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ПОРЯДОК ДЕlШИЙ: 

J. Про розгляд законопроектів щодо Їх ВПЛlIВУ ва lІОказВІІКJI бюджету та 
BiДllOBIДBOCТl заковам, що регулюють бюджетні віДНОСІІНИ, згідно З 

РСГJlа~lеIIТОМ Верховної Ради УКРПЇН!І і стпттсю 27 Бюджетного кодексу 

YKpaїНlI. (За CnUCKO.\f) 



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

державного бюджету: 

1) про передачу окремим обласним державним адміністраціям бюджетних 
призначень, передбачених Міністерству фінансів /розпорядження КМУ 

від 02.10.2013 NS! 760-р/ (лист Мінфіну від 11.10.2013 NS! 31-05150-02-2/298~6); 
2) про перерозподіл видатків державного бюджету, передбачених 

Міністерству фінансів, для спрямування місцевим бюджетам на оплату праці 

/розпорядження КМУ від 09.10.2013 NS! 798-р/ (лист Мінфіну від 14.10.2013 
NS! 31-05120-02-2/29921); 

3) про передачу Міністерству освіти і науки бюджетних призначень, 

передбачених Міністерству фінансів /розпорядження КМУ від 26.09.2013 
NS! 755-р/ (лист Міносвіти від 15.10.2013 N!! 1/10-3747); 

4) про перерозподіл видатків державного бюджету, передбачених 
Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Ірозпорядження КМУ 

від 09.10.2013 N!! 785-рl (лист Міносвіти від 22.10.2013 N!! 1110-3829); 
5) про погодження перерозподілу видатків державного бюджету, 

передбачених Міністерству фінансів /розпорядження КМУ від 09.10.2013 
N!! 797-р/ (лист Мінфіну від 22.10.2013 NS! 31-07310-38-2/30676) /включено до 
порядку денного за пропозицією Першого заступника Міністра фінансів 

України Мярковського А.І.! 

3. Про підготовку до другого читання проекту Закону України про 

внесення зміни до статті 22 Закону України «Про Державний бюджету України 
на 2013 рію) (реєстр. N!! 3358). 

4. Про проект Закону України про внесення зміни до Закону України 
«Про Державний бюджет України на 2013 рік» (реєстр. N!! 3234 від 12.09.2013), 
поданий Кабінетом Міністрів У країни. 

5. Про проект Закону України про внесення змін до додатка N!! 3 до 
Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» (реєстр. N!! 3319 
від 26.06.2013), поданий Кабінетом Міністрів України. 

6. Про підготовку до другого читання проекту Закону України про 

внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо коштів від використання 

(реалізації) державної частини виробленої продукції відповідно до угод про 
розподіл продукції) (реєстр. N!! 3295-1). 

7. Про проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про 
Державний бюджет України на 2013 рік» (реєстр. N!! 3453 від 22.10.2013), 
поданий народним депутатом України Гєллєром Є.Б. 

8. Різне. 
- Про орієнтовний розклад засідань Комітету з питань бюджету на 

листопад 2013 року. 

2 



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

ВПЛІІВУ на показники бюджету та відповідності бюджетному законодавству 
МихалЬЧИШlІна 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 пе маlOТЬ впливу на показники бlOджетів, 
у тому числі: 

1.1.1. Проект Закону України про припинення участі України в Єдиному 
економічному просторі (ЄЕП) та про внесення змін до деяких законів України з 

питань міжнародних договорів (реєстр. N!! 3147 від 30.08.2013, народний 
депугат України Терьохін с.А.). 

1.1.2. Проект Закону України про внесення змін до Кримінального 
процесуаJlЬНОГО кодексу України (щодо підтвердження повноважень захисника) 

(реєстр. N!! 3131 від 28.08.2013, народні депутати України Головко В.А., 

Аваков А.Б.). 

1.1.3. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів У країЮI (щодо забезпечення права деяких категорій осіб на судовий 

захист) (реєстр. N!! 3155 від 30.08.2013, народний депутат України Сл юз Т.Я.). 
1.1.4. Проект Закону України !ІрО внесення змін до Закону України 

«Про попереднє ув'язнення» (щодо одержання передач і посилок особами, 

взятими під варту) (реєстр. N!! 3133 від 28.08.2013, народний депутат України 
Слюз Т.Я.). 

1.1.5. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 
«Про статус народного депутата України» (щодо внесення змін до статті 32) 
(реєстр. N!! 2311 а від 18.06.2013, народний депутат України Пинзеник В.М. та 
ін.). 

1.1.6. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про Державний реєстр виборців» (щодо вдосконалення окремих положень) 

(реєстр. N2 2371а від 20.06.2013, народний депутат України Князевич Р.п.). 
1.1.7. Проект Закону України про ратифікацію Угоди між Кабінетом 

Міністрів України та Урядом Італійської Республіки про торговельне 
СУДНОllлавство (реєстр. N!! 0037 від 14.08.2013, Кабінет Міністрів України). 

1.1.8. Проект Закону України про державне регулювання у сфері 

енергетики (реєстр. N!! 3095 від 16.08.2013, Кабінет Міністрів України). 
1.] .9. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і 

ВШІІІСО!( З НІІХ та СllраВЖlІості підпису на документах (реєстр. N!! 3077 
від 14.08.2UI3, Кабінет Міністрів УкраїНІІ). 

1.1.10. Проеп Закону України про внесення змін до Закону Українн 

«11ро благодіііну діяньність та БНD.годіііні організації» (щодо вдосконалеНЮI 
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законодавчого регулювання благодійної діяльності) (реєстр. N2 31 ОО 
від 16.08.2013, Кабінет Міністрів України). 

1.1.11. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо удосконалення процедури виконання судових рішень в 
інтересах дітей (реєстр. N!? 3062 від 09.08.2013, Кабінет Міністрів України). 

1.1. І 2. Проект Закону У країни про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо уточнення підстав для визнання виконавчого документа 

таким, що не підлягає виконанню (реєстр. N~ 3088 від 15.08.2013, Кабінет 
Міністрів України). 

1.1. І 3. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо удосконалення процедури надання побачень ув'язненим та 

особам, взятим під варту (реєстр. N2 3094 від 15.08.2013, народний депутат 
України Слюз т.я.). 

1.1.14. Проект Закону У країни про внесення зміни до статті І 8 Закону 
України «Про рекламу» (щодо розміщення реклами на транспортних засобах) 

(реєстр. N~ 3073 від 13.08.2013, Кабінет Міністрів України). 
1.1.15. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України (щодо забезпечення перебування ув'язнених на відкритому 

повітрі) (реєстр. N!! 3108 від 21.08.2013, народний депутат України Слюз т.я.). 
1.1.16. Проект Закону України про внесення зміни до статті 61 Кодексу 

цивільного захисту України (щодо виконання кримінальних покарань з 

пожежної безпеки) (реєстр. N2 3089 від 15.08.2013, Кабінет Міністрів України). 
1.1.17. Проект Закону України про внесення зміни до статті І І Закону 

України «Про державні нагороди» (щодо встановлення Державної премії 

України імені Богдана Ступки) (peccTp.N23141 від 29.08.2013, Кабінет 
Міністрів України). 

1.1.18. Проект Закону України про внесення зміни до статті 157 
Податкового кодексу України щодо житлових товариств (реєстр. N2 3307 
від 20.09.2013, народні депутати України Симоненко П.М., Кілінкарав с.п.). 

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

України щодо надання інформації про державну реєстрацію прав та їх обтяжень 

з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (реєстр. N2 3305 
від 20.09.2013, Кабінет Міністрів України). 

1. І .20. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 
«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» 

щодо подання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень поштою 

(реєстр. N2 3296 від 19.09.2013, народний депутат України Вознюк Ю.В.). 

І. І .21. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 
«Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської 

діяльності» щодо виключення з переліку документів дозвільного характеру 

погоджених клопотань (реєстр. NQ 3269 від 18.09.2013, народні деп 

України Кунченко о.п., Горохов с.о., Медяник в.ю.). 

1.1.22. Проект Закону УкраїНIІ про внесення змін ДО Закону УкраїШІ 

«Про державну реєстрацію ЮРИДИ'ІШІХ осіб та фізичних осіб - llіДПРlІємців» 
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щодо установчих документів (реєстр. N!! 3270 від 18.09.2013, народні депутати 
України Кунченко ОЛ., Горохов с.о., Медяник В.Ю.). 

1.1.23. Проект Закону України нро внесення змін до Закону України 
«Про статус народного депутата України» (щодо повноважень народного 

депутата України та помічника-консультанта народного депутата України) 

(реєстр. N2 3171 від 03.09.2013, народний депутат України Пінчук АЛ.). 
1.1.24. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про статус народного депутата України» (щодо гарантій діяльності народного 

депутата України та 1І0мічника-консультанта народного депутата України) 

(реєстр. N!! 3171-2 від 16.09.2013, народний депутат України Швайка 1.0.). 
1.1.25. Проект Закону України про внесення змін до статті 17 Закону 

України «Про статус народного депутата України» щодо отримання інформації 

(реєстр. N!! 3274 від 18.09.2013, народні депутати України Мирний О.Б., 

Мірошниченко I.М.). 

1.1.26. Проект Закону У країни про внесення змін до окремих 

законодавчих актів України щодо уточнення порядку розгляду спорів, 

пов'язаних з виБОРЧІІМ процесом (реєстр. N!! 3290 від 19.09.2013, народні 

депутати України Jlевченко М.О., Лук'янов В.Б.). 

1.1.27. Проект Закону України про внесення змін до статті 18 Закону 
України «Про статус народного депутата України (щодо визначення ефірного 

часу)>> (реєстр. N!! 3293 від 19.09.2013, народні депутати України Спіріна І.д., 
Матвєєв В.Г.). 

УХВАЛИЛИ: 

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

бюджетів. 

2. Це рішення надіслати профільним комітетам, відповідальним за 
підготовку законопроектів. 

ГOJlОсувалн: ЮЮ> - одноголосно. 

1.2. 3аконопроекrн, які маlОТЬ вплив на показники бюджетів, 
у ТОМУ '_нелі: 

а) безпосередній 

1.2.1. СЛУХАЛИ: 
ІнФормацію про проект Закону України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів Українн щодо забезпечення захищеності прав споживачів та 
вреJ'УШОВШIНЯ функціонування житлово-комунальної сфери (реєстр. N!! 3117 
від 23.08.2013), поданий народним депутатом України Кужель О.В. 

ВідміТИJ_И: 

ГОіІОВНIІМ з піДI"ОТОВI<ІІ та нопереднього РОЗГJ/ЯДУ заКОIlощюекту є 

Комітет з JllІПlНЬ будіВНlІцтва, J\Іістобудування 1 жIІтJIово-комуна.ны�J-оo 

господарства та рсl"їоналыІїї lІоліТIІКIL. 
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Законопроект, за визначенням автора, спрямовано на запровадження 

дієвого механізму із забезпечення дотримання законодавства, стандартів, 

правил, норм і порядків У сфері житлово-комунального господарства, 

благоустрою населених пунктів та у галузі поховання. 

Запропоновані положення реалізуються шляхом внесення змін до 

Кодексу України про адміністративні правопорушення та до законів України 

«Про місцеве самоврядуванню>, «Про житлово-комунальні послуги», 
«Про благоустрій населених пунктів», «Про поховання та похоронну справу» та 

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

діяльності» в частині встановлення повноважень з контролю та 

відповідальності у відповідних сферах діяльності. 

Зокрема, пропонується наділити повноваженнями з контролю у сфері 

ЖJ\ТЛОВО-КОМУНального господарства, благоустрою населених пунктів та у 

галузі поховання новостворений орган державної влади - житлово-комунальну 

інспекцію та її територіальні органи. При цьому органи житлово-комунальної 

інспекції та сфери їх відповідальності визначаються Президентом України. 

Відтак, фінансове забезпечення створення та подальшого функціонування 

органів житлово-комунальної інспекції потребуватиме додаткових видатків з 

державного бюджету. 

Крім того, змінами до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення (стаття 255 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення) запроваджуються штрафні санкції, за порушення 

законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у відповідних 

сферах. У разі виявлення відповідних праВОllорушень, право складати 

протоколи мають новостворені органи житлово-комунальної інспекції, а справи 

про аДМІНІстративНІ правопорушення розглядаються адміністративними 

комісіями при виконавчих органах міських рад, виконавчі комітети сільських, 

селищних, міських рад тощо. Тому, кошти від сплати штрафних санкцій будуть 

зараховуватись 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. З огляду на 
наведене, може збільшитись доходна частина місцевих бюджетів. 

Однак, всупереч вимогам статті 91 Регламенту Верховної Ради У країни та 
статті 27 Бюджетного кодексу України до законопроекту не надано фінансово
економічних обгрунтувань та пропозицій 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, шо передує плановому, 
вводяться в дію не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим. 

Міністерство фінансів УкраїНІ! не піДТРIШУЄ щmЙllЯТГЯ зпконопроекту, 

зюнпчаЮЧIІ, ЩО ііого реалізація rютребуваТllме збіJlьшення видатків державного 

бюджету, оріСlІтовнпjj обсяг ресурсу, для забезпечення яких, через відсутність 

відповіДНIІХ розрахунків не ВllзнаЧСIІО. 
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УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України вро внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо забезпечення захищеності прав СJlоживачів та 

врегулювання функціонування житлово-комунальної сфери (реєстр. N!! 31 17 
від 23.08.2013), поданий народним депугатом України Кужель О.В., має вплив 
на показники бюджетів (призведе до збільшення видатків державного бюджету 
та може призвести до збільшення дохідної частини місцевих бюджетів за умови 
виявлення відповідних правопорушень). 

У разі JlРИЙНЯТТЯ відповідного закону до 15 ЛИННЯ 2014 року він має 
вводитися в дію не ранішс 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 
ПРllіінSlТТЯ закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

будівництва, містобудування житлово-комунального господарства та 

регіональної політики. 

1.2.2. СЛУXAJШ: 
Інформацію про проект Закону України про Державне бюро розслідувань 

України (реєстр. N!! 3042 від 01.08.2013), поданий народним депугатом України 
Кожем'якіним А.А. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законодавчою пропозицією передбачено створення нового державного 

правоохоронного органу - Державного бюро розслідувань (далі - ДБР), на яке 

ПОЮJaдаються функції з проведення досудового розслідування у підслідних 

йому кримінальних справах, здійснення адміністративного провадження у 
справах, 1І0в'язаних із корупційними правопорушеннями. 

Так, Прикінцевими та Перехідними положеннями законопроекту 

передбачено: 

- угворення ДБР на базі та за рахунок чисельності слідчих управлінь 

системи органів ГІрокуратури, які ліквідуються; 

- зобов'язати Кабінет Міністрів України спільно з Генеральною 

прокуратурою України вередати новоутвореному ДБР адміністративні будівлі, 

траНСlІортні засоби, засоби зв'язку і матеріально-технічного забезпечення, 

озброєння, спеціальні засоби захисту, інше майно та інформаційну базу, що 

закріплені за слідчими управліннями системи органів прокуратури. 

Крім цього, IІроектом закону визначається для слідчих ДБР умови та 

конкретні розміри Оllлати праці, пенсійного забезпечення та інших соціальних 
гарантій, зокрема: 

- ста·пя 53 законопроекту визначає, що заробітна плата слідчого 

складається з 1l0СПДОВОГО окладу, надбавок до нього та премій, передбачеНIІХ 

цим ЗаКОНО~I, а міllіМa.JІьниil розмір посадового ОКJlаду на посаді у ДJ)Р 

встаНОВJlЮЄТЬСЯ нп рівні нс I>Іенше двох розмірів мінімальної заробітної ШJaТИ, 
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максимальний розмір посадового окладу - не може перевищувати І О 

мінімальних розмірів посадового окладу на посаді у ДБР; 

- стаття 54 законопроекту передбачає щомісячне преміювання слідчих 
ДБР (фонд преміювання утворюється у розмірі не менш як І О відсотків 

посадових окладів та економії фонду оплати праці) відповідно до Їх особистого 

внеску в загальні результати роботи та щорічно за результатами оцінювання 

службової діяльності у разі отримання відмінної оцінки - до 1 ОО відсотків 
посадового окладу. 

- статтею 55 законопроекту нередбачено надання 
потребує поліпшення житлових умов, службового 

визначеному Кабінетом Міністрів України; 

слідчому ДБР, ЯКИЙ 

житла в порядку, 

- стаття 56 законопроекту визначає, що пенсія слідчим призначається в 
розмірі 80 відсотків суми їхньої заробітної плати, до якої включаються всі види 
оплати праці, з якої сплачено ЄДИНИЙ внесок на загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування (передбачено, що пенсія слідчому у частині, що не 

перевищує розміру пенсії з солідарної системи, яка обчислюється відповідно до 

Закону У країни «Про загальнообов 'язкове державне пенсійне страхування», 

виплачується за рахунок коштів Пенсійного фонду України, а частина пенсії, 

що перевищує зазначений розмір, фінансується за рахунок коштів державного 

бюджету). 

Крім того, статтею 67 проекту закону передбачено, що майнова та 

моральна шкода, завдана фізичним або юридичним особам незаконними 

рішеннями, діями чи бездіяльністю слідчого під час здійснення ним своїх 

повноважень, відшкодовується за рахунок держави. 

Стаття 69 законопроекту визначає, що 

необхідними матеріальними засобами, технікою, 

держава забезпечує ДБР 

озброєнням, обладнанням, 

іншим майном у тому числі землею для розміщення адміністративних і 

господарських будівель, для провадження службової діяльності Державного 

бюро та його органів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та 

Севастополі. Державне бюро має житловий фонд, може виступати замовником 

будівництва житла. 

Стаття 3 законопроекту передбачає, що дія норм Закону України 

«Про державну службу» поширюється на слідчих та інших працівників 

Державного бюро у частині відносин, не врегульованих цим Законом. 

Міністерство фінансів України в експертному висновку до законопроекту 

зазначає, що незважаючи на те, що створення нового державного 

правоохоронного органу персдбаqається на базі та за рахунок коштів, що 

плануються на утримання слідчих управлінь системи органів прокуратури, 
реалізація положень законопроекту потрсбуватиме додаткових видатків з 
державного бюджету, пов'язаних із: 

- ліквідацією слідчих управлінь системи органів прокуратури та виплату 

їх працівникам Вllхідної допомоГІІ !Ір!! звільненні, пенсійне забезпсчення 

звіЛЬНСlІІlХ осіб тощо; 

- утриманням НОВОГО правоохоронного органу внаслідок запровадження 

JЮІШХ У~ЮВ UIlJШТII І1раці, пснсійного забезпечення та інших соціалЬНIІХ 

гарантііі для слідчих ДБР; 
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- створенням та функціонуванням підроздІЛІВ, що будуть займаТІІСЯ 

організаЦlИНIIМИ питаННЯМIІ діяльносТІ Бюро (наприклад, фінансовими, 
господарськими, інформаційно-аналітичними тощо). 

Тобто, на думку Міністерства фінансів, реалізація положень 
законопроекту у разі його прийняття потребуватиме додаткових видатків 

державного бюджету у 2014 році, обсяг яких неможливо обрахувати за 
відсутності вихідних даних, у тому числі щодо Чllсельності співробітників ДБР. 

Одночасно, Мінфін висловлює зауваження до змісту статей 

законопроекту, зокрема, щодо: 

- визначення у проекті закону для слідчих ДБР умов та конкреТНIІХ 

розміри Оllлати праці, lІенсійного забезпечення та інших соціальних гарантій 
НШ"OJIОШУIOLfИ, шо законами УкраїНIІ «Про оплату праці» (стаття 8) та 
«Про Кабінет Міністрів України» (стаття 20) визначення умов оплати праці 
працівників установ та оргаllізацій, що фінансуються з бюджету, організація 

соціального заХIІСТУ працівників нравоохоронних органів віднесено до 

повноважень Кабінету Міністрів України; 

- поширення на слідчих та інших працівників ДБР дії Закону України 

«Про державну службу» (далі - Закон). Така норма законопроекту не 

підтримується Мінфіном, виходячи з того, що статтею 29 проекту закону 
передбачено присвоєння слідчим ДБР класних чинів, що не узгоджується із 

Законом, а Прикінцевими та Перехідними положеннями законопроекту 

передбачено комплектування посад слідчих ДБР в порядку переатестації з 

числа слідчих системи органів прокуратури, на яких не пощирюється дія 

Закону в новііі рсдакції; 

- Указом Президента України від 06.04.2012 N2252 утворено Комітет з 
питань реформування правоохоронних органів, головними завданнями якого є 

підготовка пропозицій, організація підготовки та розгляд законопроектів, 

проr1Jам, заходів з удосконалення організації та діяльності правоохоронних 

органів України, оптимізації їх системи, структури і чисельності. 

Необхідно зазнаЧИТІІ, що в порушення вимог частини першої статті 27 
Бюджетного кодексу України та частини третьої статті 91 Регламенту 

Всрховної Ради України розробником законопроекту не подано пропозицій 
шодо змін до законодавчих актів України із скорочення витрат бюджету та/або 

джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості 

бюджету. 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-експсртного 

управління АlІарату Верховної Ради України висновок не надійшов. 

l1)(Jji\JIJIJIll: 
І. І lроект Закону Україlll1 lIJЮ ДержаВllе бюро РОЗСJlідувань України 

(реєстр. N'! 3042 від 01.08.2013), поданий народним ДСIlугатом У країни 
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Кожем'якіним А.А., 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 ЛИННЯ 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 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

1.23. СЛУХАЛИ: 
lнформацію про проект Закону У країни про внесення змін до деяких 

законодавчих актів (щодо ідентифікації працівників органів внутрішніх справ 

та присутності спеціальних підрозділів міліції, внутрішніх військ на мирних 

зібраннях) (реєстр.Х2 3048 від 05.08.2013), поданий народними депутатами 
України Оробець Jl.Ю., Москалем г.г. та іншими. 

ВідміТНJlИ: 

Відповідальним за супроводження закононроекту є Комітет з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом пропонується внести зміни до законів УкраїНІ! 

«Про міліцію» та «Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ 

України» в частині забезпечення носіння працівниками органів внутрішніх 

справ рядового і начальницького складу нагрудних з (жетонів) із 

зазначенням прізвища, імені, по-батькові, спеціального звання та органу, в 

якому вони працюють. 

Одночасно, шляхом внесення змін до Кодексу України про 

аДМІНістративні правопорушення за порушення даного зобов'язання 

передбачається адміністративна відповідальність: 

- у вигляді штрафу від 50 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів 
громадян (далі - НМДГ) за перешкоджання працівником органу внутрішніх 

справ рядового і начальницького складу ідентифікувати його особу при 

виконанні службових обов'язків (приховування, пошкодження або відсутність 

нагрудного знаку (жетона), а також позбавлення можливості читати 

інформацію на жетоні, фіксувати й за допомогою технічних засобів тощо); 

- у вигляді штрафу від 300 до 800 нмдг за ті самі дії, а також 

використання масок та інших предметів, що приховують обличчя нрацівників 

міліції під час проведення зборів, мітингів, вуличних походів, демонстрацій та 

інших МИРНИХ зібрань. 

Разом з цим, змінами до вищезазначених законів спеціальні підрозділи 

міліції та внутрішні війська позбавляються можливості бути використаними 

для обмеження чи припинення мирних зібрань. 

Необхідно зазначити, що реалізація норм законопроекту шодо 

обов'язкового носіння працівникам" ОРІ'анів внутрішніх справ рядового і 

начаJlЬНИЦЬКШ'О складу нагрудних знаків (жетонів) потребуватиме додаткових 

Вl!трат державного бюджету на ВlIГОТОВJlення таких жетонів. 
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Разом з тнм, в порушення вимог частини першої статті 27 Бюджетного 
кодексу УкраїНIІ та чаСТIШИ третьої статті 9 І Регламенту Верховної Ради 

України, розробниками законопроекту не подано фінансово-економічного 

обгрунтування ДО законопроекту (включаючи відповідні розрахунки), а також 

пропозиції змін до законодавчих аІпів України шодо скорочення витрат 

бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення 

збалансованості бюджету. Згідно з вимогами частини третьої статті 27 
Бюджетного кодексу України заКОНІ! України або їх окремі положення, які 

ВIJливають на IJокаЗНИКI1 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 ПJJаIIOВНМ. 

Одночасно, виконання норм законопроекту в частині запровадження 

штрафНIІХ санкцій за вищезазначені правопорушення може збільшити доходну 

част!!ну державного бюджету, обсяг таких надходжень залежатиме від кількості 

скоєних правопорушень та санкцій, що застосовуватимуться, про ЩО у 

експертному висновку до даного законопроекту зазначило Міністерство 

фінансів України, IІрll цьому не заперечуючи в межах компетенції ЩОДО 

прийняття такого заКОIІОllроекту. 

На момент розгляду за((О~lОпроекту від Головного науково-експертного 

управління АІІарату Верховної Ради України висновок не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 
І. Проект Закону України IІрО внесення змін до деяких законодавчих 

актів (щодо ідентифікації працівників органів внутрішніх справ та присутності 

спеціaJІЬЮIХ підроздіJIів міліції, внутрішніх військ на мирних зібраннях) 

(реєстр. N!! 3048 від 05.08.2013), поданий народними депутатами України 

Оробець Л.lО., МОСКаІlем Г.г. та іншими народними депутатам!! України, має 

вплив на показники бюджету (збільшуючи витрати державного бюджету). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 20 І 4 року він може 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а 'після 15 ЛI\lI1lЯ 2014 року - не 

раніше І 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 

законодавчого забезпечення IІравоохоронної діяльності. 

1.2.4. СЛУХАЛИ: 
Інформацію І1рО ПроСкт Закону України про внесення зміни до статті ІЗІ 

Закону України «ПРО судоустрій і статус суддів» (ЩОДО стажу роботи судді) 

(реєстр. NQ 3017 від 24.07.20 І 3), поданий народним депутатом України 
Сольваром Р.М. 

ВідміТIIJШ: 

l:3ідпоflідалыІІІ\І за супроводження законопроекту є Комітет з ШІТань 

веРХОflснства права ти IІравосуддя. 

Законодав'юю lIРОl10Зllцісю IІсрсд6ачено ВІІССТІІ l~liHI1 до ста'пі 131 
ЗаКОIlУ УкраїНІ! «llро судоустрііі і статус суддів», яку "РОlIOНУЄТЬСЯ ДОПОВlШТIІ 
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нормою щодо зарахування до стажу роботи на посаді судді стаж роботи на 
посаді прокурора, слідчого, за умови наявності стажу роботи на посаді судді не 

менще десяти років. 

За експертним висновком Міністерства фінансів України реалізація 

вищезазначеної норми законопроекту призведе до необхідності виплати 

збільщеного розміру доплати за вислугу років, а також до розширення кола 
осіб, які можуть претендувати на право відставки з посади судді та отримання 

вихідної допомоги, щомісячного довічного грошового утримання, а відтак до 

додаткових Вllдатків державного бюджету. Проте, на думку Мінфіну, право на 

таку відставку обумовлено специфікою саме суддівської, а не будь-якої іншої 

діяльності; пропозиція щодо зарахування до стажу роботи на посаді судді 

роботу на посаді прокурора, слідчого є необrрунтованою, виходячи із функцій 
та повноважень, lIокладених законами України на таких посадових осіб. 

Міністерство фінансів наголошує на відсутності можливості фінансового 

забеЗllечення законопроекту в поточному бюджетному періоді та вважає його 

прийняття недоцільним. 

Необхідно зазначити, що в порушення вимог 'ІаСТИНИ першої статті 27 
Бюджетного кодексу України та частини третьої статті 9\ Регламенту 

Верховної Ради У країни розробником законопроекту не подано IІРОllОЗllllій 

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

джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості 

бюджету. Крім того, згідно з вимогами частини третьої статті 27 Бюджетного 
кодексу України закони України або Їх окремі положення, які впливають на 

показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або збільшують 

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

На момент розгляду законопроекту від Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України висновок не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

\. Проект Закону України про внесення зміНIІ до статті 1 З 1 Закону 
України «Про судоустрій і статус суддів» (щодо стажу роботи судді) 

(реєстр. NQ ЗО \7 від 24.07.201 З), ноданий народним депутатом України 

Сольваром Р.М., має вплив на показники бюджету (збільшуючи витрати 

державного бюджету). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 ЛИllНЯ 2014 року він може 
вводитися в дію не раніше І сі 'Іня 20 15 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. 

1.2.5. СЛУХАЛИ: 
Інформацію щю проект Закону України про внесення змін до 

крlІміналы�oгоo процесуального кодексу України (щодо проведення ДОIllПУ) 
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(реєстр. Н!! 3037 від 29.07.2013), поданий народним депутатом України 

елюз тя. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

верховенства Ilрава та правосуддя. 

Законодавчою пропозицією передбачено внести зміни до статті 224 
Кримінального процесуального кодексу України та передба'lИТИ обов'язкову 

архівацію матеріалів фотозйомки, аудіо- та відеозапису IІроведення допиту. 

При цьому, відеоматеріали мають бути додатком до протоколу допиту, у 

якому зазначається 1І0сада, прізвище, ім'я та по-батькові осіб, які здійснювали 

технічне забезпсчення та умови його проведення. 

За еКСllертним ВИСIІОВКОі'\1 Міністерства фінансів Українн реалізація 

заКОНОl1роекту у зв'язку із необхідністю створення приміщень та придбання 
обладнання для збсрігання архівних даних, а також утримання додаткової 

чисельності IІрацівників. які забезпечуватимуть облік та зберігання цих даних, 

може lІотребуваТIІ додаткових витрат з державного бюджету, обсяг яких 

розробником не визна'lениЙ. Відсутність даних щодо вартості здійснення 

вищезгаданих заходів позбавляє Мінфін можливості надання конкретного 

розрахунку вели'lИНИ впливу заКОНОllроекту на видаткову частину державного 

бюджету. 

Необхідно зазнаЧИТІІ, що в порушення вимог 'lастини першої статті 27 
Бюджетного кодексу України та 'lастини третьої етатті 91 Регламенту 

Верховної Ради УкраїЮI розробником законопроекту не подано ПРОПОЗИUій 

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

джерел додаТКОВIІХ надходжень бюджету для досягнення збалансованості 

бюджету. Крім того, згідно з вимогами частини третьої статті 27 Бюджетного 
кодексу України закони України або їх окремі положення, які Вllливають на 

lІокаЗНИКIІ 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 Аllарату Верховної Ради України висновок не надійшов. 

УХВAJШJlИ: 
1. Проект Закону України про внесення змін до Кримінального 

процесуального кодексу України (щодо проведення допиту) (реєстр. И!! 3037 
від 29.07.2013), поданий народним депутатом України елюз т.я., має вплив на 
показники бюджету (збільшуючи витрати державного бюджету). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він може 
ВВОДІІТИСЯ 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 UИМ року залежно від часу 
ПРllіішптя ЗШ<ОНУ). 

2. Це рішення надіСJI<lТIІ Комітету Всрховної Ради УКР<lїНIІ з ПlІтаllЬ 

верховенства IІрШза Пlllравосуддя. 
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1.2.6. СЛУХАЛИ: 
Інформацію !ІрО проект Закону України про внесення змін до законів 

України (щодо встановлення додаткових гарантій волевиявлення громадян, які 

знаходяться за межами України) (реєстр. N22145a від 27.05.2013), поданий 
народним депутатом України Ляшком 0.8. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування. 

Законопроектом пропонується внести зміни до законів України 

«Про державний реєстр виборців», «Про вибори народних депутатів України» 

та «Про вибори Президента Українп» в частині удосконалення виборчого 

IІроцесу на закордонних виборчих діЛЬНIІЦЯХ під час проведення виборів 

Президента України та народних депутатів Українн, зокрема: 
- встановлюється положення, що документом, який підтверджує особу та 

громадянство України виборця на виборах депутатів та Президента України є 

картка виборця, яку І\ШЄ право отримати кожний громадянин України в будь

якій закордонній дипломатичній установі України та дія якої поширюється 

лише на територію країни де вона видана, замінює консульський облік і є 
підставою для виключення власника картки з державного реєстру виборців по 

місцю проживання в Україні; 

- картка виборця є підставою для отримання виборчого бюлетеня і може 

бути використана на закордонних виборчих дільницях, а також на спеціальних 

виборчих дільницях, утворених на суднах, що неребувають у плаванні під 

Державним Прапором України, та на полярній станції України; 

- передбачається, що закордонні виборчі дільниці утворюються 

Центральною виборчою комісією при всіх дипломатичних та інших офіційних 

представництвах і консульських установах України за кордоном. 

Реалізація таких положень законопроекту потребуватиме додаткових 

видатків з державного бюджету на забезпечеflНЯ функціонування додатково 

утвореflИХ закордонних виборчих. дільниць та виготовлення реєстраційних 

карток виборців під час проведення виборів Президента України та чергових 

(позачергових) виборів народних депутатів України. 

Однак, до законопроекту не надано фінансово-економічне обгрунтування 

(включаючи відповідні розрахунки) та пропозиції для досягнення 

збапансованості державного бюджету, як визначено частиною першою статті 27 
Бюджетного кодексу У країни та частиною третьою статті 91 Регламенту 

Верховної Ради України. 

Крім того, термін набрання чинності законом не відповідає вимогам 

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

(зменшують надходження бюджету та збільшують витрати бюджету) і 

пrиі1М<tIOТЬСЯ ніСJlЯ 15 ЛШІІІЯ року, ЩО передує llJ1ановому, вводяться в дію не 
раніше початку бюджетного IIсріоду, що настає за плановшl. 
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Міністсрство фінансів України не підтримує проект закону, зазначаючи 
про ііого вплив на видатки державного бюджету, вартісну величину ЯКИХ через 

відсутність відповідних розрахунків не визначено. 
Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

вважає, що за результатами розгляду у першому читанні законопроект доцільно 

відхилити. 

УХВАЛИЛИ: 
1. lІроект Закону У країни про внесення змін до законів У країни 

(щодо встановлення додаткових гарантій волевиявлення громадян, ЯКІ 

знаходяться за межами України) (реєстр. N!! 2І45а від 27.05.2013), поданиj,j 

народним дспутатом України Ляшком О.В., є таким, що має вплив на 

покаЗНIІКIІ бюджсту (lІризведе до збільшення видатків державного бюджету). 

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

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

прийняття закону). 

2. Це рішення надісдати комітету Верховної Ради України з питань 

державного будівництва та місцевого самоврядування. 

1.2.7. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про дозвільну СlІстему у сфері 

поводження із спеціально визначеними видами зброї, бойовими при пасами до 

неї, засобами індивідуального захисту та активної оборони, вибуховими 

матеріалаМIІ ІІРОМІІСЛОВОГО призначення (реєстр. N!! 3066 від 09.08.2013), 
подаНIІЙ Кабінетом Міністрів України. 

ВідміТИJIИ: 

ВідповідалЬНIІМ за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законодавчою пропозицією llередбачено врегулювати правові відносини 

у сфсрі видачі дозволів Ііа поводження З об'єктами дозвільної систеМIІ 

(спеціально визначеними видами зброї. бойовими припасами до неї, засобами 

індивідуального захисту та активної оборони, вибуховими матеріалаМIІ 

промислового призначення), які можуть перебувати у власності або 

користуванні фізичних та юридичних осіб, і здійснення державного контролю у 

цій сфері. 
Міністерство фінансів України IJ експертному висновку до законопроекту 

зазначає, що положення заКОIІОllроекту не впливає на видаткову частину та 

може зменшити доходну частину загального фонду державного бюджету, 
аргументуючи таКllї,і висновок наступним. 

Частиною четвертою стаlї'і 1 О законопроекту передбачено справляння 
IIJШТlI за Вllдачу дозволу, в розмірі та lIОРЯДКУ, встановлених Кабінетом 

Міністрів Українн. 
Рюом з ТНМ, Міllфін зазначає, що у даннН час видача MiHiCTCPCTBOl\1 

ВllугріШllіх Сllрав до:нюлів фіЗII'IІІI1М та IОрlЩIІЧНlIМ особам Ііа поводжеНIІЯ із 
Сllеціально ШІЗJШ'ІСШІМІІ видами зброї, боliовими IIрl!IшсаМI! до неї, засобаМlI 
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індивідуального заХIІСТУ та активної оборони тощо є аДМІНІстративною 
послугою. Відповідно зазначена послуга підпадає пІД ДІЮ Закону 

«Про адміністративні послуги» та зараховується до загального фонду 

державного бюджету згідно пункту 24 частини другої статті 29 Бюджетного 
кодексу України. При цьому, згідно зі статтею 5 Закону України 

«Про адміністративні послуги» пл атН1 сть (безоплатність) надання 

адміністративних послуг, розмір цієї rшати та їх нерелік має встановлюватися 

виключно законом (а не Кабінетом Міністрів України). 

За розрахунками Міністерства фінансів у разі прийняття проекту закону 

та виключення зі складу адміністративних послуг з видачі дозволів на 

придбання, перевезення, зберігання та носіння вогнепальної зброї і боєприпасів 

(інших предметів, ІІа які поширюється дозвільна система), а також на відкриття 

та функціонування об'єктів дозвільної системи, що працюють з Вlrбуховнми 

матеріплами (піротехнічні майстерні тощо), щорічні втрати загального фонду 

державного бюджету можуть скласти 11,6 млн грн (виходячи з фактичних 

обсягів надходжень за 2012 рік), що призведе до необхідності пошуку джерел їх 
покриття для проведення видатків за загальним фондом державного бюджету 

на загальносуспільні потреби. 

Згіднu з узагальнюючим висновком Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України законопроект за результатами 

розгляду в першому читанні може бути ПРИЙНЯТИЙ за основу за умови 

uбов'язкового врахування висловлених зауважень і пропозицій. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про дозвільну систему у сфері поводження із 

спеціально визначеними видами зброї, бойовими припасами до неї, засобами 

індивідуального захисту та активної оборони, вибуховими матеріалами 

промислового призначення (реєстр. Н!! 3066 від 09.08.2013), поданий Кабінетом 
Міністрів України, має вплив на показники бюджету (втрат надходжень 

загального фонду державного бюджету за умови невіднесення до 

адміністративних послуг плати за видачу дозволів на поводження з об'єктами 

дозвільної системи). 

У разі І!РИЙНЯПЯ відповідного закону до 15 лшшя 2014 року він може 
вводитися в дію нс 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 надіслаТIІ Комітету Верховної РаДIІ України з ІІитань 

законодавчого забезпечення ІІравоохоронної діяльності. 

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

України «Про статус і соніальний заХIІСТ громадян, які постраждалІ! внаслідок 

ЧорнобrlЛhСЬКОЇ катастрофи» шодо збереження у ЛЮДИНlI і після їі смерті 

статусу, категорії або інвалідності та f1РIIЧШШОГО зв 'язку З Чорнобильською 

кптпстрофою (реєстр. Н2 2222а від 04.06.2013), 1I0дашrй наРОДНI!М депутатом 
УкраїIІІІ [uнчаРОВIlМ А.д. 

16 



Відмітили: 

Головним з Оllрацювання законопроекту є Комітет з питань екологічної 
поліТІІКИ, ПрllрОДОКОрllстування та ліквідації наслідків Чорнобильської 

катастрофи. 
Законопроектом ПрОIlОНУЄТЬСЯ внести зміни до статей 1 З, 20, 21, 22 та 48 

Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо поширення пільг та компенсацій, 

передбачених цим Законом, на членів сімей, які втратили годувальника 

(неповнолітніх дітей, дружину (чоловіка), опікуна дітей померлого 

громадяmlНа) у разі якщо його статус, категорія або інвалідність пов'язані з 

Чорнобильською катастрофою (у чинній редакції - якщо його смерть пов'язана 

з Чорнобильською катастрофою). 

За висновком Міністерства фінансів України прийняття законопроекту є 

недоціЛЬНIІМ. Міністерство фінансів зазначає, що невизначеність причинного 

зв'язку між смертю Ilільговика та наслідками Чорнобильської катастрофи 

призведе до розширення кола одержувачів та в окремих випадках - до надання 

пільг за Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждал!! внаслідок Чорнобильської катастрофи» без оБІ·рунтованих на те 

підстав, оскільки смерть пільговика може настати з незалежних від 
Чорнобильської катастрофи причин - нешасного випадку, ДТП тощо. Зазначене 

суперечитиме суті Закону, який визначає основні засади соціального захисту 

саме потеРllілих громадян, і як наслідок призведе до нецільового 

використання бюджетних коштів, що є прямим порушенням бюджетного 

законодавства. 

Реалізація положень законопроекту призведе до додаткових 

видатків державного бюджету, які неможливо спрогнозувати з прийнятною 

точністю, оскільки відсутні llоказники для обрахунку законопроекту. 

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

надано фінансово-економічних обгрунтувань до законопроекту (включаючи 
відповідні розрахунки) та IIРОПОЗИЦій змін до законодавчих актів України щодо 

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

На думку Міністерства фінансів України, питання поліпшення 
соціального захисту громадян, у тому чисЛІ І громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, має здійснюватися комплексно, в 

рамках чинного законодавства у сфері соціального та пенсійного 

забезпечення з урахуванням соціально-економічного становища країни та 

фінансових можливостей Державного бюджету України. 

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 надходжеНllЯ бюджету та/або збільшують Вllтрати бюджету) і 

ІІриіімаються IIЇСJlЯ 15 JllШНЯ року, що псредує плановому, вводяться в дію ІІе 
раніше 110'І::ІТКУ 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 доцільно 

направити на доопрацювання. 

УХВАЛИЛИ: 

]. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про статус і соціальний захист ]'ромадян, які постраждалJ\ внаслідок 

Чорнобильської катастрофи» шодо збереження у людини і після 'й смерті 
статусу, категорії або інвалідності та JlРИЧИННОГО зв'язку з Чорнобильською 

катастрофою (реєстр. NQ 2222а від 04.06.2013), поданий народним депутатом 
України Гончаровим А.д., має вплив на показники бюджету (збільшує витрати 

бюджету). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 ЛlШНЯ 2014 року він має 
ВВОДl!Тися в дію не раніше ] січня 20] 5 року, а після ] 5 липня 20 І 4 року - не 

раніше] січня 20 І 6 року (або І січня HacTYIJНOI'o 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. 

1.2.9. СЛYXAJШ: 
Інформацію [[ро проект Закону України про єдині принципи пснсійного 

забезпечення громадян та стипендії працівникам культури, освіти, охорони 

здоров'я, соціального забезпечення та деяким інщим категоріям осіб 

(реєстр. N!! 2250а від 06.06.2013), поданий народними депутатами України 

Денісовою лл., Сенченком А.В., Дубовим О.Ф. та іншими. 

Відмітили: 

Головним з онрацювання законопроекту є Комітет у справах пенсіонерів, 

ветеранів та інвалідів. 

Законопроектом пропонується встановити єдині принципи пенсійного 

забезпечення громадян та визначити умови і порядок встановлення СТИllендій 

окремим категоріям осіб, трудова діяльність яких пов'язана з виконанням 

функцій держави. 

Зокрема, пропонується доповнити статтю 18 Закону України 

«Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» шодо 

встановлення додаткової державної соціальної гарантії - запровадження 

стипендії як щомісячної довічної грошової виплати до пенсії. 

У зв'язку з цим, пропонується з І січня 2014 року для осіб, які вперше, 
починаючи з цієї дати будуть прийняті (IJризначені) на посади наукових 

(науково-педагогічних) працівників, державних службовців, IІрацівників 

ДИlJЛоматичної служби, працівників Національного банку, прокурорів 

(СllіЛЧІІХ), органів місцевого сзмонрядування, працівників засuбів масової 
інформації, заправадrгГІІ здіііснення пенсійного забезпечеНJ[Я на загальнrrх 

підставах віJLIlовідно до Закону У країни «[Іро заl"альнообов' язковс дср)кавне 

ПСllсіjіне страхувапня». 
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Водночас, додатково до пенсій на загальних підставах зазначеннм особам, 
а також працівникам державних та комунальних закладів освіти, охорони 

здоров'я, соціального забезпечсння, культури, що фінансуються за рахунок 

бюджетних коштів, за наявності необхідного страхового стажу роботи та за 

умови !1рl!Ішнення роботи на цих посадах, пропонується встановити стипендію 

у розмірі 40 відсотків від прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які 
втраТНJlИ lIрацсздатність, незалежно від розміру одержуваної особою ІІенсії, а 

також незалсжно від розміру одержуваного нею заробітку (доходу) після 

ПРИІІинення роБОТ'-I, на посадах, які дають право на одержання стипендії. 

Розмір стипендії "ропонується збільшувати на 2 відсотки за кожний 

ПОВНllіі рік такої роботи І!Онад 1 О років, але не більше 1 ОО відсотків. 
Встановлення та Вllплату стипендій згідно з цим законом ПрОПОНУЄТЬСЯ 

здіііСlІюватн органам, що llризначають пенсії, а виплачувати стипендію 

!Іередбачається за рахунок коштів Державного бюджету України. 

Міністерство фінансів України вважає прийняття законопроекту 

недоцільним та зазначає, що право на lIенсійне забезпечення наукових (науково

псдагогіЧНIІХ) нрацівників, державних службовців, працівників дипломатичної 

служби, працівників Національного банку, прокурорів (слідчих), органів 

MiCUCBOI"O самоврядування, працівників засобів масової інформації 
регулюються нормами відповідних спеціальних законодавчих актів України, 

якими встановлено осоБШIВИЙ ПОРЯДОК пенсійного забезпечення вказаних 

категорій осіб з урахуванням їх IІравового статусу, професійних обов'язків, 

підвишсних вимог до дисципліни, певних обмежень тощо. 

Слід зазначити, що державні службовці та інші одержувачі пенсій за 

спеціальними законами СlIлачують внески до Пенсійного фонду України у 

підвищеному розмірі - 6, І % від заробітної плати, в той час, як для 

одержувачів пенсій на загальних підставах розмір таких внесків складає 3,6 %. 
Крім того, зауважено, що у разі прийняття запропонованих змін особи, які 

вперше, ПОЧlІнаючи з 1 січня 2014 року будуть прийняті (призначені, 

обрані) на посади, зокрема, державних службовців, наУКОВІІХ (науково

педагогіЧНIІХ), дипломатичних працівників, прокурорів (слідчих), будуть 

знаходитись в нерівних умовах з особами, які до І січня 2014 року вже 
працювали на зазначеНІІХ посадах. Зазначене суперечить статті 22 КОНСТIІТУI(їі 
України, віДІІовідно до якої пр" прийнятті НОвих законів або внесенні змін 

до ЧlІllНИХ законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і 

свобод. 

Також, заКОНОІІроектом не передбачсно норми щодо скасування 

порядку ПРllЗначення lІенсlИ в таких снеціальних законах, як «Про Кабінет 

Міністрів України», «Про статус народного депутата УкраїНИ», «Про статус 

судів», «Про судову еКСlIертизу», та Митному кодексі України. 

Рсалізація положень заКОНОlIроекту потребуватиме додаткових видатків 

бюджету Пснеіііноl'O фонду YKpaїНlI і, як наслідок, додаткових в"датків 

ДСРЖalНЮГО бюджету на ІЮКР"ПЯ дефіЦIІТУ цьоІ"О фонду, обсяг ЯКІІХ flСМОЖJIlIВО 

СПрОIїІОзуваТIІ через IІСВlІзна'Іенісп, ВlІхіДIІІІХ даНІІХ. 

13іДlІовіJlIIО дО 13ШЮГ стзтгі 27 Бюджетного кодексу УкраїlIlІ та СПl1ті 9\ 
РСlлаJl,IІ:IІТУ 13срховної Ради УкраїНІ! ДО законопроектів, що мають ВПЛIIВ на 
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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. 

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 Вlпрати 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 

вважає. що за результатами розгляду в першому читанні законопроект доцільно 

відхилити. 

УХВАЛИЛИ: 
1. Проект Закону України про єдині принципи пенсійного забезпечення 

громадян та стипендії працівникам культури, освіти, охорони здоров'я, 

соціального забезпечення та деяким іншим категоріям осіб (реєстр. N!! 2250а 
від 06.06.2013), поданий народними дспутатами України Денісовою Л.Л., 

Сенченком А.В., Дубовим О.Ф. та іншими, має вплив на показники бюджету 

(збільшуючи витрати 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 раніще 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 
раніше 1 січня 2016 року (або 1 січня HacТY1lHOrO за цим року залежно від часу 
прийняття закону). 

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

1.2.10. СДУХАJШ: 
Інформацію IІрО проект Закону України про внесення змін до Закону 

України «Про державні нагороди України» (щодо запровадження звання 

«почесний багатодітний батько» та визначення окремих понять) 

(реєстр. N!! 2277а від 10.06.2013), поданий народними депутатами України 

Кальцевим С.Ф., Дудкою 0.1. 

Відмітили: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет з питань державного 

будівництва та місцевого самоврядування. 

Законопроектом передбачається розширити перелік державних нагород, 

встановивши нову відзнаку для батьків багатодітних сімей - почесне звання 

«Почесний багатодітний батько». 

Крім того, законопроектом пропонується встановити ВIІМОПі щодо осіб, ЯI<IІМ 

пrllСВОЮЮЛ,СЯ звання «Мати-героїня» (жіНКIІ. які виховалll до ВОСЬJ\.lІІрі'IНОГО віку 

П'ЯТЬОХ і більшс дітсЙ. У тому 'шслі УСlllювлеНIІХ, СТlJОРIІЛИ СПРIІЯТЛIІRі УМОВІІ дЛЯ 
rЮ1ЩІТКУ їх ТВОРЧІІХ здібностсЙ. здобупя освіТІІ. формування BIICOКlIX ДУХОВНІ!Х і 
моральних якостсіі) та «Почссний багатодітниіі батько» (чоловіки, які ІIllХОВШIlI 
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до восьмирічного віку lІ'ятьох і більше дітей. у тому числі усиновлених, 
IlроживаЮLlИ безперервно з ними разом з моменту народження (усиновлення), 

а також створили Сllриятливі умови розвитку Їх творчих здібностей, здобуття 
освіти, формування високих духовних і моральних якостей). 

Міністерство фінансів Українн вважає прийняття законопроекту 

недоцільним, зазначивши при цьому, що на даний 'Іас відповідно до Указу 

Президента України від 25 грудня 2007 року N21254/2007, починаючи з 

2008 року, засновано одноразову винагороду жінкам, яким присвоєно почесне 
звання Українн «Мати-героїня» в розмірі десяти прожиткових MiHiM)'I'vliB для 

працездатних осіб, встановленого на 1 січня року, в якому їі призначено. 

У Державному бюджеті України такі виплати передбачаються щороку, починаючи 

з 2008 року. 
У разі прийняття законопроекту з метою дотримання рівних прав і 

можливостсй жінок і чоловіків постане питання заJlровадження віДl10відної 

одноразової винагороди і для чоловіків, яким присвоєно почесне звання 

«Почесний багатодітний батько», ЩО потребуватиме додатково 

1,6 млрд гривень (в умовах 201З року). 
Крім того, відповідно до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги 

перед Україною» матерям, які наРОДИЛIl п'ятеро і більше дітей та виховали їх 

до шестирічного віку, враховуючи ДІТей, усиновлених в установленому 

законодавством порядку, встановлюються пенсії за особливі заслуги, як 

надбавка до розміру пенсії, на яку має право особа згідно з законом, в розмірі 

від З5 дО 40 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які 

втратили працездатність. За умови РОЗlІовсюдження дії Закону України 

«Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» на багатодітних чоловіків, 

обсяг додаткових витрат на пенсійне забезнечення цих осіб становитиме 

щорічно понад 600 млн гривень. 
Також потребуватиме коштів забезпечення виготовлення нагрудних 

знаків та посвіДLlСНЬ для 1I0чесного звання «Почесний багатодітний батько». За 

розрахунками Міністерства фінансів додаткова потреба на такі заходи 

становитиме майже зо млн гривень, які в Державному бюджеті України на 

20 ІЗ рік не lІередба<lені. 
Загалом Міністерство фінансів зазначає, що реалізація законопроекту 

потребуватиме додаткового Вllділення з державного бюджету понад 

2,2 млрд гривень, у тому числі у 20 ІЗ році - майже 1 млрд гривень. 
Наголошено, шо у державному бюджеті на 201З рік кошти для проведення 

зазначених заходів не передбачені. 

ВСУllереч вимогам статті 27 Бюджетного кодексу України та статті 91 
Регламенту Верховної Ради України суб'єктами законодавчої ініціативи не 

надано фінансово-економічних обrрунтувань до законопроекту (включаючи 

відповідні розрахунки) та пропозицій змін до законодавчих актів України ЩОДО 

еКЩ)О'lСIІНЯ ВlІтрат бюджету таlабо джерел додаткових надходжень бюджету 

для ДОС51ГНСIІIІЯ збалаllСОВalюсті бюджсту. 

Тсрмін набраllНЯ чинності. ВIІЗllaчений у заКОНОIJроскті, не відповідає 
чаСТllні третііі етапі 27 Бюджетного КОДСl(СУ Україlт, якою передбачсно. що 
З<ll(Оl1l1 УкраїНІ! або ЇХ окремі 1І0JIОЖСННЯ, які ВlIJшвають на покаЗНИКIl бюджету 
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(зменшують надходження бюджету та/або збільшують витрати бюджету) і 

приймаються після 15 липня року, що передує плановому. вводяться в дію не 
раніше 110чатку бюджетного періоду, що настає за плановим. 

Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної 

Ради України на даний час не надійшов. 

УХВAJІИJШ: 

І. Проект Закону У країни про внесення змін до Закону У країН/І 

«Про державні нагороди України» (щодо запровадження звання «почеСllllіі 

багатодітний батько» та визначення окремих понять) (реєстр. N!! 2277а 
від 10.06.2013), поданий народними депутатами України КальцеВIІМ с.Ф., 

Дудкою 0.1., 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 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 

державного будівництва та місцевого самоврядування. 

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

України «Про державні нагороди України» (щодо присвоєння почесних звань) 

(реєстр. N!! 2277а-1 від 13.06.2013), поданий народним депутатом України 
Дерев'янком Ю.Б. 

Відмітили: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет з питань державного 

будівництва та місцевого самоврядування. 

Законопроектом передбачається встановити з 1 січня 2014 року нову 
відзнаку для батьків багатодітних сімей - почесне звання «Батько-герой», 

встановивши вимоги щодо осіб, яким присвоюються звання «Мати-героїня» (мати, 

що виховала п'ятьох і більше дітей, що досягли восьмирічного віку, У тому числі 

усиновлених) та «Батько-герой» (батько, що самостійно виховав п'ятьох і більше 

дітей, що ДОСЯГЛИ восьмирічного віку, у тому числі усиновлених). Крім того, 

УТОЧНЮЄТІ)СЯ норЯДОК роботи Комісії державних нагород та геральдики щодо 
розгляду нагородних листів та відповідних документів. 

Міністерство фінансів України не підтримує прийняття законопроекту, 

зазначивши, що реалізація законопроекту потребуватиме додаТКОВIІХ видатків 

на виплату пенсії за особливі заслуги перед Україною, одноразової допомоги 

та на виготовлення нагрудних знаків та відповідних посвідчень для осіб, 

удостоєних ночесного звання «Батько-герой». 

Слід зазначити, що на даний час відповідно до Указу Президента 

УкраїНІ! від 25 грудня 2007 року NQ 1254/2007, ПОЧlІнаючи з 2008 року, засновано 
одноразову ВlІнагороду жінкам, ЯКИМ НРІІСВОЄНО !ЮЧССНС звання України «МаТIІ

гсроїшm 13 розмірі деСЯТІ! IIJJOЖІІТКОВІІХ мініМУl\lів для IІрю(еЗЩПIШХ осіб, 

ВСТaJIОВЛСIЮI'О на І січня року, в якому ·й Пj1юна'lСНО. У Державному бюджеті 

УкраїНІ! такі ВllплаТI! псрсдба'шються щороку, ПОЧІІІШЮЧІІ з 2008 року. 
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Уразі приііняття заКОIІОllроекту з мстою дотримання рівних прав 
МОЖЛI1ВОСТСЙ жінок і чоловіків ностане питання запровадження відповідної 

одноразової Вl1нагороди і для чоловіків, яким присвоєно почесне звання 

«Почесний багатодітний батько», ЩО потребуватиме додатково 

1,6 МЛРД гривень (в умовах 2013 року). 
Крім того, віДllовідно до Закону України «Про пенсії за особливі заСЛУТIІ 

перед Україною» матерям, які народили п'ятеро і більше дітей та виховали їх 

до шестирічного віку, враховуючи дітей, усиновлених в установленому 

законодавством порядку, встановлюються пенсії за особливі заслуги, як 

надбавка до розміру пенсії, на яку має право особа згідно з законом, в розмірі 

від 35 до 40 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які 

втраТИЛIІ працездатність. За умови розповсюдження дії Закону України 

«Про Ilенсії за особливі заслути перед Україною» на багатодітних чоловіків, 

обсяг додаткових витрат на пенсійне забезпечення цих осіб становитиме 

шорічно понад 600 млн гривень. 
Також 1l0требуватиме коштів забезпечення виготовлення нагрудних 

знаків та посвідчень для ПО'lесного звання «Почесний багатодітний батько». 

За розрахунками Міністерства фінансів додаткова потреба на такі захода 

становитиме майже 30 млн гривень, які в Державному бюджеті України на 

2013 рік не передбачені. 
Загалом Міністерство фінансів зазначає, ЩО реалізація заКОНОlIроекту 

потребуватиме додаткового виділення з державного бюджету понад 

2,2 млрд гривень, у тому числі у 2013 році - майже І млрд гривень. 

Всупереч вимогам статті 27 Бюджетного кодексу У країни та статті 91 
Регламенту Верховної Ради України суб'єктами законодавчої ініціативи не 

надано фінансово-економічних обгрунтувань до законопроекту (включаючи 

відповідні розрахунки) та IІропозицій змін до законодавчих актів України ЩОДО 

скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету 

для досягнення збалансованості бюджету. 

Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної 

Ради України на даний час не надійшов. 

УХВAJШЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до Закону УкраїЮI 

«Про державні нагороди УкраїНIШ (шодо присвоєння почесних звань) 

(реєстр. N~ 2277а-1 від 13.06.2013), поданий народним депутатом України 

Дерев'янком 10.5., має ВІІЛИВ на показники бюджету (збільшує витрати 

бюджету). 

У разі ПРНЙНЯТГЯ відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 
ВВОДlПИСЯ 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 
прніінятгя закону). 

2. Це рішення надіслаТІІ Комітету Верховної Ради України з питань 

державного будівництва та !\!ісцевого самоврядування. 
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1.2.12. СЛУХАЛИ: 
ІнФормацію про проект Закону України про внесення змін до Закону 

України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів 

людині» (щодо взяття гомотрансплантатів у живих донорів та померлих осіб) 
(реєстр. N2 2286а вІД 11.06.2013), поданий народним депутатом У країни 

Гелевеєм 0.1. 

Відмітили: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет з питань охорони 

здоров'я. 

Законопроектом пропонується внести зміНІ! до Закону УкраїНІ! 
«Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині», якими 

удосконалюються організаційні засади державного регулювання діяльності, 

пов 'язаllОЇ з трансплантацією, зокрема, щодо взяття анатомічних матеріалів для 

донорства у померлих осіб. 

Крім того, І1ередбачається створення та забезпечення функціонування 
реєстру згоди або незгоди осіб стати донорами анатомічних матеріалів після 

настання смерті. 
За експертним висновком Міністерства фінансів України прнйнятгя 

законо[[роекту є недоцільним, зазначається, що прийняття законопроекту 

І10требуватиме додаткових видатків бюджету, зокрема, на створення та 

забезпечення функціонування реєстру згоди або незгоди осіб стати донорами 

анатомічних матеріалів після настання смерті. Вартісну оцінку впливу на 

показники бюджету неможливо здійснити через відсутність вихідних параметрів 

та необхідних обгрунтувань розробника. 

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 

IІриймаються після 15 липня року, що lІередує 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 ве надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

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

«Про трансплантацію органів та іншнх анатоміЧНІІХ матеріалів ЛЮДІІНі» (щодо 

взяпя І'О~I()ТраНСПJlаllТатів у ЖlНШХ донорів та І10МСрЛИХ осіб) (реєстр. N~ 2286з 

від 11.06.2(13), ІюдаШІіі наРОДНІІМ депутатом УкраїНІ! ГеJlCвеЄ~1 0.1., I\ІаЄ ВПJIIlВ 
на ПОКЮІІИЮІ бюджету (потребуватиме lJIпрат державного бюджету). 
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Уразі приіінятгя відповідного закону до І 5 липня 20 І 4 року він має 
ввоДlПИСЯ в дію не раніше І січня 2015 року, а після І 5 липня 20 І 4 року - не 

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

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

охорони здоров' я. 

1.2.13. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до стапі 54 

Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, яКІ постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофн» (реєстр. N!! 2489а від 03.07.2013), 
поданий народним деIlутатом України Кальченком В.М. 

Відмітили: 

Головним з Оllрацювання законопроекту є Комітет з питань екологічної 

політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської 

катастроф І!. 

3аКОНОIlроектом І1РО[IОНУЄТЬСЯ з 1 липня 2014 року відновити дію 

положень стапі 54 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, 

які постраждаЛІ! внаслідок Чорнобильської катастрофи» в редакції, що діяла до 

28 грудня 2007 року, якою передбачалося, що в усіх випадках розміри пенсій 
для інвалідів щодо яких встановлено зв 'язок з Чорнобильською катастрофою, 

не можуть бути нижчими: по 1 групі інвалідності - 10 мінімальних пенсій за 
віком (3 1 січня 2013 року це сmаНОВ1ШlЬ - 8.940 гривень); по 11 групі 

інвалідності - 8 мінімальних пенсій за віком (3 1 січня 2013 року - 7.152 грив}/і); 
по ІІІ групі інвалідності - 6 мінімальних пенсій за віком (3 1 січня 2()13 року-
5.364 гр//в//і); дітям-інвалідам - 3 мінімальних пенсій за віком (3 1 січня 
2013 року- 2.682 ::риВIlі). 

Слід зазначити, що Законом України «Про Державний бюджет України 

на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» 

від 28.12.2007 NQ 107-УІ (підпункт 15 пункту 28 розділу ІІ) було внесено зміни 
до статгі 54 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо встановлення 

мінім,шьних розмірів пенсій за категоріями інва.Jlідів та у відсотках (від 7() до 
220 відсотків) до прожиткового мінімуму для осіб, які втраТI\ЛИ працездатність, 
та віДІІовідно до Рішення Конституційного Суду України від 22 травня 

2008 року N2 І О-рп/2008 є такими, що втратили чинність. 

На даний час соціальні виплати окремим категоріям громадян, у тому 

числі особам, які ІІостраждали внаслідок аварії на ЧорнобllЛЬСЬКОЇ АЕС, 

здійснюються в розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, який має 
право Їх збільшувати, виходячи з наявного фінансового рссурсу на відповідний 

рік. Так, 110становою Кабінету Міністрів УкраїНІ! від 23. І І .20 І І N2 12 І О 
«Про піДШIЩСIІШI ріІШЯ соціaJ1ЬНОI'О заХllСТУ громаДНIІ, які постраждали 

1ЗІІ<lслідок Чuрнобш[ьської катастрофІІ» встановлсно ~lіl!іJ\JaЛЬНllіі розмір [IСllсїі 
ДШІ lЗіДllовідної категорії осіб: 1 ['РУПl[ шшшіДlІості - 150 відсотків 

ПРОЖIІТКОВОj-О міllімуму ДЛЯ осіб, ЯКІ втраТI!JШ працездатність (3 1 січня 

25 



2013 року це становить - І.34І грн); П групи інвалідності відповідно 

125 відсотків (або 1.117,5 грн); III групи інвалідності - 110 відсотків 

(або 983,4 грн); дітям-інвалідам - І ОО відсотків (або 894 гривні). 
За висновком Міністерства фінансів України прийняття законопроекту є 

недоцільним та потребуватиме додаткових видатків державного бюджету 

України. Крім того, враховуючи обмеженість доходної частини державного 

бюджету, а також необхідність забезпечення своєчасним та в повному обсязі 

фінансуванням уже прийнятих рішень, Міністерство фінансів вважає. що 

підвищення пенсійних виплат, які вимагають збільшення видатків бюджету, 

потребує виваженого підходу на основі обов'язкового врахування фінансових 

можливостей держави. 

Відповідно до фінансово-економічного обгрунтування до законопроекту 

за розрахунками автора реалізація положень законопроекту потребуватиме 
додаткових видатків з державного бюджету у розмірі 3,3 млрд гривень на 
II півріччя 2014 року та 6,6 млрд гривень ІІа 2015 рік. 

Проте, всупереч вимогам статті 91 Регламенту Верховної Ради УкраїНІ! та 
статті 27 Бюджетного кодексу України не надано 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 законопроект потребує доопрацювання з урахуванням висловлених 

ним зауважень та нропозиціЙ. 

УХВAJШЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до статті 54 Закону України 
«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи» (реєстр. N!! 2489а від 03.07.2013), поданий 

народним денутатом України Кальченком В.М., має вплив на показники 

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

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків 

Чорнобильської катастрофи. 

1.2.14. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до статті 59 

Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, ЯКІ постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи» (реєстр. N!! 2409а від 21.06.2013), 
поданий народним депутатом України Кальченком В.М. 

ВїдміТНJIII: 

rOJJOBHIIM З опрацювання заКОIJОIJРОСI<ТУ f 

1І0ліТІІЮI, П}1"рожжор"стування та ліквідації 
катастрофи. 
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Законопроектом шляхом внесення ЗМІН до статті 59 Закону У країни 

«Про статус і соціалЬНIІЙ захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи)} пропонується з І липня 2014 року збільшити 
розмір пенсії за вислугу років військовослужбовцям, які брали участь у 

ліквідації наслідків на Чорнобильській АЕС l1ід час проходження служби і 

віднесені до категорії І, - на І О відсотків, а віднесеним до категорій 2 та 3 - на 

5 відсотків відповідних сум грошового забезпечення. 
За висновком Міністсрства фінансів України прийняття законопроекту є 

недоцільним та потребуватиме додаткових видатків державного бюджету 

України. Водночас, Міністерство фінансів зазначає, що на виконання 

соціальних ініціатив Президента України у 2012 році та з І січня 2013 року 
було здійснено підвищення розмірів ІІенсій, призначених відповідно до Закону 

України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та 

деяких іНШІІХ осіб». Додаткові видатки на зазначену мету було враховано у 

Державному бюджеті України на відповідний рік. 

Крім того, враховуючи обмеженість доходної частини державного 

бюджету, а також необхідність забезпечення своєчасним та в ІІОВНОМУ обсязі 
фінансуванням уже ПРИЙНЯТИХ рішень, Міністерство фінансів вважає, що 

внесення змін до законодавства, які вимагають збільшення видатків бюджету, 

1l0требує ВlІваженого підходу на основі обов'язкового врахування фінансових 

МОЖЛlІвостей держави. 

Відповідно до фінансово-економічного обrрунтування до законопроекту 

за розрахунками автора додаткові видатки з державного бюджету на реалізацію 

законопроекту складуть близько 27, І млн гривень на рік. Проте, всупереч 

вимогам статті 91 Регламенту Верховної Ради України та статті 27 Бюджетного 
кодексу України не надано пропозицій змін до законодав'lИХ 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 ІІоложення, які впливають на показники бюджету 

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

нриіімаЮТI>СЯ після 15 липня року, що персдує плановому, вводяться в дію не 
раніше початку бюджетного періоду, що настає за ІІлановим. 

Головне науково-скспсртне управління Апарату Верховної Ради України 

вважає, що за результатами розгляду в першому читанні законопроект доцільно 

направити на доопрацювання. 

УХВАЛИЛИ: 
І. Проект Закону України про внесен ін до статті 59 Закону УкраїНІ! 

«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи» (реєстр. N5! 2409а від 21.06.2013), поданий 

IІПjJOЮIІIМ JteIlY)",IТOM УкраїНІ! Кальченком В.М., має ВІІЛІІВ на lIокаЗНIІКИ 

БЮДіКету (збіJlЬШ у'( I.І11траПI JtСI))ЮIl.lIIOГО бюджсту). 

У рюі І JjJНЙIІЯПЯ піДlІоніДIЮГО закону до 15 ЛlIІIЮI 2014 року ві!! має 

IJВОДlIТІIСЯ в дію ІІС раllішс 1 сіЧllЯ 2()15 РОКУ, а після 15 ШШІІЯ 2014 року - не 
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ранішс 1 січня 2016 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу 
прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків 
Чорнобильської катастрофи. 

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

України «Про відпустки» щодо надання оплачуваної соціальної відПУСТКИ 

батькові новонародженої дитини (реєстр. N!! 2415а від 21.06.2013), поданий 
народним депутатом України Вознюком Ю.В. 

ВjдміТИJlН: 

Головним З опрацювання законопроекту є Комітет з питань соціальної 

політики та IІраці. 

Законопроектом пропонується надавати оплачувану відпустку тривалістю 

чотирнадцять календарних днів батькові новонародженої дитиНІ! за рахунок 

коштів підприємств, призначених на оплату праці, або за рахунок коштів 

фізичної особи, в якої працюють за трудовим договором праціВНIІК!!. 

Водночас, пропонується ВИКЛЮЧИТИ норму щодо надання BiJLllYCTK!I 

тривалістю 14 календарних днів чоловікові, дружина якого перебуває у 

післяпологовій відпустці, без збереження заробітної плати. 

Міністерство фінансів України зазначає, що реалізація положень 

законопроекту потребуватиме додаткових видатків державного та місцевих 

бюджетів на оплату бюджетними установами відпустки батькові у зв'язку з 

народженням дитини та не \lідтримує прийняття цього законопроекту. 

Наголошено, що в державному та місцевих бюджетах на 2013 рік КОШТ!! на 
такі ВИ!lлати не !lередбачені. 

Водночас, Міністерство фінансів зазначає, що відповідно до статті І О 

Закону України «Про відпустки» чоловіки, дружини яких перебувають у 

післяпологовій відпустці, мають ІІраво на щорічну оплачувану відпустку повної 

тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у першій 

рік роботи на даному підrrриємстві. 

Всупереч вимогам статті 91 Регламенту Верховної Ради України та 

статті 27 Бюджетного кодексу України суб'єктом законодавчої ініціапrВIl 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 етапі 27 Бюджетного кодексу України, якою передбачено, що 
заКОНІ! УкраїНІ! або Їх окремі положення, які впливають на І10казНИКIІ бюджету 

(зменшують надходження бюджету та/або збільшують витраТІ! бюJtжету) і 

ПРllilмшотьсн після 15 JП!ПІІЯ року, що !Іередує IIJIПНОВОМУ, вводяться В дію !Іе 
раніше початку бюджетного IІсріоду, що настає за ПJlаIlО13IІМ. 
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Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради Українн 

вважає, що за результатом розгляду у перщому читанні заКОНОllроект доцільно 

направити на доопрацювання. 

УХВAJШЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

(Про віДllУСТКИ» щодо надання оплачуваної соціальної відпустки батькові 
новонародженої дитини (реєстр. N~ 2415а від 21.06.2013), поданий народним 
депутатом України Вознюком Ю.В., має вплив на показники бюджету 

(збільшує витрати державного та місцевих бюджетів). 

У разі ІІРИЙНЯТТЯ відповідного закону до 15 Лlшня 2014 року він має 
вводlIТИСЯ в дію не раніше 1 січня 2015 року, а Ilісля 15 липня 2014 року - не 

раніше 1 сіL]Ю] 2016 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу 
приilняття закону). 

2. Це рішення надіслаТIІ Комітету Верховної Ради України з питань 

соціальної політики та праці. 

1.2.16. СЛУХАЛИ: 
Інформацію "ро IІроект Закону України про внесення змін до Закону 

України «Про соціальні ІІОСЛУПJ» (щодо соціальних гарантій осіб, що надають 

соціальні lIОСЛУГИ) (реєстр. N!! 2451а від 02.07.2013), поданий народним 
депутатом України Дирівим А.Б. 

ВЇДміТИJJИ: 

ГОЛОВНИМ з опрацювання законопроекту є Комітет у справах пенсіонерів, 

ветеранів та інвалідів. 

Законопроектом пропонується ДОIIOВНИТИ статтю 11 Закону України 

«Про соціальні послуги» нормами щодо передбачення з 1 січня 2014 року для 
осіб, що надають соціальні послуги, права на виплату надбавок за ВИСЛУГУ років 
у розмірах: lІонад 3 роки - 10 відсотків, lІонад 10 років - 20 відсотків, lІонад 
20 років - 30 відсотків (m//1/GlІlІЯ врегульовано Чl/ННlI.І'.I законодавством); 

на надання щорічної грошової винагороди в розмірі одного посадового окладу 

(ставки заробітної IlJШТI1) за сумлінну працю, зразкове виконання службових 

0601:1' язків (не передбачено ЧllННlI.І'.! зако//одавсmво.IІ); на виплату допомоги в 

розмірі місячного 110садового окладу (ставки заробітної IlJlати) на оздоровлення 

I!рН наданні щорічної віДI!УСТКИ (питання врег)mьовано '/UHНlL1I 

законодавством); одержання доплати в розмірі 25 відсотків щомісячно від 

посадового окладу (ставки заробітної плати) за роботу в дсржавних і 

комунальних установах соціального захисту, розташованих у сільській 

місцевості та селищах міського типу (І/е nередбаче1l0 Чll1lНZЩ заКОllодавсmвол/). 

Прикінцевими lІоложеннями до законопроекту Кабінету Міністрів 

УкраїНIІ доручається врахувати положення цього Закону при розробці ІІроекту 

закону !ІрО )J.ержаВIІІІЙ бюджст У країНIІ на 2О 14 рік. 
Оlід ],lЗIIUЧ І ІТІ І, що відповідно до стапі 8 Закону УкраїНІ! «Про оплату 

прані» та етапі 21 Закону УкраїНІ! «Про Кабіl!ет Міністрів YKpaїНl!» YI\ItJBII 

OIlJlaTIr ПРПLlі лрuціВlІнкіu бlОДіКСТНllХ установ НИЗllа[lаIОТЬСЯ [(абінеТОl\1 

1'vlilliCTpill УкраїШI. 
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Умови оплати праці працівників бюджетних установ визначені 
постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 NQ 1298 «Про оплату 
праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з 

оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей 

бюджетної сфери». 

Встановлення щомісячних доплат за роботу в закладах, розташованих у 

сільській місцевості та селищах міського типу, по суті суперечить економічним, 

правовим та організацlИНИМ засадам оплати праці, визначеним Законом 

Українн «Про оплату праці». Відповідно до статті 1 зазначеного Закону 
заробітна плата виплачується працівникові за виконану роботу і розмір її 

залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових 

якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності 

підприємств. Тобто, Законом не передбачено встановлення розміру оплаТІ! 

І1раці І1раціВНlІкам в залежності від місця розташування закладу, устаНОВІ! чи 

організації у міській або у сільській місцевості. 

За експертним висновком Міністерства фінансів У країни прийняття 

заКОНОllроекту є недоцільним, його реаJlізація потребуватиме додаткових 

видатків з державного бюджету та місцевих бюджетів, обсяг яких не можливо 

спрогнозувати через невизначеність вихідних даних. 

Всупереч вимогам статті 91 Регламенту Верховної Ради України та 

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

відповідні розрахунки) та пропозицій змін до законодавчих актів УкраїНІ! 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 Бюджстного кодексу України, якою передбачено, що 
закони України або Їх окремі положення. які впливають на показники бюджсту 

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

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

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

вважає, що за результатами розгляду в першому читанні законопроект доцільно 

повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

УХВАЛИJШ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про соціальні ПОСЛУІ·И» (щодо соціальних гарантій осіб, що надають соціальні 

ПОСЛУГ!!) (реєстр. NQ 2451 а від 02.07.20 ІЗ). поданий народним депутатом 

України Дирівим А.Б., має ВПЛИВ на показники бюджету (збільшує витраТІ! 
державного та місцевих бюджетів). 

У разі ПРИЙНЯТТЯ відповідного закону до 15 JIНПIlЯ 2014 року він l\lac 

IJRОДlIПІСЯ в дію ІІС раніше І січня 2015 року, а lІіСJIЯ 15 JllІІІНЯ 2014 року - не 

раllі111С 1 січня 2016 року (або 1 січня наСТУІІНОГО за цим року залежно від часу 
І1РIІUIIЯТТН закону). 
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2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України у справах 
Ilенсіонерів, ветеранів та інвалідів. 

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

УкраїНJI «Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів 

людш!і» щодо діяльності, пов'язаної з трансплантацією кісткового мозку 

(реєстр. Ns>. 2555а від 05.07.2013), поданий народними депугатаIVШ України 

ДУДКОЮ В.В., Сущкевичем В.М., Тігіпком с.л. та іншими. 

Відмітили: 

Головним з Оllрацювання заКОНОllроекту є Комітет з питань охорони 

здоров'я. 

Законопроектом щляхом внесення змін до Закону України 

«Про траНСIlлантацію органів та інших анатоміЧНIІХ матеріалів ЛЮДІІНІ» 

ПРОІІОНУЄТЬСЯ унормуваТIІ створення та функціонування реєстру донорів 

кісткового мозку. Так, угримання реєстру пропонується здііісНlIТИ за рахунок 

коштів державного бюджсту з дотриманням вимог, необхідних для його 

акредитації у міжнародній організації донорів кісткового мозку. 

ВОдllочас, піДIIУНКТОМ 2 пункту 2 розділу 11 «Прикінцеві положення» 
законопроекту доручається Кабінету Міністрів України до І січня 2015 року 
розроБІІТИ та приііняти державну програму з метою забезпечення роБОТІ! 

закладів охорони здоров'я та наукових установ, які здійснюють трансплантацію 

та аутотрансплантацію кісткового мозку із 110етапним до 2020 року 

нарощуванням потужності таких закладів, та забезпечити до І січня 2017 РОКУ 
включення до складу цих закладів лабораторій діагностики (пшування) тканин 

кісткового мозку, а також протягом шести місяців з дня набрання чинності цим 

заКОIІОМ забезпечити підготовку та внесення на розгляд Верховної Ради 

України проскту закону щодо РОЗВИТКУ в Україні донорства кісткового мозку, в 

якому псредбаЧИТ!f, зокрема, надання донорам кісткового мозку відповідних 

пільг та компенсацій. 

За СКСllеРПJlIМ висновком Міністерства фінансів України прийняття 

законопроекту є недоцільним, зазначивщи, що прийнятгя законопроекту 

потребуватиме додаткових видатків державного та місцевих бюджетів. 

ВіДІІовідно до пояснювальної записки до законопроекту протягом 20] 5-
2020 років потребуваТІІМУТЬ додаткових бюджетних коштів у загальному 

обсязі 2,4 млрд грн. (2015-2016 POKll - 480 млн грн; 2017-2018 роки -
84() .Ш// гр//; 2019-2020 роки - 1080 млн грн), зокрема, такі положення 

законопроекту щодо: створення і ведення реєстру донорів кісткового мозку; 

реалізації заходів державної програми з метою забезпечення роботи закладів 

охорони здоров' я та наукових установ, які здійснюють трансплантацію та 

аутотраНСl1лантацію кісткового мозку, у тому числі створення лабораторій 

діШ11ОСТІ!КlI (ТJlllування) ткашш кісткового мозку у складі цих закладів. 

ВартіСIlУ оціlIКУ ВПЛИВУ ІІа JІОЮlЗIІИI<l! бюджсту НСМОЖШlВо здіііСНИТIІ 

черсз відсутність вихіДlІ!lХ ІІарамстрів та необхідних 06грушуваllЬ рuзроБШlКа. 
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Всynереч вимогам cTaтri 91 Регламенту Верховної Ради У країни та 
cTaтri 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. 
Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

вважає, що за результатами розгляду у перщому читанні законопроект доцільно 

направити на доопрацювання. 

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

«Про трансплантацію органів та інщих анатомічних матеріалів людині» щодо 

діяльності, пов'язаної з трансплантацією кісткового мозку (реєстр. N!! 2555а 
від 05.07.2013), поданий народними депутатами України Дудкою В.В., 

Сушкевичем В.М., Тігіпком СЛ. та іншими, має вплив на показники бюджету 
(потребуватиме витрат державного та місцевих бюджетів). 

У разі прийнятгя відповідного закону до 15 липня 2014 РОКУ він має 
ВВОДІІТИСЯ в дію не раніше І січня 2015 року, а після 15 Лlшня 2014 року - не 

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

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради Українн з питань 

охорони здоров'я. 

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

законів України щодо забезпечення виконання державних зобов'язань перед 

інвалідами України (реєстр. N!1 2332а від 18.06.2013), поданий народним 

депутатом України Морозенком Є.В. 

Відмітили: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет у справах lJeHciOHepiB, 
ветераНІВ та IНВaJIlДIВ. 

Законопроектом передбачається доповнити Закон України «Про основи 

соціальної захищеності інвалідів в Україні» нормами, згідно з якими фінансове 
забезпечення заходів щодо соціальної захищеності інвалідів і дітей-інвалідів 
здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі виплат по 
цінним IІаllерам, виданих інвалідам на придбання технічних засобів 

(автомобілів, крісел-колясок з електроприводом, протезно-ортопедичних та 

інших виробів), квартир, путівок на оздоровлення, в порядку погашення їх 

вартості, визначеному в державному зобов'язанні, а також за рахунок коштів 

Фонду соціального захисту інвалідів та місцевих бюджетів за місцеВI!МIІ 

nrOrpaMal\1II соціального захисту ОКРСМІІХ категорш населення. Тобто 

передбачається можливість здіЙСllення заходів з державної піДТРНl\lКН інвалідів 

шляхом ВlIПУСКУ державних цінних паllерів. 
При цьому, встановлюсться, що центральний орган виконавчої ВЩI)lIl, 

що реалізує державну поліТIІКУ у сфері соціального захисту іІІвалідів, ветеранів 
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війни ПОВIІНен наllередодні бюджетного року здійснити замовлення 

Міністерству фінансів України, як емітенту казначейських зобов'язань, на 

випуск держаВНIlХ боргових цінних паперів на технічні засоби, квартири та 
соціальні послуги для інвалідів з погашенням їх у встановлеНІ строки. 

Зміни до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» 

передбачають випуск державних цінних паперів на технічні засоби, квартири 

та соціальні послуги для інвалідів з вказаною вартістю на них та строками 

погашення. 

За скснсртним BI!CHOBKOM Міністерства фінансів України прийняття 

законопроскту є недоцільним, зважаючи на таке. 

Видатки шодо соціального захисту інвалідів віднесені до бюджетної 

програми 2507030 «Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації 

інваJJJДtю), головним РОЗIlОРЯДНИКОМ коштів якої є Міністерство соціальної 

політики України. 

В Державному бюджеті України на 2013 рік на цю мету передбачено 

бюджетні призначення у сумі 859,9 млн гривснь. Розподіл цих коштів 

здійснюється Міністерством соuіальної політики, які спрямовуються 

зокрема на забезпечення інвалідів та інвалідів-чорнобильців автомобілями, 

санаторно-курортне оздоровлення інвалідів, забезпечення окремих категорій 

населсння України технічними та іншими засобами реабілітації, розробку нових 

видів нротезно-ортопеДИЧНIІХ виробів та обслуговування інвалідів у стаціонарах 

при протезних підприємствах. 

Видатки на забеЗllечення інвалідів технічними та іншими засобами 

реабілітації, виробами медичного Ilризначення для індивідуального 

користування згідно із стапею 55 Бюджетного кодексу України визначені 

захищсними видатками Державного бюджету України, обсяг яких не може 

змінюватися при здійсненні скорочення затверджених бюджетних призначень. 

Реалізація законопроекту потребуватиме додаткових витрат з 

Державного бюджету України, обсяг яких неможливо спрогнозувати через 

невизначеність вихіДНJlХ даних. 

Крім того, ПРОІІОЗl!uія стосовно випуску державних боргових цінних 

!lа!lсрів на технічні засоби, кварТ!lрИ та соціальНІ послуги для інвалідів з 

погашенням їх у встановлені строки !ІрІ! П практичному застосуванні матиме 

наслідком угворення державних боргових зобов'язань та нарощування обсягів 

державного боргу. 

Проте, необхідно зауважиш, що вимоги та бюджетні кошти щодо ВIlІІУСКУ 

державних цінних ІІанерів на запропоновані цілі мають бути передбачені у 

законі про державний бюджет на відповідний державний період. 

Всупереч вимогам статті 91 Регламенту Верховної Ради У країни та 
етапі 27 Бюджетного кодексу України суб'єктом законодавчої ініціаТИВІ! не 
надано фінансово-економічних обгрунтувань до законопроекту (включаючи 

lІі)Нlовідні РО1рихунки) та І1РОПОЗlIuій змін до законодавчих актів УкраїНІ! щодо 
скорочсння Вl!трат бюджету ти/або джерел додаткових ШЩХОД."ень бюджету 

ДНЯ ДОСЯІ'НСНIJ51 зGШJaIlСОlШlIості бюджету, а також не дотримuно ВШІОПІ щодо 

заБОРОШІ внессння законопроектів, ПOJІОження ЯКІІХ у разі IІРllііняття 

rrрllЗВСДУТh ЩJ збільшсння державнuго боргу. 
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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 15 липня року, що передує плановому, вводяться в дію не 
рані ще початку бюджетного періоду, що настає за плановим. 

Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної 

Ради України на даний час не надійщов. 

УХВАЛИЛИ: 

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

щодо забезпечення виконання державних зобов'язань перед інвалідами України 

(реєстр. N~ 2332а від 18.06.2013), поданий народним депутатом України 

Морозенком Є-В., має вплив на показники бюджету (збільшує витрати 

державного бюджету та може зумовити збільщення обсягу державного боргу). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 
вводитися в дію не раніще 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 у справах 
пенсіонерів, ветеранів та інвалідів. 

1.2.19. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про запровадження 

перерахування страхових внесків до накопичувальної системи 

загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (реєстр. N~ 2418а 
від 25.06.2013), поданий народними депутатами України Розенком П.В., 

Продан ол., Агафоновою Н.В., Геращенко І.В., Павленком Р.М. 

ВідміТIІЛIІ: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет у справах пенсіонерів, 

ветеранів та інвалідів. 

Законопроектом передбачається починаючи з СІЧНЯ 2014 року 

запровадження перерахування страхових внесків до накопичувальної системи 

загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Пропонується 

визначити коло осіб, щодо яких встановлюється обов'язкова участь у системі 

страхування; базу нарахування та розмір страхових внесків; умови, дотримання 

яких має забезпечити функціонування накопичувальної системи пенсійного 

страхування. 

Крім того, законопроект містить пропозиції щодо змін до законодавчих 
актів, пов'язаних із запровадженням накопичувалЬНОl системи пенсійного 

страхування, зокрема, до розділу ХУ «Прикінцеві положення» Закону України 

«Про загальнообов'язкове державне пеНСlИне страхування», якими 

пропонується ВИЛУЧИТИ положення, що передбачають УМОВИ перерахування 

CTPUXOВlIX внесків до накопичувалыlгоo ФОНДУ, а також до Закону Україн!! 
«Про збір та облік ЄДJШОГО внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 

34 



страхування» щодо спрямування страхових внесКІВ до солідарної та 

накопичувальної систем пенсійного страхування. 

Міністерство фінансів України вважає прийняпя законопроекту 

недоцільним та зазначає наступне. Законодавча пропозиція не узгоджуються з 

пунктом 1 стапі І Закону України «Про заходи щодо законодавчого 

забезпечення реформування І1енсlИНОЇ системи», відповідно до якого 

перерахування страхових внесків до Накопичувального пенсійного фонду 

заllроваджується lІочинаючи з року, в якому буде забезпечено бездефіцитність 

бюджету Пенсійного фонду України. Також зазначеним Законом встановлено, 

що У'ІаСНIІкамн накопичувальної системи загальнообов'язкового державного 

пенсійного страхування можуть бути особи, яким на дату запровадження 

lIерерахування страхових внесків до Накопичувального пенсійного фонду 

ВНПОВНIIJЮСЯ не біJlЬШ як 35 років (законопроектом ПрО!ІОНУЄТЬСЯ сплата внесків 
особами, які не досягли 26-річного віку). 

Крім цього, передбачається здіііснювати flерерахування страхових 

внесків до IШКОllІІчувальної системи загальнообов'язкового державного 

пенсійного страхування у розмірі 2 відсотки від суми заробітної І1лати (доходу), 
визначеної частиною lІершою стапі 7 Закону України «Про збір та облік єдиного 
внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування». 

[Іри цьому, закононроектом виключається норма, яка передбачає, що 

перераХУklання страхових внесків до Накопичувального фонду здійснюється в 

разі одночаСНОI'О піДВllщення заробітної плати, тобто це призведе дО 

ЗМСНШСННЯ заробітної плати (доходу) працівників. 

Реалізація заllРОlІонованих змін до Закону України «Про збір та облік 

ЄДllНoгo klHeCKY на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» ЩОДО 
спрямування чаСТИНІ! єдиного внеску до накопичувальної системи 

загальнообов'язкового державного пенсійного страхування прюведе до відтоку 

коштів із солідарної системи пенсійного страхування та збільшить дефіцит 

коштів Пенсійного фонду України. 

Разом з ЦИМ, відповідно до статті 113 Закону УкраїНІ! 

«Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», у разі виникнення 

дефіциту коштіkl Ііснсійного фонду для фінансування виплати пенсіil у 

солідарнііі системі (иеревищення видатків над доходами, у тому числі з 

урахуванням резерву коштів Пенсійного фонду) у зв'язку із забезпеченням 

ВlІІlЛати пенсій в розмірі, передбаченому стапею 28 цього Закону та 

спрямуванням частини страхових внесків до НаКОlІичувального фонду такий 

дефіцит пuкривається за рахунок коштів Державного бюджету України. 

ЗважаЮЧIІ на зазначене, реалІзація положень законопроекту 

потребуватиме додаткових видатків Державного бюджету України на ПОКРl!ПЯ 
дефіциту Пенсіііного фонду України. 

Відтак, відповідно до вимог стапі 27 Бюджетного кодексу України та 
стаТІ і 9\ Регламенту Верховної PaДlI У KpaїНlI щодо надання до заКОIІОllрuектів, 
що ~ІШQТЬ Ш1JІІ1!3 на І ЮI\аЗIІІ IКlI бюджету фінансово-економічного 061 рунтуваllIlЯ 
дО :!;lI(()І101IРОСI<ТУ (IJЮllOчаЮЧII відпоuіДllі розрахунки) та ПРОПО311цііі З~ljll до 

законодавчих актів УкраїНІІ щодо скорочення витрат бюджету та/а60 джерел 
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додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету, 
налсжить надати відповідні матеріали до даного заКОНОllроекту. 

Відповідно до фінансово-економічного оБІ·рунтування до 

законопроекту на думку автора прийняття законопроекту не ІІотребує 

додаткових витрат Державного бюджету України. Заllровадження системи 

накопичувального пенсійного страхування дозволить залучити значні кошти 

в економіку, що в свою чергу сприятиме зростанню надходжень до бюджету 

і !ІіДВllщення рівня соціального захисту громадян. 

Термін набрання чинності, визначений у законопроекті, не відповідає 

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

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

Ilриймаються ІІісля 15 липня року, шо передує плановому, вводяться в дію не 
раніше І10чатку бюджетного ІІеріоду, що настає за плановим. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 
. . 

вважає, що за результатами розгляду у першому читанНІ заКОНОІІроекг ДОЦІЛьно 

відхилити, зазначивши при цьому, що не можна ПОГОДИТИСЯ з твердженням 

пояснювальної записки до законопроекту IІрО те, що його ПРИЙНЯТТЯ «не 

потребує додаткових витрат коштів з Державного бюджету УкраїНIJ)). НавпаКІІ, 

як свідчить анміз, запровадження накопичувальної пенсійної системи 

потребуватиме забсзпсчення фінансування з Державного бюджету втраченої 

частини страхових коштів у солідарні й системі у зв 'язку з перерахуванням 

частини страхових внесків до Накопичувального фонду. Саме для цих цілей 

пунктом 9 частини першої статті 87 Бюджетного кодексу України вже 

передбачено, шо до Вllдатків, що здійснюються з Державного бюджету 

України, належать видатки на КОМlІенсацію дефіциту коштів Пенсійного фонду 

УкраїНІ! для фінансування виплати пенсій у солідарній системі 

загальнообов 'язкового державного ІІенсійного страхування у зв'язку з 

перерахуванням страхових внесків до накопичувальної системи 

загальнообов 'язкового державного пенсійного страхування. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про запровадження перерахування страхових 
внесків до накопичувальної системи загальнообов'язкового державного 

пенсійного страхування (реєстр. N2 24 І 8а від 25.06.2013), подаЮIі\ народними 
депутатами України Розенком П.В., Продан ОЛ., Агафоновою Н.В., 

Геращенко І.В., Павленком Р.М., має ВПЛИВ на ІІоказники бюджету 

(110требуватиме додаткових витрат державного бюджету для покриття дефіциту 

бюджету Пенсійного фонду України). 

У разі прийняпя відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 
ВВОДІІТИСЯ в дію не раніше 1 січня 2015 року, а ІІісля 15 липня 2014 року - не 

раніше 1 січня 2016 року (або 1 січня наСТУJlНОГО за цим року залеЖІІа від часу 
приіінятгя закону). 

2. Це рішення надісшпн KO~liTCTY Всрховної РаДIІ УкраїНIІ з IІІПШlh у 

справах IIСllсіонерів, ветеранів та інвалщш. 

36 



1.2.20. СЛУХАЛИ: 
ІНфОР!\laцію про IІроект Закону України IІрО внесення змін до Закону 

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

соціальних гарантій працівників охорони здоров'я) (реєстр. И!! 2289а 

від 12.06.2013), поданий народним депутатом України Дирівим А.Б. 

Відмітили: 

ГОJIОВНИМ з Оllрацювання заКОНОIlРОСКТУ є Комітет з питань охорони 

здоров'я. 

3аКОНОllроектом llрОПОНУЄТЬСЯ ДОПОВНИТИ статтю 77 Закону України 
Основи законодавства України про охорону здоров'я» нормаМIІ щодо 

встановлсння з І січня 2014 року додаткових державних гарантій з ОllJШТlI праці 
медичним та фармацевтичним працівникам закладів охорони здоров'я, а саме: 

- ВllIIJШТI1 надбавок за вислугу років щомісячно у відсотках до 

посадового окладу (ставки заробітної плати) залежно від стажу роботи у сфері 

охорони здоров 'я в таких розмірах: понад 3 роки - І О відсотків; 1І0над 

І О років - 20 відсотків; понад 20 років - 30 відсотків (питання врегульовано 
чинним законодавством); 

- надання щорічної грошової винагороди в рОЗМІрІ до одного посадового 

окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання 

службових обов'язків (не передбачено чинним законодавством); 

- ВНl1ЛаТIІ допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового 

окладу (ставки заробітної плаТІІ) при наданні щорічної відпустки (питання 

врегульовано ЧИННlIМ законодавством); 

- одержання доплати в розмірі 25 відсотків щомісячно від посадового 
окладу (ставки заробітної плати) за роботу в державних і комунальних 

закладах охорони здоров'я, розташованих у сільській місцевості та селищах 

міського типу (не передбачено ЧИНШІМ законодавством). 

Водночас, ІІідпунктом І пункту 2 розділу 11 законопроекту Кабінету 

Міllістрів України доручається врахувати положення цього Закону при 

розробленні проекту закону про Державнип бюджет України на 2014 рік. 
За еКСllСРТНИМ ВІІСНОВКОМ Міністерства фінансів України прийняття 

заКОНОIlроекту є нсдоціньним, зазначається, що реалізація положень 

заКОНОІІроекту ІІРНЗНСДС дО збільшення видаткової частини дсржавного та 

місцевих бюджетів у сумі 1l0HaJJ. 4 млрд гривень (в умовах 2014 року). 
BCYllepe'l вимогам стапі 91 Регламенту Верховної Ради України та 

стапі 27 Бюджетного кодексу УкраїНІ! суб'єктом законодавчої ініціативи не 
надано фінансово-економічних обl"рунтувань до законопроекту (включаючи 

відповідні розрахунки) та IІропозицій змін ДО законодавчих актів Україн!! щодо 

скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжснь бюджсту 

для досягнення збалансованості бюджету. 

Снід звсрнути увагу, що віДІІовідно до стапі 8 Закону УкраїНІ! 

«Про OГlJlaTY праці» та статті 21 Закону УкраїИIІ «l1ро Кабінст Міністрів 

YKpaїIНI» y~IOIНI ОIlJШТlI праці IІраціВНlІків БЮДЖСТllllХ установ, у тому числі 

установ ОХОІJlJШI щоро!! 'я I3IlЗШ1'ШЮГl>СЯ Кабінетом Міністрів УкраїIІИ. 
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Умови оплати праці працівників бюджеТНIІХ установ визначені 
постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 N!! 1298 «Про оплату 
[(раці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з 

оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей 
бюджетної сфери». 

Встановлення щомісячних доплат за роботу в закладах, розташованнх у 

сільській місцевості та селищах міського типу, по суті суперечить економічним, 

праВОВІІМ та організаційним засадам оплати [(раці, визначеним Законом 

України «Про оплату [(раці». Відповідно до статті 1 зазначеного Закону 
заробітна I1лата виплачується працівникові за виконану роботу і розмір ЇЇ 
залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-діЛОВIІХ 
якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності 

підприємств. Тобто, Законом не передбачено встановлення розміру оплати 

праці працівникам в залежності від місця розташування закладу, установи чи 

організації у міській або у сільській місцевості. 

Термін набрання чинності, визначений у законопроекті, не відповідає 

частині третій статті 27 Бюджетного кодексу України, якою передбачено, що 
заl<Оll11 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 УкраїНІ!, 

не заперечуючи проти встановлення більш високого рівня винагороди за працю 

працівників сферlІ охорони здоров'я, відмічає, що оскільки реалізація 

запропонованих положень потребуватиме бюджетних видатків, законопроект 

має містити належне фінансово-економічне обrрунтування та принаймі 

приблизні розрахунки запланованих витрат. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до Закону України «Основи 

законодавства України про охорону здоров'я» (щодо соціальних гарантій 

працівників охорони здоров'я) (реєстр. N!! 2289а від 12.06.2013), поданий 

народним депутатом України Дирівим А.Б., має вплив на показники бюджету 

(збільшує Bl-lТрати державного та місцевих бюджетів). 

У разі прийняrгя відповідного закону до 15 Лlшня 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 РОКУ, а вісля 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 

охорони здоров'я. 

1.2.21. СЛУХАЛИ: 
Інформацію !ІрО "роект Закопу Українн про внесення змін до Закону 

УкраїНІ! «Про державні гарантії віДІІовлення заощаджеНh громадян Україt-tw) 

шодо запровадження нової фОРМІІ КОl\lIlенсанії заощаджеНh (реєстр. N!! 260 Іа 
від 16.07.2(13), 1І0даНІ!іі наРОДНIIМ ДCllyтaTO~1 УкраїНІ! Канівцем ол. 
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ВідміТИJJИ: 

Головним З опрацювання законопроекту є Комітет з питань соціальної 

1l0ліП!КlI та нраці. 

Законопроектом пропонується ЗДJИснювати компенсацію громадянам 

України втрат від знецінення грошових заощаджень у формі отримання 

лікарських засобів. що включев.і до Державного реєстру лікарських засобів 
України та виписані за рецептом (рецептами) лікаря закладу охорони здоров'я 

незалежно від фОРМІ! власності та підпорядкування. Загальна вартість цих 

засобів не може перевищувати 120 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян (на да//ий час це становить 2.040 гРZlвень). Відповідний порядок 

КОМlІснсації заощаджень громадян за запропонованою нормою має встановити 

Кабінет Міністрів Українн. 
Крім ТОГО, нередбачається, що КОШТIl для отриманв.я вкладникам!! 

лікаРСЬКI!Х засобів. виписаних за рецептом (рецептами) лікаря, ВllЗна<JaЮТЬСЯ в 
ДержаВНОl\lУ бюджеті Україн!! окремою статтею. 

За СКСПСРТНІ!М ВИСНОВКОМ Міністерства фінансів України прийняття 

заКОНОIlРОСКТУ не підтримується, зважаючи на таке. 

І lитання компснсації втрат від знецінення грошових заощаджень, 

вкладених до 2 січня 1992 року в установи колишнього Ощадного банку СРСР та 
установи КОЛИШНЬОГО Укрдержстраху, що діяли на тсриторії УкраїНІІ, регулюється 

Законом України «Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян 

УкраїНI!». рішснням Конституційного Суду України від 10.10.2001 N!1 13-рп/2001 
та Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік. 

Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про державні 

гаршпії відновлення заощаджень громадян УкраїНІ!» від 07.06.2012 N!! 4912 
передбачено. що можливо здійснювати компенсації не тільки в грошовій формі 

за рахунок Державного бюджету України, але і у інших формах відповідно до 

чинного законодавства. Крім того. Кабінету Міністрів України надано право 

визначати порядок нроведення компенсаційних виплат. 

Отже. положення чинного Закону України «Про державні гарантії 

відновлення заощаджень громадян України» дають можливість впровадити будь

яку форму розрахунку за знеціненими вкладами громадян відповідним рішенням 

Уряду без внесення змін ДО цього Закону. 

Зазначається. що проект Закону не відповідає рішенню Конституційного 

Суду України від 10.10.2001 N!113-рп/2001. оскільки впроваджується норма, яка 
визна'!ає пріоритетність однієї категорії вкладників перед іншою під ч.ас 

здійснення компенсаційних Вl!llлат за знеціненими грошовими заощаджсннями. 

Водночас, Міністерство фінансів відмітило, що запровадження 

заllРОІюноваllОЇ схеми розрахунків ускладнить планування видатків на наступні 
неріоди у зв'язку із невизначеністю кількості вкладників, які можугь 

скористуватись таким видом КОМlІенсаціЙ. 

ВСУНСРС'! ВШlOП1М етюті 27 Бюджетного кодексу УкраїНІІ та етапі 91 
РСГШШСIlТУ Uсрховної РаДІ! Українн суб'сктащ! законодавчої ініціuтнвн не 

надано ФіlI(\ш;ово-скономі<IНИХ обгрунтувань до закuнопроекту (включаЮЧIІ 

відновідні Рlнрахупкн) та ПРОНUЗllцііі змін до заКО!lОдal!'lItх актів України щодо 
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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 

вважає, що законопроект потребує доопрацювання. 

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

«Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України» щодо 

запровадження нової форми компенсації заощаджень (реєстр. N!! 260 І а 
від 16.07.2013), поданий народним депутатом України Канівцем о.л., 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] січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

раніще І січня 20 І б року (або 1 січ.ня наступного за цим року залежно від часу 
прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

соціальної політики та праці. 

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

законодавчих актів України (щодо підтримки молодих працівників залучених 

до роботи в селах і селищах, стажування студентів та забезпечення молодих 

спеціалістів першим робочим місцем) (реєстр. N2 24]3а-1 від 05.07.2013), 
поданий народними депутатами України Момотом 0.1., Міщенком C.r., 
Остапчуком В.М., Пономарьовим О.с. 

ВідміТИЛIІ: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет з питань соціальної 

політики та праці. 

Законопроектом пропонується внести зміни до Кодексу законів про 

працю України, законів України «Про зайнятість населення» та «Про сприяння 

соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» щодо розширення 

переліку гарантій забезпечення права молоді на працю та стажування. Зокрема, 

законопроектом пропонується: 

- flередбачити можливість для працездатної молоді у віці від 15 до 

35 років (за Чl/НІІОЮ редакцією - від 15 до 28 років) надання першого робочого 
місця на строк не менше трьох років (за ЧИlll/0Ю редакцією - І/е .нСlІllIе двох 

риків); 

- збіЛЬШ!!ТIІ терміІІ, протягом якого МОЛОДh може бут!! ВІДнесена до 
категорії громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню 
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після закінчсння або ПРШlИНСIІНЯ навчання чи військової служби замість шести 
місяців до одного року; 

- встаНОВIІТИ квоту для працевлаштування молоДІ у РОЗМІРІ одного 

робочого місця l1ідприємствам, установам та організаціям з чисельністю 

штатних ІlраціВНl1ків від 15 до ЗО осіб та 5 відсотків - з чисельністю штаТНIlХ 

працівників більше ЗО осіб (за діЮЧИЛІ законодавсmво,м - 5 відсотків для 
nідnр"ємств з Чllсельністю IШlютllllХ працівників більше 20 осіб); 

запровадити шомісячну I1РОТЯГОМ шести місяців компенсацію 

підприємствам, установам та організаціям. які візьмуть на стажування студентів 

ВI1ЩIlХ та учнів професіііно-технічних навчальних закладів за направленням 

вшцого та/або професійно-технічного наВЧaJІЬНОІ'О закладу, фактичних витрат у 

РОЗМІРІ 50 відсотків єдиного внеску на загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування за віДІІонідну особу за місяць, за який він сплачений. 

ВlІl1лату такої КОМllенсації заIlРОlJоновано здійснювати за рахунок коштів 

ФОНДУ загальнообов 'язкового державного соціального страхування України 

на Вllпадок безробіття, державного бюджету та Фонду соціального захисту 

інваЛІДІВ; 

- збільшити щомісячну оплату керівникам стажування, l1ризначених з 

Чllсла IІрацівників llіДПРlІємства, організації, установи, з 5 відсотків до 

10 відсотків суми основної заробітної плати; 
скоротити з десяти до п'яти років строк передачі житла у власність 

МOJlОдому IІраціВНIІКУ, ЯКИЙ уклав трудовий ДОГОВІР на строк не менш як три роки з 

піДIlриємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності і 

виду діяльності, що розташовані у селах і селищах, або виділити земельну 

ділянку під забудову в межах земель населеного пункту у разі, якщо молодий 

працівник пропрацює в такому нассленому пункті не менше п'яти років; 
- надати молодому працівнику право отримати у державному банку 

нільговий кредит (відсоткова ставка такого кредиту не Alо:же перевищувати 

3 відсотків річних) ДЛЯ І10будови житла або на придбання житла у ВИJшдку 
відсутності житла, яке повинно !lередатися у визначений законопроектом строк, 

У разі укладання молодим працівником додаткової угоди строком не менше 

п'яти років, відсоткова ставка по пільговому кредиту зменшується до 

1 відсотка річних. 
За експертним висновком Міністерства фінансів У країни прийняття 

заКОНОllроекту є недоціЛЬНIІМ. Реалізація положень законопроекту 

потребуватимс додаткових витрат Державного бюджету України. Зокрема, 

зауважено, що відшкодування підприємствам, установам та організаціям 

фактичних витрат у розмірі 50 відсотків єдиного внеску на 

загальнообов ' язкове державне соціальне страхування потребуватиме не 

менше 1259 гривень на кожну особу (в У,lІовах поточного року). 
ВСУllереч вимогам статті 91 Регламенту Верховної Ради У країни та 

стапі 27 БюджеТIІОГО кодексу УКР<lїНИ суб'єктом заКОНОД<lВЧОЇ illiui<lTIIBll не 

надано ФіНШІСОI30-СI(Оlюмj'ІНIІХ обгрунтувань до З~1J(онопроекту (включаючи 

ві)!llOвіДllі РОЗР<lХУllКlІ) т;} ІІРОІ10'3lІцііі змін ДО заКОНОД<lВЧНХ актів УІ<раїIІІІ ЩОДО 

скорочеНllЯ ВIПР<lТ бюджету та/або джерел додаТКОВIІХ llадходжень бюджету 

для ДОСШ'НСІІНЯ збалансованості бюджету. 
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Водночас, слід звернути увагу, що зменщення КВОТИ для 

працевлаштування молоді може зумовити зменшення надходжень до Фонду 

загальнообов'язкового державного соціального страхування України на 

випадок безробіття від штрафних санкцій у разі виявлення відповідних 

правопорушень. 

Термін набрання чинності, визначений у законопроекті, не відповідає 

частині третій стапі 27 Бюджетного кодексу України, якою передбачено, що 
заКОНІ! 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 1l0'ІаТКУ бюджетного періоду, що настає за плановим. 

Головне науково-екснертне управління Апарату Верховної Ради України 

вважає, що законопроект доцільно повернути суб'єкту права законодавчої 

ініціативи на доонрацювання. 

УХВAЛИJШ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо підтримки молодих працівників залучених до роботи в 

селах і селищах, стажування студентів та забезпечення МОJЮДИХ спеціалістів 

першим робочим місцем) (реєстр. И2 2413а-1 від 05.07.2013), поданий 

наРОДНIІМИ депутатами України Момотом 0.1., Міщенком СТ., 

Остапчуком В.М., Пономарьовим о.с., 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 20 15 року, а після 15 липня 2014 року - не 

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

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

соціальної політики та праці. 

1.2.23. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до статті 22 

Закону України «Про рекламу» (щодо заборони реклами алкогольних, 

слабоалКОГОJlЬНИХ напоїв, пива, тютюнових виробів та торговельних марок) 

(реєстр. Н22491а від 03.07.2013), поданий народними депутатами України 

Кайдою 0.11., Вітівим А.М., Янківим І.Т., Сех 1.1. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду проекту закону є 

Комітет з питань свободи слова та інформації. 

З метою захисту життя і здоров'я населення законопроектом 

ПРОПОНУЄТЬСЯ внести зміни до Закону України «Про рекламу», відповідно до 

ЯКl-lХ забороняється будь-яка реклама алКОГОЛЬНИХ напоїв, слабоалкогольних 

напоїв, шшtl та тютюнових виробів, торговельних марок, знаків для товарів і 

послуг. іНШІІХ об'єктів [[рава інтелектуальної власності, під ЯЮІМІІ 
В\lпускаються алкогольні та;або СJIuБОD.Л[(ОГОJJьві напої, ІІІШО, ТIОТlОнові Вllр0611 

у будь-якііі формі на всііі території України, СІІОlІсорування теле-, рuдіОllерсдач, 
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театрально-концертних. СІІОРТИВНИХ та інших заходів з використанням 
торговельних марок, знаків для товарів та послуг, інших об'єктів права 

інтелектуальної власності, під ЯКlIМИ випускаються тютюнові вироби, 

алкогольні наної, слабоалкогольні напої та/або пиво. 
За визначенням авторів законопроекту, реалізація його положень не 

потребує видатків з Державного бюджету України. 

Проте, введення заборони на рекламу пива, алкогольних, 

слабоаЛКОІ'ОЛЬНIІХ напоїв та ТЮТЮНОВИХ виробів може СПРИЧИНІІТИ зменшення 

СIIOЖIІВШIIIЯ цієї IІродукції і, як наслідок, втрати бюджету. Враховуючи, шо 

надходження акцlІЗНОГО податку з пива, алкоголю та тютюну до бюджету 

2012 року склалИ 25.7 млрд грн, то зменшення реалізації пива, алкогольних 
наноїв та ТЮТЮНОВІІХ Вllробів навіть на 1 відсоток призведе до зменшсння 
річних надходжень акцнзного податку мінімум на 257 млн гривень, 

Крім того. до загального фонду державного бюджету не надх.ОДИТIІМУГЬ 

відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу ТЮТЮНОВІІХ виробів 

та/або aJІКОГОЛЬЮIХ напоїв у межах України, ЩО передбачено пунктом 42 
чаСТИНIІ другої статті 29 Бюджетного кодексу України. Така законодаВ'1а 

ПРОIlОЗllція також може ЗУМОВИТИ 1І0слаблення ділової активності суб'єктів 

піДIlРНЄМШlЦтва у сфері надання рекламних llОСЛУГ і відповідно до зменшення 

надходжень податків і зборів від таких суб'єктів до державного та місцевих 

бюджетів. Отже, 1І0ложення законопроекту при їх практичній реалізації 

призведугь до втрат державного та місцевих бюджетів. 

Враховуючи зазначене, згідно з частиною третьою статті 91 Регламенту 
Верховної Ради України та частиною першою статті 27 Бюджетного кодексу 
УкраїНІІ до даного заКОНОllроекту НaJlежить подати фінансово-економічне 

обгрунтування з відповідними розрахунками та нропозиції змін до 

законодавчих актів України шодо скорочення витрат бюджету та/або джерел 
додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету, 

однак така інформація відсугня. 

Разом з ТІІІ\І, відповідно ДО розділу П «Прикінцеві Положення» 

законопроекту, цей закон набирає чинності з 01 січня 2014 року, Проте, 

відповідно до положень частини третьої статті 27 Бюджетного кодексу України. 
закони України або їх окремі положення, які ВllJшвають на показники бюджету 

(зменшують надходження бюджету та/або збільшують витраТІ! бюджету) і 

ПРlІймаються lІісля 15 линня року, шо передує плановому, вводяться в дію не 
раніше початку бюджетного lIеріоду, що настає за плановим. ТОМУ, відповідні 

НОРМИ заllРОІІонованого проекту закону, у разі його прийняття, повинні 

застосовуватися відповідно до вимог бюджетного законодавства. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку підтримує 
ПРIlі1I1Я'I1Я ЗШ<ОНОllроекту, IІроте зазначає, що реалізація його положеНІ, може 

ПРlІЗвеСТII ДО зменшення надходжень до бюджету від реалізації алкогольної 

продукції та ТIОТЮIlОВIІХ Вllробів. 

ВІІСІІОНОК ГШlОВІІОІ'О haykobo-еКСIlСРТНОГО управління АllаРііТУ Верховної 

Ради Україlll! в данніі 'ШС відсугнііі. 
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УХВАЛИЛИ: 
І. Проект Закону України про внесення змін до статті 22 Закону України 

«Про рекламу» (ЩОДО заборони реклами алкогольних, слабоалкогольних 

напоїв, пива, тютюнових виробів та торговельних марок) (реєстр. H~ 249 І а 
від 03.07.2013), поданий народними депутатами України Кайдою о.п., 

Вітівим А.М., Янківим l.т., Сех І.!., має вплив на показники бюджету 
(зменшить надходження до державного бюджету). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 Лl1ПНЯ 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 

свободи слова та інформації. 

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

України «Про нотаріат» щодо регулювання плати за вчинення нотаріальних дій 

(реєстр. H~ 3078 від 14.08.2013), поданий Кабінетом Міністрів України. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду проекту закону є 

Комітет Верховної Ради України з питань правової політики. 

Законопроектом НРОПОНУЄТЬСЯ викласти у новій редакції статті 19 та 31 
Закону України «Про нотаріат», а також ДОПОВНИТИ ЙОГО новою статтею 341. 
Зокрема, пропонується визначення чіткого механізму формування плати за 

IlОСЛУГИ, які надаються нотаріусом у сфері цивільно-правових відносин, 

запровадження на всій території України єдиних ставок нотаріального збору за 

надання нотаріальних послут, обчислених у сніввідношенні до мінімальної 

заробітної плати, визначення переліку таких IlОСЛУТ, а також установлення 

мінімальної та максимальної межі плати, яка справлятиметься за надання 

нотаріальних послуг, пов'язаних із вчиненням нотаріальних дій приватними 

нотаріусами. 

Як зазначено у пояснювальнlИ записці до законопроекту, встановлення 

мінімальної та максимаш,ної межі оплати за послути, пов'язані із вчинюваними 

Ilриватними нотаріусами нотар 100МИ діями, забезпечить прозорість оплати 

нотаріальних послуг та збільшить надходження до Державного бюджету 

України. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку підтримує 

ПРИЙНЯТТЯ законопроекту та зазначає, що і10ГО прийняття не потребуватиме 

додаткових фінаНСОВIІХ витрат і ДОЗВОШlТь збільшить надходження до 

Державного бюджету У країни 

Головне науково-експертного управління Анарату Верховної Ради 

УкраїНІ! у своєму ВІІСІЮВКУ зазначає, ЩО законопроект доцільно І!ОВСРНУШ ІІа 

лоuнращuвання з урахуванням 811СJlOВЛСНІІХ зауважень та ПРОПОЗllцііі. 
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УХВAJШЛИ: 
1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про нотаріат» щодо регулювання плати за вчинення нотаріальних дій 
(реєстр. N23078 від 14.08.2013), поданий Кабінетом Міністрів України, має 
ВПJІІlВ на показники бюджету (призведе до збільшення надходжень до 

державного бюджету). 

У разі [IРИlіняпя віД110віДНОІ"0 закону він може набирати чинності у 
термін, Вl!ЗначеНllЙ автором законопроекту. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

lIравової поліТIlКИ. 

1.2.25. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про нроект Закону Українн про свободу МНРННХ зібрань 

(реєстр. N22508a від 04.07.20(3), lIоданий народними депутатами УкраїНIl 

ШеВ'lенком А.В., Мірошниченком !О.Р., Немирею Г.М., Тігіпком СЛ., 

Гайдошем І.Ф., Самойленком rзЛ., Луценко І.с. 

Відмітили: 

ГOJЮВН!Il\1 з ПІДготовки та попереднього розгляду проекту закону є 

Комітет з !lитань прав ЛЮДИНІІ, наЦІОнальних меншин і міжнаціональних 

відносин. 

ЗаКОНОllроектом НРОПОНУЄТЬСЯ врегулювати порядок реа.lllзації 

конституційного права громадян на мирні зібрання, визначивши на 

законодавчому рівні !lравові засади та правила підготовки і проведення мирних 

зібрань у віД1l0відності до вимог стапі 39 Конституції України, стапі 21 
Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, статті 15 Конвенції 
про ІІрава ДlПИНI1, статті 11 Конвенції про захист прав людини 1 

ОСНОВОJJOJIОЖНlIХ свобод, Керівних принципів щодо свободи мирних зібрань 

БДІПЛ ОБСЄ і l:3енеціанської комісії Ради Європи. 

Зокрема, законопроект спрямований на: 

- врегулювання питання про сповіщення органів державної влади 

органів місцевого самоврядування про проведення мирного зібрання; 

- визначення зобов'язань органів державної влади і органів місцевого 

самоврядування щодо забезпечення реалізації права на свободу мирних зібрань; 

- встановлення підстав та способів для обмеження свободи мирних 

зібрань; 

- гарантування Іlрава на одночасні мирні зібрання, у тому числі контр 

зібрання, спонтанні мирні зібрання; 

- створення судових гарантій для захисту свободи мирних зібрань; 
- ПРlшсдення положень окремих законів у відповідність до Конституції 

УкраїНll і цього Закону. 

Крім ТОІ·О. llіДПУIlКТОl\1 сьомнм пункту другоl"O розділу ІУ «Прикі!lцеві і 

l!срсхіДJlі ІІ0ЛОЖСl!НЮ) законопроскту l!рOlIOНУЄТЬСЯ ВНССТІІ З!llіНlІ до Закону 

УкраїI1" «Про СУДОВJlїI збір» та звільнити uiit сплати судового збору СТОРОНІІ у 
CIlJ1<1B<1X ЩЮ встановлсння обмежсння щодо РС<Ulізації права на свободу l\1ЩJШ!Х 
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зібрань, про усунення перешкод та заборону втручання у здійснення свободи 

мирних зібрань. 

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, його реалізація 

не потребуватиме додаткових фінансових витрат з Державного бюджету 

України, а навпаки дозволить зменшити видатки на судовий розгляд справ. 

Проте, слід зазначити, що Законом України «Про судовий збір» 

від 08.07.20\\ N!! Зб74-VІ законодавчо врегульоване питання справляння 

судового збору, сплату якого передбачено Цивільним процесуальним кодексом 

України, Кодексом адміністративного судочинства України, Господарським 

процесуалЬНIІМ кодексом України. 

Крім того, відповідно до пункту п'ятого чаСТIlНИ третьої статті 29 глаВІ[ 5 
Бюджетного кодексу України та статті 9 Закону України «Про судовий збір» 
СУДОВІІЙ збір зараховується до спеціального фонду Державного бюджету 

України та 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 СlІстем фіксування судового 

процесу, придбання та обслуговування комп'ютерної і копіювально

розмножувальної техніки, впровадження електронного цифрового підпису. 

Відтак, звільнення від сплати судового збору сторін у справах про мирні 

зібрання може зменшити надходження та відповідно видатки спеціального 

фонду державного бюджету на судову владу, що може потребувати 

спрямування додаткових коштів за загальним фондом державного бюджету для 

забезпечення належної роботи судів. 

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 

обгрунтування 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 ІУ «Прикінцеві і перехідні положенню) 

законопроекту, цей закон набирає чинності з дня, наСТУІІНОГО за днем Їlого 

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 IІриймаютьея після 15 ЛИПНЯ року, що передує 
плановому, вводяться в дію не раніше початку бюджетного періоду, шо настає 

за плановим. Тому, відповідні норми заПРОl10нованого l1pOeKTY закону, у разі 
його ПРИЙНЯТТЯ, повинні застосовуватися відповідно до вимог бюджетного 

законодавства. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку не 

заперечує щодо IІРllііЮI'ГI'Я законопроекту за УМОВІ! виключення підпункту 7 
ПУНКТУ 2 розділу І V «ПРlІкінцеві і перехідні ГЮJlоження» законопроскту та 
зnзначає, що ііого ІІРИЙНЯТТЯ може ЗМСIlШIIТII ДОХОДНУ чtlстину державного 
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бюджету, що буде мати наслідком недовиконання видатКІВ за спеціальним 
фондом. 

Головне науково-експертного управління Апарату Верховної Ради 

УкраїНІ! у своєму ВИСНОВКУ зазначає, що законопроект доцільно повернути 

суб'єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

УХВАЛИЛИ: 
1. Проект Закону України про свободу мирних зібрань (реєстр. И!! 2508а 

від 04.07.2013), поданий народними депутатами України Шевченком А.В., 

Мірошниченком !О.Р., НеМllрею Г.М., Тігіпком с.л., Гайдошем І.Ф., 

Самойленком ВЛ., Луценко І.с., має вплив на показники бюджету (призведе до 

зменшешlЯ надходжень судового збору до спеціального фонду державного 

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

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

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

прийняпя закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань прав 
людини, національних меншин і міжнаціональних відносин. 

1.2.26. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про свободу мирних зібрань 

(реєстр. И~ 2508а-1 від 17.07.2013), поданий народними депутатами України 
Куренним В.К., Іоновою М.М., І1авленком Р.М., Чернегою Р.Т. 

ВідміТIІЛ 11: 
Головним З підготовки та попереднього розгляду проекту закону є 

Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних 

відносин. 

Законопроект розроблено у зв'язку з необхідністю законодавчого 
забезпечення реалізації конституційного права на свободу мирних зібрань, а 

також з метою зменшення порушень права на мирні зібрання з боку органів 

державної влади та місцевого самоврядування, судів і правоохоронних органів. 

Слід зазнаЧIІТИ, що поданий законопроект є альтернативним до 

законопроекту за реєстр. И!! 2508а від 04.07.2013 та має тотожний з ним предмет 
регулювання. Зокрема, законопроект спрямований на: врегулювання питання 
про сповіщення органів державної влади і органів місцевого самоврядування 

про проведення мирного зібрання; визначення зобов'язань органів державної 

влади і органів місцевого самоврядування щодо забезпечення реалізації права 

на свободу мирних зібрань; встановлення підстав та способів для обмеження 

свободи мирних зібрань; гарантування права на одночасні мирні зібрання, у 

тому '!!lсні контр зібрання, сrЮlIтаllllі мирні зібрання; створення судових 

гарантій для захисту свободн М!lрНIІХ зібрань тощо. 

Крім того, підпунктоr.! ВОСЬМИі\! ПУНКТУ ДРУІ'ОГО розділу ІУ «Прикінцеві і 
lІерехідні IЮ1ЮЖСІІШІ» законопроекту IІРОI10НУЄТl,СЯ ВНССТІ! зміНІ! до ЗиКОIІ)' 
УкраїНІ! «Про судовий збір» та звільнити від СПЛиТИ судового збору СТОРО!lll у 
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справах про встановлення обмеження ЩОДО реалізації права на свободу МИРНИХ 
зібрань, про усунення lІерещкод та заборону втручання у здійснення своБОДIІ 

МИРНИХ зібрань. 
Як зазначено у пояснювальній записці до заКОНОlIроекту, його реалізація 

не потребує додаткових фінансових витрат, оскільки не впливає на доходну чи 

видаткову частини бюджету. 
Проте, слід зазначити, ЩО Законом України «Про судовий збір» 

від 08.07.2011 N2 3674-VI законодавчо врегульоване питання справляння 

СУДО130ГО збору, снлату якого передбачено Цивільним процесуальним кодексом 

України, Кодексом адміністративного суДО'lИнства України, Господарським 

процесуальним кодексом України. 

Крім ТОІ·О, відповідно до пункту lІ'ятого частшш третьої статті 29 глави 5 
Бюджетного кодексу України та статті 9 Закону УкраїНIІ «Про судовий збір» 
СУДОВІІіі збір зараховується до спеціального фонду Державного бюджету 

України та спрямовується на забезпечення здійснення правосуддя, зміцнення 

матеріально-технічної бази судів, ВЮlючаючи 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, ВlІроваджеНIІЯ слсктронного цифрового підпису. 

Відтак, звільнення від сплати судового збору сторін у справах "ро мирні 

зібрання може зменшити надходження та відповідно видатки спеціального 

фонду державного бюджету на судову владу, ЩО може потребувати 

спрямування додаткових коштів за загальним фондом державного бюджету для 

забезпечення належної роботи судів. 

Разом з тим, законопроектом пропонується виключити статтю 1851 
Кодексу України про аДМІНІстративні правопорушення, яка передбачає 

відповідальність за порушення порядку організації і проведення зборів, 

мітингів, вуличних походів і демонстрацій. Враховуючи, ЩО за порушення 

даної статті передбачається відповідальність у вигляді штрафу, зазначене може 

призвести до зменшення надходжень до державного бюджету від штрафних 

санкцій, у разі Вllявлення відповідних правопорушень. 

Враховуючи зазначене, згідно з частиною третьою стап·і 91 Регламенту 
Верховної Ради України та частиною першою статті 27 Бюджетного кодексу 
України до даного законопроекту належить нодати фінансово-економічне 

обгрунтування з відповідниl'>Ш 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 IV «Прикінцеві і перехідні положення» 

законопроекту, цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його 

опуБJlікування. Проте, відповідно до положень частини третьої стапі 27 
Бю)!жепюго кодексу України, Закони України або Їх окремі IIОJЮЖСI!ІIЯ, які 

ВIІJllШilЮТЬ ІІа ІЮКазншш бюджету (з~[еllШУЮТЬ надходження бюджету та/або 

збільшують ВlІтраТIІ бюджету) і ПРllііI\,ШЮТІ,СЯ lІіСJlЯ 15 Jlипня РОКУ, що ПСJ1СДУЄ 
ПШlllОВОМУ, вводяться в дію не раніше 110чатку 6юджстнOl·О періоду, ЩО настає 
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за плановим. Тому, відповідні норми запропонованого проекту закону, у разі 

його ІІРИЙНЯТТЯ, llОвинні застосовуватися відповідно до вимог бюджетного 

законодавства. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що ііого IlРIlЙНЯТТЯ може зменшити доходну частину державного бюджету, що 

буде мати наслідком недовиконання видатків за СIlеціальним фондом. 

Крім ТОІ'О, Міністсрство фінансів України зазначає, що прийняття 

законопроекту є недоцільним, оскільки він є аналогічним за змістом до проекту 
Закону Українн «Про свободу мирних зібрань» за peccTp . .N2 2508а 
від 04.07.2013, якиіі Міністерство фінансів підтримує за умови ВlІключення 

підпункту 7 пункту 2 розділу ІУ «Прикінцеві і перехідні положення» 

законопроекту. 

Головне haYKOBO-СКСIІертного Уllравління Аllарату Верховної Ради 

України у своєму ВИСНОВКУ зазначає, що законопроект доцільно ПОВСРНУТIl 

суб'єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проскт Закону Україн!! про свободу мирних зібрань (percTp . .N2 2508а-l 
від 17.07.2(13), llОданий наРОДНIlМИ депутатами України Куренним В.К., 

lоновоlO М.М., Павленком Р.М., Чернегою Р.Т, має вплив на показники 

бюджету (призведе до зменшення надходжень судового збору до снеціШ1ЬНОГО 

фонду державного бюджету, а відтак потребуваТlІме додаткових видатків 

заГaJlЬНОГО фонду державного бюджету на функціонування ОРГ<1нів судової 

влаДIl ). 
У разі прийняття відповідного закону до 15 линня 2014 року він має 

ВВОДИТИСЯ в дію не ранішс 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

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

прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань прав 
людини, національних меншин і міжнаціональних відносин. 

ЗаКОll0проекmи, які ,Мають вfИив ІІа показники бюд:нсету 

та потребують узгод:нсеНIІЯ з бюд:нсетllU/lf заКОll0давсmво,М 

1.2.27. СЛУХАЛИ: 
fнформацію про проект Закону України про всеукраїнський референдум 

(peCCTp . .N22617a від 19.07.2013), поданий народними депутатами України 

Кличком В.В., Ковальчуком В.А. та іншими. 

Відмітили: 

ГОЛОВНІ!М З підготовки та ПОllерсднього розгляду законопроекту є 

KOl\liTCT з IJIITaHb дсржаВlIОГО будівництва та місцевого самоврядування. 

ЗUКОІІОЩЮСКТ lIсрсцба'lUЄ ВllКJlад у нові!і редакції Закону України 

«l1ро вссукrаїIІСЬЮШ РСФСРСIlДУI\I». 
1 J рОllOll)'ЮЧll ряд КОМПJlСКСllllХ 

!lсрсдоачагl'ЬСЯ ВШlУ'lІlТIІ із ЧШІНОГО 
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можливості одночасного проведення всеукраїнського референдуму з виборами 
Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим, місцеВIІХ рад та сільських, селищних, міських 

голів. 

Зважаючи на таке, реалізація зазначених змін призведе до необхідності 

утримання КОМІСІИ референдуму поряд з виборчими КОМІСІЯМИ, ЩО 

потребуватиме виділення додаткових коштів з державного бюджету. 

Також проектом встановлюється кількість членів окружної КОМіСll 

референдуму не менше 12 і не більше 18 осіб, дільничної комісії - в залежності 

від виду дільниці від 1 О до 24 осіб (в діючому законі 15 та 1 О осіб відповідно), 
що призведе до збільшення видатків на оплату праці члеНіВ комісій 

референдум у. 

Крім того, законопроектом визначаються вимоги до членів КОМіСШ 

всеукраїнського референдуму, якими серед іншого передбачено, що на посаду 

голови, заступника голови та секретаря окружної та дільничної комісії 

всеукраїнського рсферендуму можуть бути призначені особи, які пройшли у 

встановленому Центральною виборчою комісією порядку навчання для роботи 

на керівних посадах у складі окружної та дільничної комісії всеукраїнського 

референдуму, ЩО також може потребувати додаТКОВIІХ коштів з державного 

бюджету. 

При цьому, в порушення частини першої cTaтri 27 Бюджетного кодексу 
У країни та частини третьої cTaтri 91 Регламенту Верховноі· Ради У країни, до 
законопроекту не надано фінансово-економічне обrpунтування (включаючи 

відповідні розрахунки) та пропозиції щодо і10КРИтrя витрат бюджету та джерел 

додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості державного 

бюджету. 

Термін набрання чинності законом, вказаний у законопроекті, 

не узгоджується з частиною третьою cTaтri 27 Бюджетного кодексу України, 
згідно з якою закони України або їх окремі положення, які впливають на 

показники бюджету (зменшують надходження бюджету та збільшують витрати 

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

Водночас слід відмітити, ЩО у законопроекті статrя 59 «Фінансове 

забезпечення підготовки та проведення всеукра·)нського референдуму» має ряд 

неузгодженостей з бюджетним законодавством. ЗОІ<рема: 

- положення щодо затвердження обсягу коштів окремим рядком у законі 
про державний бюджет (частина третя cTaтri) не відповідає вимогам частини 

другої cTaтri 10, частини третьої cTaтri 20, пункту 5 частини першої cTaтri 40, 
згідно з якими, законом про державний бюджет визначаються бюджетні 
призначення головним розпорядникам коштів державного бюджету за 

бюджетною класифікацією (у цьому випадку - програмною); 

- ПОJiоження частин!! четверто·) супереЧIiТЬ ВlІЗначеній PerJiaMeHTOM 
Верховної Ради України процедурі внесення змін до заКОііУ про жржаВFlі!іі 

бюджет. K]1i~i того, Центральна Вilборча комісія ilе Є суб'ЄКТОI\I законuдавчuї 
і lІі ЦІаТIІ 1311; 
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- частина шоста не узгоджується з вимогами статей 43, 46-49, 
Бюджетного кодексу в частині процедур казначейського обслуговування 

бюджетних коштів; 
- у частині восьмlИ вжито термін «єдиний кошторис видатків», що не 

відновідає ВlІ3наченому у Бюджетному кодексі терміну «кошторис». 

Міністерство фінансів України не підтримує нрийнятгя законопроекту, 
За3на'ІаЮЧИ, що реалізація його положень буде мати наслідком збільшення 
видатків державного бюджету, вартісну оцінку ЯКІІХ не проведено через 

відсутність належних розрахунків. 

УХВАJlИЛИ: 
І. Проект Закону України про всеукраїнський референдум 

(реєстр. N~ 2617а від 19.07.2013), поданий народними депутатами України 

Кличком в.в., Ковальчуком В.А. та іншими: 
1) має вплив на показники бюджету (призведе до збільшення видатків 

державного бюджету). У разі прийняля відповідного закону до 15 липня 
2014 року він має вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 
2014 року - НС раніше І січня 2016 року (або 1 січня настушІОГО за цим року 
залежно від часу ІІРИЙНЯТГЯ закону); 

2) рекомендувати Комітету з питань державного будівництва та місцевого 
самоврядування при ДООllрацюванні заКОНОllроекту положення етатгі 59 
узгодити із стаЛЯМIІ 2, І 0,20,40,46-49 Бюджетного кодексу України. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

державного будіВНl1цтва та місцевого самоврядування. 

б) оnосередковаllUЙ 

1.2.28. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про [[роект Закону України !ІрО внесення змін до деяких 

законодаВЧI!Х актів УкраїНІ! (щодо lІогодження користування надрами) 

(реєстр. N~ 243На від 27.06.2013), поданий народним депутатом України 

Рудьковським М.М. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з [штань економічної політики. 

Законопроектом прононується передати місцевим органам державної 

влади повноваження органів місцевого самоврядування щодо погодження 

питань, пов 'язаних із користування надрами на умовах угод про розподіл 

продукції. 

Такі змію[ обмежують право на розпорядження земельними ділянками 

камунальної власності органів місцевого самоврядування (сільських, ССЛlIШНIІХ, 

міських, раііОННI!Х та обнасш[х рад), що згідно з 'IШШ!lМ законодавством 

відновідають за СКОlІомі'Шllіі та соціruшшП розвиток відповідних територій, їх 
СКUJю["і'[!ІІ[їі стан. Крім того, з огляду на практику застосування uрганаl\Ш 

місцсвого самоврядувш[ня такого [[рава [ЮГОДЖСННЯ, інвеСТОРІ! брали участь у 
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розвитку територіальних громад та у реалізації регіональних місцевих 

програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в 

адміністративно-територіальних одиниць. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

пропонує законопроект за результатами розгляду в першому читанні відхилити. 

Міністерство фінансів України підтримує законопроект. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України (щодо погодження користування надрами) (реєстр. N2 2438а 
від 27.06.2013), поданий народним депутатом України Рудьковським М.М., має 
опосередкований вплив на показники бюджету (може призвести до зменшення 

надходжень спеціального фонду бюджетів місцевого самоврядування). 

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. 

1.2.29. СЛУХАЛИ: 
Інформацію IlрО проект Закону України про заборону реабілітації та 

героїзації осіб й організацій, що БОРОJlИСЯ проти антигітлерівської коалЩI1, 

(реєстр. N!! 2960 від 08.05.2013), внесений народним депутатом України 

Колесніченком В.В. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних 

відносин. 

ЗаКОНОlJроектом визначаються основні терміни та поняття, 

регламентується процедура, обов'язки державних органів та їх посадових осіб 

щодо протидії героїзації та реабілітації осіб й організацій, ЩО боролися проти 

антигітлерівської коаліції. 

Крім того, у прикінцевих положеннях проекту закону пропонується 

доповнити Кримінальний кодекс України новою статтею 448 такого змісту: 
1. Публічні заклики до реабілітації чи героїзації осіб й організацій, що 

боролися проти антигітлерівської коаліції, а також виготовлення матеріалів із 
закликами до реабілітації чи героїзації осіб й організацій, ЩО боролися проти 

антигітлерівської коаліції з метою їх розповсюдження або розповсюдження 
таких матеріалів, караються штрафом від двохсот до п'ятисот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк 
до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися 

певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. 

2. Реабілітація 'ІІІ героїзація осіб й організацій, ЩО боролися проТІІ 
аНТllгітлерівської коаліції, в тому числі іі здіііснювана nOCaдOBlIl\1II особаМІІ, -
караються штрафОl\1 від !І'ЯТІІСОТ дО Тllсячі неоподатковуваНIІХ Millil\lYl\liB 

доходів громадян або позбавленням воЛІ ІІа строк від двох дО [І'ЯТІІ років, 
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з позбавленням нрава обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю 

на строк до трьох років або без такого. 

Поряд з тим дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, 

які були вчинені організованою групою осіб або спричинили тяжкі наслідки, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років. 

Реалізація таких положень законопроекту може призвести до збільшення 

надходжень до державного бюджету за рахунок штрафних санкЦlИ, 

передбачених за скоєння вищезгаданих дій, та до збільшення видатків 
державного бюджету на утримання осіб, які відбуватимуть покарання. 

Міністерство фінансів України не має зауважень до законопроекту, 

зазначаючи, що реалізація положень законопроекту може мати наслідком 

збільшення надходжень до державного бюджету. 

На думку ГОЛОВИ підкомітету з питань оцінки законопроектів щодо 

впливу на показники бюджету та відповідності бюджетному законодавству, 
реалізація lІоложень законопроекту в існуючих умовах функціонування 

нравоохоронної системи України може IІризвести до необгрунтованих видатків 

державного бюджету на проведення експертних досліджень, дій та 

висловлювань громадян. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України !ІрО заборону реабілітації та героїзації осіб іІ 

організацій, що боролися проти антигітлерівської коаліції, (реєстр. N!! 2960 
від 08.05.2013), внесений народним депутатом У країни Колесніченком В.В., 

має опосередкований ВІІЛИВ на показники бюджету (збільшуючи надходження 

та видатки державного бюджету за умови виявлення відповідних 
lІравопорушень та в залежності від санкцій, що застосовуватимуться). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань прав 
людини, національних меншин і міжнаціональних відносин. 

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

законодавчих актів України щодо реалізації рекомендацій Європейської Комісії 

у сфері державної антикорупційної політики (реєстр. N!! 3312 від 23.09.2013), 
ноданий Кабінетом Міністрів України. 

Відмітили: 

Відповідальним комітетом з розгляду законопроекту є Комітет з питань з 

питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією. 

Законопроектом НрОIІОНУЄТЬСЯ удосконалити положення 

аlIТИКОРУПЦlИНОГО законодавства відповідно до рекомендацій експертів 
євроllеіІсы<її комісії, наданих у рамках переговорів щодо лібералізації ЄС 

візового реЖIІJ\IУ для УкраїНІ!, шляхом внесення ЗJ\'lіl1 до Кодексу УкраїНIІ ІІРО 

адміністраТlІвні праВОllорушеннл, Кримінального кодексу УкраїlІlІ, Цивільного 
процесуального кодексу України, законів Українн «Про звернення громадян», 
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«Про банки і банківську діяльність», «Про засади запобігання і протидії 
корупції». 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку підтримує 

розгляд законопроекту та вважає, що реалізація законопроекту не впливає на 

показники бюджету. 

Водночас, належить зауважити, ЩО у законопроекті запропоновано 

встановити адміністративну відповідальність за подання недостовірних 
відомостей у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов'язання 
фінансового характеру та посилити санкції та відповідальність за кримінальні 

корупційні правопорушення шляхом збільшення розміру штрафів та обмеження 

або позбавлення волі. Отже, реалізація вказаних положень законопроекту 

матиме вплив на показники бюджету у разі виявлення відповідних порушень. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України з питань здійснення державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності (реєстр. N2 3312 від 23.09.2013), поданий Кабінетом 
Міністрів України, має опосередкований вплив на показники бюджету (може 
призвести до збільшення доходів бюджету від надходження адміністративних 

штрафів у разі виявлення відповідних правопорушень). 

У разі ІІРИЙНЯТТЯ відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 
боротьби з організованою злочинністю і корупцією. 

Голосували: «За» - одноголосно. 

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

державного бюджету. 

2.1. СЛУХАЛИ: 
Інформацію Першого заступника Міністра фінансів України 

Мярковського A.l. про погодження передачі окремим обласним держаВНI!М 

адміністраціям деяких бюджетних призна'lень, передбачених Міністерству 

фінансів У країни на 2013 рік. 

Відмітили: 

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету надlИШЛО 

звернення Міністерства фінансів України від 11.10.2013 N!! 31-05150-02-2/29886 
про погодження змін щодо передачі бюджетних призначень згідно з 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 N2760-p 
«Про внесення змін до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 11 лютого 
2013 р. N!! 76 і від 3 лшшя 2013 р. N!! 472». 

Комітетом 1І0годження передачі бюджеТНIІХ IР"ЗllаЧСНh здійСIlЮЄТЬСЯ 
віДІІовідно до чаСТIlНIІ шостої стапі 23 Бюджетного кодексу УкраїНІІ. Згідно із 
зазпаченою ВІІМОГОЮ 5юджеТJIО('О кодексу УкраїlІ1l Ilередача БЮДЖСТlIllХ 
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прюначень 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 11 N~ 18 (зі змінами від 21.03.2012 NQ 217). 
Розпорядженням Уряду від 02.10.2013 NQ 760-р шляхом внесення змін у 

додатки до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 11.02.2013 N~ 76-р 
«Деякі lIIпання використання у 2013 році державних капітальних видатків» 
(із з.\/і//QJ\/U) та від О3.07 .2013 NQ 472-р «Про перерозподіл деяких видатків та 
передачу бюджетних призначень, передбачених у 2013 році Міністерству 

фінансів» (із зміШlМU) уточнюється формулювання напрямів (об'єктів) переда'lі 

бюджетних призначень окремим головним розпорядникам коштів державного 

бюджету, 1І01lередньо переданих за рахунок коштів бюджетної 

програм!! 3511090 «Державні капітальні видатки, що розподіляються Кабінетом 
Міністрів України, в тому числі будівництво сучасного лікувально

діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні 

«ОхмаТДIІТ», реконструкція і розширення Національного інституту раку, 

будівництво СIlОРТИВНИХ споруд з штучним льодом, придбання медичного 

автотранспорту та медичного обладнання, lІідтримка реформування систеМІ! 

охорони здоров'я». Так, зокрема, даним РОЗIlорядженням Уряду lІередбачається 

уточнення викладу напрямів використання відповідних коштів по Донецькій та 

Сумській облдержадміністраціях. 

В обговоренні ІІІпання взяли участь народні депугати України - члени 

Комітсту з !lJ!тань бюджету Гєллєр Є.Б., Фищук О.Г., Пресман о.с., а також 

Перший заСТУІІНИК Міністра фінансів України Мярковський А.І. 

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

вніс пронозицію підтримати передачу окремим обласним державним 

адміністраціям бюджетних призначень відповідно до розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 02.10.2013 NQ 760-р «Про внесення змін до розпоряджень 
Кабінету Міністрів України від 1I лютого 2013 р. NQ 76 і від 3 ЛИПНЯ 2013 р. 
N2472». 

УХВAJШJШ: 

Зи наслідкаМIІ розгляду та керуючись вимогами частини шостої статті 23 
Бюджетного кодексу України: 

погодити здійснення в межах загального обсягу Вllдатків розвитку за 

загальним фОНДОМ державного бюджету, передбачених Міністерству фінансів у 

2013 році за бюджетною програмою 3511090 «Державні капітальні видатки, що 
розподіляються Кабінетом Міністрі я України, в тому числі будівництво 

сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої 

спеціалізованої лікарні «Охматдит», реконструкція і розширення 

Національного illcTI1Tyry раку, будівництво спортивних споруд з штучним 

ЛЬОДОі\I, 11 РllдбаllНЯ медичного al3TOTpaHClIopTY та медичного обладнання, 
lІіДТРlІмка реформування систеМl1 ОХОРОІ!И здоров 'Я», передачі бюджеТНIІХ 

ПрНll-1а'IСН" І·OJJOВІІІІМ РОЗПОРЯДIIІIК<lJ'.1 коштів державного бюджету з 

ураХУВШIІІЯ~І УГО'lІіСНIІЯ наllРЯМІВ (об'єктів) ВIlКОIJllСТ<іННЯ бюджеТlІlІХ коштів 
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відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 
N~ 760-р «Про внесення змін до розпоряджень Кабінету Міністрів України 

від 11 лютого 2013 р. N~ 76 і від 3 липня 2013 р. N~ 472». 

Голосували; «З3» - 28, «проти» - І, «утримались» - 1, «не голосували» - І. 

2.2. СЛУХАЛИ; 
Інформацію Першого заступника Міністра фінансів України 

Мярковського A.l. про погодження lІерерозподілу деяких видатків державного 
бюджету, передбачених Міністерству фінансів на 2013 рік. 

Відмітили; 

До Комітету Верховної Ради УкраїНІ! з питань бюджету надшшло 

звернення Міністерства фінансів України від 14.10.2013 за N2 31-05120-02-
2/29921 шодо 1l0годження розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 09.10.2013 N~ 798-р «Про перерозподіл деяких видатків державного 

бюджету, передбачених Міністерству фінансів на 2013 рік, для спрямування 
місцевим бюджетам на оплату праці». 

Перерозподіл видатків державного бюджету за бюджетними програмами 

в межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника 

коштів державного бюджету здійснюється на підставі частини восьмої cTaтri 23 
Бюджетного кодексу України за рішенням Кабінету Міністрів України, 
погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету (порядок 

передачі бюджетних IІризначень, перерозподілу видатків і надання кредитів з 

бюджету затверджено постановою Уряду від 12.01.2011 року N~ 18 із змінами). 
Пунктом І зазначеного розпорядження встановлено здійснити у межах 

загального обсягу бюджетних призначень, передбачених у 20 І 3 році 

Міністерству фінансів у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл 

видатків у сумі 2068956,8 тис. гривень шляхом зменшення обсягу видатків 
споживання за програмою 3511590 «Обслуговування та погашення зобов'язань 
за залученими коштами під державні гарантії для здійснення капітальних 

видатків розпорядниками бюджетних коштів» та збільшення обсягу видатків 

споживання за програмою 3511060 «Додаткові дотації з державного бюджету 
місцевим бюджетам» у частині додаткової дотації з державного бюджету на 

вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів. 

При цьому у додатку до розпорядження здійснено розподіл додаткової 

дотації (обсягом 2068956,8 тис. гривень) між бюджетом Автономної Республіки 
Крим, обласними, міст Києва та Севастополя міськими бюджетами, хоча інше 

встановлено частиною шостою CTaтri 108 та частиною четвертою CTaтri 97 
Бюджетного кодексу України. 

Пояснення щодо здійснення такого перерозподілу додано до листа 

Міністерства фінансів, в якому зазначається, що розподіл додаткової дотації 

проведено пропорційно до видатків, які враховуються при визначенні обсягу 

~lіжБЮдЖСПIl1Х трансфертів, на галузі бюджетної сфери з урахуванням 

креДIІТОрської заБОРПШ3110сті з оплати IІраці на І сі'IНЯ 2013 року, обсяг якої 
СТ<1НОВIІВ 68У56,8 Т"С. гривень. 
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Відвовідно до ІІУНКТУ З розпорядження додатковий обсяг дотації у 

тижневиіі строк має бути розподілено між бюджетом Автономної Республіки 

КРИМ, обласними, міСЬК!IМН міст республіканського Автономної Республіки 

Крим та обласного значення бюджетами та бюджетами районів. При цьому не 

вказано критерії такого розподілу. 

Розпорядженням визначено, що районними державними адміністраціями 

додаткова дотація спрямовується виключно на оплату праці працівників 

бюджетних установ та рекомендовано міським радам міст республіканського 

Автономної Республіки Крим та обласного значення дотримуватися 

визначеного напряму спрямування коштів (підпункт 2 иункту З та пункт 4 
розпорядження ). 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати України - члени 

Комітету з питань бюджету Гєллєр Є.Б., елюз Т.Я., Заболотний Г.М., 

Дубіль В.О., Чорноволенко О.В., Пресман О.с., Павлов к.ю., а також Першиіі 

заступник Міністра фінансів України МЯРКОВСЬКИЙ А.І. 

Голова ПІДКОМІТету з витань місцевих бюджетів Павлов K.lO. вніс 

ПРО!lOзицію llідтримати перерозподіл видатків державного бюджету, 

встановлений пунктом 1 розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 09.10.2013 РОКУ N2 798-р. 

УХВAJШЛИ: 

За наслідками розгляду та керуючись вимогами частини восьмої статті 23 
Бюджстнor'О кодексу України: 

погодити здійснення переРОЗllоділу видатків у межах загального обсягу 

бюджетних призначень, передбачених у 20 ІЗ році Міністерству фінансів у 

загальному фонді державного бюджету, у сумі 2068956,8 тис. гривень, шляхом 
зменшсння обсягу видатків споживання за програмою 3511590 
«Обслуговування та погашення зобов'язань за залученими коштами ПІД 

державні гарантії ДJJЯ здійснення капітальних видатків розпорядниками 

бюджетних коштів» та збільшення обсягу видатків споживання за 
програмою ЗS 11060 «Додаткові дотації з державного бюджету місцевим 

бюджетам» у частині додаткової дотації з державного бюджету на 

вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів, що розподіляється 

згідно з додатком, як ВllЗначено пунктом І розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 09.10.2013 року N2798-p «Про перерозподіл деяких видатків 

державного бюджету, передбачених Міністерству фінансів на 201З рік, для 

спрямування місцевим бюджетам на оплату праці». 

Голосували: юа» - 26, «проти» - 1, «утримались» - 3, «не голосували» - 1. 

2.3. СЛУXAJШ: 
Інформацію заступннка ГОJlОВИ Державного агентства з питань науки, 

і нновацііl та іl!формаТllзації УК\1аїНI! Івченка В.А. про погодження псредачі 

МіністсрсТІ3У освітн і наУКIl УкраїНІ! Gюджспшх IIРllзначень, передбачсних 
Міllістерству фінаllсів України у 2О [3 році. 
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Відмітили: 

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету надlИШЛО 

звернення Міністерства освіти і науки України від 15.10.2013 N2 1110-3747 про 
погодження передачі бюджетних призначень відповідно до розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 26.09.2013 р. N2755-p «Про внесення змін у 
додаток 2 до розпорядження Кабінету Міністрів У країни від 11 лютого 2013 р. 
N!! 76». 

Комітетом погодження передачі бюджетних призначень здійснюється 

відповідно до частини шостої статті 23 Бюджетного кодексу України. Згідно із 
зазначеною вимогою Бюджетного кодексу України передача бюджеТНIІХ 

призначень державного бюджету здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів 

України, погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. 

Такий IJОРЯДОК затверджено постановою Кабінету Міністрів України 

від 12.01.2011 N!! 18 (зі змінами від 21.03.2012 N!! 217). 
Вищезазначеним розпорядженням Уряду шляхом внесення змін у 

додаток 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.02.2013 N!! 76-р 
«Деякі питання використання у 2013 році державних капітальних видатків» 

(із змінами) встановлюється здійснення передачі бюджетних призначень 

(видатки розвитку), передбачених у 2013 році Міністерству фінансів у 

загальному фонді державного бюджету (загальнодержавні витрати) за 

програмою 3511090 «Державні капітальні видатки, що розподіляються 
Кабінетом Міністрів України, в тому числі будівництво сучасного лікувально

діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні 

«Охматдит», реконструкція і розширення Національного інституту раку, 

будівництво спортивних споруд з штучним льодом, придбання медичного 

автотранспорту та медичного обладнання, підтримка реформування системи 

охорони здоров'я», Міністерству освіти і науки (відl10відалЬНОJl.tУ виконавцю 

бюджетних програм - ДержавНОJl.1У агентству з питань науки, інновацій та 

інформатизації Украіни) в обсязі 5000 тис. гривень, зменшуючи при цьому, на 
таку ж суму обсяг бюджетних призначень Національної академії наук України, 

попередньо переданих їй розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 11.02.2013 N.!! 76-р. 
Зокрема, визначено доповнити додаток 2 розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 11.02.2013 N!! 76-р новим пунктом, передбачивши 
спрямування державних капітальних видатків у сумі 5000 тис. гривень 
на реконструкцію Українського інституту науково-технічної і економічної 
інформації, що входить до сфери управління Державного агентства з питань 

науки, інновацій та інформатизації, зокрема, для проведення проектних, 

геодезичних, інженерно-геологічних робіт, визначення технічного стану 

будівель, отримання вихідних даних для проектування. 

Водночас зменшується на таку ж суму обсяг передачі бюджетних 

призначень для проектування та реставрації будівлі IHCТl1TYТY ботаніки 

il\tCHi М.Г.Холодного /перебуває у сфері Уllравління Національної акадеl\lїі наук 
Українн/, попсредньо встановлеНllіі РОЗllорядженням Кабінету Міністрів 
УкраїНІ! від 11.02.2О 13 N!! 7б-р. 
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За інформацією, наданою у робочому !lОРЯДКУ Національною академією 
наук України, кошти в обсязі 5000 тис. грн, що підлягають передачі, на даний 
час не використано. 

В обгрунтуванні щодо проведення таких видатків, наведеному у 

матеріалах Міністерства освіти і науки, зокрема відмічено про необхідність 

ліквідації наслідків надзвичайної ситуації техногенного характеру у будівлі 
Українського інституту науково-технічної і економічної інформації (УкрІНТЕІ) 
(вул. Горького, 180, м. Київ), СІІричиненою аварією на трансформаторній 
підстанції та виходом її з ладу, що призвело до пошкодження системи 

опалення, забезпеЧ1lТИ нормальне функціонування державних установ, які 

розташовані у Ilриміщеннях будівлі УкрІНТЕІ та запобігти Іюшкодженню 

унікального бібліотечного фонду Державної науково-технічної бібліотеки. 

В обговоренні ІІитання взяли участь народні депугати України - члени 

Комітету з питань бюджету Гєллєр Є.Б., Деркач АЛ., Пресман о.с., 

Калетник О.М., Чорноволенко О.В., Слюз О.М., а також заступник Голови 

Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України 

Івченко В.А. 

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

вніс IІропозицію Ilідтримати передачу Міністерству освіти і науки бюджетних 

призначень, що визначено розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від26.09.20І3 р. N~755-p «Про внесення змін у додаток 2 до РОЗllорядження 
Кабінету Міністрів України від II лютого 2013 р. N!!76». 

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 
ДІІТЯЧОЇ спеціалізованої лікарні «Охматдит», реконструкція і розширення 

Національного інституту раку, будівництво спортивних споруд з штучним 
JlЬОДОМ, придбання медичного автотранспорту та медичного обладнання, 

lJідтримка реформування системи охорони здоров 'Я», передачі бюджетних 

призначень Міністерству освіти і науки в обсязі 5000 тис. гривень за рахунок 
зменшення на таку ж суму обсягу попередньо переданих бюджетних 

призначень Національної академії наук України, що визначено розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 26.09.2013 р. N!!755-p «Про внесення змін у 
додаток 2 до РОЗ1l0рядження Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2013 р. 
N'Л(»). 

Голосува.JIИ: «ЗЮ> - ОДІІОГОЛОСНО. 
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2.4. СЛУХАЛИ: 
Інформацію заступника Міністра молоді та спорту України Сисюка В.М. 

про lJогодження перерозподілу деяких видатків державного бюджету, 

llередбачених Міністерству освітн і науки, молоді та спорту на 2013 рік. 

ВідміТИJlИ: 

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету надІИШЛО 

звернення Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 22.10.2013 р. 
N2 1110-3829 щодо погодження перерозподілу деяких видатків державного 

бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки, молоді та спорту, 

відповідно до пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 09.10.2013 N2785-p «Про переРОЗ!lОділ деяких видатків державного 

бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки, молоді та спорту 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 У країни перерозподіл видатків 

ЗДІИснюється за рішенням Кабінету Міністрів України, погодженим з 

Комітетом Верховної Ради України з ПJlтань бюджету. Такий порядок 

затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 N2 18 (зі 

змінами від 21.03.2012 р. Х2 217). 
Пунктом 1 зазначеного вище розпорядження Уряду встановлено 

здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених 

Міністерству освіти і науки, молоді та спорту на 2013 рік у загальному фонді 
державного бюджету, перерозподіл видатків споживання на суму 

4004,3 тис. гривень шляхом зменшення їх обсягу за програмою 220411 О 
«РОЗВІІТОК спорту інвалідів та Їх фізкультурно-спортивна реабілітацію> та 

збільшення їх обсягу за програмою 2204120 «Підготовка і участь національних 

збірних команд в Паралімпійських і Дефлімпійських іграх». 

Міністерству фінансів доручено після погодження зазначеного 

переРОЗlIоділу видатків забезпечити внесення відповідних змін до РОЗIІJlСУ 
державного бюджету. 

В обrрунтуванні щодо зазначеного перерозподілу видатків, наведеному у 

матеріалах Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, зокрема відмічається 

про необхідність здійснення часткової виплати винагород спортсменам

чемпіонам, Ilризерам ХХІІ літніх Дефлімпійських ігор та їх тренерам -
у розмірах, визначених ІІостановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 
2008 р. N2 704 «Про заохочення спортсменів-інвалідів та Їх тренерів», а також 
про наявність економії коштів за бюджетною програмою 220411 О «Розвиток 
СПОРТУ інвалідів та їх фізкультурно-спортивна реабілітація» в частині виплат 

державних СТІшендій, СТИllендій Президента У країни та Кабінету Міністрів 
У країни. 

Водночас, слід зазначити, що 8 ЖОВТНЯ І10ТОЧНОГО року Верховною Радою 
України прніінят() Закон Укра·іНI! «Про внесення з~rін до додатка N2 3 до Закону 
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Україн!! «Про Державний бюджет України на 2013 рік», яким встановлено 

бюджетні призначення Міністерству освіти і науки України та Міністерству 

молоді та спорту України у зв'язку із реорганізацією Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту України та Державної служби молоді та спорту 
України. Заходи за бюджетними програмами, перерозподіл видатків 

державного бюджету за якими визначено розпорядженням Кабінету Міністрів 
УкраїНІ! від 09.10.2013 N!!785-p, зазначеним законом віднесено до повноважень 
новоутвореного MilliCTepCTBa молоді та спорту України, що необхідно 

ВРUХУIJUТИ прн внесенні змін до Розпису Державного бюджету України на 

2013 рік. 

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

вніс IІронозицію підтримати lІерерозподіл видатків державного бюджету, що 

визначено пунктом 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.10.2013 
N!! 785-р. 

УХВАЛИЛИ: 

За наслідкам!! ро'Згляду та керуючись вимогами частини восьмої статті 23 
Бюджетного кодексу України: 

(!Огодити в межах загального обсягу бюджетних призначень, 

передба'!ених Міністерству освіти і науки, молоді та спорту на 2013 рік у 
загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків споживання на 

суму 4004,3 тис. гривень шляхом зменшення їх обсягу за програмою 2204110 
«Розвиток СIІОрТУ інвалідів та Їх фізкультурно-спортивна реабілітація» та 

збільшення їх обсягу за програмою 2204120 «Підготовка і участь національних 

збіРНIІХ команд в Паралімпійських і Дефлімпійських іграх», що визначено 
пунктом 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.10.2013 N!! 785-р. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

2.5. СЛУХАЛИ: 
Інформацію Першого заступника Міністра фінансів України 

Мярковського А.І. про погодження перерозподілу деяких видатків державного 

бюджету, передбачених Міністерству фінансів на 2013 рік. 

ВіДМIIТIIJIIІ: 

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету наДIИШЛО 

звернення Міністерства фінансів від 22.10.2013 за N~ 31-07310-38-2/30676 щодо 
погодження перерозподілу деяких видатків державного бюджету, передбаL!ених 

Міністерству фінансів на 2013 рік, для спрямування місцевим бюджетам на 
виплату соціальної допомоги, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів 
України N!! 797-р від 09.10.2013 року. 

ПУНКТОМ \ заЗlш'!еного розпорядження встановлено здійснити в межах 
'Загального обсягу бюджетних 1IJ)И1начснь, передбачених Міністерству фінансів 

110 2О 13 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків 
СПОЖІІВШ!ІІЯ у сумі 244141,4 ТІ!С. гривеНh ШЛЯХОI\'! зменшення їх обсягу за 
ПIЮ('рамою 351134О «Субвенція 1 державного бюджету місцевим бюджетам на 
ВНlшату допомог\! сіl\!'ЯI\І з діты\,, малозабе:шечеIlШ.1 сім'ям, інвалідаll! з 
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дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям» 
встановлення додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на 

виплату допомоги по догляду за інвалідом І чи Il групи внаслідок психічного 
розладу. 

При цьому у додатку до розпорядження визначено: 

- перерозподіл обсягів субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, 

інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям 

між місцевими бюджетами (зменшено обсяг на 496653,3 тис. гривень, 
збільшено обсяг на 252511,9 тис. гривень). 

- розподіл додаткової дотації на виплату допомоги по догляду за 

інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу між бюджетом 
Автономної Республіки Крим, обласними бюджетами Вінницької, 
Дніпропетровської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, 
Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Рівненської, Сумської, 

Тернопільської, Харківсько)·, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, 

Чернівецької, Чернігівської областей, міст Києва та Севастополя міськими 

бюджетами. 

Правові підстави для Ilроведення перерозподілу видатків бюджету та його 

погодження з Комітетом з питань бюджету визначені, зокрема, такими 

положеннями Бюджетного кодексу України: 

- відповідно до частини восьмої статгі 23 у межах загального обсягу 
бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів 

здійснюється перерозподіл видатків державного бюджету за бюджетними 
програмами, включаючи додаткові дотації та субвенції (з урахуванням частини 

шостої статгі 102 та частини шостої статгі 108 цього Кодексу), за рішенням 
Кабінету Міністрів України, погодженим з Комітетом Верховної Ради України 

з питань бюджету; 

- відповідно до частини шостої статгі 102 переРОЗllоділ обсягів субвенцій 
з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення державних програм 

соціального захисту між їх видами та між місцевими бюджетами, виходячи з 

фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій і допомоги 

населенню, в межах загального обсягу цих субвенцій, може здійснювати 

Кабінет Міністрів України; 

- згідно із частиною шостою статгі 108 Кабінет Міністрів Українн за 
погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету може 
здійснювати розподіл та перерозподіл обсягів субвенцій та додаткових дотацій 

з державного бюджету місцевим бюджетам (крім додаткової дотації на 

вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів) між місцевими 

бюджетами у межах загального обсягу відповідних субвенцій та додаткових 
дотацій. 

Водночас, розпорядження Кабінету Міністрів У країни від 09.10.2013 року 
нс I\lіСТIІТЬ IIОСIIJШНIiЯ на норми Бюджстного кодсксу УI(раїНI1, які ІІадають 

право персрозподілу обсягів субвенції з державного бюджету I\lіСЦСВIІМ 

бюджстам на Вllплату ДОПОI\IОПI сіl\І'ЯI\І з дітьми, малозаUСЗllсчеШll\1 сім'ям, 
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інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям 
між місцевими бюджетами та розподілу додаткової дотації. 

У поясненні щодо здійсненого перерозподілу, наведеному в листі 

Міністерства фінансів. зазначається, що необхідність у здійсненні додаткових 

видатків виникла у зв'язку із збільшенням контингенту отримувачів допомоги 

по догляду за інвалідом І чи II групи внаслідок психічного розладу у 2013 році. 
Розподіл додаткової дотації між місцевими бюджетами проведено за 

інформацією місцевих фінансових органів про потребу в додаткових коштах на 

виплату такої допомоги у 201 З році. 
При цьому повідомляється, що за прогнозними розрахунками 

нарахування допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з 

дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової держаВІ/ОЇ допомоги дітям, яка 

фінансується за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, будуть 

меншими за IІланові обсяги цієї субвенції. 
Довідково: nі() час вuз/щчеЮIЯ обсягу вийатків .місцевих бюд;жеmів. ЩО 

враховуються при в1l3начєнні обсягу дlі.жбюд:жеmн.их трансфертів, на 2013 рік 
віиnовідно ио пункту а) 'щстини четвертої статті 90 Бюджетного кодексу 
України вРCLїовш/О KOUIIl1I1 на здіЙСllення видатків на вzmлаmу допомоги 110 
догляду за інвалідом 1 '111 Il групи внаслідок психічного розладу у 

су.мі 659,4 .І1,/ЛIІ гривень. 

8 обговоренні питання взяли участь народні депутати України - члени 

Комітету з питань бюджету Гєллєр Є.Б., Сл юз Т.Я.. Чорноволенко 0.8., 
Калетник О.М., Деркач А.Л., Павлов к.Ю., а також Перший заступник Міністра 

фінансів України Мярковський A.l. 

Голова підкомітету 

пропозицію підтримати 

встановлений пунктом 

з питань місцевих бюджетів Павлов к.ю. вніс 

перерозподіл видатків державного бюджету, 

розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 09.10.2013 року И!! 797-р. 

УХВАЛИЛИ: 

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

погодити здійснення перерозподілу видатків споживання в межах 

загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству фінансів 

на 2013 рік у загальному фонді державного бюджету, у сумі 

244141,4 тис. гривень шляхом зменшення їх обсягу за програмою 3511340 
«Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги 

сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям

інвалідам та ТИМЧаСОВОЇ державної допомоги дітям» і встановлення додаткової 
дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги по 

догляду за інвалідом І чи 1I групи внаслідок психічного розладу згідно з 

додатком, як ВІІЗна'lено пу"ктом 1 розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 09.10.2013 року N~ 797-р «Про переРОЗ!lOділ деяких видатків державного 
БЮJtжету. передбаче[[их Міністерству фінннсів на 2013 рік, для спрямування 
місцеВIІМ бюджетам на виплату соціальної допомоги». 

ГUJlОсуваJIІІ: «ЗЮ> - 24, «ПjJOтн» - 2, «утримались» - 2, «не голосували» - З. 
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З.СЛУХАЛИ: 
Інформацію голови підкомітету з питань місцевих бюджетів 

Павлова к.ю. про доопрацювання до другого читання проекту Закону України 

про внесення зміни до статті 22 Закону України «Про Державний бюджет 
України на 2013 рік» за реєстр. И23358. 

ВідміТJ\ЛИ: 

Проект закону за реєстр. И23358 прийнято Верховною Радою І О жовтня 

п.р. за основу і доручено Комітету підготувати його до другого читання у 

скорочені строки (за такою вшногою mep.illiHU nодаllНЯ пропозицій до 

законопроекту скорочуються наnоловиllУ - до 7 днів). 
У визначені терміни до законопроекту надійшло 9 пропозицій, що 

включені до порівняльної таблиці. 

Голова підкомітету з Ilитань місцевих бюджетів Павлов к.ю. доповів, шо 

за наслідками обговорення поправок у підкомітеті з питань місцевих бюджетів 

їх погоджено відхилити, беручи до уваги, що частина поправок не містить 

конструктивних пропозиuій, лише позицію «відхилити», інші не 

узгоджуються з чинним законодавством. Водночас, пропозиція номер 8 
викликала дискусію. Однак після консультацій з юристами було визнано, що 

пропозиція не буде дієвою, оскільки порушує визначені Господарським та 

Цивільним кодексами загальні принципи господарювання і умови укладання 

договорів суб'єктами господарювання. 

Зважаючи на зазначене, народний депутат Павлов к.ю. запропонував 

таке рішення Комітету: відхилити усі поправки, внесені до порівняльної 

таблиці, та рекомендувати Верховній Раді прийняти проект закону 

(реєстр. И23358) У другому читанні та в цілому як закон згідно з остаточною 

редакцією законопроекту (тобто, у редакції першого читання), запропонованою 

у порівняльній таблиці до другого читання (додається на З-х арк.). 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати України - члени 

Комітету з питань бюджету Гєллєр Є.Б., Калетник О.М., Різаненко П.О., 

Шуфрич H.l., а також Перший заступник Міністра фінансів України 

Мярковський A.l. 

У ході обговорення пропозицій представниками Уряду було звернуто 

увагу, що питання оплати спожитого природного газу суб'єктами 

господарювання, які отримали фінансові казначейські векселі в рахунок 

погашення заборгованості з різниці в тарифах, такими векселями унормоване у 

постановах Уряду И2 683 і И2 720, якими затверджено механізм обігу 

фінансових казначейських векселів та граничний обсяг їх випуску. Відповідне 

уточнення внесено також до Порядку забезпечення споживачів природним 

газом. Відтак останнім векселедержателем у такому випадку буде НАК 

«Нафтогаз України». 

За підсумкаМІІ обговореНIІЯ Голова Комітету поставив ІІа голосування 

ПРОПОЗllцію, озвучену головою ІІідкомітету з питань місцеВIІХ бюджетів 
ПаВЛОВI1М К.ІО. Така Ilропо·шція була lІідтрнмана більшістю наРОДНIІХ 

депутатів - членів Комітету з П!Jтань бюджету. 
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УХВАЛИЛИ: 
Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект Закону України 

про внесення зміни до статті 22 Закону України «Про Державний бюджет 
України на 2013 рік» за реєстр. N2 3358 У другому читанні та в цілому як закон 
згідно із запропонованою у порівняльній таблиці до другого читання 

остаточною редакцією законопроекту (тобто, у редакції першого читання). 

Голосували: «зю> - 23, «проти» - 5, «утримались» - 1, «не ГОЛОСУВaJlИ» - 2. 

4. СЛУХАЛИ: 
Інформацію Першого заступника Міністра фінансів України 

Мярковського А.І. про проект Закону України про внесення зміни до Закону 

України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» (реєстр. N!! 3234 
від 12.09.2013), поданий Кабінетом Міністрів України, 

ВідміТIІЛИ: 

Законопроектом запропоновано доповнити Закон України 

«Про Державний бюджет України на 2013 рік» новою статтею 23, згідно з якою 
надання коштів Міністерством фінансів України комунальному підприємству 

«Дніllропетровський метрополітен» Дніпропетровської міської ради (за рахунок 

кредиту, залученого державою від Європейського інвестиційного банку для 

реалізації проекту «Завершення будівництва метрополітену в 

м. Дніпропетровську») ЗДlИснюється на безповоротній основі, 

а Дніпропетровська міська рада має відшкодовувати витрати державного 

бюджету з обслуговування такого кредиту і вносити до державного бюджету 

плату за надання кредитних коштів. При цьому, комунальне підприємство 

«Дніпропетровський метрополітен» звільняється від зобов'язання надавати 

забе'щечення виконання зобов'язань перед державою з відшкодування витрат 

державного бюджету, здійснених у зв'язку з отриманням такого кредиту. 

У фінансово-економічному обrрунтуванні до законопроекту зазначено, 

шо планується залучити кредит ЄІБ в обсязі 152 млн євро (за плаваючою 

відсотковою ставкою EURlBOR + спред, пільговий період - б років, строк 

погашення - 20 років). 
Відповідні кошти кредиту вже передбачені у Законі України 

«Про Державний бюджет України на 2013 рік». Отже, прийняття законопроекту' 
не призведе у поточному році до зміни показників державного бюджету і 

граничного обсягу державного боргу. 

У додатках N!! 2, N!! 4 і N!! 9 до цього Закону залучення кредиту у П.р. 
визначено у сумі І млн грн. з подальшим рекредитуванням за кодом 3511620 
«Фінансування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою», 
тобто вказані кошти мають надаватися комунальному підприємству 

«Дніпропетровський метрополітен» на умовах повернення, 

Як вказано у пояснювальній записці до законопроекту, Дніпропетровська 

держадмі[[істрація звернулася до Уряду 1 проханням розглянути можливість 

ШІЩІНІІЯ ньому !!ідrJРИЄМСТВУ коштін кредиту ЄІБ на 6СЗІ10норотніі1 основі у 
зв'язку З його оGмежеJШI\!И фінаНСОВIІМИ МОЖЛИВОСТЯМИ. 
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Згідно з експертним висновком Міністерства фінансів України до 
законопроекту (лист від 01. Ю.2013 Ng 31-12210-04-2/28637) на виконання 

розпорядження Президента України від 02.09.2013 И!! 2бб «Про делегацію 

України для участі у переговорах з Європейським інвестиційним банком щодо 

укладання Фінансової угоди (Проект «Завершення будівництва метрополітену у 

м. Дніпропетровську») між Україною та Європейським інвестиційним банком» 

вже проведено відповідні переговори, під час яких узгоджено фінансові умови 

надання кредиту і текст Фінансової угоди, а найближчим часом планується її 

парафування між Україною та ЄІБ з наступним підписанням. У даний час 

необхідно визначити умови передачі комунальному підприємству 

«Дніпропетровський метрополітен» коштів кредиту ЄІБ. 

Таким чином, даним законопроектом запропоновано унормувати 

порушене питання. 

Однак, необхідно зауважити, що у подальшому (насамперед, у 

законопроекті про державний бюджет на 2014 рік) належить врегулювати 
питання щодо правильності відображення у державному бюджеті витрат для 

реалізаЦIІ проекту «Завершення будівництва метрополітену в 

м. Дніпропетровську» за рахунок кредиту ЄІБ, оскільки кошти надаватимуться 

Дніпропетровській міськраді на безповоротній основі (тобто не як надання 

кредитів з бюджету, а як видатки бюджету). Доцільно такі витрати включити до 

складу субвенції з державного бюджету міському бюджету міста 

Дніпропетровська на завершення будівництва метрополітену у 

м. Дніпропетровську, як це вже унормовано щодо відповідних коштів ЄБРР. 

Слід звернути увагу, що загалом на реалізацію проекту «Завершення 

будівництва метрополітену в м. Дніпропетровську» планується залучити 

кредитних коштів у сумі 304 млн євро, включаючи 152 млн євро за рахунок 
кредиту ЄБРР відповідно до Кредитної угоди (Проект «Завершення 

будівництва метрополітену у м. Дніпропетровсью», ратифікованої Законом 

України від 05.06.2013 р. И!! 322-УН. При цьому, у минулому році після 

підписання такої угоди умови передачі комунальному підприємству 

«Дніпропетровський метрополітен» коштів кредиту ЄБРР були врегульовані 

Законом України від 02.10.2012 р. И!! 5307-УІ «Про внесення змін до Закону 

України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» шляхом передбачення 
аналогічної норми (стаття 26). 

За звітною інформацією Казначейства України за січень-вересень п.р. не 

надавалася субвенція з державного бюджету міському бюджету міста 

Дніпропетровська на завершення будівництва метрополітену у 

м. Дніпропетровську (затверджено на 2013 рік в обсязі 99 млн грн), яка 

здійснюється за рахунок кредиту ЄБРР. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

у своєму експертному висновку від 15.10.2013 р. И!! 16/3-1407/3234 зазначає, що 
за результатами розгляду в першому читанні законопроект може бути 

приіінятпй за основу. 

В обговоренні питання В1ЯЛІІ участь народні депутати УкраїНІ! - члени 

Комітету з ПlІтань бюджету Гєллєр ('1)., Путілов А.С., Чорноволенко О.В., 
Павлов К.Ю., ПреСf\lall О.с. 
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Голова підкомітету з питань державного боргу та фінансування 
державного бюджету Путілов А.с. від підкомітету вніс пропозицію підтримати 

законопроект згідно з розданим народним депутатам проектом ухвали. 

Відповідно Голова Комітету поставив на голосування цю пропозицію, а 

саме: рекомендувати Верховній Раді законопроект за реєстр. N2 3234 прийняти 
за основу та в цілому як закон та рекомендувати Міністерству фінансів 

врегулювати литання щодо правильності відображення відповідних витрат 

державного бюджету. Така пропозиція була підтримана більшістю народних 

депутатів - членів Комітету з питань бюджету. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Рекомендуватн Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення зміни до Закону України «Про Державний бюджет України на 

2013 рік» (реєстр. N!! 3234), внесений Кабінетом Міністрів України, за 
результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу та в цілому як 

закон. 

2. Рекомендувати Міністерству фінансів України врегулювати питання 
щодо правильності відображення у подальшому (насамперед, у законопроекті 

про державний бюджет на 2014 рік) витрат державного бюджету для реалізації 
проекту «Завершення будівництва метрополітену в м. Дніпропетровську» за 

рахунок кредиту Європейського інвестиційного банку, зокрема, шляхом 

включення таких витрат до складу субвенції з державного бюджету міському 

бюджету міста Дніпропетровська на завершення будівництва метрополітену у 

м. Дніпропетровську, як це вже унормовано щодо відповідних коштів ЄБРР. 

ГолосуваJШ: «за» - 27, «проти» - 1, «утримались» - 1, «не голосували» - 2. 

5. СЛУХАЛИ: 
Інформацію директора департаменту фінансово-адміністративного 

забезпечення Національного агентства з питань підготовки та проведення в 

Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації 
інфраструктурних проектів Поліщук Л.В. про проект Закону України про 

внесення змін до додатка N!! 3 до Закону України «Про Державний бюджет 
України на 2013 рік» (реєстр.N23319 від 26.09.2013), поданий Кабінетом 

Міністрів України. 

Відмітили: 

Як зазначено у пояснювальній записці, законопроект розроблено з метою 

врегулювання питання щодо своєчасної оплати відсоткових платежів за 

борговими облігаціями, випущеними у 2012 році Державним підприємством 
«Фінансування інфраструктурних проектів» під державні гарантії. Видатки на 

обслуговування цих боргових зобов'язань не були передбачені у Державному 

бюджеті У країни на 2013 рік, оскільки кошти від цільового розміщення таких 
цінних паперів під державні гарантії надіі1.шли тільки в кінці 2О 12 року. 

У зu'Я1І<У З ЦИI\I, законопроектом ПРОIIOНУЄТЬСЯ внеСТIІ зміни до 
додатка N~ 3 «J>ОЗllодіl1 видатків Державного бюджету У країни ІІа 2013 рік» до 
ЗаКОIlУ України «11ро Державний бюджет України на 2013 рік», що 
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передбачають збільшення за загальним фондом державного бюджету 
бюджетних призначень Національному агентству з питань підготовки та 

проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з 

футболу та реалізацll інфраструктурних проектів за бюджетною 

програмою 6651280 «Виконання боргових зобов'язань за кредитами, 

залученими під державні гарантії, що використовуються для реалізації завдань 

та ЗДlИснення заходів, передбачених Державною цільовою програмою 
підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 

2012 року з футболу» на 417047,4 тис. грн (видатки споживання) за рахунок 
відповідного зменшення бюджетних призначень за загальнодержавними 

видатками Міністерства фінансів України за бюджетною програмою 3511590 
«Обслуговування та погашення зобов'язань за залученими коштами під 

державні гарантії для здійснення капітальних видатків розпорядниками 
бюджетних коштів». 

Слід зазначити, що за підсумками 9 місяців поточного року кошти за 
бюджетною програмою 3511590 ще не використовувалися (за звітом Державної 
казначейської служби за січень-вересень П.р. видатки не проводилися, річний 

план (із змінами) - 2 524,6 млн гривень). 
Отже, законопроект передбачає перерозподіл видатків споживання 

державного бюджету між бюджетними програмами в межах загального обсягу 

бюджетних призначень, встановлених Національному агентству з питань 

підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 

2012 року з футболу та реалізаЦІІ інфраструктурних проектів та за 

загальнодержавними видатками Міністерства фінансів України, без зміни 

загальних показників видатків державного бюджету. Тому у додатку до 

законопроекту доцільно виключити рядок «Всього». 

Варто звернути увагу, що відповідно до частини сьомої статті 17 
Бюджетного кодексу України платежі, пов'язані з виконанням гарантійних 

зобов'язань держави, здійснюються згідно з відповідними договорами у такому 

ж порядку, як визначено частиною шостою статті 16 Кодексу щодо державних 
боргових зобов'язань (якщо недостатньо коштів, передбачених у державному 

бюджеті на таку мету, вносяться пропозиції про внесення змін до закону про 

Державний бюджет України). 

Інформація щодо виконання бюджетних програм, за якими у 

законопроекті запропоновано зміни до обсягів бюджетних призначень, надана 

народним депутатам - членам Комітету. 

Слід звернути увагу, що Верховною Радою України 8 жовтня П.р. 

прийнято Закон України «Про внесення змін до додатка Н!! 3 до Закону України 
«Про Державний бюджет України на 2013 рік», яким, зокрема пропонуються 
зміни щодо загальнодержавних видатків Міністерства фінансів України 

(за кодами 3510000, 351 ] ООО) та за бюджетною програмою 3511590. 
Тому, потребуватимуть уточнення показники видатків державного 

бюджету ("за кодами 3510000, 3511 ООО та 3511590) у додатку до законопроекту 
за реєстр. Н!! 3319 із урахуванням змін. прийнятих Верховною Радою України 

до Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» Законом 
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від 8 жовтня П.р. та інших законопроектів у разі Їх прийняття, до розгляду 

зазначеного законопроекту. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку 

від 02.10.2013 р. N~ 31-12130-03-2/28805 рекомендує зазначений законопроект 
до розгляду та прийняття у Верховній Раді України, як такий що забезпечує 

досягнення поставленої мети та відповідає встановленим вимогам. 
Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

у своєму експертному висновку від 02.10.2013 р. N2 16/3-1329/3319 зазначає, що 
законопроект може бути прийнятий за основу. 

ІЗ обговоренні питання взяли участь народні депутати України - члени 

Комітету з lІитань бюджету Гєллєр Є.Б., Пресман О.С., Чорноволенко О.В., 

Різаненко П.О., Калстник О.М., а також директор департаменту фінансово

адміністративного забезпечення Національного агентства з питаю, підготовки 

та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з 
футболу та реалізації інфраструктурних проектів Поліщук Л.В. 

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

вніс пропозицію щодо підтримки законопроекту. 

За підсумками обговорення Голова Комітету lJоставив на голосування 

пропозицію рекомендувати Верховній Раді проект закону (реєстр. N2 3319) за 
результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу та в цілому як 

закон із урахуванням необхідності у додатку до законопроекту виключення 

рядка «Всього» та уточнення показників видатків державного бюджету 

відповідно до чинної редакції Закону України «Про Державний бюджет 

України на 2013 рік» із урахуванням змін, прийнятих Верховною Радою до 

розгляду зазначеного законопроекту. 

Така пропозиція була підтримана більшістю народних депутатів - членів 

Комітету з питань бюджету. 

УХВАЛИЛИ: 

РекомендуваТIІ Верховній Раді України проект Закону України про 

внесеНІІЯ змін до додатка N23 до Закону України «Про Державний бюджет 
УкраїНІ! на 2013 рік» (реєстр. N2 3319), поданий Кабінетом Міністрів України, 
за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу та в цілому як 

закон із урахуванням необхідності у додатку до законопроекту виключення 

рядка «Всього» та уточнення показників видатків державного бюджету 

відповідно дО ЧИННОЇ редакцїі Закону України «Про Державний бюджет 

України на 2013 рік» із урахуванням змін, прийнятих Верховною Радою 

України до розгляду зазначеного законопроекту. 

У разі прийняття даного законопроекту Комітету з питань бюджету разом 

з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України при 

оформленні заКОIlУ належить внести до законопроекту необхідні редакційні та 

texhiKO-ЮРIlДIlЧllі УТОЧllення, пов'язані з ухваленим Комітетом рішенням щодо 
цього законопроскту. 

ГUJlОСУВaJШ: «3,1» - 23, «[ІРОЛІ» - 5, «j'ТРИI\!ались» - 1, «не голосували» - 2. 
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б.СЛУХАЛИ: 
Інформацію голови підкомітету з питань удосконалення положень 

Бюджетного кодексу України Атрошенка В.А. про доопрацювання до другого 

читання проекту Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України (щодо кощтів від використання (реалізації) державної частини 

виробленої продукції відповідно до угод про розподіл продукції) за 

реєстр. И!! 3295-1. 

ВідміТIІЛIІ: 

Метою законопроекту є законодавче унормування забезпечення інтересів 

територіальних громад, на території яких знаходяться надра, що передаються у 

користування за угодою про розподіл продукції. 

За наслідками розгляду Верховною Радою України 10 жовтня 2013 року 
законопроект за реєстр. И!! 3295-1 прийнято за основу та доручено Комітету з 
питань бюджету підготувати даний законопроект до другого читання. 

Відповідно до статті 116 Регламенту Верховної Ради України до Комітету 
надійшло 23 пропозиції для підготовки законопроекту до другого читання, які 
викладені у Порівняльній таблиці до проекту закону. 

У підкомітеті з питань удосконалення положень Бюджетного кодексу 

України розглянуті зазначені пропозиції і у доопрацьованому до другого 

читання законопроекті запропоновано врахувати зауваження Головного 

науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України до проекту 

та встановити таке: 

- кошти від використання (реалізації) державної частини виробленої 
продукції відповідно до угод про розподіл продукції розподіляються у такій 

пропорції: 90% - до державного бюджету, 10% - до місцевих бюджетів (крім 

коштів щодо продукції, виробленої в межах континентального шельфу і 

виключної (морської) економічної зони, що зараховуються до загального фонду 

державного бюджету у повному обсязі); 

- 10% відповідних коштів, що спрямовуються до місцевих бюджетів, 
зараховуються до бюджету розвитку та розподіляються між місцевими 

бюджетами адМІНІСтративно-територіальних одиниць, на терИТОрll яких 

знаходиться відповідна ділянка надр, у такому співвідношенні: до бюджету 

Автономної Республіки Крим або обласного бюджету - 5%, районного 

бюджету - 3,5%, сільського, селищного або міського бюджету - 1,5%. При 
цьому, якщо ділянка надр розташована на території декількох адміністративно

територіальних одиниць, кошти між відповідними місцевими бюджетами 

розподіляються в межах встановленого співвідношення у визначеному 
Кабінетом Міністрів України порядку; 

- набрання чинності основних положень закону з 1 січня 2014 року (крім 
норми щодо приведення Кабінетом Міністрів України своїх нормативно

правових актів у відповідність із цим Законом, що набирає чинності з дня, 

наступного за днем опублікування закону). 

За результатаМIІ розгляду Голова !ІіДІ<о.мітету з питань удосконале!ІНЯ 
положень Бюджетного кодексу України Атрошенко В.А. запропонував 

нідтрпмаш таке рішення Комітету: у порівняльній таблиці врахувати 
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пропозиції И~И!! І, З. 4, 12, 15, 16, 17 і 22, врахувати в іншій редакції пропозиції 
И2И22 і 14, відхилити ПРОf10зицію И!! І І, решту поправок врахувати частково та 

рекомендувати Верховній Раді законопроект И~ З295-1 прийняти У другому 

читанні та в цілому як закон з урахуванням підтриманих пропозицій у 

запропонованій осппо<шій редакції, викладеній у порівняльній таблиці 

(дuдається ІІа 6 арк). 

Крім того, 2З жовтня 20 ІЗ року після 14 години до Комітету надшшла 
пропозиція народного депутата України Самойленка ЮЛ. дО законопроекту, 
яку з об'єктивних причин неможливо було включити до порівняльної таБЛИllі. 

Цю пропозицію роздано народним депутатам окремо. Вона по суті повторює 

законопроект за реєстр. И!! З295 народного депутата Рудьковського М.М. (тобто 

визначено, шо відповідні кошти передаються до загального фонду місцевих 

бюджетів у розмірах, передбачених угодою про розподіл продукції, але не 

менше 10 відсотків. без розподілу між видами місцевих бюджетів). По-перше, 
ця пропозиція не відповідає вимогам як Бюджетного кодексу України, так і 

Закону України «Про угоди про розподіл продукції», на що звертало увагу 

ГНЕУ у висновку до законопроекту за реєстр. И23295. По-друге, відповідний 

законопроект був відхилений Верховною Радою України при розгляді 

альтернативних законопроектів 1 О жовтня 2013 року. Тому народним 

депутатом України Атрошенком В.А. запропоновано зазначену пропозицію 

включити до порівняльної таблиці та відхилити. 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати України - члени 

Комітету з питань бюджету Гєллєр Є.Б., Деркач А.л., Атрошенко В.А., 

Калетник О.М., Шкварилюк В.В., а також народний депутат України - автор 

законопроекту (реєстр. И2 3295-1) Дерев'янко Ю.Б., Перший заступник 

Міністра фінансів України Мярковський A.l. 

За підсумками обговорення Голова Комітету поставив на голосування 

пропозицію, озвучену Г01l0ВОЮ підкомітету Атрошенком В.А. і викладену у 

розданій порівняльній таблиці, а саме: 

у порівняльній таблиці врахувати пропозиції И!!И!! 1,3,4, 12, 15, 16, 17 і 

22, врахувати в іншій редакції пропозиції И2И2 2 і 14, відхилити пропозицію 
И~ 11 та окремо роздану пропозицію народного депутата Самойленка ЮЛ., 

решту поправок врахувати частково та рекомендувати Верховній Раді 

законопроект за реєстр. И2 3295-1 прийняти У другому читанні та в цілому як 
закон з урахуванням підтриманих ПРОIlозицій у запропонованій остаточній 
редакції, викладеній у порівняльній таблиці. 

Така пропозиція була підтримана більшістю присутніх на засіданні членів 

Комітету з питань бюджету. 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати Верховній Раді України проекту Закону УКрuїНIІ про 

внесення 1мін до Бюджетного кодексу Укр,'\їни (щодо коштів від ВlllсорнстаНIІЯ 

(реuлізщїі) держаВIІОЇ У<1СТШІИ lН!роблеllОЇ продукції відповідно до угод І1рО 
РОЗIJоділ ІІроцукції) за реестр. И!! 3295-1 приі!няти У другому Чllтшші та в 
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цілому як закон в остаточній редакції, викладеній Комітетом з питань бюджету 
у порівняльній таблиці до цього законопроекту. 

Голосували: «З3» - 22, «проти» - 1, «утримались» - 4, «не голосували» - 4. 

7. СЛУХАЛИ: 
Інформацію Голови Державного агентства з інвестицій та управління 

національними проектами України Каськіва В.В. про проект Закону України 

про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 

2013 рік» (реєстр. N~ 3453 від 22.] 0.20] 3), поданий народним депутатом 

України Гєллєром Є.Б. 

ВідміТIІЛИ: 

Згідно з пояснювальною запискою законопроект передбачає забезпечення 

реалізації заходів із впровадження національного проекту «Повітряний 

експрес». 

Для реалізації зазначеного законопроектом пропонується збільшити обсяг 

видатків загального фонду державного бюджету для Державного агентства з 

інвестицш та управління національними проектами України на 

212000 тис. гривень, встановивши бюджетні призначення за новою бюджетною 
програмою 6301080 «Поповнення статутного капіталу державного 

підприємства «Дирекція з будівництва та управління національного проекту 

«Повітряний експрес» та інших інфраструктурних об'єктів Київського регіону». 

Такі видатки пропонується здійснити за рахунок відповідного збільшення 

обсягу коштів, шо перераховуються Національним банком України відповідно 

до Закону України «Про Національний банк України». 

Згідно із звітом Державної казначейської служби за січень-вересень 

поточного року до державного бюджету надійшли такі КОИIІІIll у суЛІ і 

19,7 млрд гривень, що на 5,1 млрд гривень більше від тану на відnовіднuй 

період. 

Отже, положення законопроекту є збалансованими за показниками 

доходів та видатків державного бюджету. 

Слід зазначити, що кошти у сумі 212000 тис. гривень пропонується 

спрямувати на: 

- виконання державним підприємством «Дирекція з будівництва та 

управління національного проекту «Повітряний експрес» та інших 

інфраструктурних об'єктів Київського регіону» зобов'язань перед Китайською 

стороною зі сплати другого траншу страхової премії Китайській корпорації 

страхування експортних кредитів (China Export & Credit Insurance Corporation), 
відсотків за користування кредитом, наданим Експортно-імпортним банком 

Китаю під державні гарантії, а також банківської комісії; 

- проведення видатків з розробки техніко-економічного обгрунтування 

проекту «Міська кільцева автомобільна дорога навколо м. Києва від 

пул. Столичне шосе до автомобільно'і дороги М-03 КІІЇВ - Харків - ДовжаНСЬКlIЙ 
ІІа ділянці [(ИЇВ - Бориспіль». 

Згідно з узагальнюючим BIICIIOBKOl\I ГОЛОВНОГО haYKOB0-еКСllеРТІ\ОГО 
управління Апарату Верховної Ради України (.711С/ll від 23.10.20 /З Nr! 161З-
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J 459/3453) за ре1ультатами розгляду в першому 
бути ПРИЙНЯТИЙ за основу з урахуванням 

відповідного висновку Уряду. 

читанНІ законопроект може 

висловлених зауважень та 

Міністерство фінансів України 

від 23.10.2013 N~ 31-06340-01-2/30764 
у своєму експертному висновку 

зазначає, що не заперечує щодо 

прийняття даного законопроекту. 

Слід 1вернути увагу, що у Верховній Раді України зареєстровано також 

інші проекти законів щодо внесення змін до Закону України «Про Державний 

бюджет У країни на 2013 рік», тому існує можливість розгляду і прийняття 

таких законопроектів до розгляду даного законопроекту. 

Відтак, у разі прийня'ПЯ до розгляду цього законопроекту аналогічних 

законопроектів, потребуватимуть уточнення підсумкові показники доходів і 

видатків державного бюджету у тексті законопроекту (реєстр. N~ 3453) та 

додатках до нього відповідно до чинної редакції Закону України «Про 

Державний бюджет України на 2013 рік» із урахуванням змін, ПРИЙНЯТИХ 

Верховною Радою України до розгляду зазначеного законопроекту. 

В обговоренні питання ВЗЯЛИ участь народні депутати України - члени 

Комітету з питань бюджету Різаненко П.О., Канівець О.Л., Калетник О.М., 

Пресман о.с., а також Голова Державного агентства з інвестицій та управління 

національними проектами України Каськів В.В., Перший заступник Міністра 

фінансів України Мярковський А.!. 

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

вніс пропозицію нідтримати проект ухвали, викладений у розданих народним 

депутатам - членам Комітету матеріалах, а саме: рекомендувати Верховній Раді 

законопроект (реєстр. N!! 3453) за результатами розгляду у першому читанні 
прийняти за основу та в цілому як закон із урахуванням необхідності уточнення 

підсумкових показників доходів і видатків державного бюджету у тексті 

законопроекту та додатках до нього відповідно до чинної редакції Закону 

України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» із урахуванням змін, 

прийнятих Верховною Радою до розгляду зазначеного законопроекту. 

Відповідно Голова Комітету поставив на голосування зазначену 

пропозицію. Така пропозиція була підтримана більшістю присутніх на засіданні 
членів Комітету з питань бюджету. 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 

20] 3 рік)} (peeCTr. N~ 3453), поданий народним депутатом України 

Гєллєром Є.Б., за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу 

та в цілому як закон із урахуванням необхідності уточнення підсумкових 

показників доходів і видатків державного бюджету у тексті законопроекту та 
додатках до ш,ого віДПОlJідно до чинної редакції Закону України 

«Про Державний бюджет У краї!Н! ІІа 2013 рік» із урахуванням змін, І1РИЙНЯТИХ 
Верховною Радою України дО РОЗГЛЯДУ За3на'lе!!Ого законопроекту. 

7з 



У разі прийняття даного законопроекту Комітету з питань бюджету разом 
з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України при 

оформленні закону належить внести до тексту і додатках до нього необхідні 

редакційні та техніко-юридичні уточнення, пов'язані з ухваленим Комітетом 

рішенням шодо цього законопроекту. 

Голосували: «за» - 23, «проти» - 2, «утримались» - І, «не голосували» - 5. 

8. СЛ УХАЛИ: 
Інформацію Голови Комітету з питань бюджету Гєллєра Є.Б. про 

орієнтовний розклад засідань Комітету з питань бюджету на листопад 

2013 року 

ВідміТIІЛIІ : 
Згідно із частиною третьою статті 43 Закону України «Про КОМІТети 

Верховної Ради України» розклад засідань КОМІТету не менш як на 

двотижневий термін складається головою комітету з урахуванням календарного 

плану роботи Верховної Ради України, доручень Верховної Ради України, 

Голови Верховної Ради України, стану підготовки питань до розгляду і 

затверджується на засіданні комітету. 

Постановою Верховної Ради України від 02.07.2013 И2363-УIІ 

затверджено календарний план проведення третьої сесії Верховної Ради 

України сьомого скликання. 

З урахуванням цього календарного плану складено орієнтовний розклад 

засідань Комітету Верховної Ради України з питань бюджету на листопад 

2013 року (в якому передбачено засідання Комітету на 6 і 20 листопада 
2013 року о 15-00). При цьому, до розкладу засідань можуть бути внесені зміни 
відповідно до доручень Верховної Ради України, Голови Верховної Ради 

України, Голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити орієнтовний розклад засідань Комітету Верховної Ради 

України з питань бюджету на лист па 2013 року. 

Голова Комітету Є.Б. Гєллєр 

Секретар Комітету В.В. ШкваРIIJIІОК 
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