реалізація законопроекту потребуватиме додаткових видатків з 

державного бюджету починаючи з 20 І 4 року; 
- частиною п'ятою стапі 149 Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» визначено, що правовий статус працівників апарату суду визначається 

Законом України «Про державну службу». Умови оплати праці, матеріально

побутового, медичного, санаторно-курортного і транспортного забезпечення 

працівників апарату суду визначаються на засадах, що встановлені для 

відповідної категорії працівників апаратів центральних та місцевих оргаНІВ 

виконавчої влади. 

У зв'язку з цим, посади державних службовців в апаратах судів мають 

бути віднесені до таких підгруп: 

вищих спеціалізованих судів належать до підгруп 1-2, 11-2, Ш-2, ІУ-2, У-2; 
апеляційних судів до підгруп І-З, ІІ-З, lll-З, lV-З, V-З; 

місцевих судів І-4, 1I-4, 1lI-4, УА. 
Посади помічників суддів слід віднести до таких підгруп: 

вищих спеціалізованих судів належать до підгрупи ІУ-2; 

апеляційних судів до підгрупи lV-З; 
місцевих судів до підгрупи У-4; 
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- оскільки до компетенції вищих спеціалізованих судів не належать 

функції із забезпечення формування та реалізації державної правової, 

фінансової та бюджетної політики, тому пропозиція щодо встановлення 

Ilрацівникам апаратів таких судів надбавки у розмірі до І ОО відсотків 

посадового окладу не може бути підтриманою. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

вважає, що за результатами розгляду у першому читанні законопроект доцільно 

повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання з 

урахуванням висловлених зауважень та пропозицій. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про державну службу» (щодо правового статусу працівників апаратів вищих 

спеціалізованих, апеляцшних та місцевих судів) (реєстр. NQ 2455а 
від 02.07.2013), поданий народним депутатом України Ківаповим с.В., є таким, 
що має вплив на показники бюджету (призведе до збільшення видатків 

державного бюджету). 

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

раніше І січня 20 І 6 року (або І січня наступного за цим року залежно від часу 

прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

державного будівництва та місцевого самоврядування. 

1.2.40. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до статті 244 

Податкового кодексу України (реєстр. NQ 3096 від 16.08.2013), поданий 

народним депутатом України Кутовим В.Г. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується зменшити ставку екологічного податку за 

викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами 

забруднення у разі здійснення торгівлі на митній території України зрідженим 

нафтовим газом власного виробництва та у разі ввезення зрідженого нафтового 

газу на митну територію України з І 08, І О грн до 50,00 грн за 1 тонну. 
Також пропонується виключити ставку екологічного податку за викиди в 

атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами 

забруднення у разі здійснення торгівлі на митній території України стисненим 

природним газом власного виробництва. 

Відповідно до частини третьої статті 29 і пункту 1 О частини другої 
статті 69 . та пункту 5-1 розділу УІ «Прикінцеві та перехідні положення» 

Бюджетного кодексу України екологічний податок зараховується до 

спеціального фонду державного і місцевих бюджетів та спрямовується, 

зокрема, на фінансове забезпечення природоохоронних заходів, направлених на 
попередження, зменшення або ліквідацію забруднення. 
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Отже, прийняття зазначеного законопроекту призведе до 

недонадходження екологічного податку до спеціального фонду державного та 

місцевих бюджетів, а відтак не зможуть бути проведені у запланованих обсягах 

видатки на здійснення відповідних природоохоронних заходів. 

Автором законопроекту не надано фінансово-економічне обrрунтування 

(включаючи відповідні розрахунки) та пропозиції змін до законодавчих актів 

України щодо скорочення витрат бюджету та/або пропозиції джерел 

додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету, що 

не відповідає вимогам Бюджетного кодексу України (частина перща статті 27) 
та Регламенту Верховної Ради України (частина третя статті 91). Крім того, 
положення законопроекту щодо терміну набрання чинності не відповідає 

вимогам частини третьої статті 27 Бюджетного кодексу України та пункту 4.5 
статті 4 Податкового кодексу України. 

Вартісну величину впливу законопроекту на доходну частину держаВНОl'О 

та місцевого бюджетів Міністерством фінансів України визначити неможливо, 

оскільки автором законопроекту не надано інформацію про обсяг зрідженого 

нафтового газу та стисненого природного газу, який підлягає Оllодаткуванню 

екологічним податком, 

Загалом Мінфін у своєму експертному висновку зазначає, що не 

підтримує законопроект, зважаючи на вищенаведене, а також на таке: 
- екологічний податок має стимулювати підприємства-забруднювачі до 

зменшення забруднення довкілля; 

- стимулювання окремих суб'єктів господарювання за рахунок надання 

податкових пільг порушує принципи побудови системи оподаткування в 

Україні, зокрема, рівності усіх платників перед законом, недопущення будь

яких проявів податкової дискримінації (стаття 4 Податкового кодексу України), 
а також порушує правові засади підтримки та захисту економічної конкуренції 

в державі, визначені Конституцією України та Законом України «Про захист 

економічної конкуренцїі»; 

- Програмою економічних реформ на 2010-2014 роки одним з необхідних 
кроків реформування податкової системи визначено перенесення податковОІ'О 

навантаження з мобільних факторів виробництва (праці й капіталу) на 

споживання, ресурсні й екологічні платежі, 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до статті 244 Податкового 
кодексу України (реєстр. NQ 3096 від 16.08.2013), поданий народним депутатом 
України Кутовим В.Г., матиме вплив на показники бюджету (призведе ло 

зменшення доходів спеціального фонду державного і місцевих бюджетів від 

екологічного податку та відповідно до скорочення видатків бюджетів ІІа 

здійснення природоохоронних заходів). 

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

вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

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

податкової та митної політики. 

1.2.41. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення зміни до 

розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України шодо 

особливостей оподаткування земельних ділянок, виділених під будівництво 

об'єктів для підготовки та проведення в Україні фінального турніру чемпіонату 

Європи 2015 року з баскетболу (реєстр.N23124 від 27.08.2013), поданий 

Кабінетом Міністрів України. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується звільнити від сплати земельного податку 
державні і комунальні підприємства, які є замовниками будівництва за рахунок 

державних коштів об'єктів, визначених Кабінетом Міністрів України для 

підготовки та проведення фінального турніру чемпіонату Європи 2015 року з 
баскетболу, за земельні ділянки, шо виділені під будівництво таких об'єктів, на 

період їх будівництв. 

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

при визначенні міжбюджетних трансфертів, отже, розширення кола 

застосування пільгового оподаткування з їі сплати призведе до втрат 

відповідних доходів місцевих бюджетів. Згідно із статтею 103 цього Кодексу 
надання державою податкових пільг, які зменшують доходи місцевих 

бюджетів, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, має 

супроводжуватися наданням додаткової дотації з державного бюджету 

місцевим бюджетам на компенсацію відповідних втрат доходів місцевих 

бюджетів (на що також звернуто увагу Міністерством фінансів України у 

своєму експертному висновку). Подані до законопроекту документи не містять 

пr()П()lИI{ій щ()л() к()мпенсації міСI{евим бюлжетам таких КОІlІтів. 

Таким чином, запропоновані норми законопроекту, у разі їх реалізації, 

призведуть до зменшення доходів місцевих бюджетів та потребуватимуть 

додаткових видатків державного бюджету для компенсації відповідних втрат 

доходів місцевих бюджетів. 

Незважаючи на можливі втрати доходів бюджету, автором законопроекту 

не надано фінансово-економічне оБІ'рунтування (включаючи відповідні 

розрахунки) та пропозиції змін до законодавчих актів України щодо скорочення 

витрат бюджету та/або пропозиції джерел додаткових надходжень бюджету для 

досягнення збалансованості бюджету, що не відповідає вимогам Бюджетного 

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

України (частина третя статті 91). 
Положення законопроекту щодо терміну набрання чинності відповідним 

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

частини третьої статті 27 Бюджетного кодексу України. 
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Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що підтримує законопроект, враховуючи державну важливість проведення 

вказаного турніру, а також тимчасовий характер запропонованих пільг. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення зміни до розділу ХХ «Перехідні 

положення» Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування 

земельних ділянок, виділених під будівництво об'єктів для підготовки та 

проведення в Україні фінального турніру чемпіонату Європи 2015 року з 

баскетболу (реєстр. N!! З І 24 від 27 .08.20 ІЗ), поданий Кабінетом Міністрів 

України, матиме вплив на показники бюджету (призведе до зменшення доходів 

місцевих бюджетів від земельного податку та потребуватиме додаТКОВIІХ 

видатків державного бюджету для компенсації відповідних втрат доходів 

місцевих бюджетів). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

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

законодавчих актів України для збільшення доходів бюджету з метою 

виконання соціальних програм, у тому числі добудови Національної дитячої 

спеціалізованої лікарні «Охматдит» та інших дитячих закладів охорони здоров'я 

та спортивного розвитку (реєстр. N2 304З від О 1.08.20 ІЗ), поданий наРОДНИМIІ 
депутатами України Сенченком А.В., Терьохіним с.А., Опанащенком М.В. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується, зокрема, внести зміни до: 

1) Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу 

спирту етилового, коньячного і плодовогок 

виробів» щодо: 

огольних напоїв та тютюнових 

впровадження Єдиного державного реєстру обладнання для 

промислового виробництва сигарет та цигарок (далі - Єдиний реєстр 

обладнання); 

- скасування державної монополії на виробництво, імпорт та оптову 

торгівлю спиртом етиловим; 

- зміни строку обміну, застосування у виробництві акцизних марок 

старого зразка та обігу маркованими такими марками алкогольних напоїв і 

тютюнових виробів, при введенні акцизних марок нового зразка; 

- вдосконалення норми щодо визначення нормативів втрат, в тому числі 

природних, при виробництві та обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових 

виробів; 

72 



скасування ліцензування експорту спирту, алкогольних напоїв, 

тютюнових виробів та виробництва і обігу слабоалкогольних напоїв міцністю 

не більше ніж 8,5 % (сидру, пері та інших ферментованих); 
- заборони придбання та ввезення на територію України паперу 

цигаркового та фільтрів для суб'єктів господарювання, які не мають ліцензію на 

виробництво тютюнових виробів; 
- розширення переліку підстав для анулювання ліцензії на право 

роздрібної торгівлі (анулюється у разі вчинення адміністративних порушень); 

здійснення продажу пива, алкогольних напоїв виключно у 

спеціалізованих магазинах або спеціалізованих відділах підприємств з 

відокремленням від інших товарів, окремих входу та виходу; 

- заборони торгівлі алкогольними та слабоалкогольними напоями, 

насиченими діоксином вуглецю, включаючи вина газовані; 

- збільшення штрафів у І ,75-1 О разів та встановлення нових штрафів за 
1l0рушення норм цього Закону; 

2) Кодексу України про адМІНІстративні правопорушення щодо 

збільшення розміру штрафів за порушення в частині виробництва, зберігання, 

обігу та реалізації спирту, алкогольних напоїв, пива та тютюнових виробів; 

3) Кримінального кодексу України щодо збільшення розміру штрафів за 
незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту 

підакцизних товарів. 

У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що реалізація 

таких положень призведе до додаткових доходів бюджету у сумі 3,8 млрд грн 
за рахунок зменшення зловживань у сфері виробництва і обігу алкогольної 

продукції та тютюнових виробів. 

Однак реалізація окремих норм законопроекту призведе до втрат доходів 

місцевих бюджетів від зменшення надходжень плати за ліцензії на роздрібну 

торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами і від скасування 

ліцензування експорту спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, 

виробництва і обігу слабоалкогольних напоїв міцністю не більше 8,5 %. За 
оцінкою Міністерства фінансів України, зменшення доходів місцевих бюджетів 

з плати за ліцензії на роздрібну торгівлю алкоголем та тютюновими виробами 

становитиме понад 60 млн грн, при цьому втрати доходів місцевих бюджетів 
від скасування окремих ліцензій обрахувати неможливо. 

Відповідно до частини першої статті 69 Бюджетного кодексу України 
відповідна плата за ліцензії належить до доходів загального фонду місцевих 

бюджетів, що не враховується при визначенні міжбюджетних трансфертів. 

Згідно із статтею 103 Бюджетного кодексу України надання державою 
податкових пільг, яКІ зменшують доходи місцевих бюджетів, що не 

враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, має 

супроводжуватися наданням додаткової дотації з державного бюджету 

місцевим бюджетам на компенсацію відповідних втрат доходів місцевих 

бюджетів. Однак, подані до законопроекту матеріали не містять пропозицій 

щодо компенсації місцевим бюджетам таких коштів. 

Крім того, законопроектом передбачено, що ведення Єдиного реєстру 
обладнання здійснюється за рахунок коштів державного бюджету. Реалізація 
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такої норми потребуватиме додаткових видатКІВ для Міністерства доходів і 

зборів України. 

Загалом Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку 

висловлює ряд зауважень до законопроекту та вважає його прийняття у 

запропонованій редакції недоцільним. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення ЗМІН дО деяких законодавчих 
актів України для збільшення доходів бюджету з метою виконання соціальних 

програм, у тому числі добудови Національної дитячої спеціалізованої лікарні 

«Охматдит» та інших дитячих закладів охорони здоров'я та спортивного 

розвитку (реєстр. N!! 3043 від 01.08.2013), поданий народними депутатами 

України Сенченком А.В., Терьохіним с.А., Опанащенком М.В., матиме вплив 

на показники бюджету (призведе до зменшення доходів місцевих бюджетів від 

плати за ліцензії і може призвести до збільшення доходів державного та 

місцевих бюджетів від акцизного податку у разі дієвості запропонованих 

заходів та від штрафів у разі виявлення відповідних правопорушень, а також 

потребуватиме додаткових видатків державного бюджету для КОМlIенсаllії 

відповідних втрат доходів місцевих бюджетів та ведення Єдиного реєстру 

обладнання). 

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

прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

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

України «Про міліцію» (шодо виборності керівників міліції) (реєстр. N!! 2562а 
від 08.07.2013), поданий народним депутатом України Соболєв им с.В. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законодавча пропозиція передбачає внесення змін до Закону України 

«Про міліцію» (далі - Закон), зокрема, щодо: 

- заборони фінансування та матеріально-технічного забезпечення міліції з 
інших джерел, крім державного бюджету та коштів, які надходять на підставі 

договорів від державних органів (в чинній редакції Закону дозволено 

фінансування і матеріально-технічне забезпечення міліції здійснювати в тому 

числі за рахунок коштів підприємств, установ, організацій і громадян, а також 

інших джерел, не заборонених законодавством); 

- заборони створення і функціонування військових формувань в структурі 

Міністерства внутрішніх справ (передбачено передати військові формування до 

Міністерства оборони У країни); 

- можливості створення спеЦІальних підрозділів міліції за згодою 

74 



Верховної Ради України (в чинній редакції Закону - за рішенням Міністерства 

внутрішніх справ); 

- затвердження граничної чисельності працівників центрального апарата 

Міністерства внутрішніх справ Верховною Радою України (в чинній редакції 

Закону - затверджується Кабінетом Міністрів України); 
- обрання начальників районних, районних у містах, міських, лінійних 

управлінь (відділів) головних управлінь, управлінь Міністерства внутрішніх 

справ України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та 

Севастополі, на транспорті терміном на 4 роки відповідними територіальними 
громадами в порядку, передбаченому для виборів міських та сільських голів 

відповідно до Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських 

голів». 

Міністерство фінансів України в експертному висновку до законопроекту 

не підтримує його llРИЙНЯТГЯ та висловлює наступні зауваження до проекту 

закону: 

- реалізація положень законопроекту може зменшити доходну частину та 

збільшити видаткову частину державного бюджету внаслідок зменшення 

надходжень до спеціального фонду державного бюджету від надання платних 

ІІОСЛУГ органами внутрішніх справ та відповідно видатків на забезпечення 

діяльності таких органів через звуження джерел фінансового забезпечення 
МIЛlЦН, що, в свою чергу, може мати наслідком необхідність компенсувати 

зазначені втрати коштами загального фонду, обсяг яких розробником не 

обраховано; 

- потребуватиме додаткових видатків державного бюджету проведення 

виборів керівників міліції, в тому числі на транспорті, за новою системою, 

обсяг яких Мінфін не має можливості спрогнозувати; 

- норми законопроекту суперечать чинному законодавству, зокрема: 
статті 8 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», якою 

передбачено, що міністр як керівник міністерства призначає на посади 

керівників територіальних органів міністерства за погодженням з головами 

місцевих державних адміністр,щій та Їх :5аСТУllників і звільняє їх з посад; 

статті 21 Закону України «Про Кабінет Міністрів України», якою 

передбачено, що граничну чисельність працівників міністерств та інших 

центральних органів виконавчої влади затверджує Кабінет Міністрів України. 

Одночасно Міністерство фінансів зазначає, що Указом Президента 

У країни від 06.04.2012 NQ 252 утворено Комітет з питань реформування 

правоохоронних органів, головними завданнями якого є підготовка пропозицій, 

організація підготовки та розгляд законопроектів, програм, заходів з 

удосконалення організації та діяльності правоохоронних органів України, 

оптимізації їх системи, структури і чисельності. 

Необхідно зазначити, що в порушення вимог частини перщої статті 27 
Бюджетного кодексу України та частини третьої статті 91 Регламенту 

Верховної Ради України розробником законопроекту не подано пропозицій 

щодо змін до законодавчих актів України із скорочення витрат бюджету та/або 
джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості 
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бюджету. Крім того, згідно з вимогами частини третьої статті 27 Бюджетного 
кодексу України закони України або їх окремі положення, які впливають на 

показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або збільшують 

витрати бюджету) і приймаються після і5 липня року, ЩО передує плановому, 

вводяться в дію не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плаНОВІІМ. 

На момент розгляду законопроекту від Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України висновок не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

і. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про міліцію» (ЩОДО виборності керівників міліції) (реєстр. N~ 2562а 

від 08.07.20 і3), поданий народним депутатом України Соболєвим с.в., має 

вплив на показники бюджету (зменшуючи надходження та збільшуючи витрати 

державного бюджету на забезпечення міліції). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він може 
вводитися в дію не раніше 1 січня 20і5 року, а після і5 липня 20і4 року - не 

раніше 1 січня 20і6 року (або І січня наступного за цим року залежно ві,ц часу 

прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

1.2.44. СЛУХАЛ И: 
інформацію про проект Закону України про внесення змін до Закону 

України «Про прокуратуру» (щодо виборності прокурорів) (реєстр. N~ 2563а 

від 08.07.2013), поданий народним депутатом України Соболєвим с.в. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законодавча пропозиція передбачає внесення змін до Закону України 

«Про прокуратуру» (далі - Закон), зокрема, щодо: 

- обрання прокурорів, які очолюють прокуратури АР Крим, областей, міст 
Києва і Севастополя, міські, районні, міжрайонні, районні в містах та інші 

прокуратури, відповідними громадами на 4 роки одночасно з виборами міських 
та сільських голів в порядку, передбаченому Законом України «Про вибори 

депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та 

сільських, селищних міських голів»; 

- затвердження штатної чисельності органів прокуратури Верховною 

Радою України (в чинній редакції Закону - затверджується Генеральним 

прокурором України); 

- виключення норми щодо надання права Генеральному прокурору 

створювати спеціалізовані прокуратури. 

За експертним висновком Міністерства фінансів України реалізація 

законопроекту може призвести до додаткових витрат державного бюджету у 

зв'язку із необхідністю проведення виборів для обрання прокурорІВ за новою 

системою, обсяг яких Мінфін не може спрогнозувати. 
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Необхідно зазначити, що в порушення вимог частини першої статті 27 
Бюджетного кодексу У країни та частини третьої статті 91 Регламенту 

Верховної Ради України розробником законопроекту не подано пропозицій 

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

джерел додаткових надходжень бюджету ДJlЯ досягнення збалансованості 

бюджету. Крім того, згідно з вимогами частини третьої статті 27 Бюджетного 
кодексу України закони України або Їх окремі положення, які впливають на 

показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або збільшують 

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

На момент розгляду законопроекту від Головного науково-експертного 
управління Апарату Верховної Ради України висновок не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про прокуратуру» (щодо виборності прокурорів) (реєстр. NQ 2563а 
від 08.07.2013), поданий народним депутатом України Соболєвим с.в., має 

вплив на показники бюджету (збільшуючи витрати державного бюджету). 

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

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

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

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

України «Про судоустрій і статус суддів» (щодо виборності суддів) 

(реєстр. NQ 2564а від 08.07.2013), поданий народним депутатом України 

Соболєвим с.В. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 
верховенства права та правосуддя. 

Законодавча пропозиція передбачає внесення змін до Закону України 
«Про судоустрій і статус суддів» (далі - Закон), зокрема, щодо обрання 

відповідними територіальними громадами строком на п'ять років голів 

місцевих та апеляційних судів в порядку, передбаченому для виборів міських та 
селищних голів Законом України «Про вибори депутатів Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських 

голію) (в чинній редакції Закону ця категорія суддів призначаються на посади 

строком на п'ять років із числа суддів цього суду та звільняються з посад 

Вищою радою юстиції за поданням відповідної ради суддів). 

За експертним висновком Міністерства фінансів У країни реалізація 

законопроекту не вплине на доходну частину бюджету, але потребуватиме 

додаткових видатків з державного бюджету на ПІДготовку та проведення 
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виборів на посади голів місцевих та апеляційних судів (виготовлення виборчих 

бюлетенів, агітаційних матеріалів тощо). 

Мінфін зазначає про відсутність можливості фінансового забезпечення 

законопроекту у поточному бюджетному періоді і вважає, що він не може бути 

прийнятий. 

Необхідно зазначити, що в порущення вимог частини перщої статті 27 
Бюджетного кодексу України та частини третьої статті 91 Регламенту 

Верховної Ради України розробником законопроекту не подано пропозицій 

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

джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості 

бюджету. Крім того, згідно з вимогами частини 3 статті 27 Бюджетного кодексу 
України закони України або їх окремі положення, які впливають на показник\! 

бюджету (зменшують надходження бюджету та/або збільшують витрати 

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

На момент розгляду законопроекту від Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України висновок не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про судоустрій і статус суддів» (щодо виборності суддів) (реєстр. NQ 2564а 
від 08.07.2013), поданий народним депутатом України Соболєвим с.В., має 

вплив на показники бюджету (збільшуючи витрати державного бюджету). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він може 
вводитися в дію не раніше 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 питань 

верховенства права та правосуддя. 

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

законодавчих актів України щодо поліпшення умов для ведення сільського 

господарства (реєстр. N2 3068 від 12.08.2013), поданий народним депутатом 

України Яценком А.В. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 
аграрної політики та земельних відносин. 

Законопроект містить положення щодо регулювання відносин між 

орендодавцем та орендарем земельних часток (паїв), поліпщення умов для 

особистих селянських господарств, фізичних осіб, що займаються 

виробництвом молока, молочної сировини, встановлення максимального 

розміру надбавки на паливно-енергетичні ресурси. Зокрема, пропонується 

внести зміни та доповнення до Закону України «Про оренду землі» (далі -
Закон), включивщи до терміну орендна плата за землю - плату за користування 
земельною часткою (паєм) (зміни до статті 21 цього Закону); передба'!ИВШI1 
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оплату орендної плати за земельні ділянки сільськогосподарського 

IІризначення, земельні частки (паї) виключно у грошовій формі (зміни до 

статті 22 цього Закону); визначивши права та обов'язки орендодавця і орендаря 

щодо встановлення та сплати річної орендної плати за земельні ділянки 

сільськогосподарського призначення у розмірі не менше ніж 5 відсотків 

визначеної відповідно до законодавства вартості земельної ділянки, земельної 

частки (паю) та поступового збільшення цієї плати залежно від результатів 

господарської діяльності та фінансово-економічного стану орендаря та 

зобов'язавши орендаря сплачувати щоріч.ниЙ збір в розмірі 2 відсотків 
визначеної відповідно до законодавства вартості земельної ділянки, земельної 

ч.астки (паю), що зараховується до бюджету розвитку сільської (селищної) ради 

за місцезнаходженням таких земельних ділянок (зміни до статей 24 та 25 цього 
Закону). Законодавча пропозиція щодо сплати орендарем такого збору начебто 

направлена на наповнення місцевих бюджетів, проте, запропонована норма не є 

предметом регулювання Закону України «Про оренду землі», оскільки 

відповідно до стапі І Податкового кодексу України основним документом, 

який регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, 

зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в 

Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та 

обов'язки є Податковий кодекс України. Крім того, запропоновані автором 

новації щодо регулювання відносин між орендодавцем і орендарем земельних 

'ІаСТОК (паїв) не узгоджуються із нормами Закону України «Про оренду землі», 

Податкового та Цивільного кодексів України. 

Також, у законопроекті допускається одностороннє розірвання договору 

оренди (діючі норми статті 31 цього Закону такого порядку не передбачають, за 
виключенням, якщо це передбачено законом або договором) та розширюється 

можливість дострокового розірвання договору оренди на вимогу однієї із сторін 

без рішення суду (зміни до статті 32 цього Закону). 
Зміни щодо одностороннього розірвання договору оренди також 

запропоновано до статті 291 Господарського кодексу України. 
Крім того, змінами до статті 21 І Земельного кодексу У країни 

пропонується запровадити відповідальність за порушення зt:мt:JlЬНUІ·U 

законодавства, в частині порушення строків виплати орендної плати за 

користування земельною ділянкою сільськогосподарського призначення або 

земельною часткою (паєм). 

Водночас, Кодекс України про аДМІНІстративні правопорушення 

пропонується доповнити новою статтею 5 І 3 щодо порушення термінів виплати 
орендної плати за користування земельною ділянкою сільськогосподарського 

IІризначення або земельною часткою (паєм) (встановивши адміністративну 

відповідальність у вигляді штрафу від тридцяти до ста неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян), а змінами до статті 221 цього Кодексу надати 

повноваження районним, районним у містах, міським чи міськраЙОIlНИМ судам з 

розгляду справ про вищевказані адміністративні правопорушення. 

Змінами до статті І 75 Кримінального кодексу України передбачається 

встановити КРИМІНальну відповідальність за невиплату орендної плати 

громадянам за користування належними їм на праві власності земельними 
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ділянками сільськогосподарського призначення, земельними частками (паями) 

у вигляді штрафу від п'ятисот до півтори тисячі неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або 

обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до 

п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною 

діяльністю на строк до трьох років. При цьому, особа звільняється від 

кримінальної відповідальності, якщо до притягнення до кримінальної 

відповідальності нею здійснено виплату такої орендної плати. 

Прийняття таких норм законопроекту впливатиме на доходну частину 

державного бюджету від сплати штрафів у разі виявлення відповідних 

правопорушень та на видаткову частину в частині збільшення витрат 

державного бюджету на утримання в установах виконання покарань осіб, 

винних у заподіянні злочинів. 

Разом з тим, законопроектом до Закону України «Про молоко та молочні 

продуктИ» вносяться зміни до статті І в частині доповнення терміном 

«розрахунковий докуменТ)) (касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція) 

та передбачається нова стаття 9-1 щодо порядку закупівлі молока та молочної 
сировини, де визначається, що переробне підприємство при закупівлі молока та 

молочної сировини зобов'язане видати продавцеві розрахунковий документ у 

формі та в порядку визначеному Кабінетом Міністрів України. 

Щодо зазначеної законодавчої пропозиції, Міністерство фінансів України 

висловило позицію щодо недоцільності визначення такого порядку закупівлі 

молока та молочної сировини, оскільки його вже врегульовано чинними 

наказами Мінагрополітики, галузевими стандартами і рекомендаціями, 

відповідно до яких закупівля молока та молочної сировини у сільгоспвиробників 

усіх форм власності та господарствах населення в умовах ринкової економіки 

здійснюється переробними підприємствами на підставі укладених договорів за 

договірними цінами. 

Крім того, Прикінцевими положеннями законопроекту зобов'язано 

Кабінет Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим 

Законом: 

- запровадити починаючи з І січня 2014 року механізм по нарахуванню та 
виплаті зазначених у частині першій статті І 6 Закону України «Про молоко та 
молочні продуктИ» коштів для підтримки виробників молока, молочної 

сировини та молочних продуктів, які пред'являють розрахункові документи, що 

може призвести до збільшення видатків з державного бюджету в частині 

виплати дотацій виробникам молока, молочної сировини та молочних 

продуктів; 

встановити торговельні (постачальницько-збутові) надбавки, на 

паливно-енергетичні ресурси (вугілля, вугільні брикети, паливо пічне побутове, 

гас освітлювальний, торф паливний кусковий, дрова, торф'яні брикети, газ 

скраплений), що відпускаються населенню для побутових потреб, у розмірі не 

вище 10 відсотків без урахування витрат з їх транспортування. Проте, 

Міністерство фінансів зазначає про урегульованість цього питання пунктом 12 
постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.96 NQ 1548 «Про встановлення 
повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо 
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регулювання цін (тарифів)>>, зокрема згадані торгівельні надбавки 

встановлюються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними. 

Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями. 
Проте, розробником всупереч вимогам статті 27 Бюджетного кодексу 

України та статті 91 Регламенту Верховної Ради України до законопроекту 

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

пропозиції змін до законодавчих актів України щодо скорочення витрат 

бюджету та джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення 

збалансованості бюджету. 

Загалом Міністерство фінансів України у експертному висновку до цього 

законопроекту зазначає про не підтримку прийняття законопроекту та 

висловлює ряд зауважень щодо неузгодженості законодавчих пропозицій 

чинному законодавству. Відмічено, що реалізація положень законопроекту 

8ІlJlиватиме на видаткову та дохідну частини бюджету, проте визначити 

вартісну величину впливу неможливо через відсутність фінансово-економічних 

розрахунКІВ. 

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

відповідає частині третій статті 27 Бюджетного кодексу України, якою 

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

показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або збільшують 

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

На момент розгляду законопроекту висновок Головного науково

експертного управління Апарату Верховної Ради України відсутній. 

УХВAJШЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо поліпшення умов для ведення сільського господарства 

(реєстр. N~ 30б8 від 12.08.2013), поданий народним депутатом України 

Яценком А.В., має вплив на показники бюджету (збільшує надходження та 

витрати бюджету). 

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

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

прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

аграрної політики та земельних відносин. 

1.2.47. СЛУХАЛИ: 
інформацію ІІРО проект Закону України про внесення змін до Закону 

України «Про Державний земельний кадастр» щодо скасування плати за 

внесення відомостей до Державного земельного кадастру та змін до них 

(реєстр. N~ 30бl від 08.08.2013), поданий народним депутатом України 
Калетніком Г.М. 
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Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

аграрної політики та земельних відносин. 

Законопроектом передбачено внести зміни до Закону УкраїНІ! 

«Про державний земельний кадастр» та скасувати плату за внесення відомостей 

до Державного земельного кадастру та змін до них. 

Реалізація положень законопроекту призведе до зменшення надходжень 

загального фонду державного бюджету, оскільки надання Держземагентством та 

його територіальними органами послуг щодо державної реєстрації земельної 

ділянки, внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру та 

державної реєстрації обмежень у використанні земель віднесено до платних 

адміністративних послуг. 

Слід зазначити, що відповідно до пункту 24 частини другої eтaтri 29 
Бюджетного кодексу України плата за надання адміністративних послуг належить 

до доходів загального фонду державного бюджету. 

Міністерство фінансів України в експертному висновку зазначає, що 

надходження коштів до загального фонду державного бюджету за державну 

реєстрацію земельної ділянки, внесення відомостей (змін до них) до Державного 

земельного кадастру та державну реєстрацію обмежень у використанні земель 1а 

Ilерше півріччя 2013 року складають 36,8 млн гривень. 
Проте, розробником всупереч вимогам статті 27 Бюджетного кодексу 

У країни та статті 91 Регламенту Верховної Ради У країни до законопроекту 

не надано фінансово-економічних обrpунтувань (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 зазначає, що оскільки реалізація положень 

законопроекту у відповідному бюджетному періоді призведе до зменшення 

дохідної частини загального фонду державного бюджету, то законопроект у 

поданій редакції потребує доопрацювання. 

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

відповідає частині третій статті 27 Бюджетного кодексу України, якою 

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

показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або збільшують 

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

Згідно з узагальнюючим висновком Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України за результатами розгляду у 

першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про Державний земельний кадастр» щодо скасування плати за внесення 

відомостей до Державного земельного кадастру та змін до них (реєстр. N~ 3061 
від 08.08.2013), поданий народним депутатом України Калетніком Г.М., мас 
вплив на показники бюджету (зменщує надходження бюджету). 
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У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше І січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

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

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

аграрної політики та земельних відносин. 

1.2.48. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до Земельного 

кодексу України щодо здешевлення вартості робіт з підготовки та проведення 

земельних торгів (реєстр. N~ 3099 від 16.08.2013), поданий народним депутатом 
України Кутовим т.В. та іншими. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з Пlпань 

аграрної політики та земельних відносин. 

Законопроектом пропонується внести зміни до статей 135, 137, 139 
Земельного кодексу України шодо здешевлення вартості робіт з ІІідготовки та 

проведення земельних ТОРГІв. 

Зокрема, передбачається зменшити граничний розмір винагороди 

виконавцю земельних торгів з 3500 до 2000 неоподаткованих мінімумів доходів 
громадян, а також публікувати оголошення про проведення земельних торгів та 

повідомлення про результати їх проведення на офіційному веб-сайті 

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної 

політики у сфері земельних відносин, а також за бажанням організатора 

земельних торгів, у друкованих засобах масової інформації (діючою редакцією 

статей 137 та 139 Земельного кодексу України зобов'язано виконавця та 

організатора земельних торгів публікувати оголошення про проведення 

земельних торгів та повідомлення про результати їх проведення у друкованих 

засобах масової інформації загальнодержавної, регіональної та місцевої сфери 
розповсюдження ). 

Міністерство фінансів України в експертному висновку підтримує 

прийняття законопроекту та зазначає, що реалізація положень законопроекту 

дозволить зменшити витрати органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування (організаторів земельних торгів) на організацію та проведення 

земельних торгів. 

Крім того, реалізація законопроекту у разі його прийняття не потребує 

фінансування з Державного бюджету України та дозволить зменшити на 42 % 
(на 22,2 тис. грн) витрати на організацію і проведення земельних торгів 
(1 лоту). 

Також зазначається, що вартісна величина впливу проекту акта 

залежатиме від кількості земельних ділянок та прав на них, що будуть 
реалізовані на земельних торгах. 

На момент розгляду законопроекту висновок Головного науково

експертного управління Апарату Верховної Ради України відсутній. 
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УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до Земельного кодексу 

України щодо здешевлення вартості робіт з підготовки та проведення 

земельних торгів (реєстр. N2 3099 від 16.08.2013), поданий народними 

депутатами України Кутовим Т.В. та іншими, має вплив на показники бюджету 

(зменшує витрати бюджету). 

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 земельних відносин. 

1.2.49. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення ЗМІН до 

Кримінально-виконавчого кодексу України (щодо забезпечення права 

засуджених на лікування за кордоном) (реєстр. N22453a від 02JJ7 .20(3), 
поданий народним депутатом України Міщенком с.г. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду проекту закону є 

Комітет законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроект розроблено з метою забезпечення права засуджених на 

лікування за кордоном. 

Для реалізації зазначеного законопроектом пропонується доповнити 

Кримінально-виконавчий кодекс України новою статтею 8-1, згідно з якою 

особі, яка відбуває покарання та захворіла, надається можливість за рішенням 

Комісії з питань направлення на лікування за кордон з урахуванням висновку 

головного спеціаліста відповідного профілю Міністерства охорони здоров'я, 

отримувати кваліфіковану медичну допомогу і лікування за кордоном за умови 

підтвердження уряду приймаючої держави про забезпечення засуджених 

ох.ороною та лікувального закладу про можливість забезпечення лікуванням. 

При цьому законопроектом визначається, що медична допомога і 

лікування за кордоном здійснюється за рахунок особистих грошових коштів '111 

коштів рідних та близьких. 

Як зазначено у пояснювальні записці до законопроекту, реалізація його 

положень не потребує додаткових коштів з державного або місцевих бюджетів. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначаr, 

що реалізація законопроекту може потребувати додаткових видатків з 

державного бюджету, оскільки частиною четвертою статті 8-1 передбачено, що 
переміщення засуджених під вартою та під наглядом лікаря після перетину 

державного кордону здійснюється за рахунок приймаючої держави. 

Зазначене може призвести до збільшення видатків державного бюджету 

на переміщення засуджених під вартою та під наглядом лікаря до перетину 

державного кордону. 

Загальна величина впливу на видаткову частину державного бюджету 

буде залежати від кількості засуджених, яких необхідно буде супроводжувати 

до державного кордону. 
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Відтак, згідно з частиною третьою статті 9і Регламенту Верховної Ради 

України та частиною першою статті 27 Бюджетного кодексу України до даного 
законопроекту належить подати фінансово-економічне обгрунтування з 
відповідними розрахунками та пропозиції змін до законодавчих актів України 

шодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень 

бюджету для досягнення збалансованості бюджету. 

Разом з тим, відповідно до розділу 1I «Прикінцеві положення» цей закон 
набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Проте, 

відповідно до положень частини третьої статті 27 Бюджетного кодексу України, 
закони України або їх окремі положення, які впливають на показники бюджету 

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

приймаються після і5 липня року, що передує плановому, вводяться в дію не 

раніще початку бюджетного періоду, що настає за плановим. Тому, відповідні 

норми запропонованого проекту закону, у разі його прийняття, повинні 

застосовуватися відповідно до вимог бюджетного законодавства. 

Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної 

Ради України на даний час відсутній. 

УХВАЛИЛИ: 

і. Проект Закону України про внесення змін до Кримінально-виконавчого 

кодексу України (щодо забезпечення права засуджених на лікування за 

кордоном) (реєстр. N~ 2453а від 02.07.20 і3), поданий народним депутатом 

України Міщенком с.г., має вплив на показники бюджету (збільшить видатки 

державного бюджету). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 20 і4 року він має 
вводитися в дію не раніше І січня 20 і5 року, а після 15 липня 20 і4 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 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

1.2.50. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про українських праведників 

миру (реєстр. N~ 2525а від 04.07.20 і3), поданий народними депутатами України 
Колесніченком В.В., Богуслаєвим В.О., Дейчем Б.Д., Джигою М.В. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду проекту закону є 

Комітет прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин. 

Законопроектом визначаються основні терміни та поняття, 

регламентується процедура, обов'язки державних органів та їх посадових осіб 

щодо належного вшанування українських праведників миру. 

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, реалізація 

даного закону не потребує коштів з Державного бюджету України. Необхідні 

кошти в обсязі, який буде запропоновано Кабінетом Міністрів України після 
встановлення кількості осіб, які мають право на державну підтримку в зв'язку з 
IlРИЙНЯТТЯ закону та розробкою цільових програм СОЦІального захисту 
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УкраїНСЬКІІХ Праведників Миру, будуть передбачені в Державному бюджеті 

України на 2014 рік. 
Слід зазначити, що нормами законопроекту пропонується здійснення 

заходів фінансування яких, за визначенням авторів проекту закону, 

здійснюватиметься за рахунок цільових кощтів з державного та місцеВОІ'О 

бюджетів. 

Так зокрема, передбачається будівництво меморіалів та пам'ятників на 

території У країни та закордоном, встановлення державної нагороди 

«Український праведник миру», запровадження державних довічних та інших 

стипендій, створення музеїв, фінансування відвідування військових пам'ятників 

на території ПOJшці, запровадження державних цільових програм тощо. 

Зазначене потребуватиме додаткових коштів з державного та місцевих 

бюджетів. 

Разом з тим, нормами законопроекту передбачається внесення змін до 

Кримінального кодексу України, встановивши кримінальну відповідальність :за 

публічні заклики до реабілітації чи героїзації осіб й організацій, що причетні до 

злочинів «Волинської різні», а також виготовлення матеріалів із закликам!! до 

реабілітації чи героїзації осіб й організацій, причетних до злочинів «Волинської 

різні» з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів у 

вигляді штрафу від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, з позбавлення права 

обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років 

або без такого, а за зазначені дії вчинені посадовою особою передбачається 

відповідальність у вигляді штрафу від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п'яти 

років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною 

діяльністю на строк до трьох років або без такого. 

Відтак, зазначене може призвести до збільщення надходжень до 

державного бюджету від штрафних санкЦlИ, або збільшення видаТКІВ 

державного бюджету на утримання громадян в установах системи виконання 

покарань, у разі виявлення відповідних правопорущень та залежно ВІД 

покарання, що застосовуватиметься. 

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

обrрунтування з відповідними розрахунками та пропозиції змін до 

законодавчих актів України щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел 

додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету, 

однак така інформація відсутня. 

Разом з тим, відповідно до розділу 1I «Прикінцеві Положення» 

законопроекту, ней закон набирає чинності з дня його опублікування. Проте, 

відповідно до положень частини третьої статті 27 Бюджетного кодексу України 
закони України або Їх окремі положення, які впливають на показники бюджету 

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

приймаються після 15 липня року, що передує плановому, вводяться в дію не 
раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим. Тому, відповідні 
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норми запропонованого проекту закону, у разі його прийняття, повинні 

застосовуватися відповідно до вимог бюджетного законодавства. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що прийняття законопроекту потребує вишукування додаткових коштів з 

державного та місцевих бюджетів, тому прийняття його у вказаній редакції є 

недоцІЛЬНИМ. 

Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної 

Ради України на даний час відсутній. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону У країни про українських праведниКІВ мир 

(реєстр. N~ 2525а від 04.07.2013), поданий народними депутатами України 

Колесніченком В.8., Богуслаєвим 8.0., Дейчем БД., Джигою М.В., має вплив 
на показники бюджету (збільшить видатки державного та місцевих бюджетів). 

У разі ІІРИЙНЯТТЯ відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 
ВВОДІІТися в дію не раніше І січня 2015 року, а після 15 ЛИПНЯ 2014 року - нс 

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 

людини, національних меншин і міжнаціональних відносин. 

1.2.51. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до статті 37 

Закону України «Про нотаріат» (шодо доповнення повноважень по вчиненню 

нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування у 

населених пунктах, де немає нотаріусів) (реєстр. N~ 2323а від 18.06.2013), 
поданий народними депутатами України Заболотним Г.М. та 

Домбровським ог 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду проекту закону є 

Комітет Верховної Ради України з питань правової політики. 

Законопроектом пропонується внести зміни до статті 37 Закону України 
«Про нотаріат», згідно з якими до повноважень посадових осіб органів 

місцевого самоврядування у населених пунктах, де немає нотаріусів, додаються 

повноваження щодо посвідчення правочинів про відчуження рухомого майна, 

про право власності на яке не підлягає реєстрації та посвідчення довіреностей, 

крім довіреностей на право розпорядження нерухомим майном, на управління і 

розпорядження корпоративними правами та на розпорядження транспортними 

засобами. 

Реалізація норм даного законопроекту вплине на видаткову частину 

місцевих бюджетів, у зв'язку із покладенням додаткових повноважень на 

посадових осіб органів місцевого самоврядування. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що прийняття законопроекту додаткового фінансового забезпечення не 

потребує, проте може призвести до зменшення доходної частини державного 

бюджету та збільшення доходної частини місцевих бюджетів, у результаті 
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виконання відповідних 1l0вноважень посадовими особаМIІ органів місцевОІ-О 

самоврядування. 

Головне науково-експертного управління Апарату Верховної Ради 

України у своєму експертному висновку зазначає, ЩО законопроект може бути 

прийнятий за основу з наступним урахуванням висловлених зауважень та 

пропозицій. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до статті З7 Закону України 

«Про нотаріат» (ЩОДО доповнення повноважень по вчиненню нотаріальних дііі 

посадовими особами органів місцевого самоврядування у населених пунктах, 

де немає нотаріусів) (реєстр.И~2323а від 18.06.2013), поданий нарОДНl1Мfl 

депутатами України Заболотним Г.М. та Домбровським О.Г., має вплив на 

показники бюджету (збільшить видатки 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 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 

правової політики. 

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

законів України (ЩОДО доповнення переліків документів, які посвідчують особу 

та підтверджують громадянство України) (реєстр. И~ 2503а від 04.07.2013), 
поданий народними депутатами України Лук'яновим В.В. та 

Мірошниченком Ю.Р. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду проекту закону r 
Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і 

міжнаціональних відносин. 

Законопроектом пропонується доповнити статтю ІЗ Закону України 

«Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що 

підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи ії спеціальний 

статус», включивши до документів, ЩО оформляються із застосуванням засобів 

Єдиного державного демографічного реєстру та посвідчують особу та 

підтверджують громадянство України - посвідчення народного депутата 

України. 

Змінами до статті 5 Закону України «Про громадянство» також віднесено 
посвідчення народного депутата України до документів, ЩО підтверджують 

громадянство України. 

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, реалізація його 

положень не потребує виділення додаткових коштів з державного або місцевих 

бюджетів. 

Проте, включення посвідчення народного депутата України до переліку 

документів, оформлення яких передбачається із застосуванням засобів ЄДІІІЮГО 
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державного демографічного реєстру, може зумовити збільшення вартосТІ 

бланків цих документів. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку не 

заперечує щодо прийняття законопроекту (в межах своєї компетенції) та 

відмічає, що реалізація положень законопроекту суттєво не впливатиме на 

видаткову частину державного бюджету. 

Крім того, Міністерство фінансів відмічає, що пунктом 1 Національного 
плану з виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом 

візового режиму для України (затверджений Указом Президента України 

від 22.04.2011 N!! 494/2011 ), передбачено вимогу щодо запровадження 

електронних носіїв біометричної інформації відповідно до стандартів 

Міжнародної організації цивільної авіації лише стосовно документів для цілей 

перетинання кордону та/або перебування на території іноземної держави. 

Висновок ГОЛОВНОІ-О науково-експертного управління Апарату Верховної 

Ради України на даний час відсутній. 

УХВАЛИЛИ: 

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

(щодо доповнення переЛІКІВ документів, які посвідчують особу та 

підтверджують громадянство України) (реєстр. N!! 2503а від 04.07.2013), 
ноданий народними депутатами України Лук'яновим В.В. та 

Мірошниченком Ю.Р., має вплив на показники бюджету (реалізація положень 

законопроекту здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності 

відповідно до законодавства. 

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

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

законодавчих актів України (ЩОДО ВІІровадження енергоефективних заходів у 

бюджетних установах) (реєстр. N~ 3013 від 23.07.2013), поданий народними 

депутатами України Сальдо В.8., Омельченком В.П. та іншими. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

паливно-енеРI-етичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки. 

Даним законопроектом встановлюються особливості закупівлі 

енергосервісних послуг. Так, зокрема, визначається, що розпорядники 

бюджетних коштів державного, місцевих бюджетів укладають енергосервісні 
договори на основі Типового енергосервісного договору ДЛЯ бюджетних 
установ, який затверджується Кабінетом Міністрів України. При цьому, 

енергосервісний договір для бюджетних установ укладається за ціною, яка 

визначається у вигляді фіксованого розміру економії відповідних витрат 

замовника енергосервісних послуг на оплату комунальних послуг та 

енергоносіїв у грошовому виразі, запропонованого переможцем конкурсу, 
ІІРОТЯГОМ строку дії енергосервісного договору. Відповідно Оllлата за надання 
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енергосервісних послуг виконавцю енергосервісного договору для бюджетних 

установ здійснюється, виходячи з розміру економії, передбаченої в 

енергосервісному договорі. 

Законопроект встановлює обов'язковість проведення енергетичного 

обстеження бюджетних установ, на яких планується впровадження 

енергоефективних заходів в рамках енергосервісних договорів, та здійснення 

його за рахунок суб'єкта правового регулювання відносин у сфері 

енергозбереження, який подає документи до участі в конкурсі на виконання 

енергосервісного договору. 

Разом з тим, законопроект містить положення шодо непоширення дії 

Закону України «Про здійснення державних закупівель» на закупівлю 

енергосервісних послуг. 

Слід зауважити, шо законопроект передбачає проведення конкурсу з 

визначення виконавця енергосервісних послуг для бюджетних установ та, 

зокрема, залучення до участі у таких конкурсах відповідних фахівців та 

експертів за їх згодою з правом дорадчого голосу. 

Тобто, реалізація положень законопроекту потребує коштів державно['О 

та місцевих бюджетів. 

У той же час, в порушення вимог частини першої статті 27 Бюджетного 
кодексу У країни та частини третьої статті 91 Регламенту 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, законопроектом пропонується доповнити Кодекс України про 

адміністративні правопорушення новою нормою, відповідно до якої за 

невиконання визначених законодавством вимог шодо скорочення обсягів 

споживання комунальних послуг та енергоносіїв бюджетними установами 

тягне за собою накладення штрафу на голів, заступників голів місцевих 

державних адміністрацій, головних розпорядників та розпорядників бюджетних 

коштів від десяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, шо 

мало б призвести до збільшення надходжень до державного бюджету у разі 

виявлення відповідних правопорушень та застосування вишезазначених 

санкцій. 

Проте, Міністерство фінансів України зазначило, що законопроектом не 

передбачено механізму визначення обсягів скорочення СПОЖlJвання 

комунальних послуг та енергоносіїв бюджетними установами. 

Міністерством фінансів даний законопроект у поданій редакції не 

підтримується, про що зазначається в експертному висновку до нього. 

На момент розгляду законопроекту висновки Головного науково

експертного управління Апарату Верховної Ради України не надійшли. 

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

актів України (щодо впровадження енергоефективних заходів у бюджеТНIІХ 

установах) (реєстр. N2 3013 від 23.07.2013), поданий народними депугатами 
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України Сальдо В.В., Омельченком ВЛ. та іншими, має вплив на показники 

бюджету (збільшує витрати бюджетів). 
У разі НРИЙНЯТТЯ відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 

вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

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

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

наливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки. 

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

Закону України «Про міський електричний транспорт» щодо запровадження 

цілодобового перевезення пасажирів Київським метрополітеном 

(реєстр. N2 3040 від 31.07.2013), поданий народними депутатами України 

Мирним О.Б. та Мірошниченком І.М. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

транспорту і зв'язку. 

Законопроектом пропонується доповнити статтю 5 Закону України 

«Про міський електричний транспорт» новою нормою, відповідно до якої 

передбачається запровадити цілодобове перевезення пасажирів Київським 

метрополітеном, що буде здійснюватися згідно з графіком, затвердженим 

перевізником за погодженням із замовником транспортних послуг. 

Згідно з пояснювальною запискою, реалізація положень законопроекту 

під час його практичного застосування, після його прийняття, впливатиме на 

видаткову частину місцевого бюджету міста Києва. Зазначається, що за 

інформацією, наданою Київською міської державної адміністрацією, реалізація 

даного законопроекту потребує залучення бюджетних коштів в розмірі близько 

600 млн гривень. 
У той же час, в порушення вимог частини першої статті 27 Бюджетного 

кодексу У країни та частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради 

України до законопроекту не подано пропозицій про зміни до законодавчих 

актів України щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових 

надходжень до бюджету для досягнення його збалансованості. 

Також, слід зазначити, шо термін набрання чинності закону, 

запропонований авторами законопроекту, не відповідає положенням частини 

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

надходження бюджету та/або збільшують витрати бюджету) і приймаються 

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

Міністерство фінансів України не підтримує даний законопроект. 

На момент розгляду законопроекту висновки Головного науково

експертного управління Апарату Верховної Ради України не надійшли. 
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УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до статгі 5 Закону України 
«Про міський електричний транспорт» щодо запровадження цілодоБОВОI'О 

перевезення пасажирів Київським меТРОПОЛІТеном (реєстр. NQ 3040 
від 31.07.2013), поданий народними депутатами України Мирним О,Б. та 

Мірошниченком І.М., має вплив на показники бюджету (збільшує витраТІ! 

міського бюджету міста Києва). 

У разі прийнятгя 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 

раніще І січня 2016 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від '!асу 
прийнятгя закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

транспорту і зв 'язку. 

1.2.55. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до деЯКI1Х 

законодавчих актів України щодо посилення контролю за безпекою 

автомобільних перевезень вантажів і відповідальності за порушення праВІІЛ 

дорожнього руху (реєстр. NQ 3067 від 09.08.2013), поданий Кабінетом Міністрів 
України. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом пропонується шляхом внесення змін до Кодексу України 

про адМІНІстративні правопорушення скасувати диференціацію розмірів 

штрафів за порушення правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів, 

правил проїзду великогабаритних і великовагових транспортних засобів 

автомобільними дорогами, вулицями або залізничними переїздами та привести 

їх до єдиної величини у розмірі 40 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян для водіїв (чинною редакцією передбачено у розмірі від тридцяти )[0 

сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) та у розмірі І ОО 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для громадян - суб'єктів 

господарської діяльності (чинною редакцією передбачено у розмірі від сорока 

до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). 

Крім того, законопроектом за рух великогабаритних і великовагових 

транспортних засобів без дозволу органу внутрішніх справ на його проїзд або 

документа про внесення плати за проїзд та/або порушення умов та режиму 

проїзду великогабаритних і великовагових транспортних засобів 

автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами визначених у 

дозволі органу внугрішніх справ запроваджується адміністративна 

відповідальність на водіїв в розмірі сорока неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян і на громадян - суб'єктів підприємницької діяльності -
в розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

За повторне протягом року вчинення зазначених порушень дорожнього 

руху, крім за порушення правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів, 
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передбачається накладання штрафу на водіїв у розмірі ста неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян і на громадян - суб'єктів підприємницької 

діяльності - в розмірі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Також, законопроектом вносяться зміни до Закону України 

«Про автомобільні дороги», відповідно до яких, рух транспортних засобів, 

вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, допускається в 

порядку встановленому центральними органами виконавчої влади, що 

забезпечують формування та реалізую державної політику у сферах транспорту 

та безпеки дорожнього руху, і за плату, що встановлюються Кабінетом 

Міністрів України. 

Зазначене може мати вплив на дохідну частину державного бюджету за 

рахунок збільшення надходжень від плати за проїзд великогабаритних і 

великовагових транспортних засобів та стягнення адміністративних штрафів за 

відповідні правопорушення у разі їх виявлення. 

Поряд з цим, законопроектом вносяться зміни до Закону України 
«Про міліцію», відповідно до яких співробітникам міліції надається право 

зупинки транспортного засобу для проведення габаритно-вагового контролю та 

визначається механізм контролю вагових та габаритних параметрів 

транспортних засобів як в режимі стаціонарного зважування і перевірки 

габаритів під час зупинки транспортного засобу представниками 

УllOвноважених органів, так і без зупинки транспортного засобу (в русі) шляхом 

зважування і визначення габаритів з автоматичною фіксацією результатів 

спеціальними технічними засобами. 

Міністерство фінансів України підтримує даний законопроект. 

Згідно із узагальнюючим висновком Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України за результатами розгляду в 

першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу із урахуванням 

висловлених зауважень і пропозицій. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 

аю·ів України щодо посилення контролю за безпекою автомооІЛЬНИХ 

перевезень вантажів і відповідальності за порушення правил дорожнього руху 

(реєстр. И~ 3067 від 09.08.2013), поданий Кабінетом Міністрів України, має 

вплив на показники бюджету (збільшує надходження). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

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

законодавчих актів України щодо розвитку індустрії програмної продукції та 

реалізації національного проекту «Технополіс» - створення інфраструктури 

інноваційного розвитку та високих технологій» його складових 

93 



(реєстр. N~ 2330а (доопрац.) від 02.08.2013), поданого народними депутатами 
України Омельченком вл., Шаровим І.Ф. 

Відмітили: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет з lІитань 

інформатизації та інформаційних технологій. 

Метою законопроекту є створення умов для прискореного розвитку 

інтелектуально місткого бізнесу в межах складових національного проекту 

«Технополіс», підтримка суб'єктів індустрії програмної продукції в Україні, 

залучення прямих іноземних інвестицій, запровадження новітніх технологій та 

кращого світового досвіду, створення нових високопродуктивних робочих 

місць, випуск продукції з високою доданою вартістю, стимулювання експорту, 

зростання врп та ВВП, створення нових джерел поповнення бюджетів всіх 

рівнів, зростання добробуту населення та соціальна стабільність. 

Для реалізації визначеної мети у законопроекті змінами до Закону 

України «Про державну підтримку розвитку індустрії програмної продукціі» 

пропонується розширити перелік пріоритетних напрямів державної підтримки 

розвитку індустрії програмної продукції, включивши до таких наПРЯМІВ 

залучення в економіку України приватних інвестицій, зростання ВВП 1а 

рахунок виробництва продукції із високою доданою вартістю,збільшення 

обсягів національного експорту, створення нових високотехнологічних 

компаній та робочих місць для висококваліфікованих працівників тощо. 

Крім того, шляхом внесення змін до законів України 

«Про загальнообов 'язкове державне соціальне страхування від нещасного 

випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності», «Про загальнообов 'язкове державне соціальне страхування на 

випадок безробіття», «Про загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування у зв 'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратаМІ1, 

зумовленими похованням», «Про загальнообов'язкове державне пенсійне 

страхування», «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов 'язконс 

державне соціальне страхуванню> пропонується встановити з 1 січня 2015 року 
особливості нарахування та сплати єдиного соціального внеску для учасників 

національного проекту «Технополіс» (науково-дослідних підприємств. 

nідnриЄJllств розробників nрогра.много забезпечення - учасників складових 

національного проекту «Техноnоліс», суб 'єктів індустрії nрогра.мної продукціі; 

а тако:ж для іх працівників, відповідно до визначеного переліку професій), 

обмеживши сплату єдиного соціального внеску двома розмірами мінімальної 

заробітної плати, встановленої на день нарахування цього внеску (на даний час 

це складає - 2294 грн., з 1 грудня 2013 року - 2436 гривень). 
На думку авторів законопроекту завдяки цьому, з одного боку, 

зменшується навантаження на піДllриємства та їх найманих працівників, а з 

іншого - створюються умови для легалізації трудових відносин, виплати 

заробітної плати, створення нових робочих місць, розвитку КОМПalllИ І, як 

наслідок, збільшення податкових надходжень до бюджету та виплат до 

Пенсійного фонду України. 
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Водночас, встановлюються особливості розрахунку страхових виплат по 

пенсіях, безробіттю, допомоги у разі тимчасовій втраті працездатності, 

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання щляхом 

коригування заробітної плати (доходу) застрахованої особи для обчислення 

суми страхових виплат (зменщується база нарахування страхових виплат). 

В цілому підтримуючи законодавчу пропозиuію щодо підтримки 

розвитку індустрії програмної продукuії, необхідно звернути увагу на таке. 

Запровадження запропонованого порядку сплати та нарахування 

страхових виплат може зумовити втрати бюджетів фондів 

загальнообов'язкового державного пенсійного і соціального страхування. 

Зважаючи на дотаційність Пенсійного фонду, може виникнути потреба у 

збільщенні обсягу кощтів державного бюджету на покриття дефіциту бюджету 

Пенсійного фонду України, про що зазначило у своєму експертному висновку 

до цього законопроекту Міністерство фінансів України. 

Водночас, з позиції авторів законопроекту, про що зазначено у 

пояснювальній записці до законопроекту, прийняття законопроекту сприятиме 

детінізації заробітної плати, легалізації трудових відносин на підприємствах 

розробниках нрограмної продукції, створить умови для залучення ними 

необхідного капіталу на міжнародних ринках та створення нових 

ВИСОКОІJРОДУКТИВНИХ робочих місць в Україні, що загалом має сприяти 

додатковим надходженням до бюджетів фондів загальнообов'язкового 

державного пенсійного і соціального страхування (за оцінкою авторів впродовж 

2015-2022 років - близько 5 млрд гривень), а також додаткові надходження до 
державного та місцевих бюджетів. 

Зокрема, авторами законопроекту зауважено, що для виплати заробітної 

плати у сфері ІТ щиро ко використовуються тіньові схеми - виплата неофіційної 

заробітної плати або неналежне оформлення трудових відносин, підміна 

легальних трудових відносин з найманими працівниками на використання схем 

із приватним підприємництвом застосовується у сфері ІТ для мінімізації СJ1лати 

податків та, одночасно, дозволяє їм зберегти конкурентоздатність на 

глобальному ринку. 

Крім того, варто також взяти до уваги, що положення законопроекту 

стосуються виключно суб'єктів індустрії програмної продукції, як окремих 

платників єдиного соціального внеску. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку також 

зазначає, що відповідно до вимог Закону України «Про збір та облік єдиного 

внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» збір єдиного 

внеску здійснюється за принципом обов'язковості сплати. Єдиний внесок 

повинен сплачуватися вчасно, в повному обсязі та незалежно від фінансового 

стану платника. Зміна порядку сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування для окремої категорії платників призведе до 

масових звернень піДIlРИЄМСТВ інщих галузей щодо надання таких пільг. 

На даний час висновок Головного науково-експертного управЛІННЯ 
Аllарату Верховної Ради України не надійшов. 
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УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення ЗМІН дО деяких законодавчих 

актів України щодо розвитку індустрії програмної продукції та реалізauії 

національного проекту «Технополіс» створення інфраструктури 

інноваційного розвитку та високих технолоГІЮ> його складових 

(реєстр. N2 2330а (доопрац.) від 02.08.2013), поданого народними депутатами 
України Омельченком ВЛ., Шаровим І.Ф., має вплив на показники бюджету 

(потенційне зменшення надходжень до фондів загальнообов ' ЯЗКОВОІ'О 
державного пенсійного та соціального страхування ймовірно може покриватися 

розширенням бази сплати відповідних внесків за рахунок детінізації трудових 

відносин у сфері індустрії програмної продукції). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 20 І 4 року він M<lf 

вводитися в дію не раніще 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 

інформатизації та інформаційних технологій. 

3aKOllonpoeкmи, як; мають вплив ІІа nоказllики бюд:ж:ету, 

та потребують узгод:ж:еllllЯ з бюд:нсетllU./lf заКОllодавством 

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

України «Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застаРІЛОJ'О 

житлового фонду» (реєстр. N2 2496а від 03.07.2013), поданий наРОДНIІМИ 

депутатами України Гержовим Ю.І., Любоненком Ю.В.та інщими. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є Комітет з 
питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та 

регіональної політики. 

Законопроектом пропонується викласти у новій редакції Закон України 

«Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового 

фонду», забезпечуючи вдосконалення процедур ЗДІИснення комплексної 

реконструкції кварталів (мікрорайонів), в яких розміщені житловий інсжитловий 

фонди, та приведення у відповідність з іншими законами України з питань 

будівельної діяльності положень цього закону для практичного їх застосування. 

Законопроект. як зазначається в пояснювальній записці, не потребує 

додаткових кощтів на впровадження. 

Водночас його реалізація безпосередньо пов'язана із залученням коштів 

державного та місцевих бюджетів (з подальшим їх поверненням), а також коштів 

фондів комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів), утворених відповідно 

до закону у складі місцевих бюджетів. Такі вимоги містяться у статті 9 
законопроекту, де визначаються джерела фінансування комплексної реконструкції 

кварталів (мікрорайонів). 
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Згідно з пунктом 6 частини першої статті 11 законопроекту МІсцеВІ ради 
зобов'язані створювати фонди комплексної реконструкції кварталІВ 

(мікрорайонів) за рахунок коштів, шо надlИШЛИ ВІД продажу і оренди 

комунального майна, землі, у складі відповідних місцевих бюджетів. Така 

пропозиція не відповідає Бюджетному кодексу України, насамперед, в частині 

визначення джерел фонду: 

- відповідно до частини першої статті 69 Бюджетного кодексу України 
надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває у 

комунальній власності, та орендна плата за земельні ділянки, що є однією з форм 

плати за землю, зараховуються до доходів загального фонду місцевих бюджетів, 

які не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, і забезпечують 

виконання власних повноважень місцевого самоврядування. Включення Цl/Х 

надход:жень до складу цільового фонду розбалансує загальний фонд місцевІ/Х 

бюд:жетів. оскільки цільові фонди. утворені MicZjeeu.MZI рада;\1и. належать до 

спеціального фонду місцевl/Х бюд:жетів: 

- відвовідно до частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України 

кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності, від продажу 

земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них є 

надходженнями бюджету розвитку місцевих бюджетів, який є складовою 

спеціального фонду місцевих бюджетів, і спрямовується на витрати, що визначені 

частиною другою статті 71 Бюджетного кодексу України, згідно з рішенням 

місцевої ради. З огляду на склад видатків бюджету розвитку. зmначені у 

законопроекті наnрялщ за ріщеННЯЛ1 місцевої ради можуть бути забезпечені за 

рахунок 6lOд.жету розвитку місцевl/Х бюджетів без створення цільового фонду. 

Визначаючи у стапі 7 законопроекту повноваження органів місцевого 

самоврядування щодо комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів), 

у пункті 16 передбачено, що вони готують містобудівне обгрунтування. 

nередnроеюnну документацію за рахунок коиаnів інвесторів - забудовників та 

органів місцевого СQ;1,fоврядування. 

При встановленні обов'язків інвестора - забудовника у пункті 8 частини 
першої статті 13 законопроекту передбачено, що ним забезпечується створення 
соціальної та ін.женерно - транспортної і//фраструктури на територіях 

ко},mлексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) на засадах узгодження 

інтересів територіальних громад та інвесторів-забудовників за рахунок коштів 

інвесторів - забудовників та органів )1.іісцевого СQ)1.юврядування. 

Виконання зазначених положень потребуватиме збільшення видатків 

місцевих бюджетів. При цьому слід зазначити, що бюджетне законодавство не 

містить терміну «кошти органів місцевого самоврядування». Зважаючи на 

завдання законопроекту та з урахуванням термінології Бюджетного кодексу 

України ймовірно належить вжити вираз «За рахунок коштів місцевого бюджету». 

Поряд з тим, згідно з частиною другою статті 13 законопроекту інвестор
забудовник звільняється від сплати пайової участі у створенні соціальної та 

інженерно - транспортної інфраструктури відповідного населеного пункту, кошти 

якої згідно з частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу У країни 

зараховуються до доходів бюджету розвитку місцевих бюджетів. Відтак реалізація 
такої пропозиції може призвести до зменшення надходжень місцевих бюджетів. 
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Однак, в порушення вимог частини першої етапі 27 Бюджетного кодексу 
України та частини третьої етапі 91 Регламенту Верховної Ради України до 

законопроекту не надано належного фінансово-економіч обrрунтування та 

пропозицій для досягнення збалансованості бюджетів. 

Міністерство фінансів України вважає прийняття законопроекту 

недоцільним. При цьому зважаючи, шо підпунктом І статті 17 розділу ІУ 

«Особливості орендної плати за користування землею» та підпунктом 3 пункту 3 
розділу У «Прикінцеві положення» законопроекту передбачено встановлення 

розміру річної орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної 

власності, передані в оренду інвестору-забудовнику на період будівництва і до 

введення об'єктів містобудування в експлуатацію, звертає увагу на таке: 

- із набранням чинності з І січня 201lpOKY Податковим кодексом України 
втратив чинність Закон України «Про плату за землю»; 

- відповідно до пункту 5.2 етапі 5 Податкового кодексу України у разі ЯЮІЮ 
поняття, терміни, правила та положення інших актів суперечать поняттям, термінам, 

правилам та положенням цього Кодексу, дня регулювання відносин оподаткуваНІІЯ 

заетосовyкrrься поняття, терміни, правила та положення цього Кодексу. 

Зокрема, плата за землю справляється відповідно до розділу ХlП «Плата за 

землю» Податкового кодексу України. Пунктом 14.1.147 етапі 14 розділу І Кодексу 

визначено, що плата за землю - загальнодержавний податок, який справляється у 

формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і 

комунальної власності. 

Відповідно до статті 288 Податкового кодексу України річна орендна плата 
за землі державної або комунальної власності не може бути меншою: для земель 

сільськогосподарського призначення - однократного розміру земельного податку, 

для інших категорій земель - трикратного розміру земельного податку, та не 

перевищувати 12 % нормативної грошової оцінки орендованих земель; 
- згідно з пунктом 7.3 статті 7 Податкового кодексу України будь-які 

питання оподаткування регулюються цим Кодексом і не можуть встановлюватися 

або змінюватися іншими законами України, крім законів, що містять виключно 

положення щодо внесення змін до цього Кодексу та/або положення, які 

встановлюють відповідальність за порушення норм податкового законодавства; 

- таким чином, підпункт І статті 17 розділу ІУ та підпункт 3 пункту 3 
розділу У законопроекту потребує виключення. 

Термін набрання чинності законом, визначений у законопроекті, не відповідає 

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

надходження бюджету та/або збільшують витрати бюджету) і приймаються після 

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

бюджетного періоду, що настає за плановим. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону Украни про внесення змін до Закону України 

«Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового 

фонду (реєстр. N~ 2496а від 03.07.2013), поданий народними депутатами 
України Гержовим Ю.І., Любоненком Ю.В. та іншими, має вплив на 
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!lOкаЗННКIІ бюджету (може призвести до збільшення видаткової частини 

державного і місцевих бюджетів та до зменшення доходів місцевих бюджетів). 

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

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

прийняття закону). 

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

при доопрацюванні законопроекту узгодити його положення з Бюджетним 

кодексом України в частині застосування бюджетної термінології та вимог щодо 

джерел формування цільового фонду, а також з положеннями Податкового 

кодексу України щодо орендної плати за землю. 

3. ие рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

будівництва, містобудування житлово-комунального господарства та 

регіональної політики. 

1.2.58. СЛУХАЛИ: 
Про проект Закону України про Фонд гарантування вкладів та інвестицій 

фізичних осіб (реєстр. N~ 3іЗ2 від 28.08.20 іЗ), внесений народним депутатом 
України Ар'євим B.l. 

Відмітили: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет Верховної Ради 

України з питань фінансів і банківської діяльності. 

Законопроектом пропонується встановити правові, фінансові, 

організаційні засади створення та функціонування Фонду гарантування вкладів 

та інвестицій фізичних осіб (далі Фонд), порядок виплати Фондом 

відшкодування за вкладами та здійснення компенсаційних виплат інвесторам, 

які втратили свої кошти та/або цінні папери. 

При цьому, підпунктом 6 частини першої статті 2З законопроекту 

передбачено, що одним із джерел формування коштів і майна Фонду є кошти 

державного бюджету в розмірі зо мільйонів гривень на день створення Фонду. 

Запропоноване визначення конкретного обсягу коштів державного бюджету не 

відповідає вимогам частини другої статті 95 Конституції України (згідно з якою 
виключно законом про Державний бюджет України визначаються будь-які 

видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування 

цих видатків) та вимогам Бюджетного кодексу України щодо встановлення 

бюджетних призначень. Крім того, це положення не узгоджується з статтею зо 

законопроекту. 

Статтею зо законопроекту передбачена можливість надання Фонду 
кредитів від Кабінету Міністрів України або внесків держави на безповоротній 

основі. Таке положення не відповідає нормам Бюджетного кодексу України у 

частині бюджетної термінології. Поряд з тим, положення шодо отримання 

внеску держави на безповоротній основі не відповідає вимогам статті 87 
Бюджетного кодексу України, в якій наведено перелік видів видатків, що 

здійснюються з державного бюджету. 
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Підпунктами 12 та 13 пункту 5 розділу УІ «Прикінцеві положення» 

законопроекту пропонується звільнити уповноважену особу Фонду від сплати 

судового збору та державного мита. 

Зважаючи на наведені положення законопроекту, його прийняття 

потребуватиме збільшення витрат державного бюджету та може призвести до 

зменшення доходів бюджету. Однак суб'єктом законодавчої ініціативи не 

забезпечено виконання вимог статті 27 Бюджетного кодексу України та 

етапі 91 Регламенту Верховної Ради України, відповідно до яких до 

законопроекту прийняття якого призведе до зміни показників бюджету, суб'єкт 

права законодавчої ініціативи зобов 'язаний додати фінансово-економічне 

обrрунтування (включаючи відповідні розрахунки), а також пропозиції про 

внесення змін до законодавчих актів України шодо скорочення витрат бюджету 

та/або джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення 

збалансованості бюджету. 

Законопроектом пропонується внести зміни 

«Про систему оподаткування», який втратив чинність 

зв'язку з прийняттям Податкового кодексу України. 

до Закону України 

з І січня 2011 року у 

Положення пункту 5 частини п'ятої статті 23 законопроекту, ЯКИI\I 

передбачена можливість надання позик працівникам Фонду за рахунок коштів 

Фонду не відповідає статті І (щодо мети законопроекту) та статті 10 (шодо 
завдання та діяльності Фонду) законопроекту. Крім того, наявність такого 

положення може призвести до відповідних зловживань, оскільки не визначено, 

на яких умовах будуть надаватись такі позики. Тому доцільно доопрацювати це 

положення з урахуванням статті 42 Закону України «Про Національний банк 
України», згідно з якою Національний банк веде особові рахунки своїх 

працівників. 

Належить також зауважити, що порушене у даному законопроекті 

питання про правові, фінансові та організаційні засади функціонування систеМI1 

гарантування вкладів фізичних осіб, повноваження Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб, порядок виплати Фондом відшкодування за вкладами, а також 

регулювання відносин між Фондом, банками, Національним банком України 

вже унормовано Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних 

осіб». 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку 

висловлює ряд сутгєвих зауважень до законопроекту, зазначає, що реалІЗаЦІЯ 

його положень \1ає вплив на доходну та видаткову частину державного 

бюджету, та вважає, що законопроект потребує суттєвого доопрацювання і 

погодження з Національним банком України, Національною комісією з цінних 

паперів та фондового ринку та Національною комісією з регулювання ринків 

фінансових послуг, які визначені даним законопроектом Уповноваженими 

органами. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про Фонд гарантування вкладів та інвестицій 

фізичних осіб (реєстр. NQ ЗІЗ2 від 28.08.20 ІЗ), внесений народним депутатом 
України Ар'євим В.І .. матиме вплив на показники бюджету (потребуватиме 
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додаткових витрат державного бюджету та може призвести до зменшення 

доходів бюджету від судового збору та державного мита). 

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

раніше 1 січня 2016 року; 
2. Рекомендувати при доопрацюванні законопроекту привести його 

положення у відповідність до вимог статті 95 Конституції України та 

Бюджетного кодексу України, зокрема: 

І) У пункті 6 частини першої етапі 23 слова і цифри «в розмірі 

30 мільйонів гривень на день створення Фонду» виключити; 
2) у етапі 30: 
- у назві статті слова «та внесення державою коштів на безповоротній 

основі» виключити; 

- у частині першій слова «від Кабінету Міністрів України або отримати 

внесок держави на безповоротній основі» заМІНИТИ словами «з державного 

бюджету»; 

- у частині друтій слово «(внеску») замІНИТИ словами «з державного 

бюджету)}; 

- у частині четверт\И слова «кошти З Державного бюджету України» 

замінити словами «кредит З державного бюджету». 

3. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

фінансів і банківської діяльності. 

] .2.59. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до Закону 

України «Про регулювання містобудівної діяльності» (шодо забезпечення 

розроблення (оновлення) містобудівної документації на регіональному та 

МІсцевому рівнях) (реєстр. NQ 2995 (доопрац.) від 05.07.2013), поданий 

народними депутатами України Чугунніковим В.с., Вечерком В.М., 

Дубневичем Я.В., Шуфричем H.l., Барвіненком В.Д" Ішенком В.О. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального 

господарства та регіональної політики. 

Згідно із законопроектом фінансове забезпечення робіт з планування 

території Автономної Республіки Крим, областей, районів, населених пунктів, 

районів у містах, кварталів, проведення містобудівного кадастру відповідних 

територій належить здійснювати поряд з іншими джерелами і за рахунок 

міжбюджетних трансфертів (зміни до статті 10 Закону України 

«Про регулювання -'l1істо6удівної діяльності»). 

Слід зауважити, що згідно з термінологією Бюджетного кодексу України 
міжбюджетні трансферти - кошти, які безоплатно і безповоротно передаються з 

одного бюджету до іншого. Застосування такого терміну у законопроекті 
передбачає передачу коштів між бюджетами різних рівнів (між державним і 
місцевими бюджетами, а також між місцевими бюджетами). 
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На відміну від тексту законопроекту у пояснювальній записці до нього 

зазначається, що законопроект покликаний вирішити проблему розроблення 

(оновлення) містобудівної документації на регіональному та місцевому рівні за 

рахунок державного бюджету. Це знайшло відображення у законопроекті за 

реєстр. NQ 2994 (доопрацьований) «Про внесення змін до Бюджетного кодексу 
України (щодо забезпечення розроблення (оновлення) містобудівної 

документації на регіональному та місцевому рівнях», підготовленому тими ж 

авторами, де передбачено запровадити субвенцію з державного бюджету 

місцевим бюджетам на роботи з планування території Автономної РеспубліКIІ 

Крим, областей, районів, населених пунктів, районів у містах, кварталів. 

проведення містобудівного моніторингу, створення і ведення містобудівного 

кадастру відповідних територш, розроблення (оновлення) містобудівної 

документації на регіональному і місцевому рівнях. Відтак, у законопроекті 

належить конкретизувати, з яких бюджетів міжбюджетні трансферти можуть 

буги спрямовані на відповідні видатки. 

З огляду на задекларовану у пояснювальній записці до законопроекту 

мету, реалізація його положень передбачає необхідність вишукання 

додаткового ресурсу у державному бюджеті для надання відповідного 

трансферту місцевим бюджетам. 

Беручи до уваги безпосередній вплив на видатки державного бюджету, до 

законопроекту належало надати фінансово-економічне обгрунтування, 

включаючи відповідні розрахунки, та пропозиції 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. Водночас, у пояснювальній записці до законопроекту 

зазначається, що його реалізація не потребує додаткових фінансових та інших 

витрат з Державного бюджету України. 

У розділі 2 «Прикінцеві положення» законопроекту терміном набрання 
чинності закону визначено І січня 2015 року (пункт 1) та доручено Кабінету 
Міністрів України підготувати пропозиції до Закону України «Про Державний 

бюджет України на 2015 рік» для реалізації положень цього законопроекту 

щодо фінансування розроблення (оновлення) містобудівної документації на 

регіональному та місцевих рівнях (пункт 2). Зважаючи на визначені пунктом 6 
статті І 16 Конституції України та статтею 32 Бюджетного кодексу УкраїНІ! 
повноваження Кабінету Міністрів України з питань формування державного 

бюджету та беручи до уваги, шо згідно із статтею 95 Конституції України та 
статтею 4 Бюджетного кодексу України виключно законом про державний 
бюджет визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, 

розмір і цільове спрямування цих видатків, пункт 2 належить виключити, як 
такий, що не відповідає зазначеним положенням законодавства. 

Міністерство фінансів України визначає, що законопроект має вплив на 

видатки державного бюджету, вартісну величину якого визначити неможливо 

через відсутність відповідних розрахунків, та вважає розгляд і прийняття 
зазначеного законопроекту недоцільним. Поряд з тим, звертає увагу, шо 

відповідно до статті 31 Закону У країни «Про місцеве самоврядування і У країні» 
до відання виконавчих органів МІсцевих рад віднесено власні повноваження з 
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підготовки і подання на затвердження ради відповідних місцевих містобудівних 

програм, генеральних планів забудови населених пунктів, іншої містобудівної 

документації, які згідно із Бюджетним кодексом України мають 

забезпечуватись з місцевих бюджетів. 

УХВАЛИЛИ: 

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

«Про регулювання містобудівної діяльності» (шодо забезпечення розроблення 

(оновлення) містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях), 

(реєстр. N!! 2995 (доопрац.) від 05.07.2013), поданий народними депутатами 
України Чугунніковим В.с., Вечерком В.М., Дубневичем Я.В., Шуфричем Н.І., 

Барвіненком В.Д., lшенком В.О., має вплив на показники бюджету (може 

призвести до збільшення видатків державного бюджету). 

У разі прийняття відповідного закону після 15 липня 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше І січня 2016 року (або І січня наступного за цим 

року залежно від часу прийнятгя закону). 

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

при доопрацюванні законопроекту виключити пункт 2 розділу Il 
законопроекту, як такий що не узгоджується з положеннями статей 95 і 116 
Конституції України та статей 4 і 32 Бюджетного кодексу України. 

3. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

будівництва, містобудування житлово-комунального господарства та 

регіональної політики. 

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

України «Про державні лотереї в Україні» (щодо включення до закону статей, 

які передбачають принцип соціальної спрямованості державних лотерей, 

порядок використання коштів, отриманих від проведення державних лотерей та 

створення Громадської ради, яка контролюватиме діяльність операторів 

державних лотерей) (реєстр. NQ 3039 від 30.07.2013), поданий народними 

депутатами України Бригинuем О.М., Павловським А.М. 

Відмітили: 

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

Пунктом І і 2 розділу І законопроекту запропоновано встановити цільове 
спрямування відрахувань від проведення державних лотерей шляхом 

зарахування їх до спеціального фонду державного бюджету і використання на 

фінансування культури, спорту, туризму, лікування дітей, хворих на 

онкологічні та онкогематологічні захворювання, відновлення пам'ятників 

старовини. Зазначене не відповідає вимогам статті 95 Конституції України 

(згідно з якою виключно законом про Державний бюджет України 

визначаються будь-які видатки на загально-суспільні потреби, розмір і цільове 

спрямування цих видатків) та вимогам Бюджетного кодексу України, зокрема 

статтям 4 та 13 (якими визначено, що бюджетна система України і державний 
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бюджет встановлюються виключно цим Кодексом та законом про Державний 

бюджет Українн, а розподіл бюджету на загальний та спеціальний фонди, їх 

складові частини визначаються виключно Бюджетним кодексом України та 

законом про Державний бюджет України). 

Пунктом З розділу [ проекту закону пропонується доповнити Закон 
України «Про державні лотереї в Україні» новою статтею щодо створення та 

діяльності громадської ради. При цьому, не зазначається порядку створення та 

джерел фінансового забезпечення такої організації. 

Належить зауважити, що статтею ІЗ Закону України «Про державні 

лотереї в Україні» визначено, що уповноваженим органом державного нагляду 

(контролю) за проведенням лотерей в Україні є центральний орган виконавчої 

влади, що реалізує державну фінансову політику, політику у сфері випуску і 

проведення лотерей. Поряд з цим, відповідно до вимог Закону України 

«Гlро ліцензування певних видів господарської діяльності» орган ліцензування 

здійснює у межах своєї компетенції контроль за додержанням ліцензіатами 

ліцензійних умов, а фінансове забезпечення органу ліцензування здійснюється 

за рахунок кощтів державного бюджету або місцевих бюджетів, на що також 

звертає увагу Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку. 

На думку Мінфіну, у разі створення і фінансового забезпечення за рахунок 

державних КОШТІв додаткового контролюючого органу, відбудеться 

дублювання повноважень центрального органу виконавчої влади та 

громадської ради, що є економічно необгрунтованим і призведе до додаткових 

витрат державного бюджету. Відтак, Міністерство фінансів України не 

підтримує таку пропозицію законопроекту. 

Слід зазначити, що авторами законопроекту не подано фінансово

економічного обфунтування до проекту закону, що є необхідним відповідно до 

частини першої статті 27 Бюджетного кодексу України та частини третьої 
статті 9\ Регламенту Верховної Ради України. 

Крім того, передбачена законопроектом дата набрання чинності 

відповідного закону (з дня його опублікування) не відповідає вимогам чаСТIІНИ 

третьої статті 27 Бюджетного кодексу України. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Гlроект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про державні лотереї в Україні» (щодо включення до закону статей, які 

передбачають принцип соціальної спрямованості державних лотерей, порядок 

використання коштів, отриманих від проведення державних лотерей та 

створення Громадської ради, яка контролюватиме діяльність операторів 

державних лотерей) (реЄСТР.И2 З039 від 30.07.2013), поданий народними 

депутатами України Бригинцем О.М., Павловським А.М., матиме вплив на 

показники бюджету (потребуватиме додаткових видатків державного бюджету 

на створення та функціонування запропонованого у законопроекті 

контролюючого органу). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 20 \4 року він має 

вводитися в дію не раніше І січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 
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раніше 1 січня 2016 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу 
прийняття закону); 

2. Рекомендувати при доопрацюванні законопроекту (реєстр. N~ 3039) 
привести його положення у відповідність до вимог статті 95 Конституції 

України та вимог Бюджетного кодексу України (насамперед статей 4 та 13) 
зокрема, пункти 1 та 2 розділу І законопроекту виключити. 

3. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

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

Податкового кодексу У країни для збільшення доходів бюджету з метою 

виконання соціальних програм, у тому числі добудови Національної дитячої 

спеціалізованої лікарні «Охматдит» та інших дитячих закладів охорони 

здоров'я та спортивного розвитку (реєстр. N~ 3044 від 01.08.2013), поданий 

народними депутатами України Сенченком А.В., Терьохіним с.А., 

Опанащенком М.В. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується, зокрема: 

- запровадити безоплатну видачу марок акцизного податку замість 

чинного на сьогодні порядку їх купівлі виробниками та імпортерами 

підакцизної продукції; 

- встановити ставки акцизного податку на: 
пиво із солоду (з вмістом екзогенного питного етанолу від 1,2 об% або зі 

вмістом ендогенного питного етанолу більше 8,5 об.%) у розмірі 80 грн. за 1 л 
І 00% спирту; 

напої ферментовані (зброджені) інші (сидр яблучний та грушевий (перрі), 

грушівка, наши медовий), ферментовані напої змішані, та суміш 

ферментованих напоїR 1 fiезалкогольними напоями, не зазначені в іншому місті 

(з будь-яким вмістом екзогенного спирту етилового або з вмістом ендогенного 

спирту етилового більш ніж 8,5 об.%) у розмірі 80 грн. за І JI 100% спирту; 
вина ігристі, що містять у назві слово «Сhаmраgпе», у розмірі 45 грн. за 

1 літр; 
- підвищити ставки акцизного податку на: 
вина виноградні натуральні з 0,01 до 0,15 грн. за І літр; 

слабоалкогольні напої з 49,49 до 80 грн. за 1 л 100% спирту; 
інші алкогольні напої та спирти на 4,6% - 15, І %; 
- підвищити специфічні ставки акцизного податку на: 
тютюнову сировину, тютюн та замінники тютюну, інші, промислового 

виробництва; тютюн "гомогенізований" або "відновлений"; тютюнові екстракти 

та есенції, тютюн для куріння, жувальний і нюхальний тютюн з 217,6 до 228,04 
гривень за 1 кілограм; 

сигари та сигарили з 217,6 до 235 гривень за І кілограм; 
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сигарети без фільтра, цигарки з 72,7 до 88,32 гривень за І ооо штук; 

сигарети з фільтром з 162,6 до 188,61 гривень за І ООО штук; 

- встановити нульову специфічну ставку акцизного І10датку на тютюнові 

ВІДходи; 

- встановити адвалерну ставку акцизного податку на сигари та сигарили у 

розмірі 12 %; 
- збільшити мінімальне акцизне податкове зобов'язання на: 
сигарети без фільтра, цигарки з 95,4 дО ІІЗ гривень за І ООО штук; 

сигарети з фільтром з 217,6 до 249,92 гривень за І ООО штук; 

- змінити перелік випадків, за наявності яких алкогольні напої та 

тютюнові вироби вважаються немаркованими. 

У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що реалізаЦІЯ 

положень законопроекту призведе до додаткових доходів бюджету у сумі 

З,8 млрд грн від збільшення ставок акцизного податку з урахуванням 

включення до цих ставок вартості акцизних марок. При цьому зазначається, що 

для запровадження заходів шодо безоплатної видачі марок акцизного податку 

виробникам та імпортерам алкогольних напоїв і тютюнових виробів витрати 

державного бюджету прогнозно становитимуть І млрд гривень. Однак за 

оцінкою Міністерства фінансів України, запропоноване збільшення ставок 

акцизного податку дозволить додатково залучити до бюджету 2,9 млрд грн, а з 
урахуванням потреби у видатках на безоплатну видачу марок акцизного 

податку, загальний додатковий ресурс від запровадження законопроекту 

становитиме лише 1,9 млрд гривень. 
Також законопроектом пропонується внести зміни до підпункту 1.6 

пункту 16 підрозділу І О розділу ХХ Податкового кодексу У країни щодо 

зарахування збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства до 

спеціального фонду державного бюджету та спрямування цих коштів на 

надання субсидій дотацій, в частини капітальних витрат суб'єктів 

господарювання, понесених у зв'язку із господарською діяльністю з 

виноградарства, садівництва і хмелярства. 

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

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

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

виключно законом про Державний бюджет України визначаються надходження 

та витрати державного бюджету), частині п'ятій стапі ІЗ (згідно з якою 

розподіл бюджету на загальний та спеціальний фонди, їх складові частини 

визначаються виключно Бюджетним кодексом України та законом про 

Державний бюджет України) Бюджетного кодексу України. 

Належить також зауважити, що порушене питання не є предметом 

регулювання Податкового кодексу України і має унормовуватись виключно 

бюджетним законодавством, на що також звертає увагу у своєму експертному 

висновку Міністерство фінансів України. 

Загалом Міністерство фінансів України висловлює супєві зауваження до 

законопроекту та вважає його прийняпя у запропонованій редакції 
недоЦІЛЬНИМ. 
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УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України для збільшення доходів бюджету з метою виконання соціальних 

програм, у тому числі добудови Національної дитячої спеціалізованої лікарні 

«Охматдит» та інших дитячих закладів охорони здоров'я та спортивного 

розвитку (реєстр. N23044 від 01.08.2013), поданий народними депутатами 

України Сенченком А.В., Терьохіним с.А., Опанащенком М.В.: 

- матиме ВІІЛИВ на показники бюджету (призведе до збільшення доходів 

бюджету від акцизного податку, а також потребуватиме додаткових видатків 

державного бюджету для безоплатної видачі марок акцизного податку 

виробникам та імпортерам алкогольних напоїв і тютюнових виробів). У разі 

ІІРИЙНЯТТЯ 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. Рекомендувати при доопрацюванні законопроекту привести його 

положення у відповідність до вимог статті 95 Конституції України та норм 

Бюджетного кодексу України (зокрема, статей 4 та 13), а саме підпункт 2 
пункту 12 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до підпункту 1.6 пункту 
16 підрозділу І О розділу ХХ Податкового кодексу України) викласти в такій 

редакції: 

«2) абзац перший підпункту 1.5 та підпункти 1.6 і 1.7 пункту 16 
підрозділу І О виключитю>. 

3. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з lІитань 

податкової та митної політики. 

1.2.62. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про перевезення на таксі та 

перевезення на замовлення (реєстр. N2 2393а від 21.06.2013), внесений 

народними депутатами України Святашем Д.В., Немілостівим В.О. та 

Поляковим В'л. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

транспорту і зв 'язку. 

Законопроектом пропонується визначити основні засади господарської 

діяльності у сфері перевезень на таксі та перевезень на замовлення, принципи 

організації і регулювання ринків перевезень на таксі, особливості надання 

послуг з перевезень на таксі та перевезень на замовлення, і засади державного 

нагляду та контролю у зазначеній сфері. 

Авторами законопроекту в пояснювальній записці до нього зазначається, 

що його реалізація дозволить залучити до зареєстрованої підприємницької 

діяльності у сфері таксомоторних перевезень близько 200 тис. осіб в цілому в 
КраіН! на умовах спрощеної системи оподаткування та офіційного 

працевлаштування в легальні автотранспортні підприємства, та забезпечить 
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надходження до бюджеlУ по єдиному податку у сумі 500 млн. грн. щорічно, по 
єдиному соціальному внеску - 900 млн грн щорічно. 

В той же час, Міністерство фінансів України у своєму еКСIlертному 

висновку зазначає, що законопроектом пропонується запровадити надання 

послуг з перевезень пасажирів легковими автомобілями на таксі та на 

замовлення на підставі дозволів, а не ліцензій, як це передбачено Законом 

України «Про ліuензування певних видів господарської діяльності», 

Відповідно до Бюджетного кодексу України плата за видачу лїцеl\3ій та 

надання аДМІНІстративних послуг зараховується до загального фонду 

державного бюджету. Однак, порівняльні розрахунки запропонованих змін 

розробником законопроекту не надані, у зв 'язку з чим реалізація зазначеного 

положення проекту може мати вплив на доходну частину державного бюджету. 

При цьому, реалізація запропонованого положення позбавить можливості 

забезпечення контролю за дотриманням суб'єктами господарювання 

ліцензlИНИХ умов, які визначають організаЦ1ИН1, технічні та кваліфікаційні 

вимоги до провадження робіт, та призвести до порушень правил безпеКI1 

перевезення пасаЖИРІВ. 

Водночас, введення в дію дозволу на таксі, розмір плати за оформлення 

якого встановлюватиметься органами місцевого самоврядування, матнме 

позитивний вплив на місцеві бюджети. 

Також, законопроектом пропонується встановити плату за користування 

мережею стоянок таксі, розмір якої визначатиметься органами місцевого 

самоврядування, що також матиме позитивний вплив на надходження місцевих 

бюджетів. 

Поряд з цим, законопроектом передбачається органам внугрішніх справ 

надати додаткові функції з державного контролю у сфері перевезень пасажирів 

на таксі та автомобілями на замовлення, а також додержання законодавства про 

рекламу на транспортних засобах. Зазначене може призвести до додаткових 

витрат державного бюджету. 

Крім того, законопроектом передбачається, що: 

- створення, утримання і упорядкування мереж стоянок таКСІ 

здійснюватиметься із використанням коштів місцевих бюджетів; 

- органи місцевого самоврядування передають міській (селишній) Ра)lі 

перевізників на таксі відповідні кошти, а також матеріально-технічні та іНШІ 

ресурси, необхідні для реалізації відповідних повноважень, ЗДІИСНЮЮТЬ 

контроль за їх використанням. При цьому, фінансовою основою діяльності 

такої Ради є кошти відповідного місцевого бюджету у розмірі визначеної 

органом місцевого самоврядування частини надходжень за користування 

мережею стоянок таксі та плати за оформлення дозвільних документів; 

- органи місцевого самоврядування можуть додатково делегувати 

частину своїх повноважень стосовно організації перевезень на таксі МІській 

(селищній) Раді перевізників на таксі з одночасною передачею \И коштів, 

а також матеріально-технічних та інщих ресурсів, необхідних для здійснення 

цих повноважень та здійснюють контроль за їх виконанням. 

Зазначене може мати негативний вплив на видаткову частину місцевих 
бюджетів. 
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Однак, в порушення вимог 'ІаСТИНИ першої статті 27 Бюджетного кодексу 
України та частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради України до 

законопроекту не подано пропозицій про зміни до законодавчих актів України 

щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень до 

бюджету для досягнення його збалансованості. 

Також, слід зазначити, що термІН набрання чинносТІ закону, 

запропонований авторами законопроекту, не відповідає положенням частини 

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

надходження бюджету та/або збільшують витрати бюджету) і приймаються 

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

Водночас слід відмітити, що законопроектом пропонується запровадити 

ряд додаткових штрафних санкцій за порушення законодавства про 

перевезення на таксі та перевезення на замовлення, за порушення умов та 

правил здійснення автомобільних перевезень на таксі, за порушення умов та 

порядку здійснення автомобільних перевезень на замовлення, за незаконне 

здійснення перевезень на таксі, що може збільшувати надходження бюджету у 

разі виявлення запропонованих у законопроекті правопорушень та 

застосування відповідних санкцій. 

Загалом, Міністерство фінансів зазначає, що оскільки реалізація окремих 

положень законопроекту може мати негативний вплив на показники зведеного 

бюджету, проект потребує доопрацювання. 

Крім того, слід зазначити, що пунктом 35 статті 6 законопроекту 

визначено, що Голова міської (селищної) Ради перевізників на таксі є 

розпорядником коштів. Зазначене не узгоджується із частиною другою 

статті 22 Бюджетного кодексу України, відповідно до якої, головним 

розпорядником бюджетних коштів за бюджетними призначеннями, 

визначеними рішеннями про місцеві бюджети можуть бути місцеві державні 

адміністрації, виконавчі органи та апарати місцевих рад, структурні підрозділи 

місцевих державних адміністрацій, виконавчих органів місцевих рад в особі їх 

керівників. 

Водночас, розпорядник бюджетних коштів може уповноважувати 

одержувача бюджетних коштів на виконання заходів, передбачених 

бюджетною програмою, та надати йому кошти бюджету (на безповоротній чи 

поворотній основі) в межах відповідних бюджетних асигнувань. 

Відтак, зазна'fене положення законопроекту потребує доопрацювання. 

Також не узгоджуються із бюджетним законодавством положення 

законопроекту щодо надання Раді перевізників таксі коштів місцевого бюджету 

у розмірі визначеному органом місцевого самоврядування частини надходжень 

за користування мережею стоянок таксі та плати за оформлення дозвільних 

документів (пункт 26 статті 6 законопроекту), яке визначає цільове 

спрямування надходжень місцевого бюджету. Відповідно до частини п'ятої 

статті 13 Бюджетного кодексу України розподіл бюджету на загальний та 

спеціальний фонди, Їх складові частини визначаються виключно цим Кодексом 
та законом про Державний бюджет України. Надходження спеціального фонду 
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міСllевих бюджетів та порядок їх використання визначаються відповідно до 

статей 69, 71 Бюджетного кодексу України. 
На момент розгляду законопроекту висновки Головного науково

експертного управління Апарату Верховної Ради України не надійшли. 

УХВАЛИЛИ: 
1. Проект Закону України про перевезення на таксі та перевезення на 

замовлення (реєстр. N~2393a від 21.06.2013), внесений народними депутатам!! 
України Святашем Д.8., Немілостівим В.О. та Поляковим ВЛ., має вплив на 

показники бюджету (збільшуючи витрати державного і місцевих бюджетів. 

збільшуючи надходження місцевих бюджетів та змінюючи обсяг надходжень 

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 липня 
2014 року - не раніше 1 січня 20 І 6 року (або І сі 'Іня наступного за цим року 

залежно від часу прийняття закону). 

2. Рекомендувати Комітету з питань транспорту і зв'язку при 

доопрацюванні цього законопроекту: 

в абзаці 5 пункту 35 статті 6 слова «є розпорядником коштів» 

вилучити, як такі, що не узгоджується із положеннями частини другої статті 22 
Бюджетного кодексу України; 

в абзаці 2 пункту 26 статті 6 слова «у розмірі визначеної органом 
місцевого самоврядування частини надходжень за користування мережею 

стоянок таксі та плати за оформлення дозвільних документів, що 

оформлюються у відповідності до вимог цього Закону, які надаються їй 

селищною або міською радою» вилучити, як такі, що не узгоджуються ІЗ 

положеннями частини п'ятої статті 13, статей 69, 71 Бюджетного кодексу 

України. 

3. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

транспорту і зв 'язку. 

б) ОІlОсередкованнй 

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

законодавчих актів України щодо діяльності санаційного банку (реєС1Р. N~ 3055 
від 06.08.2013), поданий народним депутатом України Пінчуком А.п. 

Відмітили: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет Верховної Ради 

України з питань фінансів і банківської діяльності. 

Законопроектом пропонується внести зміни до закоНІВ України 

«Про банки і банківську діяльність», «Про виконавче провадження», 

«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в 

Україні», «Про судовий збір» та Декрету Кабінету Міністрів України 

«Про державне мито» З метою створення законодавчих підстав для управління 

проблемними активами банків державного сектору та підвищення стабільності 
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діяльності цих банків за рахунок покращення якості їх активів шляхом передачі 

цими банками проблемних активів санаційному банку. 

Запропоновані законопроектом норми визначають правовий статус та 

особливості діяльності санаційного банку, врегульовуючи питання щодо: 

- забезпечення надходжень до державного бюджету коштів, одержаних 

санаційним банком від операцій з активами, отриманими від банків державного 

сектору; 

- ведення окремого обліку операцій з отриманими активами, в тому числі 
витрат, пов'язаних з їх реалізацією; 

- правонаступництва при заміні сторони в зобов'язанні та недопущення 

звернення стягнення на передані активи; 

повноважень органів управління стосовно прийнятгя рішень, 

пов'язаних з передачею активів санаційному банку; 

- звільнення санаційного банку від плати за послуги, що надаються 

державними органами, та судового збору і державного мита при роботі з 

проблемними активами банків державного сектору. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку підтримує 

прийнятгя законопроекту та зазначає, що реалізація положень законопроекту не 

вимагатиме витрат державного бюджету. При цьому, законопроектом 

передбачено, що надходження, одержані санаційним банком у результаті 

роботи з активами, перераховуються до державного бюджету. Таким чином, в 

разі успішної реалізації заходів, передбачених даним законопроектом, 

санаційним банком мають бути забезпечені надходження до державного 

бюджету. 

УХВAJШЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо діяльності санаЦІИНОГО банку (реєстр. N!! 3055 
від 06.08.20 І 3), поданий народним депутатом У країни Пінчуком АЛ., має 

опосередкований вплив на показники бюджету (може призвести до збільшення 

або зменшення доходів державного бюджету залежно від ефективності 

діяльності санаційного банку). 

У разі прийнятгя відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

фінансів і банківської діяльності. 

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

законодавчих актів України щодо запобігання негативних явищ внаслідок 

діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери та атмосферних явищ 
(реєстр. N!! 304 І від 31.07.2013), поданий народними денугатами України 

ОlJaнащенком М.В., Михайленко О.Д., Негоєм Ф.Ф. 
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Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

екологічної політики, природокористування та ліквідації насЛІДКІВ 

Чорнобильської катастрофи. 

Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України 

«Про охорону атмосферного повітря», Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, а також Кримінального кодексу України щодо запобігання 

негативних явищ внаслідок діяльності, спрямованої на штучні зміни стану 

атмосфери та атмосферних явищ. 

Зокрема пропонується внести зміни до Закону України «Про охорону 

атмосферного повітря» передбачивши, що підприємствам, установам, організаціям і 

громадянам - суб'єктам підприємницької діяльності забороняється діяльність, 

спрямована на штучні зміни стану атмосфери та атмосферних явищ у 

господарських цілях. Водночас, здійснювати таку діяльність буде дозволено 

лише для попередження руйнівного впливу стихійних сил. 

Крім того, У законопроекті передбачається посилити відповідальність за 

порушення порядку здійснення діяльності, спрямованої на штучні зміни стану 

атмосфери і атмосферних явищ у господарських цілях шляхом доповнення 

Кримінального кодексу України новою статтею 241-1, передбачивши 

відповідальність у вигляді штрафу від трьохсот до восьмисот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк 

до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися 

певною діяльністю на той самий строк або без такого, а за ті самі діяння, якшо 

вони спричинили загибель людей або інші тяжкі наслідки - у вигляді 

обмеження волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той 

самий строк, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися 

певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. 

При цьому, пропонується виключити статтю 78' Кодексу України про 
адміністративні правопорушення, яка встановлює аДМІНІстративну 

відповідальність за аналогічні правопорушення (у вигляді штрафу від п'яти до 

семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). 

У зв'язку із збільшенням розміру штрафних санкцій реалІЗаЦІЯ 

законопроекту призведе до збільшення надходжень до державного бюджету від 

сплати штрафів за зазначеними правопорушеннями у разі їх виявлення, а також 

враховуючи законодавчу пропозицію щодо встановлення терміну покарання 

(нова стаття 24]-] Кримінального кодексу України) до збільщення 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 щодо 

прийняття законопроекту. 

Згідно з узагальнюючим висновком Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України за результатами розгляду у 

першому читанні проект доцільно відхилити. 
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УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо запобігання негативних явищ внаслідок діяльності, 

спрямованої на штучні зміни стану атмосфери та атмосферних явищ 

(реєстр. N2 3041 від 31.07.2013), поданий народними депутатами України 

Опанащенком М.В., Михайленко О-Д., Негоєм Ф.Ф., має опосередкований 

вплив на показники бюджету (збільшує надходження та витрати державного 

бюджету у разі виявлення відповідних правопорушень та санкцій, що 

застосо вувати мугься ). 
У разі прийняття відповідного закону він має вводитися в дію згідно із 

законодавством. 

2. ие рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків 

Чорнобильської катастрофи. 

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

України «Про заходи шодо попередження та зменшення вживання тютюнових 

виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення» (щодо вдосконалення 

окремих положень про обмеження місць КУРІННЯ тютюнових виробів) 

(реєстр. N2 3149 від 30.08.2013), поданий народним депутатом України 

Мошенським В.3. 

Відмітили: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет з питань охорони 

здоров'я. 

Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України 

«Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і 

їх шкідливого впливу на здоров'я населення», якими розширити перелік місць, 

де забороняється куріння тютюнових виробів. При цьому запропоновано 

застосування фінансових санкцій до суб'єктів господарювання у разі куріння у 

приміщеннях, тимчасових спорудах, на терасах, майданчиках та на іНIІІИХ 

територіях заборонених законом, а так само надання можливості або сприяння 

такому курінню, у тому числі шляхом розміщення попільничок або їх 

заМІННИКІВ у рОЗМІрІ від однієї тисячі гривень до десяти тисяч гривень, хоча 

відповідні зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення 

відсутні. 

Міністерство фінансів України не висловило зауважень до 

законопроекту. 

Проте, слід зазначити, що законодавча пропозиція щодо посилення 

аДМІНІстративної відповідальності за куріння у приміщеннях, тимчасових 

спорудах, на терасах, майданчиках та на інщих територіях заборонених 

законом, а так само надаЮ·IЯ можливості або сприяння такому курінню, у тому 

числі шляхом розміщення попільничок або їх замінників може зумовити 

додаткові надходження до державного бюджету від штрафних санкцій за 
вчинення зазначених правопорушень у разі ЇХ виявлення. 
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Висновок Головного haykobo-еКСllертного управління Апарату Верховної 

Ради України на даний час не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 
І. Проект Закону У країни про внесення змін до Закону У країНІ! 

«Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і 

їх шкідливого впливу на здоров'я населення» (щодо вдосконалення окремих 

положень про обмеження місць куріння тютюнових виробів) (реєстр. N~ 3149 
від 30.08.2013), поданий народним депутатом України Мошенським В.3., має 
опосередкований вплив на показники бюджету (збільшуючи надходження до 

бюджету у разі виявлення відповідних правопорушень). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності у 

терміни, визначені автором законопроекту. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

охорони здоров'я. 

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

законодавчих актів України щодо вдосконалення відносин у сфері 

теплопостачання, надання послуг з централізованого опалення та 

централізованого постачання гарячої води (реєстр. N~ 3142 від 29.08.2013), 
поданий Кабінетом Міністрів України. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального 

господарства та регіональної політики. 

У законопроекті пропонується ряд нормативно-правових обмежень щодо 

споживачів теплової енергії та споживачів послуг з централізованого опалення і 

централізованого постачання гарячої води з питань несанкціонованого 

переходу від централізованих систем теплопостачання на індивідуальне чи 

автономне опалення. 

Такі положення реалізуються шляхом внесення змін до Кодексу України 

про аДМІНІСтративні правопорушення, до законів України 

«Про теплопостачання», «Про житлово-комунальні послуги» та «Про засади 

функціонування ринку природного газу» і передбачають, зокрема: 

встановлення чіткої відповідальності споживачів за самовільне 

від'єднання/відключення від теплових мереж/внутрішньо будинкових систем 

централізованого опалення та санкцій за порушення цієї відповідальності; 

передачу повноважень центрального органу виконавчої влади у сфері 

теплопостачання щодо погодження схем теПЛОlIостачання місцевим органам 

виконавчої влади; 

можливість від'єднання від теплових мереж та відключення від 

централізованого опалення виклюtJНО на підставі затверджених схем 

теплопостачання населених пунктів. 

Реалізація положень законопроекту, як зазначається у пояснювалЬНIІІ 

записці, не 1І0требує додаткових фінансових витрат з державного бюджету. 
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Водночас, згідно із пропозиціями змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення значно підвищується розмір штрафних 

санкЦlИ за порушення правил користування тепловою енергією та 

встановлюються штрафні санкції за перешкоджання доступу або недопущення 

до власних тепловикористальних установок, приладів комерційного обліку 
теплової енергії представників теплопостачальної організації (статті 103', 
ин3, 150, 185'3 Кодексу України про адміністративні nравОnОРУUlення). 

У разі виявлення відповідних правопорушень, штрафні санкції 

застосовуються адміністративними комісіями при виконавчих органах місцевих 

рад (стаття 218 Кодексу України про адА1іністративні правопорушення), 
кошти від спати яких зараховуються до доходів загального фонду місцевих 

бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних 

трансфертів, згідно з пунктом 12 частини першої статті 69 Бюджетного кодексу 
України. Відтак, з огляду на наведене, може збільшитись доходна частина 

місцевих бюджетів. 

Міністерство фінансів України підтримує прийняття законопроекту. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо вдосконалення відносин у сфері теплопостачання, надання 

послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої 

води (реєстр. N!! 3142 від 29.08.2013), поданий Кабінетом Міністрів України, 
має опосередкований вплив на показники місцевих бюджетів (може призвести 
до збільшення надходжень місцевих бюджетів за умови застосування штрафних 

санкцій у разі виявлення відповідних правопорущень). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності у 

терміни, визначені автором законопроекту. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

будівництва, містобудування житлово-комунального господарства та 
регіональної політики. 

1.2.67. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до Кодексу 

України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності 

за порущення правил рибальства (реєстр. N!! 3079 від 14.08.2013), поданий 

Кабінетом Міністрів України. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 
законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом з метою посилення відповідальності за порушення 

правил рибальства пропонується внести зміни та доповнення до статей 85, 86-1, 
87, 91-2 Кодексу України про адміністративні правопорущення. Зокрема, 

передбачено збільшення розмірів штрафів за грубе порушення правил 

рибальства (115-440 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), за 

експлуатацію на водних об'єктах водозабірних споруд, не забезпечених 
рибозахисним обладнанням (95-990 неоподатковуваних мінімумів доходів 
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громадян), перевищення затверджених ЛІмІТІВ та нормативів використання 

природних ресурсів (35-190 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), 
встановлення штрафних санкцій за проведення робіт на землях водного фонду 

без проведення експертизи проектів, що впливають або можуть вплинути на 

стан рибогосподарських водних об'єктів (їх частин) та/або невжиття заходів 

щодо збереження середовища існування, відтворення, міграції та зимівлі 

водних біоресурсів, а також недоторканості ділянок, що становлять особливу 

цінність для охорони і відтворення водних біоресурсів (490-
6 990 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією засобів 

вчинення правопорушення чи без такої). 

Також, пропонується внести зміни до статей 221, 240, 242-1, 255 цього 
Кодексу в частині доповнень повноважень районних, районних у місті, міських 

чи міськрайонних судів, органів рибоохорони, а також центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного 

нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, 

раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів щодо 

розгляду справ про вищевказані адміністративні правопорушення. 

Прийняття та реалізація поданого законопроекту матиме вплив на доходну 

частину державного бюджету за рахунок збільшення надходжень від сплати 

штрафів у разі виявлення відповідних правопорушень та санкцій, що 

застосо в увати муться. 

Міністерство фінансів України в експертному висновку зазначає, що 

підтримує прийняття поданого законопроекту. Реалізація норм проекту Закону 

не потребує фінансового забезпечення з державного бюджету. ВОДНОЧПС 

збільшення РОЗМІрів штрафів може призвести до збільшення ДОХОДІВ 

державного бюджету. 

Згідно з узагальнюючим висновком Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України за результатами розгляду в 

першому читанні законопроект пропонуємо повернути суб'єкту права 

законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

УХВАЛИЛИ: 

]. Проект Закону України про внесення змін до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення шодо посилення відповідальності ош 

порушення правил рибальства (реєстр. N~ 3079 від 14.08.20]3), поданий 

Кабінетом Міністрів України, має опосередкований вплив на показники 

бюджетів (збільшує надходження державного бюджету у разі виявлення 

відповідних правопорушень та санкцій, що застосовуватимуться). 

У разі прийняття відповідного закону він має вводитися в дію згідно із 
законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 
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1.2.68. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про Концепцію державної 

етнонаціональної політики України (реєстр. Н!! 2560а від 05.07.2013), поданий 
народним депутатом України Джемілєвим М. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду проекту закону є 

Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних 

ВІДносин. 

Законопроект має на меті схвалення Концепції державної 

етнонаціональної політики України, прийняття та реалізація якої мають 

забезпечити створення збалансованого законодавства, визначення основних 

принципів, правових, організаційних, фінансових та інших засад розв'язання 

актуальних проблем, що виникають в етнополітичній сфері і виконати в 

ПОВНОМУ обсязі міжнародні зобов'язання України у забезпеченні прав людини, 

в тому числі Копенгагенських критеріїв для підготовки України до інтеграції у 

Європейське Співтовариство. 

За визначенням автора Концепції, їі реалізація не потребуватиме видатків 

з Державного або місцевих бюджетів, оскільки є підставою для розроблення 

інших нормативно-правових актів. Належна реалізація Концепції забезпечить 

ефективний перерозподіл наявних в державі ресурсів, спрямованих на 

реалізацію етнонаціональної політики в різних сферах. 
Проте, для досягнення задекларованої мети автором пропонується, 

зокрема: надання фінансової та матеріальної підтримки репатріантам; 

повернення етнічним спільнотам об'єктів культурної спадщини та культових 

споруд; повернення із-за кордону культурної цінностей; затвердження на основі 

комплексного дослідження державних цільових програм збереження. 

!lідтримки та розвитку етнічних спільнот, які потребують заходів посиленої 

шдтримки; затвердження та реалІзаЦІЯ державних ЦІльових програм, 

спрямованих на прогнозування і регулювання міжнаціональних та 

етносоціальних процесів в Україні тощо. 

При цьому визначається, шо фінансове забезпечення реалізації державної 

етнонаціональної політики здійснюється відповідно до реальних потреб 

етнічних спільнот з урахуванням можливостей національної економіки із 

поетапною передачею до компетенції одного розпорядника бюджетних коштів 

та напрямків фінансування заходів у цій сфері. 

Крім того, Концепцією передбачається створення центрального органу 

виконавчої влади у сфері державної етнонаціональної І10літики, що зумовить 

збільшення чисельності працівників органів державної влади і, як наслідок, 

потребуватиме додаткових видатків державного бюджету. 

Слід звернути увагу, що у даний час реалізацію державної політики у 

сфері етнонаціональної політики забезпечує Міністерство культури України, 
тому створення ще одного органу державної влади призведе до дублювання 

повноважень різними державними органами та необrрунтованого витрачання 

бюджетних коштів. 
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Втілення вищезазначених законодавчих пропозицій шляхом визначення 

нормативно-правового механізму їх реалізації потребуватиме додаткових 

кощтів бюджету. Таким чином, реалізація Концепції матиме опосередкований 

вплив на показники бюджетів. 

При цьому, суб'єктом законодавчої ініціативи в порушення вимог 

статті 27 Бюджетного кодексу України та статті 93 Регламенту Верховної Ради 
України не подано фінансово-економічне обrрунтування з відповідними 

розрахунками та пропозиції змін до законодавчих актів України щодо 

скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету 

для досягнення збалансованості бюджету. 

За висновком Міністерства фінансів України прийняття законопроекту у 

вказаній редакції є недоцільним та призведе до збільшення видаткової частини 

бюджету. 

Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної 

Ради України на даний час відсутній. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону У країни про Концепцію державної етно національної 
політики України (реєстр. Н!! 2560а від 05.07.2013), поданий народним 

депутатом України Джемілєвим М., матиме опосередкований вплив ІІа 

показники бюджету (потребуватиме додаткових видатків державного та 

місцевих бюджетів за наслідками нормативно-правового унормування 
механізму впровадження заходів з реалізації положень Концепції). 

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

Голосували: «за» - одноголосно. 

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

державного бюджету. 

2.1. СЛУХАЛИ: 
Інформацію заступника командуючого внутрішніх ВlИськ Міністерства 

внутріщніх справ України Ткаченка сл. про погодження перерозподілу деяких 
видатків державного бюджету, передбачених Міністерству внутрішніх справ 

України на 2013 рік. 

Відмітили: 

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету надlИШЛО 

звернення Міністерства внутрішніх справ України від 17.09.2013 Н!! 16035/Лк 

щодо погодження перерозподілу деяких видатків державного бюджету, 

передбачених Міністерству внутрішніх справ, відповідно до пункту І 

розпорядження Кабінету Міністрів України ВІД 04.09.2013 Н!! 675-р 

«Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених 

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

бюджетними програмами в межах загального обсягу бюджетних призначень 

I"Оловного розпорядника коштів державного бюджету здійснюється відповідно 

до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України. Згідно із 

зазначеною вимогою Бюджетного кодексу України І!ерерозподіл видатків 

державного бюджету здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України, 

погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. Такий 

порядок затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 
Н2 18 (зі змінами від 21.03.2012 р. Н2217). 

Пунктом І зазначеного вище розпорядження Уряду встановлено 

здійснити в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених 

Міністерству внутрішніх справ на 2013 рік (відповідальному виконавцю 

бюджетних програм - Головному управлінню внутрішніх військ Міністерства 

внутрішніх CllpaB) у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл 

видатків споживання шляхом: 

- зменшення їх обсягу за бюджетними програмами І 003070 «Підготовка 
кадрів для внутрішніх військ МВС України вищими навчальними закладами ІІІ 

і ІУ рівнів акредитацїі» на 1446 тис. гривень (комунальні послуги та 

енергоносії) і І 003080 «Стаціонарне лікування військовослужбовців внутрішніх 
віііськ МВС України у власних медичних заКJІадах» на 345,8 Т!lС. ГРl!вень 
(комунальні послуги та енергоносії); 

- збільшення їх обсягу за бюджетною І!рограмою 1003020 «Участь 

внутрішніх військ в охороні громадського порядку та боротьбі із злочинністю, 

охорона арештованих, засуджених та охорона особливо важливих об'єктів» на 

1791,8 тис. гривень. 
Міністерству фінансів України доручено забезпечити внесення 

відповідних змін до розпису державного бюджету після погодження 

зазначеного переРОЗl!оділу видатків державного бюджету 3 Комітетом з питань 

бюджету. 

У поясненні щодо здійснення такого lІерерозподілу видатків державного 

бюджету, наведеному у листі Міністерства внутрішніх справ, зазначається про 

неоGхідніl.:ТЬ J<lGе:шеуення 11UI:ІНИХ pUJp<lXYHKil:l зі СПJшти єдиного сuціальнuго 

внеску при виплаті заробітної плати та грошового забезпечення працівникам та 

військовослужбовцям внутрішніх військ МВС України. 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати України - члени 

Комітету з питань бюджету Гєллєр є.Б., Слюз Т.Я., Михальчишин Ю.А., 

Пресман О.с., Деркач А.Л., а також заступник командуючого внутрішніх військ 

Міністерства внутрішніх справ України Ткаченко СЛ. 

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

вніс пропозицію підтримати перерозподіл видатКІВ державного бюджету, 
встановлений пунктом І розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 04.09.2013 Н2675-р. 

119 



УХВAJIИЛИ: 

За наслідками розгляду та керуючись вимогами частини восьмої статті 2З 

Бюджетного кодексу України: 

погодити перерозподіл видатків споживання у межах загального обсягу 

бюджетних призначень, передбачених Міністерству внутрішніх справ на 

2013 рік У загальному фонді державного бюджету, шо визначено пунктом 1 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 NQ 675-р, а саме: 

І) зменшення Їх обсягу за бюджетними програмами І 003070 «Підготовка 
кадрів для внутрішніх військ МВС України вишими навчальними закладами ІІІ 

і IV рівнів акредитації» на 1446 тис. гривень (комунальні послуги та 

енергоносії) і І 003080 «Стаціонарне лікування військовослужбовців внутрішніх 
військ МВС України у власних медичних закладах» на 345,8 тис. гривень 
(комунальні послуги та енергоносії); 

2) збільшення їх обсягу за бюджетною програмою І 003020 «Участь 
внутрішніх військ в охороні громадського порядку та боротьбі із злочинністю, 

охорона арештованих, засуджених та охорона особливо важливих об'єктів» на 

1791,8 тис. гривень. 

Голосували: «зю) - 27, «проти» - З, «утримались» - 2. 

2.2. СЛУХАЛИ: 
Інформацію Першого заступника Голови Ради МІНІстрів Автономної 

Республіки Крим Бурлакова П.М. про погодження передачі Раді міністрів 

Автономної Республіки Крим окремих бюджетних призначень, передбачених 

Міністерству фінансів України на 2013 рік. 

Відмітили: 

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету надійшло 

звернення Ради міністрів Автономної Республіки Крим від 04.10.20 ІЗ 
NQ 01-07/2262 про погодження змін щодо передачі бюджетних призначен ь 

згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.08.2013 NQ 737-р 
«Про внесення змін у додаток 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від З липня 2013 р. NQ 472». 

Комітетом погодження передачі бюджетних призначень здійснюється 

відповідно до частини шостої статті 23 Бюджетного кодексу України. Згідно із 
зазначеною вимогою Бюджетного кодексу України передача бюджетних 

призначень державного бюджету здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів 

України, погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. 

Такий порядок затверджено постановою Кабінету Міністрів України 

від 12.01.2011 NQ 18 (зі змінами від 21.03.2012 NQ 217). 
Вищезазначеним розпорядженням Кабінету Міністрів України шляхом 

внесення змін у додаток 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 03.07.2013 N!! 472-р «Про перерозподіл деяких видатків та передачу 

бюджетних призначень, передбачених у 2013 році Міністерству фінансів» 

(із змінами) уroчнюються напрями (об'єкти) передачі бюджетних призначень 

(в межах видатків розвитку) Раді міністрів Автономної Республіки Крим, 
попередньо переданих ЇЙ за рахунок коштів бюджетної програми 3511090 

120 



«Державні капітальні видатки, що розподіляються Кабінетом Міністрів 

України, в тому числі будівництво сучасного лікувально-діагностичного 

комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит», 

реконструкція і розширення Національного інституту раку, будівництво 

спортивних споруд з штучним льодом, придбання медичного автотранспорту та 

медичного обладнання, підтримка реформування системи охорони здоров'я». 

При цьому, обсяг передачі бюджетних призначень за рахунок державних 

капітальних видатків (94542,506 тис. гривень) визначений розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 03.07.2013 Ng 472-р, не змінюється. 
За інформацією Ради МІНІстрів Автономної Республіки Крим 

розпорядженням Уряду від 21.08.2013 Ng 737-р передбачається спрямування 
коштів на погашення кредиторської заборгованості державного бюджету за 

виконані у 2012 році роботи на об'єктах Автономної Республіки Крим, на 
завершення будівництва соціально значущих об'єктів, роботи на яких 

здійснювалися за рахунок коштів держбюджету у попередні роки, а також на 

фінансування деяких вкрай важливих для населення об'єктів. 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати України - члени 

Комітету з питань бюджету Гєллєр Є.Б., Пресман О.с., елю з т.Я., а також 

Перший заступник Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим 

Бурлако в П.М. 

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

вніс пропозицію підтримати передачу бюджетних призначень відповідно до 

розпорядження Кабінету Міністрів України від21.08.2013 N~737-p 

«Про внесення змін у додаток 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 3 липня 2013 р. Ng 472». 

УХВАЛИЛИ: 

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

погодити здійснення в межах загального обсягу видатків розвитку за 

загальним фондом державного бюджету, передбачених Міністерству фінансів у 

2013 році за бюджетною програмою 3511090 «Державні капітальні видатки, що 
розподіляються Кабінетом Міністрів України, в тому числі будівництво 

сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої 

спеціалізованої лікарні «Охматдит», реконструкція і розширення 

Національного інституту раку, будівництво спортивних споруд з штучним 

льодом, придбання медичного автотранспорту та медичного обладнання, 

підтримка реформування системи охорони здоров'я», передачі бюджетних 

призначень Раді міністрів Автономної Республіки Крим з урахуванням 

уточнення напрямів (об'єктів) використання бюджетних коштів відповідно до 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.08.2013 Ng 737-р 
«Про внесення змін у додаток 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 3 липня 2013 р. Ng 472». 

Голосували: «зю) - 29, «проти» - О, «утримались» - 3. 
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2.3. СЛУХАЛИ: 
Інформацію начальника фінансового управління Державного управління 

справами Дмитрука В.М. про погодження перерозподілу деяких видатків 

державного бюджету та передачі бюджетних призначень Державному 

управлінню справами на 2013 рік. 

Відмітили: 

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету наДlИШЛО 

звернення Державного управління справами від 07.10.2013. N~ 01-3108.111610 
щодо погодження перерозподілу деяких видатків державного бюджету та 

передачі окремих бюджетних призначень Державному управлінню справами 

відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України «Про перерозподіл 

деяких видатків державного бюджету, передбачених Державному управлінню 

справами на 2013 рік, та внесення зміни у додаток 2 до розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 3 липня 2013 р. N2472», схваленого на засіданні Уряду 
9 жовтня 2013 року. 

Пропонується ЗДlИснити У межах загального обсягу бюджетних 

призначень, передбачених Державному управлінню справами на 2013 РІК У 

загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків шляхом: 

І) зменшення обсягу видатків споживання за програмами: 

030 І 130 «Підготовка кадрів, підвищення кваліфікації керівних 

працівників, спеціалістів державного управління, П1дготовка науково

педагогічних і наукових кадрів з питань стратегічних проблем внутрішньої 

зовнішньої політики» - з на 227 тис. гривень; 
0301460 «Виплата Державних премій України» - на 520 тис. гривень; 
2) збільшення обсягу видатків споживання за програмами: 

0301140 «Збереження природно-заповідного фонду в національних 

природних парках та заповідниках» - на 668,3 тис. гривень (комунальні 

послуги та енергоносії); 

0301170 «Надання медичних послуг медичними закладами» - на 

78,7 тис. гривень; 
3) змсншення видатків споживання на суму 2.431 тис. гривень Т<І 

збільшення видатків розвитку на суму 2.431 тис. гривень за програмою 03013RO 
«Забезпечення перевезень вищих посадових осіб держави авіаційним 

транспортом». 

Крім того, запропоновано внести зміни у додаток 2 до розпорядження 
Кабінету Міністрів У країни від 3 липня 2013 р. N2 472 «Про перерозподіл 
деяких видатків та передачу окремих бюджетних призначень, передбачених у 

2013 році Міністерству фінансів» (із змінами) стосовно уточнення напрямів 

використання державних капітальних видатків в межах обсягу попередньо 

переданих відповідних бюджетних призначень, передбачивши 

26.268 тис. гривень для ЗДlИснення видатків з утримання закладів та 

3.732 тис. гривень - для капітального ремонту повітряного судна (гелікоптера). 

У поясненні щодо здійснення запропонованого перерозподілу видатків 

державного бюджету, наведеному у матеріалах Державного управління 
справами, зазначається про необхідність збільшення видатків споживання для 
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оплати комунальних послут та енергоносіїв Державною організацією 

«Резиденція «Синьогора» і для забезпечення медичного супроводу офіційних 

заходів за участю вищих 1І0садових осіб держави Державною науковою 

установою «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної 

медицини». 

Перерозподіл видатКІВ державного бюджету за програмою 0301380 
«Забезпечення перевезень вищих посадових осіб держави авіаційним 

транспортом», із збільшенням обсягу видатків розвитку та спрямування 

державних капітальних видатків дозволить Державному авіаційному 

підприємству «Україна» здійснити розрахунки за договором з капітального 

ремонту гелікоптера типу Мі-8МТВ-І (р/н UR-PAB) із ЗАТ «СПАРК» 

(м. Санкт-Петербург, Російська Федерація). 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати України - члени 

Комітету з питань бюджету Гєллєр Є.Б., Різаненко П.О., Слюз Т.Я., 

Михальчишин Ю.А., Пресман О.с., а також начальник фінансового управління 
Державного управління справами Дмитрук В.М. 

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

вніс пропозицію підтримати перерозподіл видатків державного бюджету, 

встановлений розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про перерозподіл 

деяких видатків державного бюджету, передбачених Державному управлінню 

справами на 2013 рік, та внесення зміни у додаток 2 до розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 3 липня 2013 р. Н2472», схваленого на засіданні Уряду 
9 жовтня 2013 року. 

УХВАЛИЛИ: 

За наслідками розгляду та керуючись вимогами частин шостої та восьмої 

статті 23 Бюджетного кодексу України: 
погодити перерозподіл видатків державного бюджету та передачу 

окремих бюджетних призначень відповідно до листа Державного управління 

справами від 07.10.20 13р. Н2 О 1-13/08.11161 О, за умови унормування рішенням 
Кабінету Міністрів України: 

- здійснення у межах загального обсягу бюджетних призначень, 

передбачених Державному управлінню справами на 2013 рік у загальному 

фонді державного бюджету, перерозподілу видатків, що визначено 

розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про перерозподіл деяких 

видатків державного бюджету, передбачених Державному управлінню 

справами на 2013 рік, та внесення зміни у додаток 2 до розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 3 липня 2013 р. Н2 472», схваленого на засіданні Кабінету 
Міністрів України від 9 жовтня 2013 року, а саме: 

зменшення обсягу видатків споживання: 

за бюджетною програмою 0301130 «Підготовка кадрів, підвищення 

кваліфікації керівних працівників, спеціалістів державного управління, 

підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів з питань стратегічних 

llроблем внутрішньої і зовнішньої політики» - на 227 тис. гривень; 
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за бюджетною програмою 0301460 «Виплата Державних ІІреміі1 

України» - на 520 тис. гривень; 
збільшення обсягу видатків споживання: 

за бюджетною програмою 0301140 «Збереження природно-заповідного 
фонду в національних природних парках та заповідниках» на 

668,3 тис. гривень (комунальні послуги та енергоносії); 
за бюджетною програмою 0301170 «Надання медичних послуг 

медичними закладами» - на 78,7 тис. гривень; 
зменшення видатків споживання на суму 2.431 тис. гривень та збільшення 

видатків розвитку на суму 2.431 тис. гривень за бюджетною програмою 

0301380 «Забезпечення перевезень вищих посадових осіб держави авіаційним 
транспортом». 

- здійснення в межах загального обсягу видатків розвитку за загальним 

фондом державного бюджету, передбачених Міністерству фінансів у 2013 році 
за бюджетною програмою 3511090 «Державні капітальні видатки, шо 

розподіляються Кабінетом Міністрів України, в тому числі будівництво 

сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої 

спеціалізованої лікарні «Охматдит», реконструкція і розширення 

Національного інституту раку, будівництво спортивних споруд з штучним 

льодом, придбання медичного автотранспорту та медичного обладнання, 

підтримка реформування системи охорони здоров'я», передачі бюджетних 

призначень Державному управлінню справами з урахуванням уточнення 

напрямів (об'єктів) використання бюджетних коштів відповідно до 

розпорядження Кабінету Міністрів України «Про перерозподіл деяких видатків 

державного бюджету, передбачених Державному управлінню справами на 

2013 рік, та внесення зміни у додаток 2 до розпорядження Кабінету Міністрів 
У країни від 3 липня 2013 р. N!! 472», схваленого на засіданні Кабінету Міністрів 
України від 9 жовтня 2013 року. 

Голосували: «за» - 19, «проти» - 9, «утримались» -1, «не голосували» - 3. 

2.4. СЛУХАЛИ: 
Інформацію Першого заступника Міністра закордонних справ України 

Демченка Р.М. про погодження передачі Міністерству закордонних справ 

України бюджетних призначень, передбачених Міністерству фінансів України 

у 2013 році. 

Відмітили: 

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету надійшло 

звернення Міністерства закордонних справ України від 17.09.2013 
N!! 212/12-927 -3460 про погодження передачі бюджетних призначень відповідно 
до розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 р. N2652-p 
«Про внесення змін у додаток 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 3 липня 2013 р. N2 472». 

Комітетом погодження передачі бюджетних призначень здійснюється 

відповідно до частини шостої статті 23 Бюджетного кодексу України. Згідно із 
зазначеною вимогою Бюджетного кодексу України передача бюджетних 
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призначень державного бюджету здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів 
України, погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. 

Такий порядок затверджено постановою Кабінету Міністрів України 
від 12.01.2011 Н2 18 (зі змінами від 21.03.2012 Н2 217). 

Вищезазначеним розпорядженням Уряду шляхом внесення змін у 

додаток 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.07.2013 Н2472-р 
«Про перерозподіл деяких видатків та передачу бюджетних призначень, 

передбачених у 2013 році Міністерству фінансів» (із змінами) встановлюється 
здійснити передачу бюджетних призначень (в межах видатків розвитку), 

передбачених у 2013 році Міністерству фінансів у загальному фонді 

державного бюджету (загальнодержавні витрати) за бюджетною 

програмою 3511090 «Державні капітальні видатки, що розподіляються 

Кабінетом Міністрів України, в тому числі будівництво сучасного лікувально

діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні 

«Охматдит», реконструкція і розширення Національного інституту раку, 

будівництво СІЮРТИВНИХ споруд з штучним льодом, придбання медичного 

автотранспорту та медичного обладнання, підтримка реформування системи 

охорони здоров 'я», Міністерству закордонних справ, збільшивши на 
9500 тис. грн обсяг попередньо встановленої розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 03.07.2013 Н2472-р передачі бюджетних призначень 

/спрямувавши для здійснення заходів з підготовки та відзначення 200-річчя від 

дня народження т.г. Шевченка (спорудження пам'ятника т.г. Шевченку в 

м. Астані (Республіка Казахстан)/ та зменшивши у такому ж обсязі відповідні 

бюджетні призначення Міністерства культури /за напрямом спрямування 

коштів для здійснення заходів з підготовки та відзначення 200-річчя від дня 

народження Т.Г. Шевченка/. 

В обrрунтуванні щодо передачі відповідних бюджетних призначень, 

наведеному у матеріалах Міністерства закордонних справ, зокрема відмічено. 

шо здійснення такої передачі зумовлено необхідністю виконання Указу 

Президента України від 11.04.2012 р. Н2257 «Про додаткові заходи з 

підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка», 

Постанови Верховної Ради У країни від 19.06.2013 р. Н2 340-УІІ «Про 

підготовку та відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича 

Шевченка», якими передбачено спорудження пам'ятника т.Г.Шевченку у місті 

Астана (Республіка Казахстан). 

Відповідно до Плану заходів з підготовки та відзначення 200-річчя від 

дня народження т.г. Шевченка та 150-річчя від дня його перепоховання, 

затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 02.03.2011 р. 

Н2 167-р (із змінами), Міністерство закордонних справ має забезпечити 

спорудження пам'ятника до 9 березня 2014 року. 
Слід зазначити, що за даними оперативної звітності Державної 

казначейської служби за січень-серпень поточного року Міністерством 

культури за рахунок державних капітальних видатКІВ використано 

1294,524 ШС. грн /передано нормативними актами Уряду 

219147,Отис. гривень/. 
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В обговоренні питання взяли участь народні депутати України - члени 

Комітету з питань бюджету Гєллєр Є.Б., Різаненко П.О., Пресман о.с., а також 
Перший заступник Міністра закордонних справ України Демченко Р.М. 

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

вніс пропозицію підтримати передачу бюджетних призначень відповідно до 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 р. N~ 652-р 

«Про внесення змін у додаток 2 до розпорядження Кабінету Міністрів YKpaї~1If 
від 3 липня 2013 р. N~ 472». 

УХВАЛИЛИ: 

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

погодити здійснення в межах загального обсягу видатків розвитку за 

загальним фондом державного бюджету, передбачених у 2013 році 

Міністерству фінансів за бюджетною програмою 3511090 «Державні капітальні 
видатки, що розподіляються Кабінетом Міністрів України, в тому числі 

будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної 

дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит», реконструкція і розширення 

Національного інституту раку, будівництво спортивних споруд з штучним 

льодом, придбання медичного автотранспорту та медичного обладнання, 

підтримка реформування системи охорони здоров'я», передачі бюджетних 

призначень Міністерству закордонних справ, збільшивши на 9500 тис. грн 
обсяг попередньо встановленої розпорядженням Кабінету Міністрів УкраїНІ! 

від 03.07.2013 N~ 472-р передачі бюджетних призначень (для здійснення заходів 
з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження т.г. Шевченка 
(спорудження пам'ятника Т.Г. Шевченку в м. Астані (Республіка Казахстан)) та 

зменшивши у такому ж обсязі відповідні бюджетні призначення Міністерства 

культури, що визначено розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 28.08.2013 р. N~ 652-р «Про внесення змін у додаток 2 до розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 3 липня 2013 р. N~ 472». 

Голосували: «зю> - одноголосно. 

2.5. СЛУХАЛИ: 
Інформацію заступника Голови Державної служби статистики України 

Власенко Н.С про погодження перерозподілу деяких видатків державного 

бюджету, передбачених Міністерству економічного розвитку і торгівлі на 

2013 рік. 

Відмітили: 

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету надійшло 

звернення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 

від 16.09.2013 N!! 2906-01132148-03 щодо погодження перерозподілу деяких 

видатків державного бюджету, передбачених Міністерству економічного 

розвитку і торгівлі на 2013 рік, відповідно до пункту І розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 21.08.2013 NQ 628-р «Про перерозподіл деяких видатків 
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державного бюджету, передбачених Міністерству економічного розвитку 

торгівлі на 2013 рію>. 
Комітетом погодження перерозподілу видатків державного бюджету за 

бюджетними програмами в межах загального обсягу бюджетних призначень 

головного розпорядника коштів державного бюджету здійснюється відповідно 

до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України. Згідно із 

зазначеною вимогою Бюджетного кодексу України перерозподіл видатків 

державного бюджету здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України, 

погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. Такий 

порядок затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.20 II 
N2 18 (зі змінами від 21.03.2012 р. N2 217). 

Пунктом І розпорядження Уряду від 21.08.2013 N2 628-р встановлено 

здійснити в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених 

Міністерству економічного розвитку і торгівлі на 2013 рік (відповідальному 

виконавцю бюджетних програм - Державній службі статистики) у загальному 

фонді державного бюджету, переРОЗlюдіll видатків шляхом зменшення обсягу 

видатків споживання за програмою 1207020 «Статистичні спостереження та 
І1ереписи» на 2495,5 тис. гривень (у тому числі на оплату праці - 2495,5 тис.) та 
збільшення обсягу видатків розвитку за програмою 1207030 «Обстеження умов 
життя домогосподарств» на 2495,5 тис. гривень. 

Міністерству фінансів доручено після погодження зазначеного 

перерозподілу видатків державного бюджету забезпечити внесення відповідних 

змін до розпису державного бюджету. 

У поясненні щодо здійснення такого перерозподілу видатків державного 

бюджету, наведеному у листі Міністерства економічного розвитку і торгівлі, 

зокрема відмічається про необхідність забезпечення виплат у повних обсягах 

домогосподарствам за участь у інтерв'ю з обстеження умов Їхнього життя, дані 

якого є основною інформаційною базою для комплексного дослідження рівня 

життя населення, оцінки бідності тощо. 

Разом з тим, зменшення обсягу видатків споживання за бюджетною 

програмою 1207020 є можливим у зв'язку із перенесенням строку проведення 
перепису населення на 2016 рік відповідно до розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 04.09.2013 N2699-p «Про внесення зміни до 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2008 р. N2 581» 
(проведення перепису населення було визначено у 2013 році). 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати України - члени 

Комітету з питань бюджету ГЄllЛЄР Є.Б., Слюз т.я., Пресман О.с., а також 
заступник Голови Державної служби статистики України Власенко Н.с. 

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

вніс пропозицію підтримати перерозподіл видатКІВ державного бюджету, 

встановлений пунктом І розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 21.08.2013 N2628-p. 
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УХВАЛИЛИ: 

За наслідками розгляду та керуючись вимогами частини восьмої стапі 2З 

Бюджетного кодексу України: 

погодити здійснення в межах загального обсягу бюджетних призначень, 

передбачених Міністерству економічного розвитку і торгівлі на 20 ІЗ рік у 

загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків ШЛЯХОМ 

зменшення обсягу видатків споживання за програмою 1207020 «Статистичні 
спостереження та переписи» на 2495,5 тис. гривень (у тому числі на оплату 
праці - 2495,5 тис.) та збільшення обсягу видатКІВ розвитку за 

програмою 12070ЗО «Обстеження умов жипя домогосподарств» на 

2495,5 тис. гривень, шо визначено пунктом розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 21.08.2013 N2 628-р «Про перерозподіл деяких видатків 
державного бюджету, передбачених Міністерству економічного розвитку і 

торгівлі на 2013 рік». 

Голосували: «З3» - ЗІ, «проти» - О, «утримались» - І. 

2.6. СЛУХАЛИ: 
Інформацію заступника Міністра - керівника апарату Міністерства 

охорони здоров'я України Богачева Р.М. про погодження перерозподілу деяких 

видатків державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров'я 

на 2013 рік. 

Відмітили: 

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету надійшло 

звернення Міністерства охорони здоров'я України від 24.09.2013р. 

N!! 09-0 І /1525/29317 шодо погодження перерозподілу деяких видатКІВ 

державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров'я, відповідно 

до пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від І 1.09.20 13р. 
N!! 702-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, 

передбачених Міністерству охорони здоров'я на 2013 рік». 
Відповідно до частини восьмої стапі 2З Бюджетного кодексу України у 

межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника 

коштів державного бюджету перерозподіл видатків державного бюджету за 

бюджетними програмами здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів 

України, погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. 

Відповідний порядок перерозподілу видатків бюджету затверджено 

постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 N!! 18 (із змінами 

від 21.03.2012р. N~ 217). 
Пунктом І розпорядження Уряду від 11.09.2013р. N!! 702-р встановлено 

здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених 

Міністерству охорони здоров'я на 2013 рік у загальному фонді державного 
бюджету, перерозподіл видатків у сумі 993 тис. гривень шляхом зменшення 
обсягу видатків споживання за програмою 2ЗО І 400 «Забезпечення медичних 
заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного 

характеру» та встановлення видатків розвитку за програмою 2301180 
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«Санаторне лікування хворих на туберкульоз та дітей і підлітків з соматичними 

захворюваннямю). 

У поясненні щодо здійснення запропонованого перерозподілу видатків 

державного бюджету, наведеному у матеріалах Міністерства охорони здоров'я 

України, зазначається про необхідність спрямування коштів на виготовлення 

проектно-кошторисної документації з реконструкції дитячого санаТОРІЮ 

«Юність» зважаючи на таке. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19.06.2013р. N2564-p 
«Про виділення коштів для проведення першочергових заходів, пов'язаних із 

запобіганням виникненню надзвичайної ситуації в будівлі корпусу N26 
державного закладу «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Юність» 

Міністерства охорони здоров'я України», розташованого в смт Сімеїзі» 

Міністерству охорони здоров'я виділено за рахунок коштів резервного фонду 

бюджету 12.835,5 тис. гривень. 
Враховуючи, що відповідно до вимог статті 24 Бюджетного кодексу 

України та Порядку використання коштів резервного фонду бюджету, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002р. N2415 
кошти резервного фонду бюджету можуть використовуватися на здійснення 

заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та непередбачених заходів, 

що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час 

складання проекту бюджету, видатки на виготовлення проектно-кошторисної 

документації з реконструкції дитячого санаторію «Юність» не можуть бути 

проведені за рахунок цих коштів. 

Водночас, видатки за бюджетною програмою 2301400 «Забезпечення 
медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів 

програмного характеру», за якою пропонується зменшення бюджетних 

призначень, на лікування онкохворих дітей буде повністю забезпечено за 

рахунок надходження коштів до спеціального фонду, отриманих від проведення 

державних лотерей в У країні. 

Довідково. Згідно із звітом Державної казначейської служби за січень
серпень п.р. план спеціального фонду державного бюджету на 20]3 рік щодо 
відрахування коштів, отриманих від проведення державних лотерей в Україні, 

збільшено з 864,4 тис. грн до 148.369,6 тис. грн (більше ніж у ] 71,6 разів). 

Фактично за січень-серпень п.р. надійшло 198,6 млн грн, або на 50,2 млн грн 
більше уточненого плану на рік. У зв'язку з цим, зокрема, за бюджетною 

програмою 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних 

програм та комплексних заходів програмного характеру» обсяг планових 

видатків за спеціальним фондом збільшено з 665,6 тис. грн до 

І ]4.244,6 тис. грн, що на 113,6 млн грн або у 17],6 разів більше затвердженого 
показника на рік (згідно з пунктом 5 статті 14 Закону України 

«ПроДер:ж:авний бюд:жеm України на 2013 рік» заходи щодо лікування дітеіі з 
онкологіЧНUJни та онкогематологічними захворюваннями здійснюються за 

рахунок відрахувань до спеціального фонду дер:жавного бюд:жеmу коиmJів, 

отримаНlIХ від проведення дер:жавнux лотерей). 

Голова підкомітету з питань видатків державного бюджету Прес ман О.с. 
вніс ПРОl10зицію підтримати перерозподіл видатків державного бюджету, 
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встановлений пунктом 

від 11.09.2013 р. }(Q 702-р. 

УХВАЛИЛИ: 

розпорядження Кабінету Міністрів України 

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

погодити здійснення перерозподілу видатків у межах загального обсягу 

бюджетних призначень, передбачених Міністерству охорони здоров'я на 

2013 рік у загальному фонді державного бюджету, у сумі 993 тис. l11Ивень 
шляхом зменшення обсягу видатків споживання за програмою 2301400 
«Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних 

заходів програмного характеру» та встановлення видатків розвитку за 

програмою 2301180 «Санаторне лікування хворих на туберкульоз та дітей і 

підлітків з соматичними захворюваннями», що визначено пунктом 1 
розпорядження Кабінету Міністрів У країни від 11.09.20 13р. }(Q 702-р. 

Голосували: «з3» - одноголосно. 

2.7. СЛУХАЛИ: 
Інформацію заступника Міністра культури України Балюрка В.с. про 

погодження перерозподілу видатків державного бюджету у межах загального 

обсягу бюджетних призначень, передбачених у 2013 році Міністерству 

культури України у загальному фонді державного бюджету. 

Відмітили: 

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету надшшло 

звернення Міністерства культури від 07.09.2013 p.}(~ 1922/15-4110-13 щодо 
погодження перерозподілу видатків державного бюджету згідно із пунктом 1 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.08.2013 р. }(Q 627-р 

«Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених 

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

бюджетними програмами в межах загального обсягу бюджетних призначень 

головного розпорядника кощтів державного бюджету здійснюється відповідно 

до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України. Згідно із 

зазначеною вимогою Бюджетного кодексу України перерозподіл видатків 

державного бюджету здійснюється за ріщенням Кабінету Міністрів України, 

погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. Такий 

порядок затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 
}(Q 18 (зі змінами). 

Пунктом 1 розпорядження Уряду від 14.08.2013 р. }(Q 627-р встановлено 

здійснити в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених 

Міністерству культури на 2013 рік у загальному фонді державного бюджету, 
перерозподіл видатків у сумі 3 ООО тис. гривень шляхом: 

зменшення обсягу видатків розвитку за програмою ] 80] ] 90 
«Бібліотечна та музейна справа, виставкова діяльність, здійснення культурно
інформаційної та культурно-просвітницької діяльності», 
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- збільшення обсягу видатків споживання за програмою 180 І ОБО 
«Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними 

закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації». 

Міністерству фінансів доручено після погодження зазначеного 

перерозподілу видатків забезпечити внесення відповідних змін до розпису 

державного бюджету. 

В обгрунтуванні 

бюджету, наведеному у 

щодо цього перерозподілу видатків державного 

матеріалах Міністерства культури України, зокрема 

відмічено, що зазначене дозволить частково вирішити питання оплати праці 

працівників вищих навчальних закладів (на виплату посадових окладів, 

обов'язкових надбавок та доплат) в межах затверджених штатних розписів 

на 2013 рік. При цьому, зауважено, що у зв'язку із спрямуванням державних 

капітальних видатків на реконструкцію та капітальний ремонт комплексу 

споруд Національного музею Тараса Шевченка у місті Києві є можливість 

зменшити обсяг видатків розвитку за бюджетною програмою 1801190. 
Голова підкомітету з питань видатків державного бюджету Пресман о.с. 

вніс пропозицію підтримати перерозподіл видатків державного бюджету, 

встановлений пунктом І розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 14.08.2013 р. Н2627-р, із спрямуванням на оплату праці працівників вищих 
мистецьких навчальних заклаДІВ. 

УХВАЛИЛИ: 

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

погодити здійснення в межах загального обсягу бюджетних призначень, 

передбачених Міністерству культури на 2013 рік у загальному фонді 

державного бюджету, перерозподілу видатків у сумі 3 ООО тис. гривень шляхом 
зменшення обсягу видатків розвитку за програмою 1801190 «Бібліотечна та 
музейна справа, виставкова діяльність, здійснення культурно-інформаційної та 

культурно-просвітницької діяльності» і збільшення обсягу видатків споживання 

за програмою 1801 ОБО «Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва 

ВИЩИМИ навчальним!! закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації» (на оплату праці 

працівників вищих мистецьких навчальних закладів), що визначено пунктом 1 
РОЗIlорядження Кабінету Міністрів України від 14.08.2013 р. Н2 б27-р. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

2.8. СЛУХАЛ И: 
Інформацію заступника Міністра культури України Балюрка Б.с. про 

погодження перерозподілу видатків державного бюджету у межах загального 

обсягу бюджетних призначень, передбачених у 2013 році Міністерству 

культури України у загальному фонді державного бюджету. 

Відмітили: 

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету над1ИЩЛО 

звернення Міністерства культури від 10.09.2013 р. Н2 1934/15-4/10-13 щодо 
погодження перерозподілу видатків державного бюджету згідно із пунктом 1 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 р. Н2659-р 
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«Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених 

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

бюджетними програмами в межах загального обсягу бюджетних призначень 

головного розпорядника коштів державного бюджету здійснюється відповідно 

до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України. Згідно із 

зазначеною вимогою Бюджетного кодексу України перерозподіл видатків 

державного бюджету здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України, 

погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. Такий 

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

Пунктом І розпорядження Уряду від 28.08.2013 р. N'! 659-р встановлено 
здійснити в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених 

Міністерству культури на 2013 рік у загальному фонді державного бюджету, 
перерозподіл видатків розвитку у сумі 2 ООО тис. гривень шляхом: 

- зменшення їх обсягу за програмою 1801190 «Бібліотечна та музейна 
справа, виставкова діяльність, ЗДlИснення культурно-інформаційної та 

культурно-просвітницької діяльності», 

- збільшення їх обсягу за програмою 1801490 «Збереження історико

культурної та архітектурної спадщини в заповідниках, здійснення заходів з 

охорони культурної спадщини, паспортизація, інвентаризація та реставрація 

пам'яток архітектури і пам'яток культурної спадщини». 

Міністерству фінансів доручено після погодження зазначеного 

перерозподілу видатків забезпечити внесення відповідних змін до розпису 

державного бюджету. 

В обгрунтуванні щодо цього перерозподілу видатків державного 

бюджету, наведеному у матеріалах Міністерства культури України, зокрема 

відмічено, що зазначене дозволить продовжити роботи на території 

Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили» по 

спорудженню Центральної частини Меморіалу жертв тоталітаризму 

(викарбування прізвищ загиблих, виконання робіт по зведенню меморіальних 

плит для нанесення написів, земляних робіт, зведення фундаментів, 

благоустрою території, облаштування доріжок, озеленення). При цьому, 

зауважено, що у зв'язку із спрямуванням державних капітальних видатків на 

реконструкцію та капітальний ремонт комплексу споруд Національного музею 

Тараса Шевченка у місті Києві є можливість зменшити обсяг видатків розвитку 

за бюджетною програмою 180 І 190. 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати України - члени 

Комітету з питань бюджету Гєллєр Є.Б., Ільєнко А.Ю., Пресман О.с., 

Ландик В.І., Заболотний Г.М., Медуниця О.В., Деркач А.л., Різаненко П.О., 

а також заступник Міністра культури України Балюрко В.с. 

Голова Комітету Гєллєр Є.Б. вніс пропозицію підтримати перерозподіл 

видатків державного бюджету, встановлений пунктом 1 розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 р. N~ 659-р. 
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УХВАЛИЛИ: 

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

погодити здійснення в межах загального обсягу бюджетних призначень, 

передбачених Міністерству культури на 2013 рік у загальному фонді 

державного бюджету, перерозподілу видатків розвитку у сумі 

2 ООО тис. гривень шляхом зменшення їх обсягу за програмою 180 І 190 
«Бібліотечна та музейна справа, вистав ко ва діяльність, здійснення культурно

інформаційної та культурно-просвітницької діяльності» та збільшення Їх обсягу 

за програмою 1801490 «Збереження історико-культурної та архітектурної 

спадщини в заповідниках, здійснення заходів з охорони культурної спадщини, 

паспортизація, інвентаризація та реставрація пам'яток архітектури і пам'яток 

культурної спадщини», що визначено пунктом 1 розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 28.08.2013 р. N!! 659-р. 

Голосували: «зю> - 29, «проти» - 3, «утримались» - О. 

2.9. СЛУХАЛИ: 
Інформацію заступника Міністра культури України БалlOрка В.с. про 

погодження перерозподілу видатків державного бюджету у межах загального 

обсягу бюджетних призначень, передбачених у 20 І 3 році Міністерству 

культури України у загальному фонді державного бюджету. 

Відмітили: 

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету надlИШЛО 

звернення Міністерства культури від 23.09.20 І 3 р. N!! 2011/15-4/10-13 щодо 
погодження перерозподілу видатків державного бюджету згідно із пунктом І 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.09.2013 р. N!! 705-р 
«Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених 

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

бюджетними програмами в межах загального обсягу бюджетних призначень 

головного розпорядника коштів державного бюджету здійснюється відповідно 

до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України. Згідно із 

зазначеною вимогою Бюджетного кодексу України перерозподіл видатків 

державного бюджету здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України, 

погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань БЮдЖету. Такий 

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

Пунктом І розпорядження Уряду від 11.09.2013 р. N!! 705-р встановлено 
здійснити в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених 

Міністерству культури на 2013 рік у загальному фонді державного бюджету, 
перерозподіл видатків шляхом: 

- зменшення обсягу видатків розвитку за програмою 1811020 «Субвенція 
з державного бюджету міському бюджету міета Києва на проведення 

консервації та сучасної музеєфікації, завершення археологічних досліджень 
Старокиївської гори із залишками фундаменту Десятинної церкви території 
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!lам' ятки археології національного значення «Дитинець стародавнього Києва 

VIlI-Х ст. з фундаментом Десятинної церкви Х ст.» на 40 ООО тис. грн; 
- збільшення обсягу видатків споживання за програмами І ііа ІІІ о 

«Фінансова підтримка національних театрів» на 25 ООО тис. грн та 180 І 060 
«Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчалЬНИМl1 

закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації» на 15 ООО тис. гривень. 
Міністерству фінансів доручено після погодження зазначеного 

перерозподілу видатків забезпечити внесення відповідних змін дО РОЗ!lI1СУ 

державного бюджету. 

В обrрунтуванні 

бюджету, наведеному у 

щодо цього перерозподілу видатків державного 

матеріалах Міністерства культури України, зокрема 

відмічено, що зазначене дозволить вирішити питання оплати праці працівникам 

національних театрів та мистецьких вищих навчальних закладів (на виплату 

посадових окладів, обов'язкових надбавок та доплат) в межах затверджених 

штатних розписів на 2013 рік та уникнути утворенню кредиторської 
заборгованості за розрахунками з оплати праці. При цьому, запропоновано 

зменшити на 40 ООО тис. грн видатки розвитку за програмою 181 1020 
«Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Києва на 

проведення консервації та сучасної музеєфікації, завершення археологічних 

досліджень Старокиївської гори із залишками фундаменту Десятинної церкви 

території пам'ятки археології національного значення «Дитинець 

стародавнього Києва VІІІ-Х ст. з фундаментом Десятинної церкви Х ст.», 

кошти за якою згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 

20.05.2013 р. N!! 309 «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, 
передбачених Міністерству культури на 2013 рік» пропонувалось 

перерозподілити та спрямувати у обсязі 27 200,0 тис. грн на бюджетну 

програму 1811140 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
проведення заходів з відзначення 200-річчя від дня народження Тараса 

Шевченка, 120-річчя від дня народження Олександра Довженка, заходів з 

вшанування пам'яті у зв'язку з 70-ми роковинами Корюківської трагедії». 

Проте відповідні зміни до розпису державного бюджету не було внесено, 

у зв'язку з чим пунктом 3 розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 11.09.2013 р. N!! 705-р встановлено скасувати розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 20.05.2013 р. N!! 309-р. За даними звітності Державної 
казначейської служби за січень-сернень п.р. кошти за бюджетною 

програмою 1811020 не використовувались. 
Слід зазначити, що для врегулювання питання оплати праці працівників 

мистецьких вищих навчальних закладів Кабінетом Міністрів України ІІРИЙНЯТО 

також розпорядження за N!! 627-р від 14.08.2013 р. (встановлено також 

збільшити обсяг видатків споживання на 3 ООО тис. гривень за 

програмою 1801060 «Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва 

вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації»). 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати України - члени 

Комітету з питань бюджету Гєллєр Є.Б., Ландик В.!., Васильєв О.А., 

Пресман О.с., а також заступник Міністра культури України Балюрко В.с. 
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Голова підкомітету з питань видатків державного бюджету Пресман О.с. 

вніс пропозицію підтримати перерозподіл видатКІВ державного бюджету, 

встановлений пунктом 1 розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 11.09.2013 р. N2 705-р. 

УХВАЛИЛИ: 

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

погодити здійснення в межах загального обсягу бюджетних призначень, 

передбачених Міністерству культури на 2013 рік у загальному фонді 

державного бюджету, перерозподілу видатків, визначеного пунктом 1 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.09.2013 р. N2 705-р, шляхом: 

- зменшення обсягу видатків розвитку за програмою 1811020 «Субвенція 
з державного бюджету міському бюджету міста Києва на проведення 

консервації та сучасної музеєфікації, завершення археологічних досліджень 

Старокиївської гори із залишками фундаменту Десятинної церкви території 

пам'ятки археології національного значення «Дитинець стародавнього Києва 

Уlll-Х ст. з фундаментом Десятинної церкви Х ст.» на 40 ООО тис. грн; 
- збільшення обсягу видатків споживання за програмами 180 І І 1 О 

«Фінансова підтримка національних театрів» на 25 ООО тис. грн та 180 І 060 
«Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними 

закладами ІІІ і ІУ рівнів акредитації» на 15 ООО тис. гривень. 

Голосували: «З3» - 29, <шроти» - 3, «утримались» - О. 

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

погодження перерозподілу деяких видатків державного бюджету, передбачених 

Міністерству оборони У країни на 2013 рік. 

Відмітили: 

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету надlИШЛО 

звернення Міністерства оборони України від 19.09.2013 NQ 22017320 щодо 

погодження перерозподілу деяких видатків державного бюджету, передбачених 

Міністерству оборони на 2013 рік, відповідно до пункту І розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 14.08.2013 N2685-p «Про перерозподіл деяких 
видатКІВ державного бюджету, передбачених Міністерству оборони на 

2013 рік». 
Комітетом погодження перерозподілу видатків державного бюджету за 

бюджетними програмами в межах загального обсягу бюджетних призначень 

головного розпорядника коштів державного бюджету здійснюється відповідно 

до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України. Згідно із 

зазначеною вимогою Бюджетного кодексу України перерозподіл видатків 

державного бюджету здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України, 

погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. Такий 

порядок затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 
N2 18 (зі змінами від 21.03.2012 р. NQ 217). 
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Пунктом зазначеного вище розпорядження Уряду встановлено 

здійснити в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених 

Міністерству оборони у загальному фонді державного бюджету на 2013 рік. 

перерозподіл видатків шляхом: 

- зменшення обсягу видатків розвитку за програмою 21012]0 «Утилізація 
боєприпасів та рідинних компонентів ракетного палива, забезпечення 

живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів Збройних Сил 

України» на 100000 тис. гривень; 
збільшення обсягу видатків розвитку за програмою 2] О І 020 

«Забезпечення діяльності Збройних Сил України та підготовка військ» на 

70000 тис. гривень; 
- встановлення видатків розвитку за програмою 21 О 1190 «Будівництво 

(придбання) ЖИТ.lа для військовослужбовців Збройних Сил України» в сумі 

30000 тис. гривень. 
Міністерству фінансів України доручено забезпечити внесення 

відповідних змін до РОЗ!lИСУ державного бюджету після погодження 

зазначеного перерозподілу видатків державного бюджету з Комітетом з питань 

бюджету. 

У поясненні щодо здійснення такого перерозподілу видатків державного 

бюджету, наведеному у листі Міністерства оборони, зокрема, зазначається ІІрО 

необхідність спрямування: 

- 70 млн грн - на переобладнання будівель під казарми поліпшеного типу 

для розміщення контрактників (12 будівель в 9 гарнізонах для розміщення 
1,3 тис. чол.); 

30 МЛН грн на ЗДlИснення заходів із забезпечення житлом 

безквартирних військовослужбовців Збройних Сил (] оо квартир). 
Крім цього, У зверненні Міністерства оборони наголощується, що 

перерозподіл видатків здійснюється за рахунок коштів, виділених на утилізацію 

надлишкових та непридатних боєприпасів у зв'язку з обмеженими 

можливостями військових частин щодо відвантаження та перевезення 

боєприпасів на утилізацію до спеціалізованих підприємств, а також за рахунок 

економії коштів, досягнутої завдяки використанню альтернативних методів 

знешкодження із залученням до цієї роботи спеціалізованих військових 

підрозділів Збройних Сил України. 

8 обговоренні питання взяли участь народні депутати України - члени 

Комітету з питань бюджету Гєллєр Є.Б., Ландик 8.І., Мартовицький А.В., 

Деркач А.Л., Атроще"ко В.А., Задорожний В.К., Зубик В.В , Дубневич Я.В., 
Фищук о.г., Канівець ОЛ., Молоток І.Ф., Пресман О.С., Різаненко П.О., 

а також заступник Міністра оборони України Бабенко А.Ф. 

Голова Комітету Гєллєр Є.Б. вніс пропозицію підтримати перерозподіл 

видатків державного бюджету, встановлений пунктом 1 розпорядження 

Кабінету Міністрів України від ]4.08.2013.N2 685-р. 
Водночас голова підкомітету з питань видатків державного бюджету 

Прес ман О.с., підтримуючи перерозподіл видатків державного бюджету 

відповідно до розпорядження КМУ від 14.08.20] 3 .N2 685-р, звернув увагу на 
недостатнє реагування з боку керівництва Міністерства оБОРОНІ! на ((ропозиції 
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місцевих органів самоврядування та суб'єктів господарювання щодо 

l1ередачі/продажу майна (у тому числі будівель) ліквідованих ВIИСЬКОВИХ 

містечок в їх власність для подальшого використання з метою вирішення 
соціальних проблем регіонів, а також зауважив на необхідності визначення 

шляхів розв 'язання питання поліпшення житлових умов військовослужбовців. 

УХВАJШЛИ: 

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

погодити здійснення перерозподілу видатків у межах загального обсягу 

бюджетних призначень, передбачених Міністерству оборони у загальному 

фонді державного бюджету на 2013 рік, що визначено пунктом 1 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.08.2013 N!! 685-р, а саме: 

І) зменшення обсягу видатків розвитку за програмою 21 О 121 О 
«Утилізація боєприпасів та рідинних компонентів ракетного палива, 
забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів 

Збройних Сил У країни» ІІа І 00000 тис. гривень; 
2) збільшення обсягу видатків розвитку за програмою 21 О І 020 

«Забезпечення діяльності Збройних Сил України та підготовка війсью> на 

70000 тис. гривень; 
3) встановлення видатків розвитку за програмою 21 О 1190 «Будівництво 

(придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України» в сумі 

30000 тис. гривень. 

Голосували: «зю> - 29, «проти» - 2, «утримались» - І. 

З.СЛУХАЛИ: 

Інформацію голови підкомітету з питань державного боргу та 

фінансування державного бюджету Путілова А.с. про підготовку до другого 

читання проекту Закону України про внесення зміни до статті 6 Закону України 
«І1ро Державний бюджет України на 2013 рік» (щодо НАК «Нафтогаз 

України») за реєстр. N!! 2476а. 

Відмітили: 

Верховною Радою України 19 вересня 2013 року прийнято за основу 

проект Закону України про внесення зміни до статті 6 Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2013 рік» (щодо НАК «Нафтогаз 

України»), поданий Кабінетом Міністрів України (реєстр. N!! 2476а). 
Згідно з статтею І 16 Регламенту Верховної Ради України для підготовки 

цього законопроекту до другого читання до Комітету з питань бюджету 

надійшло 18 пропозицій народних депутатів України. 
Відповідно до статті 118 Регламенту Верховної Ради України для 

розгляду· Верховною Радою України законопроекту у другому читанні Комітет 

з питань бюджету має подати порівняльну таблицю з пропозиціями та 

висновками Комітету до них. Членам Комітету з питань бюджету роздана 

порівняльна таблиця з поданими народними депутатами України пропозиціями 

до законопроекту за реєстр. N!! 2476а (додається на 3 аркушах). 
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Щодо поданих пропозицій народних депутаТІВ України належить 

звернути увагу на таке: 

пропозиціями N!!N!! 2, 3, 4, 5 уточнено нумерацію нового пункту 

відповідно до чинного Закону; 

пропозиція NQ І О конкретизує, що передбачені законопроектом умови 

стосуються виключно надання у поточному році державних гарантій; 

пропозиція NQ 6 не відповідає напрямам кредитування проектів 

інвестиційного характеру, визначеним у пункті І статті 6 Закону України «Про 
Державний бюджет України на 2013 рік»; 

пропозиція N!! 7 не узгоджується з статтею 1 цього Закону, згідно з якою 
державний бюджет затверджено з дефіцитом; 

пропозиції N2N2 8, 9, 11, 12, 13 і 14 по суті зводяться до виключення 
положення законопроекту щодо звільнення НАК «Нафтогаз України» від 

надання забезпечення виконання зобов'язань за державними гарантіями та 

внесення відповідної плати. Проте, належить зауважити, що таке положення є 

виправданим виходячи з нинішнього фінансового стану Компанії, Ппостійних 

збитків через не компенсацію державою у повному обсязі різниці в тарифах 

внаслідок державного регулювання цін на природний газ і тарифів на теплову 
енергію для населення; 

пропозиціями N2NQ 15-18 передбачено виключити положення щодо 

встановлення Кабінетом Міністрів України умов надання державних гарантііі 

НАК «Нафтогаз України». Однак таке положення законопроекту відповідає 

вимогам частини шостої статті І 7 Бюджетного кодексу, згідно з якою Уряд 

уповноважений визначати необхідність надання майнового забезпечення 

суб'єктам господарювання державної власності. 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати України 

Гєллєр Є.Б., Путілов А.с., Слюз Т.Я., Різаненко П.О., Медуниця о.Б., 

Ландик В.І., а також директор Департаменту економічного планування та 

бюджетних розрахунків НАК «Нафтогаз України» Колбушкін ЮЛ., заступник 

Міністра фінансів України Рибак с.о., директор Департаменту боргової та 

міжнародної фінансової політики Міністерства фінансів України Пахачук Г.Д. 

При цьому, заступник Міністра фінансів України Рибак с.о. 

запропонував підтримати пропозиції NQNQ 2, 3, 4, 5 і І О, решту поправок 

ВІДхилити. 

За наполяганням народного депутата України Слюз т.Я. окремо було 

поставлено на голосування П пропозиції N!! 8 та N2 15, які не отримали 

достатньої кількості голосів для підтримки. 

За підсумками обговорення Голова Комітету вніс пропозицію: 
у порівняльній таблиці врахувати пропозиції NQNQ 2, 3, 4, 5 і 10, решту поправок 
відхилити та рекомендувати Верховній Раді прийняти законопроект за 
реєстр. N!! 2476а у другому читанні та в цілому як закон з урахуванням 

підтриманих пропозицій. 

138 



УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект закону про 

внесення зміни до статті 6 Закону України «Про Державний бюджет України на 

2013 рік» (щодо НАК «Нафтогаз України») за реєстр. N22476a у другому 

читанні та в цілому як закон з урахуванням підтриманих пр
опозицій. 

Голосували: «за» - 20, «проти» - 3, «утримались» - І, «не голосували» - 8. 

4. СЛУХАЛИ: 
Інформацію народного депутата України Омельченка ВЛ

. про поданий 

ним проект Закону України про внесення зміни до стат
ті 6 Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2013 рік» (щодо фінансового забезпечення 

реалізації міжнародних проектів «Циклон-4» та створення Національної 

системи супутникового зв'язку) (реєстр. N2 3175 від 03.09.2013). 

Відмітили: 

Законопроектом пропонується доповнити пункт І статті 6 Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2013 рік» новим напрямом надання 

державних гарантій, а саме: для забезпечення виконанн
я боргових зобов'язань 

суб'єктів гос[[одарювання, об'єкти державної власності як
их належать до сфери 

управління Державного космічного агентства і ЗДlИснюють реалізацію 

міжнародних проектів зі створення космічного ракетного 
комплексу «Циклон-

4» та Національної супутникової системи зв 'язку. Цей напрям пропо
нується 

реалізувати в межах визначеного статтею 6 цього Закону граничного обсягу 

державних гарантій (до 50 млрд грн) із звільненням таких суб'єктів від 

зобов'язань подавати забезпечення виконання зобов'яз
ань перед державою з 

відшкодування витрат державного бюджету та сплати до 
державного бюджету 

плати за отримання державних гарантій. 

Відповідно до пояснювальної записки до законопроекту потреба у 

додаткових кредитних ресурсах під державні гарантії для завершення 

міжнародного проекту «Циклон-4» становить 320 млн дол. США (еквівалент 

близько 2560 млн грн) та для завершення створення Національної системи 

супутникового зв'язку - 15 млн дол. СI\lА (еквівалент близько 120 млн грн). 

Проте не зазначено джерела погашення та обслутовування
 таких запозичень. 

Необхідно звернути увагу, що пунктом 3 розділу УІ «Прикінцеві та 

перехідні положення» Бюджетного кодексу України встановлено, що 

положення частини четвертої статті 17 цього Кодексу не застосовуються при 

наданні державних гарантій за кредитами (позиками), що зал
учаються, зокрема, 

для реалізації міжнародного проекту «Циклон-4». Тобто ф
актично дозволяється 

використання кощтів державного бюджету для погаш
ення і обслуговування 

кредитів, залучених під державні гарантії, з метою реалізації цього проекту. 

Тому найбільш ймовірним джерелом погашення та обслуговування 

запропонованих даним законопроектом запозичень можуть бути кошти 

державного бюджету. 

За оцінкою Міністерства фінансів України, наведеною в експертному 

висновку до законопроекту (лист від 19.09.2013 М 31-12110-03-2/27544), У разі 

реалізації законопроекту у державному бюджеті на 2014 рік необхідно 
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передбачити додатково 30,72 млн дол. США (еквівалент близько 245 млн ГРН) 
за бюджетною програмою 6381130 «Виконання боргових зобов'язань за 

кредитами, залученими під державні гарантії для реалізації проектів 

«Циклон-4» та «Створення Національної супутникової системи зв'язку». 

Загальний обсяг державних коштів на обслуговування та погашення кредиту 

може становити 473 млн дол. США (еквівалент близько 3784 млн грн). 
При цьому, Мінфін звертає увагу, що для реалізації міжнародного 

проекту «Циклон-4» у 2004 та 20 II роках державним підприємством 

«Конструкторське бюро «Південне ім. М.К. Янгеля» вже залучалися кредитні 

кошти під державні гарантії відповідно у сумах 150 та 260 млн дол. США. 
Погашення та обслуговування таких боргових зобов'язань здійснюється за 

рахунок коштів державного бюджету (починаючи з 2004 року на їх 

обслуговування вже витрачено понад 700 млн грн та в 2014 році планується 
погашення кредиту 2004 року за рахунок коштів державного бюджету). 

Належить зауважити, що абзацом шостим пункту І статті 6 Закону 

України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» передбачено надання 
державних гарантій для забезпечення виконання боргових зобов'язань за 

запозиченнями суб'єктів господарювання - резидентів України державного 

сектору економіки для фінансування ін вестицlИНИХ, інновашиних, 

інфраструктурних та інших проектів розвитку, які мають стратегічне значення 

та реалізація яких сприятиме розвитку економіки України. Умови надання 

державних гарантій за таким напрямом затверджені постановою Кабінету 

Міністрів України від 03.07.2013 NQ 500. 
Враховуючи, що міжнародні проекти «Циклон-4» та створення 

Національної супутникової системи зв'язку мають інвестиційний характер, їх 
реалізація має здійснюватися відповідно до чинної норми абзацу шостоr'О 
пункту І статті 6 Закону України «Про Державний бюджет України на 

2013 рію), тобто без виділення в окремий напрям надання державних гарантій. 
Крім того, Мінфін зазначає, що інвестиційний проект створення 

Національної супутникової системи зв'язку реалізується на умовах 
самоокупності та передбачає відшкодування всіх витрат державного бюджету, 

пов'язаних з обслуговуванням та погашенням кредиту, за.llученого у 2009 році 
під державні гарантії, відповідно до Кредитного договору між державним 

підприємством «Укркосмос» та Канадською експортною агенцією у сумі 

292,4 млн дол. США. 
Таким чином, Міністерство фінансів України підтримує законопроект 

лише в частині передбачення норми про звільнення суб'єктів господарювання, 

пов'язаних з реалізацією міжнародного проекту «Циклон-4)), від зобов'язання 

надавати майнове або інше забезпечення виконання зобов'язань за державними 

гарантіями та вносити плату за надання державних гарантій. 

Слід зазначити, що за інформацією Міністерства фінансів України станом 

на 18 вересня П.р. державні гарантії надано загалом в обсязі 5 млрд грн (для 
забезпечення виконання зобов'язань Державної служби автомобільних доріг). 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

у своєму експертному висновку до законопроекту (лист від 07.1 О. 2013 р. 
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NPJ6/З-1355/З175) зазначає, зокрема, що проект містить певні фінансові 

ризики, та вважає, що законопроект потребує доопрацювання. 

Зважаючи на наведене, у разі підтримки заПРОlІонованої законодавчої 

ініціативи з урахуванням пропозицій Мінфіну, до законопроекту потрібно 

внести таКІ ЗМІНИ: 

у назві слова «міжнародних проектів» замінити словами «міжнародного 

Jlроекту», а слова «та створення Національної супутникової системи зв'язку» 

виключити; 

пункт І викласти в такій редакції: 

« І. В абзаці дев' ятому пункту І статті 6 Закону У країни «Про Державний 
бюджет України на 20 ІЗ рік» слово «звільняється» замінити словами «та 

суб'єкти ГОСllодарювання, об'єкти державної власності яких належать до сфери 

управління Державного космічного агентства України і які здійснюють 

реалізацію міжнародного проекту «Циклон-4», звільняються». 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати України - члени 

комітету з питань бюджету Гєллєр Є.Б., Путілов А.с., Різаненко П.О., 

Байдюк Л.М., а також народний депутат України Омельченко ВЛ. 

Народний депутат Байдюк л.М. висловила окрему думку щодо цього 

законопроекту (додається IЮ 1 аРКУlllі). 

Голова підкомітету з питань державного боргу та фінансування 

державного бюджету Путілов А.с. вніс пропозицію (що підтримується автором 

законопроекту, Міністерством фінансів України та Державним космічним 

агентством України) ухвалити таке рішення Комітету з питань бюджету: 

рекомендувати Верховній Раді законопроект за реєстр. К!! З175 прийняти за 

основу та в цілому як закон з урахуванням пропозицій, викладених у проекті 

ухвали, що роздано народним депутатам України - членам Комітету з питань 

бюджету. 

Голова Комітету поставив на голосування таку пропозицію, яка була 

підтримана більшістю присутніх на засіданні Комітету з питань бюджету. 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України 

про внесення зміни до статті 6 Закону України «Про Державний бюджет 
У країни на 20 ІЗ рік» (щодо фінансового забезпечення реалізації міжнародних 
проектів «Циклон-4» та створення Національної системи супутникового 

зв 'язку) (реєстр. К!! ЗI75), поданий народним депутатом України 

Омельченком ВЛ., за результатами розгляду у першому читанні прийняти за 

основу та в цілому як закон з урахуванням таких пропозицій: 

у назві слова «міжнародних проектів» замінити словами «міжнародного 

проекту», а слова «та створення Національної супутникової системи зв'язку» 

виключити; 

пункт І викласти в такій редакції: 

« І. В абзаці дев'ятому пункту І статті 6 Закону України «Про Державний 
бюджет України на 201З рік» (Відомості Верховної Ради України, 20lЗ р., 
К!! 5-6, ст. 60; із змінами, внесеним!! законами Україн!! від 4 квітня 20 ІЗ року 
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N~ 176-УІІ та від 4 липня 2013 року N~ 396-УІІ) слово «звільняється» замінити 
словами «та суб'єкти господарювання, об'єкти державної власності яких 

належать до сфери управління Державного космічного агентства України і які 

здійснюють реалізацію міжнародного проекту «Циклон-4», звільняються». 

Відповідно Комітет з питань бюджету разом з Головним юридичним 

управлінням Апарату Верховної Ради України при оформленні на підпис 

Голові Верховної Ради України законопроекту за реєстр. N~ 3175, у разі його 
прийняття, мають внести необхідні редакційні та техніко-юридичні уточнення, 

пов'язані з ухваленим рішенням Комітету щодо цього законопроекту. 

Голосували: «ЗЮ) - 29, «проти» - І, «утрималось» - І, «не голосували» - 1. 

5. СЛУХАЛИ: 
Інформацію народного депутата України Мартовицького А.В. про 

поданий ним проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2013 рік» щодо погашення заборгованості 
за енергетичні ресурси (реєстр. N~ 3057 (доопрац.) від 23.09.2013). 

Відмітили: 

Згідно ІЗ пояснювальною запискою до законопроекту реалізація його 

положень дасть можливість забезпечити погашення заборгованості з різниці в 

тарифах на теплову енергію, послути з централізованого водопостачання та 

водовідведення, погашення заборгованості підприємств централізованого 

водопостачання та водовідведення за спожиту у минулих періодах електричну 

енергію перед енергопостачальними компаніями, розрахунки за електричну 

енергію державних вугледобувних підприємств, шахт 3-0Ї групи та розрахунки 

між учасниками Оптового ринку електричної енергії. 

Законопроектом пропонується внести зміни до статей І, І І та 21 Закону 
України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» (далі - Закон), а також 

до його додатків N!! І, N!! 3 та N~ 7, згідно з якими передбачається: 
І) збільшити доходи загального фонду державного бюджету 

на 1540 млн гривень за рахунок податку на прибуток підприємств (від сплати 
ДП НАЕК «Енергоатом» податкових зобов'язань); 

2) зменшити надходження спеціального фонду державного бюджету 

на 1287, І млн гривень, у тому числі: 
- виключити надходження від погашення зобов'язань з податку на додану 

вартість ПАТ НАК «Нафтогаз України» перед Державним агентством резерву 

України за отриманий природний газ у сумі 1287,1 млн гривень (зміни до 
пункту 3 статті 11 Закону); 

- передбачити надходження з погашення заборгованості підприємств 
електроенергетичної, вугільної галузей, підприємств, що надають послуги з 

виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, підприємств 

централізованого водопостачання та водовідведення за дивідендами, 

нарахованими за результатами діяльності 2012 року у сумі 80 млн гривень 
(зміни до пункту 6 статті 11 Закону); 

- зменшити надходження від погашення податкового боргу з податку на 
прибуток відповідних підприємств на 80 млн гривень; 
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3) відповідно ЗМІНИТИ обсяги видатКІВ державного бюджету за 

бюджетними програмами: 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та жuтлово

комунального господарства України - «Субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на 

теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та 

водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, 

яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та 

послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, шо 

затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого 

самоврядування» (код 2761520) встановити за загальним фондом їі обсяг у сумі 
1300 млн гривень, зменшивши за спеціальним фондом - на 1287,] млн гривень; 

Міністерства енергетики та вугільної промисловості України -
«Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості» (код] 101070) -
за загальним фондом збільшити видатки споживання на 240 млн гривень (на 
погашення заборгованості за спожиту у минулих періодах електричну енергію). 

За даними звітності Казначейства у січні-вересні 2013 року до загального 
фонду державного бюджету надійшло 42165,2 млн гривень податку на 

прибуток підприємств, що становить 76,2 % річного плану та менше плану на 
звітний період на 325,4 млн гривень або на 0,8 %. Загалом доходи загального 
фонду державного бюджету за січень-вересень 2013 року становили 67,3 % 
річного плану (ПРИ IІлановому річному темпі зростання 11,2 %, фактичний 
становив 3,9 %). 

Законом України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» 

встановлена за спеціальним фондом державного бюджету субвенція з 

державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з 

різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого 

водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та 

постачалися населенню, яка виникла у зв 'язку з невідповідністю фактичної 

вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та 

водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами 

державної влади чи місцевого самоврядування uбсягом 5125,6 млн гривень. 
Її надання здійснюється відповідно до Порядку та умов надання зазначеної 
субвенції, затверджених постановою Кабінету Міністрів України 

від 20.03.2013 р. N~ 167. За січень-вересень поточного року згідно із звітом 

Казначейства вказана субвенція надана місцевим бюджетам у сумі 

450,2 млн гривень, що становить 8,8 % бюджетних призначень та 13,2 % плану 
на звітний період. 

Необхідно зауважити, що змінами до статті 21 Закону ПРОПОНУЄТЬСЯ 

встановити повне погашення заборгованості ПАТ НАК «Нафтогаз України» за 

отриманий природний газ перед Державним агентством резерву України у сумі 

369495,5 тис. гривень, що є джерелом надання відповідної субвенції. При 

цьому, переважно такі кошти відображені за кодом 32010000 «Надходження від 
реалізації матеріальних цінностей державного резерву» (у змінах до додатку 

N2 1 до Закону вказані надходження зменшено загалом з 1656730 тис. гривень 
до 369649,5 тис. гривень). Проте, у Законі за цим кодом передбачено 
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276250 тис. гривень, які спрямовуються на накопичення (приріст) матеріальних 
цінностей та обслуговування державного матеріального резерву (згідно із 

пунктами 10 і II частини четвертої статті 30 Бюджетного кодексу України). 
Водночас законопроект не відповідає вимогам нормопроектувальної 

техніки у частині оформлення законопроектів щодо внесення змін до 

державного бюджету, а саме: 

- у додатку Н!! І до законопроекту показники за кодами: 20000000 
«Неподаткові надходженню) у графах «Всьогт), «Загальний фонд» та 

«Спеціальний фонд», 21000000 «Доходи від власності та підприємницької 

діяльності» у графах «Всього» та «Загальний фонд» не узгоджуються з чинною 

редакцією додатку Н!! І до Закону; 

- у додатку H~ 2 до законопроекту за кодом 11 О 1 070 за спеціальним 

фондом цифри «3180, І» помилково відображені у графі «комунальні послуги та 
енергоносії» замість графи «видатки розвитку»; 

- відсутні зміни до додатка Н!! 7 до Закону в частині зменшення 'за 

спеціальним фондом обсягу відповідної субвенції; 

- назва додатка Н!! 3 до законопроекту потребує узгодження з чинною 

редакцією додатку Н!! 7 до Закону. 
Слід звернути увагу, що Верховною Радою України 8 жовтня 2013 року 

прийнято законопроекти про внесення змін до Закону України «Про Державний 

бюджет України на 2013 рік» за реєстр. Н!! 3150 та Н!! 3085 за основу та в цілому 
як закони. Крім того, плануються до розгляду інші аналогічні законопроекти, 

якими також змінюються показники державного бюджету, тому існує 

можливість прийняття зазначених законопроектів до розгляду данOJ'О 

законопроекту. 

Відтак, для забезпечення збалансованості бюджету потребуватимуть 

уточнення підсумкові показники державного бюджету у тексті та додатках до 

законопроекту з урахуванням змін, прийнятих Верховною Радою України до 

розгляду зазначеного законопроекту. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

у експертному висновку до законопроекту (від 07.10.20/3 N! /6/3-/354/3057) 
висловлює зауваження до нього, звертає увагу, зокрема, на відсутність у 

документах, поданих до законопроекту: 

- розрахунків та відповідної інформації, які підтверджували б реальність 

додаткових надходжень до державного бюджету від сплати податкових 

зобов'язань з податку на прибуток ДП НАЕК «Енергоатом» у сумі 

1540 млн гривень та розрахунків щодо необхідності надання субвенції у обсязі 
саме 1300 млн гривень, що не відповідає вимогам статті 91 Регламенту 

Верховної Ради України та статті 27 Бюджетного кодексу України; 
- обгрунтувань щодо необхідності виключення з переліку джерел 

формування спеціального фонду державного бюджету на 2013 рік надходження 
від погашення зобов'язань з податку на додану вартість ПАТ НАК «Нафтогаз 

Україню> перед Державним агентством резерву України за отриманий 

природний газ, а також інформації щодо сум, які недоотримає Державне 

агентство резерву України в результаті прийняття такої законодавчої 
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"ропозиції, та яким чином це вплине на виконання завдань, які поставлені 
перед ним у поточному бюджетному періоді; 

- пояснень щодо пропозиції сплати ПАТ НАК «Нафтогаз України» до 

Державного агентства резерву України саме 369,5 млн гривень у рахунок 

повного погашення перед ним заборгованості за отриманий природний газ. 

Головне науково-експертне управління вважає, що законопроекти про 

внесення змін до закону про Державний бюджет України, внесені народними 

депутатами України, відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, 

можуть розглядатися на засіданнях Верховної Ради України за наявності 

відповідного висновку Кабінету Міністрів України. 

За узагальнюючим висновком Головного науково-експертного управління 

Апарату Верховної Ради України за результатами розгляду в першому читанні 

законопроект може бути прийнятий за основу з урахуванням висловлених 

зауважень та відповідного висновку Уряду. 

Міністерство доходів і зборів України на запит народного депутата 

України А.В. Мартовицького у експертному висновку (лист від 03.10.2013 
м! 952/4/99-99-20-04-02-13) повідомило про підтримку законопроекту. 

Міністерство фінансів України у експертному висновку (лист 

від 07.10.2013 за м! 31-06330-2/6-2/29324) зазначає, що законопроект може бути 
прийнятий за умови врахування таких зауважень: 

- у додатку H~ І до законопроекту необхідно відкоригувати суми доходів 

до спеціального фонду, що формуються за рахунок надходжень від 

реалізації матеріальних цінностей державного резерву (код 320 І ООО), та у 
зв'язку з чим включити позицію щодо коригування суми надходжень від 

податку на додану вартість (код 140 І О І ОО); 
- враховуючи, що законопроектом пропонується збільшити дохідну та 

видаткову частини загального фонду державного бюджету необхідно 

текст Закону доповнити новою статтею, яка б передбачала, що заборгованість 

підприємств електроенергетичної галузі з податку на прибуток підприємств 

у сумі 1540 млн гривень перераховується до загального фонду державного 
бюджету та спрямовується на видатки у сумі 1300 млн. гривень за програмою 
«Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення 

заборгованості з РІЗНИЦІ в тарифах на теплову енергію, послуги з 

централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, 

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

невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з 

централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що 

затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи 

місцевого самоврядування» та у сумі 240 млн гривень за програмою 

«Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості» для проведення 

розрахунків підприємств за електричну енергію; 

- враховуючи, що законопроектом пропонується зменшити надходження 

спеціального фонду на 1287, І млн гривень, які є джерелами розрахунків 
за субвенцією з різниці в тарифах, необхідно внести зміни до додатку H~ 7 
до Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рію>. 
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В обговоренні питання взяли участь народні депyrати України - члени 

Комітету з питань бюджету Гєллєр є.Б., Павлов К.Ю., Деркач А.л., 

~артовицький А.В. 

Голова підкомітету з питань місцевих бюджетів Павлов К.Ю. вніс 

ПРОllозицію рекомендувати Верховній Раді законопроект за реєстр. NQ 3057 
(доопрацьований) за наслідками розгляду у першому читанні прийняти за 

основу та в цілому як закон з урахуванням пропозицій шодо yrочнення 

положень законопроекту. 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 

20 І 3 рік» шодо погашення заборгованості за енергетичні ресурси 
(реєстр. NQ 3057 (доопрацьований», поданий народним депyrатом України 

~артовицьким А.В., за наслідками розгляду у першому читанні прийняти за 

основу та в цілому як закон з урахуванням таких змін: 

І) частину друту законопроекту викласти у такій редакції: 

«Н. Прикінцеві положення 

І. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем ЙОІ'О 

опублікування. 

2. Кабінету ~iHicтpiB України визначити механізм надання субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з 

різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого 

водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та 

постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної 

вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та 

водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами 

державної влади чи місцевого самоврядування, та проведення видатків з 

погашення заборгованості за спожиту у минулих періодах електричну енергію 

за бюджетною програмою «Реструктуризація вугільної та торфодобувної 

промисловості» за рахунок надходження до загального фонду держаВНОI'О 

бюджету податку на прибyrок від підприємств електроенергетичної галузі у 

обсягах, визначених цим Законом»; 

2) у додатку NQ І до законопроекту: 

- передбачити по спеціальному фонду зменшення надходжень податку на 

додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) (код 14010100) 
на 214513,5 тис. гривень, та збільшення на цю суму запропонованих у 

законопроекті надходжень від реалізації матеріальних цінностей державного 

резерву (код 32010000) з yrочненням відповідних підсумкових кодів; 
- yrочнити показники за підсумковими кодами 20000000 «Неподаткові 

надходження» і 21000000 «Доходи від власності та підприємницької 

діяльності» відповідно до чинної редакції додатку Н2 І до Закону; 

3) У додатку NQ 2 до законопроекту за кодом 11 О І 070 за спеціальним 
фондом цифри «3180, І)} перенести з графи «комунальні послути та енергоносії» 
у графу «видатки розвитку»; 

4) У додатку Н2 3 до законопроекту: 
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- назву додатка доповнити словами «з Державного бюджету України 

місцевим бюджетам на 2013 рік»; 
- доповнити графою «Субвенція спеціального фонду на: погашення 

заборгованості з РІЗНИЦІ в тарифах на теплову енергію, послуги з 
централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, 

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

невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з 

централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що 

затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого 

самоврядуваннЯ», де у позиції «Всього» зазначити цифри «3838519,5»; 
5) уточнити підсумкові показники державного бюджету у тексті та 

додатках до законопроекту з урахуванням прийнятих Верховною Радою 

У країни законопроектів щодо внесення змін до державного бюджету на 2013 
рік до розгляду зазначеного законопроекту. 

Відповідно Комітет з питань бюджету разом з Головним юридичним 

управлінням Апарату Верховної Ради України при оформленні на ІІідпис 

Голові Верховної Ради України законопроекту за реєстр. H~ 3057 
(доопрацьований), у разі його прийняття, мають внести необхідні редакційні 

та техніко-юридичні уточнення до тексту та додатків до цього законопроекту, 

пов'язані з ухваленим Комітетом рішенням щодо цього законопроекту. 

ГОJlОСУВали: «за» - 27, <шроти» - 2, «утримались» - 2, «не голосували» - 1. 

б.СЛУХАЛИ: 

Інформацію заступника Міністра - керівника апарату Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
Білоусова А.л. про проект Закону України про внесення зміни до статті 22 
Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» (реєстр. H~ 3358 
від 04.10.2013), поданий Кабінетом Міністрів України. 

Відмітили: 

Згідно із І10ЯСНЮВальною запискою до законопроекту метою 

законопроекту є врегулювання питання 1l01'ашення заборгованості з різниці 1:1 

тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та 

водовідведення для населення, скорочення існуючої заборгованості 

підприємств теплоенергетики та водопостачальних підприємств за спожиті 

енергоносії, проведення вчасних та в повному обсязі розрахунків з 

постачальником імпортованого природного газу, а також забезпечення сталого 

проходження опалювального сезону 2013/2014 року. 
Законопроектом пропонується доповнити статтю 22 Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2013 рік» положенням, згідно з яким 

надати право Кабінету Міністрів України реструктурувати заборгованість з 

різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого 
водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та 

постачалися населенню, яка утворилася у зв'язку з невідповідністю фактичної 

вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та 
водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами 
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державної влади чи органами місцевого самоврядування, у встановлених ним 

обсягах шляхом видачі фінансових казначейських векселів, не обмежуючи 

термін виникнення такої заборгованості станом на І січня 2013 року. 
Відповідно до статті 22 Закону України про «Державний бюджет України 

на 2013 рік» (включеної згідно із законом від 04.07.2013 N~ 391-УІІ) Кабінету 
Міністрів України надано право реструктурувати фактичну бюджетну 

заборгованість за визначеними ним видатками державного бюджету, шо 

виникла станом на 1 січня 2013 року, У встановлених ним обсягах шляхом 
видачі фінансових казначейських векселів строком обігу до п'яти років з 

дохідністю 5 відсотків. 
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2013 N~ 683 

«Деякі питання випуску фінансових казначейських векселів» таку 

реструктуризацію пропонується здійснити, зокрема, в частині заборгованості з 

різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого 

водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та 

постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної 

вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та 

водовідведення тарифам, що затверджувалися органами державної влади чи 

місцевого самоврядування, яка виникла станом на 01.01.2013 року. 
При цьому у пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що 

така заборгованість постійно зростає. Так, заборгованість державного бюджету 

перед місцевими бюджетами з різниці в тарифах на теплову енергію для 

населення станом на 01.01.2013 становила 3,9 млрд грн, а станом на 01.09.2013 
становить І 0,6 млрд грн, на послуги з централізованого водопостачання та 

водовідведення для населення станом на 01.01.2013 - 4,4 млрд грн, а станом на 
01.09.2013 - 8,2 млрд гривень. 

Довідково: На 2013 рік субвенція з державного бюджету місцевим 

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

послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що 

вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у 

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

централізованого ВОДОПОСТClчання та водовідведення тарифам, що 

затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого 

самоврядування встановлена за спеціальним фондом державного бюджету 

обсягом 5 125,6 млн гривень. Її надання здійснюється відповідно до Порядку та 
умов надання зазначеної субвенції, затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 20.03.2013 р. N!! 167. За січень-вересень поточного року 
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення 

заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з 

централізованого водопостачання та водовідведення надана місцевим 

бюджетам у сумі 450,2 млн гривень, що становить 8,8% бюджетних призначень 
та 13,2 % плану на звітний період. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

у експертному висновку (від 08.10.2013 N! 16/3-1366/3358) висловило окремі 
зауваження до законопроекту, звертаючи увагу на необхідність належного 
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обrрунтування законодавчої пропозиції та невідповідність вимогам 

нормопроектувальної техніки. 

Міністерство фінансів України підтримує прийняття законопроекту. 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати України - члени 

Комітету з питань бюджету Гєллєр Є.Б., Павлов к.ю., Канівець о.л., 

Ландик 8.1., Різаненко П.О., Задорожний В.К., Дубневич Я.В., а також 

заступник Міністра - керівник апарату Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства Білоусов А.л., директор 

Департаменту боргової та міжнародної фінансової політики Міністерства 

фінансів України Пахачук Г.Д. 

Голова підкомітету з питань місцевих бюджетів Павлов к.ю. висловив 

думку членів підкомітету про необхідність підтримати законопроект за основу 

та в цілому. 

За підсумками обговорення Голова Комітету Гєллєр є.Б. поставив на 
голосування пропозицію рекомендувати Верховній Раді законопроект N2 ЗЗ58 
за наслідками розгляду у першому читанні прийняти за основу та в цілому як 

закон. 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення зміни до статті 22 Закону України «Про Державний бюджет України 
на 201З рік» (реєстр. N2 ЗЗ58), поданий Кабінетом Міністрів України, за 

наслідками розгляду у першому читанні прийняти за основу та в цілому як 

закон. 

Голосували: «зю) - 24, «проти» - 7, «утримались» - О, «не голосували» - 1. 

7. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до Бюджетного 

кодексу України (щодо використання державної частини виробленої продукції 

відповідно до угод про розподіл продукції) (реєстр. N2 З295 від 19.09.20 ІЗ), 
поданий народним депутатом України Рудьковським М.М., та інформацію 

народного депутата України Дерев'янко Ю.Б. про поданий ним альтернативний 

законопроект про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо коштів 

від використання (реалізації) державної частини виробленої продукції 

відповідно до угод про розподіл продукції) (реєстр. N2 З295-1 від 01.10.20 ІЗ). 

Відмітили: 

Зазначеними законопроектами запропоновано внести зміни до пункту 55 
частини другої статті 29 та частини першої статті 69 Бюджетного кодексу 
України, згідно з якими до доходів загального фонду місцевих бюджетів, що не 

враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів (кошик другий), 

включити кошти від використання (реалізації) частини виробленої продукції, 

що залишається у власності держави та відповідно до угод про розподіл 

продукції передається органу місцевого самоврядування, на території якого 
розташована ділянка надр, у розмірах, передбачених такою угодою. 
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Згідно з чинною нормою Бюджетного кодексу України такі кошти у 

повному обсязі зараховуються до загального фонду державного бюджету. 

На відміну від законопроекту за реєстр. N23295, в альтернативному 

законопроекті за реєстр. N2 3295-1 запропоновано конкретизувати, шо 

відповідні кошти зараховуються до бюджету розвитку місцевих бюджетів у 

розмірах, передбачених угодою, проте не менше І О відсотків таких коштів, 

а також у такій пропорції: 50 відсотків - обласній раді, 25 відсотків - районній 

раді, 25 відсотків - сільській (селищній) раді. Крім того, у законопроекті за 

реєстр. N2 3295-1 передбачено доповнити розділ VI «Прикінцеві та перехідні 
положення» Бюджетного кодексу України положенням, згідно з яким до угод 

про розподіл продукції, що продовжують діяти після набрання чинності 

Законом України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо 

коштів від використання (реалізації) державної частини виробленої продукції 

відповідно до угод про розподіл продукції)>> застосовуються його положення 

незалежно від дати укладання цих угод. 

Належить зауважити, що законопроект за реєстр. N2 3295-1 містить 

внутрішню суперечність, оскільки у ньому передбачено одночасне зарахування 

відповідних коштів як до загального фонду місцевих бюджетів (зміни до 

частини першої статті 69 Кодексу), так і до бюджету розвитку місцевих 

бюджетів, що є складовою спеціального фонду місцевих бюджетів (зміни до 

частини першої статті 71 Кодексу). 
Крім того, у даних законопроектах передбачено набрання чинності 

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

бюджетний період для всіх бюджетів становить календарний рік та зважаючи 

на вимоги статті 27 Бюджетного кодексу України, вбачається за доцільне 

передбачити набрання чинності відповідних норм з початку нового бюджетного 

періоду. 

Як вказано у пояснювальних записках до законопроектів, Їх основною 

метою є закріплення на законодавчому рівні механізму забезпечення інтересів 

територіальних громад, на території яких знаходяться надра, що передаються у 

користування за угодою про розподіл продукції. 

Відповідно до статті 21 Закону України «Про угоди про розподіл 

продукції» частина виробленої продукції, що залишається у власності держаВІ1, 

використовується (реалізується) у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 

України. При цьому враховуються потреби тієї території, на якій розташована 

ділянка надр, передана у користування на умовах угоди. Розрахунок та 

обrрунтування місцевих потреб у виробленій продукції здійснюється органом 

місцевого самоврядування. В такому розрахунку в обов'язковому порядку 

повинна передбачатися відповідна компенсація втрат, що виникли внаслідок 

порушення екологічних вимог при використанні природних ресурсів у даній 

місцевості. 

У постанові Кабінету Міністрів України від 28.04.2000 р. N2741 
«Про використання частини виробленої продукції, що залишається у власності 

держави відповідно до угод про розподіл продукції», прийнятій на виконання 

вищезазначеної норми Закону, установлено, що реалізація продукції, шо 
залищається у власності держави відповідно до угод про розподіл продукції 
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(за винятком частини продукції, переданої органу місцевого самоврядування), 

здійснюється уповноваженим Кабінетом Міністрів України органом через 

біржі/аукціони у порядку, встановленому законодавством, та з урахуванням 

того, що початкова ціна реалізації продукції не повинна бути нижчою, ніж ціна, 

за якою вона була отримана уповноваженим органом під час й розподілу. 

Слід зазначити, шо на даний час здійснюється організація укладання та 

виконання угод про розподіл вуглеводнів у межах ділянок Олеська 

(розташована в межах Львівської та Івано-Франківської областей), Юзівська 

(розташована в межах Харківської та Донецької областей) та Скіфська 

(розташована в межах континентального шельфу Чорного моря). 

У розпорядженні Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 N'! 576-р вказано, 
шо Угоду про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки 

Юзівська, між Державою Україна та компанією «lliелл Експлорейшн енд 

Продакшн Юкрейн Інвестментс (lV) Б.В.» та товариством з обмеженою 

відповідальністю «Надра Юзівська», піДГlисано 24 січня 2013 р. У м. Давосі. 

При цьому, згідно з розпорядженнями Кабінету Міністрів України 

від 28.08.2013 N2 715-р і N2 716-р продовжено до 24 листопада 2013 р. строк 
укладання угод про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах 

відповідно ділянки Олеська і ділянки Скіфська. 

У державному бюджеті на 2013 рік доходи за кодом 21090000 «Кошти від 
ВlІкористання (реалізації) частини виробленої продукції, шо залишається у 

власності держави відповідно до угод про розподіл продукції» не заплановані і 

за даними Казначейства України такі кошти до державного бюджету не 

надходили. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

у своїх експертних висновках до законопроектів (листи від 08.10.2013 
N!! 16/3-1371/3295 та N!! 16/3-1373/3295-1) зазначає, що законопроекти 

потребують доопрацювання. Зокрема, ГНЕУ щодо законопроекту за 

реєстр. N2 3295 зауважує на необхідність передбачення у Бюджетному кодексі 
України порядку розподілу відповідних коштів, а шодо законопроекту за 

реєстр. N~ 3295-1 вважає зайвою пропозицію про доповнення розділу VI 
«Прикінцеві та [Іерехідні IЮJJUження» цього Кодексу новим пунктом, а також 

вказує на невідповідність законодавству запропонованих у цих законопроектах 

строків набрання чинності відповідного закону. 

Міністерство фінансів України у своїх експертних висновках (листи 

від 08.10.2013 N!! 31-06330-2/6-2/29384 та Н? 31-06330-2/6-2/29405) до 

законопроектів зазначає, шо підтримує прийняття законопроекту за 

реєстр. N~ 3295, а положення законопроекту за реєстр. N2 3295-1 пропонує 

включити під час доопрацювання законопроекту за реєстр. N2 3295 до другого 
читання. 

Народний депутат України Дерев'янко Ю.Б. обrрунтував необхідність 

прийняття за основу саме свого законопроекту. 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати України - члени 

Комітету з питань бюджету Гєллєр Є.Б., ГІутілов А.с., lliкварилюк В.В., 

Дубневич Я.В., Молоток I.Ф., Канівець О.Л., Різаненко П.О., Атрошенко В.А., 
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Деркач А.Л., Заболотний Г.М., Пресман О.С, а також народний депутат 

України - автор законопроекту за реєстр. N~ 3295-1 Дерев'янко Ю.Б., заступник 
Міністра фінансів України Рибак СО. 

Голова підкомітету з питань удосконалення положень Бюджетного 

кодексу України Атрошенко В.А. запропонував підтримати таке рішення 

Комітету: рекомендувати Верховній Раді прийняти за основу законопроект 

N~ 3295 та доручити Комітету з питань бюджету доопрацювати зазначений 

законопроект до другого читання з урахуванням положень альтернативного 

законопроекту N2 3295-1. 

Заступник Міністра фінансів України Рибак СО. висловив позицію 

Міністерства фінансів України підтримати за основу законопроект N~ 3295 і 

доопрацювати його з урахуванням положень законопроекту N2 3295-1. 

Окремі члени Комітету, зокрема, народні депутати України 

Шкварилюк В.В., Канівець О-Л., Різаненко П.О. запропонували прийняти за 

основу законопроект за реєстр. N2 3295-1. 

За підсумками обговорення Голова Комітету Гєллєр Є.Б. спочатку 

поставив на голосування пропозицію, внесену головою підкомітету з питань 

удосконалення положень Бюджетного кодексу України Атрошенком В.А., 

рекомендувати Верховній Раді прийняти за основу законопроект 1а 

реєстр. N2 3295, поданий народним депутатом України Рудьковським М.М. 

ЦЯ пропозиція не набрала необхідної кількості голосів. 

У зв'язку з цим, Голова Комітету поставив на голосування пропозицію, 

внесену окремими народними депутатами - членами Комітету з питань 

бюджету, рекомендувати Верховній Раді прийняти за основу законопроект за 

реєстр. N~ 3295-1. Ця пропозиція була підтримана більшістю присутніх на 

засіданні членів Комітету з питань бюджету (за підтримку проголосували 

20 народних депутатів). 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати Верховній Раді України за наслідками розгляду у 

першому читанні альтернативних законопроектів за реєстр. N~ 3295 та N~ 3295-1 
прийняти за основу законопроект про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України (щодо коштів від використання (реалізації) державної частини 

виробленої продукції відповідно до угод про розподіл продукції) 

(реєстр. N2 3295-1), поданий народним депутатом України Дерев'янком Ю.Б., та 
доручити Комітету Верховної Ради України з питань бюджету доопрацювати 

зазначений законопроект з урахуванням зауважень і пропозицій суб'єктів права 

законодавчої ініціативи та внести його на розгляд Верховної Ради України у 

другому читанні. 

8. СЛУХАЛИ: 
Інформацію народного депутата України Тедеєва Є.С про поданий ним 

проект Закону України про внесення зміни до додатка N23 дО Закону України 
«Про Державний бюджет України на 2013 рік» (щодо перерозподілу видатків) 
(реєстр. N~3197 від 05.09.2013). 

152 



Відмітили: 

Як зазначено у пояснювальній записці, законопроект розроблено з метою 

вирішення питання надання фінансової підтримки Українському молодіжному 

аерокосмічному об'єднанню «Сузір'ю> для реалізації молодіжних програм 

аерокосмічного профілю. 
У зв 'язку з цим, законопроектом пропонується внести зміни до додатка 

N~ З «Розподіл видатків Державного бюджету У країни на 20 ІЗ рік» до Закону 
України «Про Державний бюджет України на 20lЗ рік», що передбачають 

збільшення за загальним фондом державного бюджету бюджетних призначень 

Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України (Державній службі молоді 

та спорту України) за бюджетною програмою 2204070 «Здійснення заходів 

державної політики з питань молоді та державна підтримка молодіжних та 

дитячих громадських організацій» на 2300 тис. грн (видатки споживання) за 

рахунок зменшення бюджетних призначень Міністерства фінансів України за 

бюджетною програмою 3501170 «Обслуговування державного боргу та заходи 
щодо постунової компенсації громадянам втрат від знецінення грошових 

заощаджень». 

Слід зазначити, що відповідно до Порядку використання коштів, 

ІІередбачених у державному бюджеті для здійснення заходів державної політики з 

питань молоді та державної підтримки молодіжних та дитячих громадських 

організацій (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2012 
NQ 166) до напрямків використання коштів, передбачених у державному бюджеті 
Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України за програмою «Здійснення 

заходів державної політики з питань молоді та державна підтримка молодіжних та 

дитячих громадських організацій», зокрема, включено надання фінансової 

підтримки Українському молодіжному аерокосмічному об'єднанню «Сузір'я» для 

виконання програм і здійснення заходів аерокосмічного профілю серед дітей та 

молоді, зокрема проведення тематичних змін, всеукраїнських конкурсів «Космічні 

фантазії», «Мирний космос», фестивалів «Сузір'я-Артею>, «Сузір'я-Ласпі» та 

науково-практичних конференцій, формування у дітей та молоді інтересу до 

космонавтики, авіації, науки, техніки, дослідницької та винахідницької діяльності 

н аt:рuкuсмічній га.JJузі, виконання програм авіа- та ракетомоделювання, 

популяризації серед дітей та молоді аерокосмічної освіти, а також досягнень 

космонавтики і авіації через засоби масової інформації. За інформацією 

Міністерства фінансін України та Міністерства молоді та спорту України, 

наданою у робочому порядку, у державному бюджеті на 2013 рік за бюджетною 
програмою 2204070 кошти на виконання вищезазначених заходів не передбачено. 

Разом з тим, за звітом Державної казначейської служби за січень

серпень п. р. за бюджетною програмою 3501170 проведено видатки у сумі 

19745,9 млн грн при рj,шому плані (із змінами) - 32828,7 млн грн, але у 

повному обсязі відповідно до плану на звітний період. 

Отже, законопроект передбачає перерозподіл видатків державного 

бюджету між бюджетними програмами в межах загального обсягу бюджетних 

призначень, встановлених Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України 

та Міністерству фінансів України, без зміни загальних показників видатків 
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державного бюджету. Тобто, реалізація законопроекту не потребуватиме 

додаткових витрат з державного бюджету. 

Разом з тим, законопроект містить неточності щодо оформлення 

законопроектів про внесення змін до закону про державний бюджет, а саме 

необхідно узгодити назву законопроекту у тексті та додатку до нього, при 

цьому доповнивши назву законопроекту у його тексті словами «для державної 

підтримки молодіжних організацій». 

Слід зауважити, що Верховною Радою України 8 жовтня П.р. прийнято 
Закон України «Про внесення змін до додатка N~ 3 до Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2013 рік», поданий Кабінетом Міністрів 
України, який розроблено у зв'язку з прийняттям Указу Президента України 

від 28 лютого 2013 року N~ 96 «Про деякі заходи з оптимізації системи 

центральних органів виконавчої влади», та яким зокрема, передбачено утворити 

Міністерство освіти і науки України та Міністерство молоді та спорту України, 

реорганізувавши Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України та 

Державну службу молоді та спорту України. 

У зв'язку з цим, для забезпечення виконання завдань і функцій, 

покладених на новоутворені центральні органи виконавчої влади, законом 

передбачається замість Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 

визначити два нових головних розпорядника бюджетних коштів - Міністерство 

освіти і науки України та Міністерство молоді та спорту України та встановити 

таким міністерствам бюджетні призначення. 

Тому, запропоновану законодавчу пропозицію необхідно у додатку до 

законопроекту відобразити у бюджетних показниках Міністерства молоді та 

спорту України (за кодами 3400000 та 3401000) та за бюджетною програмою 
«Здійснення заходів державної політики з питань молоді та державна підтримка 

молодіжних та дитячих громадських організаЦІЮ> (за кодом 3401070), 
із урахуванням змін, прийнятих Верховною Радою України до Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2013 рік», до розгляду зазначеного 

законопроекту. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

у своєму експертному висновку від 02.10.20 13 N~ І 6/3- І 330/3 І 97 зазначає, що 
законопроект може бути прийнятий за основу з урахуванням висловлених 

зауважень та відповідного висновку Уряду. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку 

від 20.09.20 13 N~ 3 І - І 2130-03-2/27625 рекомендує зазначений законопроект до 
розгляду та прийняття у Верховній Раді України, як такий що забезпечує 

досягнення поставленої мети та відповідає встановленим вимогам. 

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

запропонував рекомендувати Верховній Раді законопроект K~3197 за 

результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу та в цілому як 

закон з урахуванням таких пропозицій: 

- узгодити назву законопроекту у тексті та додатку до нього, при цьому 

доповнивши назву законопроекту у його тексті словами «для державної 

підтримки молодіжних організацій»; 
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- законодавчу пропозицію у додатку до законопроекту відобразити у 

бюджетних показниках Міністерства молоді та спорту України (за кодами 

3400000 та 3401000) та за бюджетною програмою «Здійснення заходів державної 
політики з питань молоді та державна підтримка молодіжних та дитячих 

громадських організацій» (за кодом 3401070), із урахуванням змін, прийнятих 

Верховною Радою України до Закону України «Про Державний бюджет 

України на 2013 рію), до розгляду зазначеного законопроекту. 
У разі прийняття даного законопроекту Комітету з питань бюджету разом 

з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України при 

оформленні закону належить внести до з{tконопроекту необхідні редакційні та 

техніко-юридичні уточнення, пов'язані з ухваленим Комітетом рішенням щодо 
цього законопроекту. 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 
внесення зміни до додатка N!! 3 до Закону України «Про Державний бюджет 
України на 2013 рік» (щодо перерозподілу видатків) (реєстр. N!!3197), поданий 
народним депутатом України Тедеєвим Е.С., за результатами розгляду у 

першому читанні прийняти за основу та в цілому як закон з урахуванням таких 

пропозицій: 

- узгодити назву законопроекту у тексті та додатку до нього, при цьому 

доповнивши назву законопроекту у його тексті словами «для державної 

підтримки молодіжних організацій»; 

- законодавчу пропозицію у додатку до законопроекту відобразити у 

бюджетних показниках Міністерства молоді та спорту України (за кодами 

3400000 та 3401 ООО) та за бюджетною програмою «Здійснення заходів державної 
політики з питань молоді та державна підтримка молодіжних та дитячих 
громадських організацій» (за кодом 3401070), із урахуванням змін, прийнятих 

Верховною Радою України до Закону України «Про Державний бюджет 

України на 2013 рік», до розгляду зазначеного законопроекту. 
У разі прийняття даного законопроекту Комітету з питань бюджету разом 

з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України при 

оформленні закону належить внести до законопроекту необхідні редакційні та 

техніко-юридичні уточнення, пов'язані з ухваленим Комітетом рішенням щодо 

цього законопроекту. 

Голосували: «зю) - зо, «прот - О, «утримались» - 1, «не голосували» - 1. 

Голова Комітету Є.Б. ГЄJJлєр 

Секретар Комітету В.В. Шкварилюк: 
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