
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

Комітет з питань бюджету 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАШІЯ N2-----.!? 

ГО;lОвує: Голова Комітету Гєллср Є.Б. 

Присутиі: 

,,6 "листопада ІflО 2(}.І3 
7~гoдUHa м. КиІв, вул. ЬclllKoв~, 6-8 

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

Васильєв О.А., Волков О.М., Дубіль В.О., Дубневич Я.В., Жеребнюк В.М., 

Заболотний [·,М., Задорожний В.К., Зубик В.В., ["лєнко А.Ю., КалетНІ'К О.М., 

Канівець (НІ., Куравський 1.1., Ландик В.!., Мартовииький АЯ., 

Медуниця О.В., Михальчишин Ю.А., Молоток І.Ф., ІІавлов К.Ю., 

Пресман О.с., Путілов А.с., Різаненко [[.0., Скосар [.Є., Слюз т.я., Струк В,О., 
Табалов О.М., Фищук от., Хмельницький В.!., Чорноволенко О.В., 

U1кнарилюк В.В. 

ВСЬОГО присутніх - 33 народні депутати. 

8ідсугні: 

Члени Комітету: Деркач АЛ., ФеЛЬіL\tан О.Б., Щербань А.В., 

Шуфрич 11.1. 

ПРИСУТІІі: 
Від ceKpeTapiary Комітету: Ватульов А.В., Джинджиирста л.я., 

Книше"ко І.Ф., Фещук СЛ., Андросюк Н.В., Боброва Т.С., Больбат 0.0., 
Корольковська М.М., Криволап М.К., Москаленко І.г., Оетрогляд Н,В., 

Переста Я.І., Пунда О.Б., Расчислова Л.В., Сєрова О.В., Зайченко А.С., 

Козловська Г.М., Кочубей 0.11., Луценко Н.В., Товстенко В.М., 
Щерба чен ко с.в., Яковенко с.п. 

Список запрошених додається. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про розгляд законопроектів ЩОДО ЇХ впливу на показники бюджету та 
відповідності законам, що регулюють бюджетні' відносини, згідно з 
Регламентом Верховної Ради У країни і стапєю 27 Бюджетного кодексу 
у країни. (За списком) 



2. Про погодження передачі бюджетних призначень та перерозподілу 
видатків дсржавного бюджету. персдбачених І"ОЛОВНИМ розпорядникам коштів 

державного бюджету: 

І) про перерозподі:І видатків державного бюджету, передбачениу. 

Міністерству охорони здоров'я /ностанова КМУ від 11.09.2013 И,681/ 
(лист Мінохорони здоров'я від 26.09.2013 И. 10.01.07/3061/29599); 

2) про псрерозподіл видатків державного бюджету, передбачених 

\1іністерству закордонних справ /розпорядження КМУ від 09.10.2013 и.792-р/ 
(лист МЗС від 21.10.2013 И. 212112-927-3904); 

3) про перерозподіл видатків державного бюджету, псредбачених 

Міністерству охорони здоров'Я /розпорядження КМУ від 17.10.2013 и.827-р/ 
(.lИСТ Мінохорони здоров'я від 31.1 0.2013 И. 10.01.07/3435/33716); 

4) про перерозподіл видатків державного бюджету, передбачених 

Державному космічному агентству /розпорядження КМУ від 28.08.2013 
и.651-р/ (лист Державного космічного агентства вІД 05.09.2013 
И, 4999108-2113); 

5) про перерозподіл витрат державного бюджету, передбачених 

Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
ГОСlюдарства /розпорядження КМУ від 23.10.2013 Х. 841-р/ (лист Мінрегіоиу 
від 31.1 0.20 13 И. 717-17 І 31); 

6) про перерозподіл видатків державного бюджсту, передбачених 

Міністерству регіонального розвитку, GудіВlІицтва та житлово-комунального 

господарства на 2013 рік /постанова lCv[Y від 26.09.2013 и.743/ 

(,lИСТ Мін регіону від 23.10.2013 Н, 7/19- І 671 О); 
7) про передачу бюджетних призначень і перерозподіл видатків 

державного бюджету, передбачених Міністерству фінансів /РОЗllорядження 

КМУ від 26.09.2013 И,756-р/ (лист Верховного Суду України від 18.10.2013 
Н,25-2342/О/8-13); 

8) про перерозподіл видатків держатЮГ0 бюджету, передбачених 

f(ержавній судовій адміністрації /розпорядження КМУ від 09.10.2013 х.788-р/ 
(лист Держсудадміністрації від 21.10.2013 Н, 11-5706/J3); 

9) про lІередачу Севастопольській міській державній адміністрації 

бюджеТlIИХ призна'IСНЬ, передбачених Міністерству фінансів Ірозпорядження 

КМУ від 23.10.2013 И. 830-р/ (лист Севастопольської міськдержадміністрації 
від 04. І 1.2013 Н. 7875108/2-13); 

І О) про псрсрозподіл видатків державного бюджету та передачу 

бюджетних при:шачснь, передбачених Міністерству фінансів /розпорял.жснкя 

КМУ від 23.10.2013 Х. 840-р/ (лист Міністерства фінансів від 04. І 1.2013 
И. 31-05 І 50-02-2/3202 І). 

3. IIро підготовку до другого читання проекту Закону України про 

внесення змін до Закону України «ГІро Державний бюджет України на 

2013 рік}) щодо погашення заборгованості за енергетичні ресурси 
(реєстр. И, 3057). 

4. Про проект Закону України про внесення з~ін до додатка N23 дО 
Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рію) щодо 

перерозподілу видатків Національного агентства України з питань державної 
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служби (реєстр. Н, 2357а (доопрац.) від 02.10.2013), подапий народни" 
депутатом України Тихоновим П.М. 

5. Про проект Закону України про внесення змін до Закону України 
«Про Державний бюджет України на 2013 рік» щодо підтримки інва:Іідів

Сllинзльників (реєстр. ~"{Q 3257 (доопраи.) від 10.10.2013), подаllИЙ наРОДНИ:Vf 

депутатом України Сушксвичс:vt В.М. 

6. Про проект Закону України про внесення змін до етапі 79 БЮД'ЖЄТІІОГО 
кодексу України (ЩОДО забезпечення фінансування захищених видатків у разі 

несвоєчасного прийняггя рішення ІІрО м.ісuсвиЙ бюджет) (реєстр.К5! 3429 
від 15.10.2013), llQданий народним депутатом України Дсмішканом В.Ф. 

7. Різне. 
Щодо проведення 1I грудня 2013 року парла.'Jентських слухань на тему: 

«Стан фінансування міснених бюджетів», (Включено до порядку денного :ш 

пропозицією народного депутата Слюз J:Я) 

І. СЛУХАЛИ: 

Інформацію голови підкомітету з питань оцінки законопроектів щодо 

ВПЛИВУ на показники бюджету та віЮlOиі Jlності бюджетному законодавству 
Михa.rIЬ<lИшина Ю.А. ІІрО розгляд законопроектів щодо Їх ВПЛИНУ на показники 
бюджету та відпоuідності законам, що реГУ:ІЮIОТЬ бюджетні відносини, згідно з 

Регламентом Верховної Ради України і статтею 27 Бюдж(.'ТнО1·О кодексу 
України. 

1.1. Законопроекти, які не мають ВI1~lИВУ на показники бюджетів, 
у тому числі: 

1.1.1. І lроект Закону України про внесення зміни ДО пункту 1 розділу УІІІ 
«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «ІІро збір та облік 

единого внеску на загальнообов'язкове державне соuіальне страхування» 

(реєстр. К. 3266 від 18.09.2013, народний депутат України Медяник В.ІО.). 

1.1.2. І Іроект Закону України про внесення змін до ста'ггі 5 Закону 
України «Про упраВ.:lіння об'єктами державної власності) (щодо управління 

об'скта~и державної власності) (реєстр. N2 3194-1 від 17.09.2013, народний 
депутат У країни Стойко І.М.). 

1.1.3. Проект Закону Украіни про внесення змін до деяких законів 

України (щодо управління 06'сктами державної власності) (реєстр. К2 З 194-2 
від 19.09.2013, народний депутат України СИРОТJок О.М. та ін.). 

1.1.4. Проект Закону України про внесення змін ДО деяких законів 

України (щодо управлінRЯ об'єктами державної власності) (реестр. N2 3194-3 
від 23.09.2013, народний депутат України Яворівський в.о.). 

1.1.5. Проект Закону України про внесення змін до законів України 

«Про місцеве самоврядування F3 Україні»), «Про місцеві державні адміністрації)} 

та «Про поштовий зв'язою) (щодо ПОРЯДКУ і умов присвоєння поштової адреси 
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об'єктам нерухомого майна) (реєстр. N, 2444а (доопрац.) від 16.09.2013, 
народний депутат України МаРllінків Р.Р. та ін.). 

1.1.6. ІІроект 3аКОllУ України про ратифікацію Додаткового протоколу до 
европейської хартії місцевого самоврядування про право участі у справах 

органу місцевого самоврядування (реєстр. N, 0038 від 05.09.2013, Президент 
України). 

1.1.7. Проект Закону України про внесення змін до деяких законів 

України щодо посилення захисту прав інвесторів під час інвестування 
(фінансування) будівництва житла (ресстр. ОУ, 3174 від 03.09.2013, народні 

де"утати України Головко В.А., Зубко ІТ.). 

1.1.8. Проект Закону України ІІрО Вf1есення змін до Закону України 
«Про природні МОНОПО.lїl}} (ЩОДО державного регулювання на суміжних 

ринках) (реєстр. N, 3158 від 02.09.2013, Кабінет У!іністрів України). 

1.1.9. Проект Закону України "ро внесення доповнення до eTaтri 86 
Господарського кодексу України (щодо визначення повноважності заГ8..1ЬНИХ 

зборів товариства з обмеженою або додатковою відповіда..lьністю) 

(реєстр. N, 3193 від 04.09.2013, народний депутат України Левченко м.о.). 

J .1.10. ІІроект Закону України !ІрО внесення змін до статей 66 та 71 
Цивільного кодексу України (щодо забезпечення праR та інтересів осіб, над 

якими встановлено опіку (піклування) (реестр. N!! 32ЗІ від 11.09.20 ІЗ, народний 
депутат України Слюз тя.). 

1.1.11. ІІроект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо відповідальності посадових осіб контролюючих органів 

(реестр. N, 3215 від 06.09.2013, народний депутат України Фурс ін І.Г.). /Проекm 
рішеЮІЯ додасться/. 

1.1.12. Проект Закону У країни про внесення змін до Податкового кодексу 
України шодо посилення відповідальності Ilосадових та службових осіб 

контролюючих органів (реєстр. N, 3215-1 від 19.09.2013, народний депутат 

України Агафонова Н.В. та ін.). 

І.І.ІЗ. Проект Закону України про внесення зміни до статті 199 
Господарського кодексу України (щодо державних гарантій) (реєстр .. ,,(, 3209-1 
"ід 20.09.2013, народний депутат УкраїIІИ Сиротюк О.М. та ін.). 

1.1.14. Проект Закону України про ратифіканію Фінансової угоди (Проект 
«Реабілітація гідроелектростанцій») між Україною та Європейським 

інвестиційним банком (реестр. K~ 0040 від 05.09.2013, Президент України). 

1.1.15.l1роект Закону України про внесення змін до Закону України 

«І Іро основні засади держаюlO['О наГ.1ЯДУ (контролю) у сфері господарської 

діяльності» щодо відповідальності посадових осіб органів державного нагляду 

(контролю) (реєстр. N, 3216 від 06.09.2013, народний депутат України 

Фурс ін І.Г.). 

І. І. І 6. Проект Закону України про внесення зміни до стапі 16 Закону 
України «Ilро загальну середню освіту)) (ПРО перенесення Дня знань, коли він 

4 



збі"ається з вихідним днем) (реестр. х. З 105-1 від 04.09.2013, народний дснутат 
України Медяник Б.Ю.). 

1.1.17. Проект Закону України про внесеllНЯ зміни до етапі 34 ЖИТЛОВОГО 
кодексу Української РСР щодо реалізації права взяrrя на квартирний облік 

(реєстр .. "f!:! ЗЗ 11 від 20.09.2013, народний депутат України Кілінкарон е.П.). 

1.1.18. Проект Закону України про внесення змін ДО Закону України 
«Про громадські об'єднанню) (ЩОДО забезнечення діяльності всеукраїнських 

громадських об'єднань) (реєстр. Х.3225 від 10.09.2013, народний депутат 

України еушкеви" В.М.). 

1.1.]9. Проект Закону України про інформацію ДЛЯ споживачів щодо 
хар"ових продуктів (реєстр. К. 3300 від 19.09.2013, Кабінет Міністрів України). 

1.1.20. Проект Закону України про внесення змін до деяких законів 

України (щодо удосконалення управління державними підприємствами та 

суб'єктами "осподарювання) (реєстр. N. 3164 від 03.09.2013, народний депутат 
України І'оріна І.А.). 

1.1.21. Проект Закону України про особливості корпоратизаuії 
державного підприємства «llаціональна енергетична компанія «Укренерго»}} 

(реєстр. "'. 3287 від 18.09.2013, Кабінет Міністрів України). 

1.1.22. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 
«Про альтернативні види палива» (ІІРО уточнення суб'єктів господарювання, на 

які [lОширюсться норма обов'язкового додавання біоетано.їУ в бензини моторні) 

(реєстр. N. 3230 від 11.09.2013, народний депутат України Зарубінський 0.0.). 

1.1.23. Проект Закону України про внесення змін ДО статті 276 
Криміна..1ЬНОГО кодексу України (ЩОДО підвищення ефективності забезпечення 

безпеки руху та експлуатації транспорту) (реєстр. N. 3285 від 18.09.2013, 
народний дсвутат України О:Jійник В.М.). 

1.1.24. Проект Закону України ПРО внесення змін ДО статті 32 Кодексу 
торговельного мореплавства України (щодо права Ішавання під Державним 

нрапором України) (реестр. N, 3294 від 19.09.2013, народний депутат України 
Труханов ГЛ.). 

1.1.25.llpoeKT Закону України про внесення змін до деяких законів 

України щодо застосування контракту як особливої форми трудового договору 
(реєстр. N. 3196 від 05.09.2013, народний депутат України Вознюк Ю.В.). 

1.1.26. Проект Закону УкраїIІИ про внесення змін до деяких законодав(шх 
актів України щодо збереження грунтового покриву земельних ділянок 

(реєстр. N, 3259 від 17.09.2013, народні депутати України БоБКаБ О.М., 

Зубка ['.1'.). 

1.1.27. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України у сфері земельних відносин (щодо оренди земель 
сі.lьгоспризна"ення) (реєстр .• '{. 3206 від 06.09.2013, народний денутат України 
Кравчук вл.). 

5 



1.1.28.ІІроект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про оренду землі» щодо строків оренди (реєстр. Н2 3289 від 18.09.2013, 
народний депутат України Миримський 11.10.). 

1.1.29. І Іроект Закону України про внесення змін до Закону України 
«Про землеустрій» щодо обмеження вартості робіт 13 землеустрою 

(реестр. N, 3204 від 05.09.2013, народний деllутат України Царьов О.А.). 

1.1.30. Проект Закону України про внесення змін до етапі 6 Закону 
України «Ilро рекламу» (щодо мови реклами в Україні) (реестр. N, 3222 
від 09.09.2013, народний депутат України Стойка 1.:1<1.). 

1.1.31. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодав'шх 
актів України (щодо регулювання дія.1ьності KaIТC:IaHiB в органах та установах, 

що належать до сфери управління Дсржавної пенітенціарної служби України) 
(реєстр. N, 3233 від 12.09.2013, народний депутат України 

Мірошниченко !О.Р.). 

1.1.32. І Іроект Закону України про внессння змін до статті 11 Закону 

України «Про держанну допомогу сім'ям з дітьми}) щодо усунення ВИJlадків 

необгрунтованого припинення ВИП.1атн допомоги при народженні ДИТИНИ 

(реєстр. N, 3303 під 20.09.20 І З, народний депутат України Вознюк 10.13.). 

Законопроекти, як; не мають 81U1иву на показники бюджету, 

але потребують узгодЖЄШIЯ з бюджетним законодавствОА' 

1.1.33. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 
«ГІро державні лотерсї в Україні» щодо цільового спрямування коштів на 

придбання високовартісного об:lаднання для діагностування та лікування 

ОНКО.10Г;ЧНИХ захворювань в Україні (реєстр. К, 3292 від 19.09.2013, народний 
деІІутат України Дейч Б.Д. та ін.). 

Законопроект не відповідає вимогам І.)юджетного кодексу У країни 

(зокрема, стапя" 1,4,13). 

J .1.34. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
акті в У країни щодо удосконалення системи органів державНОI'О регулювання та 
контролю в сфері автомобільного транспорту та порядку організаЦІІ 

пасажирських перевезень (реєстр. N!! 3176 від 03.09.2013, народний депутат 
України Котеляк дЛ.). 

ПРОnОllусmься додатково: 

Рекомендувати Комітету Верховної Ради України з питань траllСПОРТУ і 
зв'язку при доопрашованні законопроекту привести положення етапі 37 у 
відпонідність до термінології Бюджетного кодексу України. 

УХВАЛИЛИ: 

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

бюджетів. 

2. Це рішення надіслати профільним комітетам, відповідальним за 

підготовку законопроектів. 

Голосували: <<ЗЮ> - ОДНОГОЛОСНО. 
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1.2. Законопроекти, які мають ВП~lИD на показники бюджетів, 
у тому числі: 

а) безпосередній 

1.2.1. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про ліквідацію надмірного 

регу.lювання (реестр. И, 3256 від] 7.09.20]3), внесений народними депутатами 
України Кличком В.В., Ковальчуком Н.А., Продан 0.11., Наливайченком 8.0., 
Чумаком В.В., Ilавленком P.:vt., Розенком п.В. 

ВідміПIЛIІ: 

ВідrювідальtlИМ за розгляд законопроекту є Комітет з питань 

підприємництва, РСJУЛЯТОРНОЇ та аllТИМОНОПОЛЬНОЇ політики. 
у законопроекті пропонується :іУПИНИТИ дію положень законодавчих 

актів України (ВСЬШ'О 87 законодавчих актів), якими встановлено необхіднісТl~ 
отримання суб'єктами піДПРИСМНИItf~КОЇ діяльності дозвільних документів 

та/або встановлено норми, які регулюють господарську діяльність. Зазначене 

передбачеllО запровадити через 365 днів з MO~leIlTY набрання чинності 

відповідним законом. І Іри цьому, У законопроекті не вказано конкрстні норми 
законодавчих актів, які пропонується зупинити, що унеможливить практичну 

реа..1ізацію такої законодавчої ініціативи у разі '11 прийняття. 
Крім того, законопроект містить доручення Кабінету Міністрів України 

протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом забезпечити 

підготовку та ввесення на розгляд Верховної Ради України з дотриманням 

вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності», з проведенням відкритих громадських слухань, 

законопроектів щодо здійснення рсrулюваllНЯ та видачі дозвільних документів 

у відпопідності до європейських норм та правил, для забезпечення безпеки 

життєдіЯЛhності споживачів та захисту права власності. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку до 

законопроекту зауважує, що скасування ліцензій, дозвільних документів 

передбачає скасування вимог, яких повинні дотримуватися суб'єкти 

господарювання під час своєї діяльності, що призведе ДО втрати державного 

контролю за безпекою товарів та послуг, які виробляються або продаються в 

Україні, та збільшить ризики придбання споживачами неякісних або шкідливих 

товарів та послуг. Крім того, згідно із Законом України «Ilро адміністративні 

послугю> адміністративні послуги можуть бути платними або БСЗОП.1ЗТНИМИ і у 

разі зупинення положень законодавчих актів, які регулюють надання п:rатних 
адміністративних послуг, неминучі втрати доходів бюджету. 

Проте, авторами законопроекту не надано фінансово-економічне 

обrpунтування (включаючи відповідні розрахунки) та IJРОIlозиції змін до 

законодавчих актів України щодо скорочення витрат бюджету та/або 

НрОI10ЗИЦ11 джерсл додаткових Іlадходжень бюджету д.;IЯ ДОСЯПlення 

збалансованості бюджету, шо не відповідає вимогам Бюджетного кодексу 
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України (частина перша СТЗ'пі 27) та Регламенту Верховної Ради України 
(частина третя стап'і 91). 

Враховуючи наведене, ~iHiCTepCTBO фінансів України вважає ПРИЙНЯТТЯ 

законопроекту недоцільним та зазначає, що зупинення діючих положень 87 
законодавчих актів доцільно здійснювати одночасно із прийняrrям змін до 

зазначених актів з відповідними новими ПО;lОжеНflЯМИ, розроб.lеllИМИ з 

дотриманням кращої еВРОІІейської прак[ики. 

Висновок І'олавного haykobo-еКСllертного управління Апарату Верховної 

Ради України не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

І. І Іроект Закону України !ІрО ліквідацію надмірного регулювання 
(реєстр. Х!! 3256 від 17.09.2013), внесений народними депутатами Укра'[ни 

Кличком В.В., Ковальчуком В.Л., Продан О.П., І Іа..lипаЙченком А.О., 

Чумаком В.іЗ., І lавленком Р.\1., Розенком ІІ.В., матиме вп:ІИВ на показники 

бюджету (призведе до зменшення доходів державного та місцевих бюджетів у 

наступних бюджетних Ilсріодах). 

У разі ПРИЙНЯТТЯ відповідного закону до 15 липня 2014 року він мас 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 РОКУ, а піС.1Я 15 липня 2014 року - не 

раніше І січня 20 І б року (або І січня наступного за ЦИМ року :Ш..ІІсжно від часу 

ПрИЙНЯ1"Я закону). 

2. Не рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з ІІитань 

підприємництва, регуляторної та антимонопольної ПО.lітики. 

1.2.2. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про деякі питання щодо 

забезпечення соніальних гарантій IІраціВlІикам структурних llідрозДlЛІВ 
Державної хо:щингової КО:\111аНlI «ОлександріЯВУГUlJlЯ» (щодо списання 

:шБОРГОRаності до Пенсійного фонду) (реєстр. N, 3273 нід 18.09.2013), внесеНІІЙ 
народним депутатом України Кузьменком С.Л. 

Відмітили: 

Відповідальним за РО3l'ляд заКОIІОllроекту с Комітет з питань фінансів і 
банківської політики. 

У законопроекті IlРОIІОНУСТЬСЯ СIlисати суми забор,'ованості Державної 
холдинговоі' компанії «Олександрія вугілля}) і:! сплати внесКІВ ІІа 

:шгальнообов'язкове державне пеІІсіЙllе страхУВ3ІIНЯ, єдиного ннеску на 

зш'aJlыlоGов'язковеe державне соціальне страхування та заборгованості з 

відLнкодування пільгових ІІенсій (у тому 'ІИС.lі витрати на їх доставку), що 

виникли за період перебування структурних відрозді:lів компанії в оренді. При 

цьому, період, за який списано заборгованість, пропонується обліковувати як 

такий, за який СІІлачено страхові внески п повному обсязі. 

Запровадження законопроекту призведе до змеlППСННЯ надходжеllЬ до 

lIенсійного фонду і, відповідно, до збільшення видатків державного бюджету 

на НОКРИТТЯ дефіциту цього фонду. 

Проте, aBTOp0:vl законопроекту 

обгрунтування (включаючи ВlдповlДШ 
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законодавчих актів України щодо скорочення витрат бюджету та/або 

пропозинії джере:т додаткових надходжень бюджету для досягнення 

збалансованості бюджету, що не відповідає вимогам DюджеТНОI'О кодексу 

України (частина Ilерша статті 27) та Регла.\1енту Аерховної Ради України 

('laстина третя ста'пі 91). Положення законопроекту щодо набрання чинності 
відповідним :шконом з ДНЯ, наступнОі'О за днем його опублікування, не 

узгоджується з частиною третьою стапі 27 Бюджетного кодексу України. 
Міністерство фінансів У країни у своему експертному висновку зазначає, 

що відповідно до Закону України «І Іро збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування» збір єдиного внеску 

здійснюється за ГlРИНЦИIJO!\1 обон'юковості сплати не:шлежrю від фінансового 

стану IІлатника. СlІисання заборгованості не узгоджується із ІШСТИНОЮ СЬОМОЮ 

етапі 25 З8..1наче1l0ГО Закону, яка передбачає, шо сума недоїмки не підлягає 

списанню, Kpi~ ВИlJадків повної :Іікві;щнії ЮрИДИ'"ЮЇ особи, а надatmя 

привілеїв при сплаті єдиного внеску Д:ІЯ окремої категорії платників призведе 

до масових Ilорушень І1;Іатіжної ДИСUИІІ:Ііни та до аналогічних звернень 

lІідприє~ств інших галузей. Крім того, встановлення додаткових пільг у pa~Kax 

солідарної системи пенсійного страхування супереЧИТІ) ПРИlllIипа\-f 
зю'штьнооБОВ'ЯЗКОВОІ'О державноп) ІІенсійного страхування, зокрема, щодо 

рівноправності застрахованих осіб при виконанні обов'язків стосовно СП.lати 

страхових внесків та отриманні пенсійних виплат. Враховуючи зазначене, та 

зважаю'ш на наявність дефіциту llенсійного фонду України, що покривається 
за рахунок коштІВ державного бюджету, Мінфін вважає прийняття 

заКОIІОІІроекту IlеДОЦl.1ЬНИМ. 

Висновок ГOlIOВlIOГO науково-експертного управління Апарату Верховної 
Ради У країни не надійшов. 

)/J(IJi\JII1JII1: 
І. Проект Закону України про деякі питання щодо забезпечення 

соціальних гарантій праЦІвникам структурних ШДРОЗДІЛ1В Державної 

холдингової кшшанії «Олександріявугілля» (щодо списання заборгованості до 
Пенсійного фонду) (реєстр. Х'! 3273 від І8.09.2013), внесений народним 

депутатом України KY3ЬMeIlKO~ С.Л., .... штиМе ВШJИВ на показники бюджету 
(Ітризведе до збільшення видатків державного бюджету на покритrя дефіциту 

Пенсійного фонду України). 

у рюі IJрийняrrя відповідного закону до 15 ЛИІІІІЯ 2014 року він має 

вводитися в дію не раніше І січня 2015 року, а після 15 .tlИПНЯ 20І4 року - не 

раніше 1 січня 2016 року (або 1 січня lІаСl)'ІІНОП):Ш цим року залежно від часу 
прийняпя закону). 

2, Це рішення пздіс.lати Комітету Верховної Ради УкраУни з питань 

фінансів і банківської політики. 

1.2.3. СЛУХАJlI1: 
Інформаuію про проект Закону України про внесення змін ДО статті 287 

Митного кодексу України (щодо реалізації інвестиційних проектів на території 
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Автономної Республіки КРИМ) (реестр. N, 3310 від 20.09.2013), поданий 

народним депутатом України ~ lcТСЦЬКОЮ О.А. 

ВідмїТIІ..'1II: 

Відповідальним за розгляд законопроекту с Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонусться звільнити від оподаткування ввізним 
МИТОМ устаткування, обладнання та комплектувальних виробів ДО них при 

ввезенні на митну територію України суб'єктом ('осподарюв31ШЯ о рамках 

інвестиційного проекту, що реалізується відповідно до Закону України 

«Про QСІIQВИ розвитку Автономної Республіки Крим та особливості 

IІровадження інвестиційної діяльності на Гі території». [Іри цьому передбачено 

визначення Кабінетом У1іністрів України переліку такого устаткування 

об .. lаднання та КОМШlектувальних виробів до них. 
Незважаючи на те, ШО законопроект матиме негативний вплив на 

показники бюджету, його автором не надано пропозицій змів до законодавчих 
актів України шодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових 

надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету. І te не 

віДlювідас НИМОI-ам частини першої етапі 27 Бюджетного кодексу України rd 
частини третьої стапі 91 Регламенту Верховної Ради України. 

Слід зауважити, що ПО.іІоження законопроекту шодо звільнення від 
оподаткування окремих суб'сктів I-ОСllодарювання суперечить принципу 

побудови системи оподаткування, визначеному підпунктом 4.1_2 пункту 4.1 
стапі 4 Податкового кодексу України, згідно з яким усім платникам податків 
забезпечується рівність перед законом. 

Крім того, законопроектом передбачається набрання чинності з ДНЯ 

набрання чинності Законом У країни «І Іро основи розвитку Автономної 

Республіки Крим та особ.1ивості провадження інвестиційної діяльності на Ті 
території»), а.lе не раніше І січня 2015 року_ Відrювідний закон прийнято 

Верховною Радою України 10 жовтня 2013 року. 
Як зазначає Міністерство фінансів України, на сьогодні існує достатня 

заКОНОДавча база. яка визначає особливості оподаТКУВЗllІІЯ суб'єктів 

господарювання, що реа .. lізують інвестиційні ІІроекти, зокрема, частина друга і 

шоста стап'і 287 Митного кодексу У країни, а відтак реа.аізація завдань 

законопроекту можлива в рамках дію'ІИХ норм МИЛЮГ0 кодексу України. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку ДО 

законопроекту за:шачає. що його положення IІризведуть до втрат доходів 
бюджету та не підтримує прийняття закОНОllроекту. Вартісну величину впливу 

заКОНОІІроею"у на дохідну частину бюджету неможливо визначити, оскі:IЬКИ 
автором проекту закону не надано фінансово-економічного обrpунтування 

(ВК!lЮ'ІЗЮЧИ відповідні розрахунки). 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення :JMiH до етапі 287 Митного 
кодексу України (шодо реалізації інвестиційних проектів на території 

Автономної Республіки Крим) (реєстр. N, 331 О від 20.09.2013), поданий 
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народним депутатом України н.стсцькою О.А., ~атиме ВП':ШВ на показники 

бюджету (призведе до зменшення доходів державного бюджету від ввізного 

мита). 

у разі прийняття відповідного закону до 15 .1ИТJНЯ 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше 1 сіСІІІЯ 2015 року, а після 15 липня 2014 року - ш: 

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

ПРИЙНЯТТЯ закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної попітики. 

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

України «Про МИТНИЙ тариф України>} (щодо врегулювання ставок ввізного 

мита ІІа 1l0лівіні.1ХЛОРИД) (реестр. N!:! 3284 від 18.09.2013), поданий народними 
депутатами України Сікорою O.:vt., Лирівим А.Ь. 

Відмітили: 

RіДlІовіДaJlЬНИМ за розгляд законопроекту с Комітет з питань податкової 

та митної lІолітики. 

Законопроектом ПРОIlОНУЕ.'ТЬСЯ деталізувати товарний код 3904100000 
УКТЗЕД (1І0лівінілх..l0РИД, не змішаний з іншими рсчовина\1И), ДЛЯ якого 
відповідно до чишюго законодавства встановлені нульові пільгова і повна 

станка ввізного мита, lШІЯХОМ виді;lСННЯ у його рамках двох кодів УКТЗЕД 

3904І ООО 10 (полівінілхлорид. отриманий еМУ.lьсіЙНИ:-'l, або міКРОСУСlIензіЙНИ~1 
СlIособом, за відповідними показниками) із встановленням нульових пільгової і 

ПОВНОЇ ставок ввізного .\llпа та 3904100090 (полівінілхлорид інший) із 

встановлеННЯ.\1 пільгової ставки ввізного мита у розмірі 6,5 % та повної ставки 
ввізного мита у розмірі 13 %. 

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроекту, деталізація 

зазначеної товарної категорії ЗУ:\1ОIL'lсна захистом вітчизняних 

товаровиробників та lІідвищення конкурснтоспроможності українських товарів. 

Таким чином, пропонується встановити ввізне .\што на полівінілхлорид 

товарної підкаТСІ'орії 3904І00090, що виробляється в Україні, та збеРСJТИ 
нульову ставку ввізного ",-ита Д.1Я полівінілх.аориду, отриманого емульсіЙ~IИ~1 

або міКРОСУСlІснзійним Сllособом, що імпортується в Україну у вигляді 

сировини ДЛЯ виробництва товарів. 

Слід зазначити. що реалізація ІЮ:lОжеlіЬ заКОНОllроекту Сllриятиме 
збільшенню доходів державного бюджету. як зазначає Міністерство фінансів 
України, за 1І0llередніми розрахунками збільшення надходжень державного 

бюджету від ввізного мита та 110датку на додану вартість СІ<..'lаде близько 
14 млп гривень. 

Водночас належить зауважити, що Законом України від 19.09.20І3р. 

Nq 584-УІІ «Про Митний тариф Українн» визначено новий Митний тариф 

Украї"и. При цьому з набранням 'lИнності вказа"ого Зако"у (3 01.01.2014 р.) 
визна'іасться таким, що втратив чинність Закон України від 05.04.2001р. 

Н22371 «Про .f\ЛитниЙ тариф Україню), до якоr'О законопроектом, що 
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розглялається. пропонуються зміни. На З3..1начене також :шертас увагу у своему 

експертному висновку Головне науково-експертне управління Апарату 

Верховної Ради України. 

Ylіністерство фінансів України у своєму експертному висновку до 

законопроекту розгляд законопроекту вважає ДОЦІЛЬНИ~. 

ГОJlонне науково-скспертне управління Anapary Верховної Ради У країни 
у своєму висновку зазна час, що в цілому підтримуе законодавчу ініціативу. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

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

полівінілхлорид) (реєстр. N. 3284 від 18.09.2013), поданий народними 

депутатами України Сікорою О.М., Дирівим А.Б., матиме вплив на показники 

бюджету (призведе до збільшення доходів державного бюджету від ввізного 
мита та податку на додану вартість). 

у разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 
із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

1.2.5. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до стапі 5 

Закону України «Про судовий збір) (щодо звільнення Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій та її територіальних органів від СП~lати 

судового збору) (реестр. N, 3245 від 16.09.2013), подапий народним депутатом 
України Ьутківським В.В. 

Відмітили: 

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

Законопроектом пропонується звільнити від сплати судовor'о збору 

Державну службу України з надзвичайних ситуацій та їі територіальні органи. 

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

фонду державного бюджету і ніДІІовідно ЛО пункту 5 частини третьої статті 30 
цього Кодексу спрямовується на забезпечення здійснення правосуддя, 
змjцнення матеріально-технічної бази судів, вклюrІ8ЮЧИ створення та 

забезпечення функціонування Єдиної судової інформаційної системи, веб

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

фіксування судового IІроцесу, при,д,бання та обслуговування комп'ютерної і 

копіювально-розмножувальної техніки, впровадження електронного цифрового 

підпису. 

Належить зауважити, що у Верховній Раді України знаходиться на 

РОЗГ.lяді проект Закону України «Про внесення змін до стапі 5 Закону України 
«І Іро судовий збір» (щодо звільнення від сплати судового збору деяких ор['знів 

державної влади та органів місиевого самоврядування у справах, пов'язаних з 

виконанням повноважень цих органів) (реестр. XQ 3184 від 04.09.2013), яким 
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передбачасться звільнити усі бе] виключення центральні органи виконавчої 

влади та ЇХ територіальні органи від сплати судового збору у справах, 

пов'язаних з виконанням повноважень uих органів, на що також звертає увагу 

Міністерство фінансів України. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що прийняття законопроекту є доці:ІЬНИМ, а його РСЗJJізація сприятиме більш 
ефективному розподілу та використанню бюджетних коштів. Вартісна 

величина впливу залежатиме від кіЛl.кості позовів зазначених орr'аиів та ціни 

таких позовів. Водночас, за інформацією автора законопроекту, ДЛЯ сплати 

судового збору Державній службі України з надзвичайних ситуацій та Уі 

територіальним органам за І півріччя 20 ІЗ року необхідні кошти у сумі понад 
1,6 млн гривень. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до етапі 5 Закону України 
«Про судовий збір» (шодо звільнення Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій та ії територіальних органів від сплати судового збору) 

(реестр. К, 3245 иід 16.09.2013), поданий народним депутатом України 

Бутківським вл., матиме вплив на показники бюджету (призведе до 

зменшення доходів спеціального фонду державного бюджету від судового 

збору, а відтак потребуватиме додаткових видатків загального фонду 

державного бюджету на функціонування органів судової влади). 

у разі прийнятгя відповідноr'О закону до 15 липня 2014 року він має 
вводитис}:! в дію НС раніше 1 січня 2015 року, а після І5 ЛИПНЯ 2014 року - не 

раніше І січня 2016 року (або І січня наступноr'О за НИМ року за:Іежно від часу 

ІІРИЙНЯТТЯ закону). 

2. Це рішеllНЯ надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

1.2.6. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до cTaтri 5 

Закону України «Про судовий з6ір» (щодо звільнення від сплати судового 
збору деяких органів державної влади та органів місцевого самоврядування у 

справах, пов'язаних з виконанням повноважень них оргавів) (реєстр. N!! З184 
від 04.09.20 ІЗ), поданий народним депутатом України Демішканом В.Ф. 

ВідміТIІЛIІ: 

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

Законопроектом ПРОПОНУЄТЬСЯ передбачити звільнення від сплати 

су довш'О збору усі без виключення центральні органи виконав(IОЇ влади, Їх 

територіi3J1ьні орr'ани, органи місцевого самоврядування та їх виконавчі органи 
у справах, поп'язаних з виконанням повноважень цих органів. 

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

фонду державного бюджету і відповідно дО ПУНКТУ 5 'jастини третьої статгі 30 
цього Кодексу спрямовується на забезпечення здійснення правосуддя, 
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зміцнення матеріально-теХIl1ЧНОЇ бази судів, включаючи створення 'Га 

забеЗllечення функuіонування Єдиної судової інформаційної системи, веб

порталу судової влади, комп'ютерних 1l0КaJtЬШІХ мереж, сучасних систем 

фіксування судового процесу, придбання та обслуговування КО!оАп'ютерної і 

коІ1іюва..1ьно-роз~Iножу8алыІїї техніки, впровадження електронного цифрового 

підпису. 

Слід відмітити, що фінансове забезrtечсння органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування здійснюється за рахунок коштів державного 

та місцевих бюджетів, а відтак, сплата ними органа.\.tи судового збору на 
практиці призводить до перерозподілу бюджетних коштів між ним!! та 

судовими органами. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку вважає 

прийнятгя законопроекту доцілыІмм та зазначає, що його реалізація сприятиме 

більш ефективному розподілу та використаfJНЮ бюджетних коштів. Вартісну 
ве:шчину впливу законопроекту визначити неможливо у зв'язку із віДСУТllісло 

відповідних даних. 

УХВАЛИЛИ: 

1. I1роект Закону України !ІрО внесення змін до статті 5 Закону України 
«Про судовий збір)) (щодо зві:н.нення від сплати судового збору деяких органів 

державної влади та органів міСIlСВОГО самоврядування у справах, нав'язаних з 

виконанням повноважень цих органів) (реестр. N, З 184 від 04.09.2013), поданий 
народним депутатом України Л,емішканом В.Ф., матиме вплив на показники 

бюджету (призведе до зменшення доходів спеціального фонду державного 

бюджету від судового збору, а відтак потребуватиме додаткових видатків 

загального фонду державного бюджету на функціонування органів судової 
влади). 

У разі прийнятгя ві.дповідного закону до 15 липня 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а lІісля 15 липня 2014 року'- не 

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

прийняття закону). 

2. І te рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

1.2.7. СЛУХАЛИ: 
Інфор~ацію про проект Закону України про внесення змін до Закону 

України «Про регулювання містобудівної діЯ:lьності» щодо оптимізації 

функціОНУВЗlIНЯ тимчасових СПОРУД дЛЯ проваджевня піДПРИЄМІIИЦЬКОЇ 

діяльності (реєстр. К!! 3 І 56 від 02.09.2013), поданий народним депутатом 

України Махніцьким 0.1. 

ВідміпlЛИ: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального 

господарства та регіональної політики. 
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У законопроекті пропонується встановити вимоги до розміщення та 

встановлення у населених пунктах стаціонарних ТИМ'tасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності, 

Згідно із пояснювальною запискою до законопроекту його ПРИЙlІятrя не 

потребуватиме додаткових матеріальних чи інших витрат з J~ержаНflОГО 

бюджету України та місцевих бюджетів, а лише дозво.'ИТЬ розвиватися ма:JOМУ 

бізнесу, особливо торгівлі, ЩО, н свою чергу. дасть новий поштовх українській 

еКОIlОМІШ, 

Однак, згідно із запропонованою редаюrією нової стапі 28-2 розроблення 
комплексної схеми розміщення стаиіонарної тимчасової споруди для 

здійснення підприємницької діяльності на території населеного пункту або його 

частини має здійснюватися, зокрема, за рахунок КОllпів місцевого бюджету. що 

призведе до необхідності вишукання додаткового ресурсу у місцевих 

бюджетах, 

При цьому, всупереч ВИМОІ'ам стапі 91 Регламенту ВеРХОВIІОЇ Ради 

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

(включаючи ВІдповідні розрахунки) та пропозицlИ для досягнеІІНЯ 

збалансованості бюджету у поточному та майбутніх бюджетних періодах. 

Крім того, термін набрання чинності законом, визначений у 
законопроекті, не відповідає частині третій статті 27 Бюджетного кодексу 
України. якою передбачено. шо закони України або Їх окремі положення, які 

впливають на показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або 

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

за плановим, 

Міністерство фінансів України не підтримує законопроект, зазначаючи 
про його ВПЛИВ на показники місцевих бюджетів. вартісну вели'шну якого через 

відсутність належних розрахунків не визначено. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Ilро регулювання містобудівної діЯЛИlOсті» щодо оптимізації функціонування 

тимчасових СПОРУД дЛЯ провадження підприємницької діяльності 

(реєстр. N, 3156 від 02.09.2013), поданий народним депутатом України 

Махніцьким 0.1" має вплив на 1І0К3..1НI1КИ бюджету (призведе до збільшення 
видатків місцевих бюджетів). 

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

раніше 1 січня 2016 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу 
прийня1ТЯ закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради У країни з Ilитань 

будівництва, містобудування житлово-комунального господарства та 
регіональної політики. 
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1.2.8. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про 

Податкового кодексу 

проект Закону 

України 

України 

щодо 

сільськогосподарських товарів та операцій 

від 06.09.2013), поданий народпи~1И депутатами 

Вашук К.Т. 

ВіД~lіТIIJIИ: 

про внесення змін ДО 
розширення переліку 

з НИМИ (реєстр. N, 3207 
України Заболотним r.!vl., 

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

Законопроектом пропонується ДОПОВНИТИ перелік сі.lьськогосподарських 

товарів товарними позиціями УКТ 3F:Д 4104,4105,4106 (операції з постачання 
необроблених шкур та дубленої шкіри без пода.lhШОЇ обробки) .Ц:ІЯ поширення 

спеuіального режиму оподаткування податком на додану вартість діяльності у 

сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства. Крім того, 

передбачається доповнити перелік видів діяльності, на який буде 

поширюватись дія спеціального режиму оподаткування податком на додану 

вартість, кодом 19.10.0 КRЕЛ «Переробна промис .. 10вість» «ВироБIlИЦТВО 
шкірю). 

Слід відмітити, шо реалізація таких законодавчих ініціатив Ilризведе до 

зменшення надходжень податку на додану вартість до державного бюджету. 

Однак, авторами законопроекту не надано ПРОПОЗИllій змін до законодавчих 
актів України щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових 

надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету. Це не 
відповідає вИмогам частини першої стапі 27 Бюджетного кодексу України та 
частини 1ретьої стапі 91 Регла~еllТУ Верховної Ради України. 

Належить зауважити, шо стапя 209 Податкового кодексу Украj'ни 

передбачає непряму державну підтримку сільськогосподарських 
товаровиробників за рахунок Сllеніального режиму оподаткування податком на 

додану вартість. Зазначене досягається шляхом надання дозволу 

сіЛЬСЬКОI'осподарським підприсмствам не сплачувати до держаВНОІ'О бюджету 

суми податку на додану вартість та повністю ]ЗЛИll1ати Їх у своему 

розпорядженні. Як зазначає Міністерство фінансів України, сума 
недона...1.ходжень lІодатку на додану вартість до державного бюджету 

(за даними Державної податкової с .. ,ужби України) лише за 2009-2012 роки 
стаНОВИ .. 13 50,3 млрд гривень. 

На думку Мінфіну, держава вже створила необхідні умови для 
позитивних тенденцій розвитку галузі тваринництва, а практика стимулювання 

діяльності будь-яких підприсмств Ш .. 1ЯХОМ надання Їм IІрава на застосування 
пільгових режимів сплати податку на додану вартість не призводить до 
покращення Їх діяльності, зменшення цін на товари (пос:туги), а навпаки мас 

наслідком ускладнення системи адміністрування податку, створення різних 
схем податкової оптимізації, прямих втрат бюджету. 

Слід також зауважити, що заКОllопроектом передбачається набрання 

чинності відповідним законо:vl з ДНЯ, наступного за днем його опублікування. 
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Це суперечить вимогам частини третьої стапі 27 Бюджетного кодексу України 
та піДlIУНКТУ 4.1.9 стапі 4 Ilодаткового кодt:КСУ України. 

Міністерство фінансів УкраїIІИ у своему експертному висновку зазна\laС, 

шо не підтримує прийняття законопроекту. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України IJPO внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо розширення переліку сільськогосподарських товарів та операцій 

з ІШМИ (реєстр. N~ 3207 від 06.09.2013), 110Даний народними депутатами 

України Заболотним Г.М., Ващук К.Т., матиме вплив на IІОКазники бюджеrу 
(призведе до зменшення надходжень податку ІІа додану вартість до державного 

бюджету). 

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

2. Це рішення надіс.1ЗТИ Комітету Верховної Ради У країни з питань 

податкової та митної політики. 

1.2.9. СЛУХАЛИ: 
Illфор~taцію про проект 3акону України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України з lІитань оціночної діяльності (реєстр. H~ 3298 
від 19.09.2013), поданий народними ДСllугата."""и України Лабазюкам с.п., 

Скубашевським с.в., Боритою 0.8., Герегою Од, Лукашуком 0.1"., 
Кравчуком 8.11., Буряком с.В., Корнійчуком 0.0., Мельниченком в.в., 

БОlус.,аєвим В.О., Чумаком В.В., Бондарем В.В. 

Відмітили: 

Головним з опрацюnаlШЯ законопроекту є Комітет Верховної Ради 

України з питань економічної політики. 

Законопроектом пропонуються зміни ДО законів України «Про mІінку 

земе.;lЬ» та «Про Фонд державного майна України», спрямовані на поліпшення 

оформлення спадщини для громадян України. Зокрема, передбачено скасувати 

нормативно грошову оцінку земельних ді:ІЯНОК при їх спадкуванні. 

Згідно з експертним висновком Міністерства фінансів України прийняття 

запропонованих змін призведе до здороження процедури оформлення 

спадщини у випадку оподаткування, оскільки від спадКОСМUЯ вимагатиметься 

Ilроведення експертної оцінки земельної ділянки відновідно до законодавства 

шодо онінки нерухомого майна д:lЯ цілей оподаткування та нарахування і 
сплати інших обов'язкових ІІлатежів, які справляються відповідно до 

законодавства, а саме, відповідно до статей 172 та 174 Податкового кодексу 
України та постанови Кабінету Міністрів України віл 04.03.2013 N.23 І «Деякі 
питання проведення оцінки Д .. 1Я нілей оподаткування та нарахування і сплати 

інших обов'язкових IІлатежів, які справляються відповідно до законодавства». 

Крім того, перехід до експертної (оціночної) вартості зе~ельної ді .. 1ЯНКИ може 
призвести до втрат податку на доходи фізичних осіб, оскільки така оцінка. як 

правило, нижча ніж нормативна грошова оцінка. 
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Враховуючи наведене, Мінфін не підтримує законопроект та зазначає, що 

його реалізаuія мож~ призвести до зменшення надходжень від податку на 

доходи фізичних осіб до бюджетів. 
Однак, суб'єктами права законодавчої ІНШІаТИВИ не забезпечено 

виконання вимог статті 27 Бюджетного кодексу України та статті 91 
Регламенту Верховної Ради України, відповідно до яких до заКОНОlIроекту 
прийня1їЯ якого призведе до зміни показників бюджету. має бути додано 

фінансово-економічне обrpунтування (включаючи відповідні розрахунки). а 

також пропозиції щодо скорочення витрат бюджсту та/або джере.1 додаткових 

надходжень бюджету ДЛЯ досягнення збалансованості бюджету. 

А передбачений термін набрання чинності відповідного законопроекту (3 ДНЯ. 

наступного за днем його опублікування) не відповідає частині третій статті 27 
Бюджетного кодексу України. 

Головне науково-експертне управління Апарату Всрховної Ради України 

у своєму екснсртному висновку вважає більш доцільним застосування 

нормативної грошової оцінки IІрИ визначенні податку на доходи фізичних осіб 

у разі отримання у спадщину земельної ділянки, що має спростити як сплату 

цього податку його платникам, так і його а)l.міністрування податковими 

органами. 

УХRАЛИ;Ш: 

І. Ilроскт Закону України про внесення з~ін до деяких законодавчих 

актів України з питань оціНО'lНОЇ діяльності (реєстр. N!:! 3298 від 19.09.2013), 
поданий народними депутатами України . .lабазюком C.fl .• Скубашсвським С.В., 
Боритою О.В., Герегою О.В., JIукашуком О.Г., Кравчуком В.! І., Буряком с.В., 

Корнійчуком 0.0., Мельниченком В.В., Богуслаєвим В.О.. Чумаком В.В., 

Бондарем В.В., матиме вплив на показники бюджеry (може призвести до 

зменшення доходів бюджетів від податку на доходи фізичних осіб). 

У Р3.1і прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 20J4 року - не 

раніше І сі'іНЯ 2016 року. 
2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

економічної політики. 

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

України «Про фінансові послуги та державне реryшоваllНЯ ринків фінансових 

І10елуг» щодо розкритгя інформації» (реєстр. К, 3299 від 19.09.2013), поданий 
Кабінетом Міllістрів України. 

Від:иітили: 

Головним з опрацювання законопроекту с Комітет Верховної Ради 

України з питань фінансів і банківської діяльності. 

Законопроектом пропонується встановити правові механізми розкритгя 

інформації фінансовими установами, посилити захист майнових прав та 

інтересів споживачів фінансових ПОСЛУГ, зокрема: 
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- ДОІІОВІІИТИ нормою, відповідно до якої фінансові установи, нагляд за 
діи .. lьністю ЯКИХ здіЙСlllоеться [Іацкомфінrюслуг, повинні розкривати шляхом 
розміщення на безоплатній ОСlюві в їі загальнодоступній інформаційній базі 
даних та на влаСilИХ веб-сайтах (веб-сторінках) у м~режі Інтернет інформацію в 

обсязі та ІІОРЯДКУ, визначеному Нацкомфінпос;rуг; 

надати повноваження Нацкомфінпослуг 

загальнодоступної і нформанійної бази даних про 

забезпечувати веДення 

фінансові установи та 

визна'шти перелік і вимоги до документів, які подаються для цілей ведення цих 
відповідних реєстрів та цієї бази даних. 

У пояснювальній записці до законопроекту За.1начено, що витрати, 

необхідні для реалізації вимог, які встановлюються законопроектом щодо 

розкриття інформації фінансовими устаНОВ3.\1И, піднаглядними 
[lацкомфінпослуг. становлять l,I млн грн, з яких на: створення порталу 

загальнодоступної інформації бази Наuкомфінпослуг (400 тис. грн); розробку 
н~обхідної форми для подання фінаrrСОВИNlИ установами інформації в 

електронній формі через веб-інтерфейс на веб-сайті Ilацкомфінпослуг у режимі 

ОН-;ШЙН (600 тис. грн); встановления серверу ДЛЯ технічної пщтримки 

(І ОО тис. гривень). 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що підтримує законопроект, однак реа:lізація ЙОГО положень має вплив на 

видаткову tJaСТИНУ державного бюджету, а джерела покритrя додаткових 

видатків не визначені. 

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

«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» 

шодо розкритrя і"Формації» (реестр. N, 3299 від 19.09.2013), поданий 
Кабінетом Міністрів України, матиме ВllЛИВ на показники бюджеlУ 

(потребуватиме додаткових видатків державного бюджету). 

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

вводитися в дію не раніше 1 січня 20t5 року, а після 15 липня 2014 року - не 

раніше І січня 2016 року. 
2. Це рішення надіслати КоміlСТУ Верховної Ради України з питань 

фінансів і банківської діЯЛhності. 

].2.11. С1УХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до 

Податкового кодексу України (щодо угочнення складу доходу для платників 

единого податку) (реестр.}[о 3053 (доопрщ.) від 11.09.2013), поданий народним 
депутатом України Насюником І.В. 

Відм:іТJfЛJf: 

Відповідальним за розгляд заКОНОllроекту є Комітет з питань податкової 

та митної Ilолітики. 

Законопроектом пропонується не включати до складу доходу власні 

кошти, внесені платником єдиного податку - фізичною особою на його 
поточний рахунок, який відкрито в установі банку для здійснення 
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піДПРИЄМНИllhКОЇ діяльності, а також основну суму (без урахування процентів) 

депозиту та суму поворотно"t фінансової допомоги, яка повертасться платнику 

єдиного податку. 

Міністерство фінансів України у своему експертному висновку до 

законопроекту вважає прийняrrя законопроекту неДОllільним та надає ДО нього 

зауваження. Зокрема, Мінфін зазначає, що законопроект може призвести до 

зменшеШIЯ надходжень місцевих бюджетів, оскільки реа;тізація на практиці 

запропонованих у ньому змін може стнорити умови для уникнення нід 

ОlIодаткування, за яких недобросовісні n"lатники єдиного податку зможуть 

вносити на власні поточні рахунки, відкриті в банківських установах для 
здійснення шдприємницької діяльності, кошти, які згідно з положеннями 

Податкового кодексу України є Їх доходом і під..lягають оподаткуванню. 
Проте, автором законопроекту не надано фінансово-економічне 

обгрунтування (включаючи відповідні розрахунки) та пропозиції змін до 

заКОНОДавчих актів України щодо скорочення витрат бюджету та/або 

пропозиції джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення 

збалансованості бюджету, що не відповідає вимогам Бюджеnюго кодексу 

України (частина lІерша стапі 27) та РеС1амеllТУ Верховної Ради України 
(частина третя стапі 91). Положення законопроекту щодо набраlіНЯ чинності 
відповідним законом з ДНЯ. наступного за днем його опуб.'тікування, не 

узгоджується з частиною третьою статті 27 Бюджетного кодексу У країни. 
Висновок ГОЛОВІЮГ0 науково-експертного управліlШЯ Апарату Верховної 

Ради України не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до І lодаткового кодексу 

України (щодо уточнення складу доходу для П.lатників единого податку) 

(реестр. ЛГ,3053 (доопрац.) від J 1.09.2013), поданий народним депутатом 

України Васюником І.В., матиме вплив на показники бюджету (може призвести 

до зменшення надходжень ЄДИНОГО податку до місuевих бюджетів). 

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

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

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

1.2.12. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змів до деяких 

законодавчих актів України (щодо захисту зе.1СНИХ насаджень) (реєстр. ЛГ~ 3159 
від 02.09.2(13), поданий народним депутатом України Олійником П.М. 

Відмітили: 

І"О.10ВНИМ З підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань будівництва. містобудування і житлово-ко~унального 

господарства та РЄІ'іона..1ЬНОЇ політики. 
Законопроектом пропонується шляхом внесення змін до законів України: 
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«Про регулювання містобудівної діЯ.1ЬНОСТЇ» - встановити обов'язкове 

отримання :шбудовниками ДОЗВО.lів (ордерів) на видалення зелених насаджень 

та пок.пасти контроль за додержанням забудовниками законодавства щодо 

охорони зенених насаджень на еКОЛОІ;чні інспекнії; 

«Про благоусгрій населених пунктіВ» виклюЧИтИ норму, зокрема, щодо 

сплати відновної вартості зслених насаджень. 

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що його 

реаліЗЗllія не потребує додаткових ВИ1рат з Державного бюджету України. 

Слід зазначити, що відповідно до llорядку видалення дерев, кущів, 

газонів і квітників у насслених ПУllктах, затверджених постановою Кабінету 

МініСlрів України від І серпня 2006 року .N'Q 1045, відновна вартість зелених 
насаджень, що належать до комунальноі' власності, сплачується до відповідного 

місцевого бюджету. 

Враховуючи наведене, реалізація пропозиuії щодо регулювання СIJ:JaТИ 

відновної вартості видалених зелених насаджень (частина третя стапі 28 
Закону У країни «Про благоустрій населених пунктів)}), призведе до зменшення 

надходжень ДО відповідних місцевих бюджетів. 

Однак, всупереч 8ИМOJ'ам частини першої стапі 27 Бюджстного кодсксу 
У кра"іни та (lЗстини третьої стапі 91 Регламенту Верховної Ради У країни не 
надано на.1ежне фінансово-економічне обгрунтування (включаючи відповідні 

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

додаткових надходжень бюджету для досягнення його збалансованості. 

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

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

показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або збільшують 

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

Міністерство фінансів України зазначає, що законопроект потребує 
доопрацювання, але у цL1.0МУ підтримує ЙОГО приЙнятгя. Крім того, 

Міністерством ПРОІІОНУЄТЬСЯ розглянути доцільність доповнення законопроекту 
нормою щодо СПРЯ~fування коштів, сплачених місцевим бюджетам як відновна 

вартість зелених насаджень, на IJОД3JJьше озелеНення. 
Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

вважає, що за результатами розгля.іІУ у першому читанні законопроект доцільно 

направити на доопранюuаНIiЯ. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актІВ України (щодо захисту зелених насаджень) (реєстр. NQ 3159 
від 02.09.2013), поданий народним депутатом України Олійником Н.М., має 
вплив на показники бюджету (може призвести до зменшення надходжень до 
місцевих бюджетів). 

у ра.1і прийнятгя відповідного закону до 15 липня 2014 року він :-.1ає 

вводитися Il дію не раніше І січня 2015 року, а після 15 ЛИПІІЯ 2014 року - не 
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раніше 1 січня 2016 року (або І січня наСТУIІНОІ'О за цим року залежно від 'шсу 

прниняття заКОIlУ), 

2, Не рішсння надіслати Комітету Верховної Ради 

будівництва, містобудування житлово-ком У нал ьного 

РСI'іона:IЬНОЇ політики. 

1.2.13. СЛУХАЛИ: 

України з питань 

господарства та 

Інформацію про проект Закону України про житлові товариства 

(реєстр. Хо 3306 від 20.09.2013). внесений народними депутатами України 
Симоненком ІІ.М., Кілінкаровим C.lI. 

Відміти~'І": 

"оловним З підготовки та попереднього розгляду заКОllопроеК1У є 

Комітет з питань будівництва, містобудування і жит:юво-комуналЬІЮГО 
господарства та регіональної політики. 

Як зазначено у пояснювальній записці, законопроект розроблено з метою 
створення правового поля (яке не потребує здійснення додаткових дій, зокрема, 

створення ОСББ та НСТУ'І дО нього) для забеЗllечення прав мсшканців 
багаТО[lОверхівок реалізувати свое право спільної власності на багатоквартирні 

будинки, обирати спосіб управління ними, а також для врегулювання питання 

ефективного утримання та збереження наявного житлового ФОНДУ. 

І lоложення законопроекту визначають спі:Іьне майно багатоквартирного 

будинку (до якого на.lежить й зсмельна ділянка "ід будинком разом з 

IJрибудинковою територією), вищий орган упраВ.lіння будинком (загальні 

збори або управитель) та виконавчий орган товариства (правління), права та 

обов' язки житлового товариства тощо. 

у прикінцевих та перехідних положеннях вносяться відповідні зміни до 

Земельного та Цивільного кодексів У країни, Закону У країни «Про забезпечеllНЯ 

реа.lізації ЖИТ.lОВИХ прав мешканців гуртожитків», а також скасовується Закон 
Укра'іни «ІІро об'єднання спіВВ.lасників багатоквартирного будинку}), 

Авторами законопроекту зазначається, що його прийнятгя та реалізація 
не потребує виділення коштів з Лержавного бюджету УкраїIІИ. 

Поряд з тим, у статті 24 «Кошти та майно житлового товариствю} ДО 
складу коштів товариства віднесено кошти державного і місцевих бюджетів, 
отриманих ІІа засадах спільного фінансування заходів з капітального ремонту 

будинку та енергозбереження, а частиною четвертою статті 27 
«Взаємовідносини між державою і житловими товариствамИ)} встановлюється, 

що держава і ор,'ани місцевого самоврядування беруть участь у фінансуванні 

першого капітального ремонту багатоквартирних будинків та заходів з 

евсргозбереження. 

Реалізація такого положення законопроекту потребуватиме додаткових 
видатків з державного та місцевих бюджетів. 

Однак, ВСУІІере" вимогам частини першої статті 27 Бюджетного кодексу 
України та 'шстини третьої стаrгі 91 Регламенту Верховної Ради України не 
надано належне фінансово-економічне обгрунтування (ВЮ1ючаючи відповідні 
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розрахунки) та IlРОПО1Иl1ії щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел 
додаткових надходжень бюджету для досягнення його збалансованості. 

Крім того, термін набрання ч:инності, визначений у законопроекті, не 

відповідає частині третій статті 27 Бюджетного кодексу Українн, якою 

передбачено. що закони України або Їх окремі положення, які ВП:lивають на 

показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або збільшують 

витрати бюджету) і приймаються піс:ш 15 липня року. що передує плановому, 
вводяться в дію не раніше початку бюджетного періоду, що настає за Гlлановим. 

Міністерство фінансів України зазначас, що реа.1ізаl1ія окремих положень 

законопроекту має забезпечуватися за рахунок державного і місцевих 

бюджетів, однак через відсутність належних розрахунків обсяг таких коштів не 

визначено. 

Разом з тим на виконання підпушnу 159.2 Національного плану дій на 
2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки 
«За~ожне суспільство. конкуреНТОСllроможна економіка, ефективна держава», 

затвердженого Указом Президента України від 12.03.2013 N2 12812013, з мстою 
забезпечення вільного вибору співвласниками багатоквартирних будинків 

способів упраВ:lіння спіЛl~НИМ майном, осіб, які здійснюють таке управлівня на 

договірних засадах, та врегулювання діяльності управителів спільного майна 

багатоквартирних буди."ків, Міністерством регіонального розвитку. 

будівництва та ЖИТ.10ВО-КОМУНЗJIЬНОГ-О господарства України підготовлено 

законопроект «І Іро управління багатоквартирним будинком». 

Враховуючи наведене, законопроект про житлові товариства за 

реєстр. N!! 3306 Міністерством фінансів не підтримується. 

УХВАЛИЛИ: 
1. Проект Закону УкраХни IІрО житлові товариства (реестр. Х, 3306 

від 20.09.2013). внесений народними депутатами України Симоненком П.М., 
Кілінкаровим с.п., має вплив на пока:шики бюджету (призведе до збільшення 

видатків державного та місцевих бюджетів). 

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

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

2. ае рішсння надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 
будівництва. містобудування житлово-комунального господарства та 

регіональної політики. 

1_2.14. СЛУХАЛИ: 
Інформацію 11рО проект Закону України про внесення змін до Закону 

України «Про державне рСІ)'лювання виробництва і обігу спирту етилового, 

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

:lіцензування діяльності з оптової торгіплі виробників вина) (реєстр. X~ 3 185 
від 04.09.2013), поданий народним депутатом України Петьовкою ІЗ.в. 
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ВідміТIІ.'IIІ: 

Uідповїда.!lІ)НИМ за розгляд законопроекту є KO~liTCT З питань податкової 

та митної ПО;Іітики. 

Законопроектm.1 пропонується встановити Dлферснuійонану плату за 
ліцензії на право оптової lоргівлі винами та вино.'vI8теріanами ВИllограДНI1МИ 

власного виробництва в залежності від обсягів річного виробництва, а саме: 

до 15 тис. декалітрів· 150 ТИС. грн; від 15 до 30 тис. декanітрів - 300 тис. "рн; 
ВІД 30 ДО 50 НІС. декалітрів - 400 тис. l'рИ; понад 50 тис. декалітрів 
500 тис. гривень. Згідно з чинною нормою даного Закону діє єдина плата за 
ліцензії на нраво оптової торгівлі алкогольними напоя.ми (крім сидру і l1еррі) 

500 тис. І'ривень. 
Також законопроектом ПРОllОНУЄТЬСЯ ввести штрафні санкції за 

перевишеНIIЯ обсягу зазначеної у ліцензії оптової торгівлі І3Иllа~и, 

ВИНОМ(lтеріалами виноградними. 

у пояснювальній записці до законопроекту за:шачено, що реалізаl{ія 

таких положень !\.іас забезпечити зростання надходжень до державного 

бюджету. 

Однак введення диференційованої плати за ліцензії ускладнить їі 

адміністрування та створить У~1Ови для мінімізації ії сплати, що в СВОЮ чергу 

призведе до зменшеllНЯ надходжень плати за ліuензії до місцевих бюджетів. За 

онінкою Міністерства фінансів України, зменшення доходів міснеЮIХ бюджетів 
з плати за .1іцензії на право оптової торгіплі ВИНО:v1 винограДIІИМ становитиме 

щонайменше 7 МЛН грв за умови, що виноробtlі підприємства не будуть 

наR~ИСНО занижувати свої обсяги виробництва та ділитися на кілька дрібних. 
Відповідно до частини першої стапі 69 Бюджетного кодексу України 

111Іата за відповідні ліцензії належить до доходів загального ФОНДУ місневих 
бюджетів, що не враховуються ІІрИ визначенні міжбюджетних трансфертів. 

ABTOPO~ законопроекту не надано фінансово-економічне обrpунтування 

(ВКJlЮ'ІЗЮЧИ віДІІовідні розрахунки) та пропозиuїі змін до законодавчих актів 
України щодо скорочення витрат бюджету та/або ПРОПОЗИЦІІ джерел 

додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету. ШО 

не віДІІовідає вимогам БюджеТНОl'О кодексу України (частина перша СП\ТІ'і 27) 
та Регламенту І3ерховної Ради України (частина третя статті 91). Положення 
законопроекту щодо терміну набрання чинності відповідного закону (3 ДНЯ 
опублікування) не відповідає вимогам частини третьої ста"ггі 27 Бюджетного 
кодексу України. 

Загалом Міністерство фінансів України у СВОЄМУ експертному висновку 

зазначає, що не підтримує прийняття законопроекту, як такого, що несе ризики 

зменшення надходжень місцевих бюджетів. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до 3акону України 

«Про державне регулювання виробнинтва і обігу спирту етилового, коньячного 

і плодовш'о, алКОГОЛЬНИХ напоїв та ТЮТЮНОВИХ виробів)} (шодо ліuензування 

діяпьності з OIIТOBOЇ торгівлі виробників вина) (реєстр. N2 3185 під 04,09.2013), 
поданий народним депутатом України Ilетьовкою в.в., матиме вплив нз 
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JlQКазники бкщжсту (призведе до зменшення доходів місцевих бюджетів від 
плати за ліцензії і може призвести до збіЛЬШСIШЯ доходів бюджету від штрафів 

у разі виявлення відповідних правопорушень). 

У разі прийнятrя відповідного закову до ]5 липня 2014 року він мас 

вводитися В дію не раніше І сіЧІІЯ 2015 року, а піС:IЯ 15 ЛИПНЯ 2014 року - не 

раніше І січня 2016 року (або І сі'JНЯ наступного за НИМ року залежно від часу 

IlРИЙНЯїГЯ закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з lIитань 

податкової та митної політики. 

1.2.15. СДУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до статті 229 

І10датковОІ'О кодексу України щодо особливостей оподаткування 

нафтопродуктів та скрапленого газу, шо використовуються як сировина для 

lІафтохімічної промисловості (реєстр. Xq 322Н від 11.09.2013), поланин 

Кабінетом Міністрів України. 

ВідміТИJlИ: 

8ідповіда..1ЬНИМ за розгляд заКОНОllроекту є Комітет з питань податкової 

та :\ІІИТНОЇ політики. 

3aKOHOllpoeKTOM ПРОІЮНУЄТЬСЯ доповнити [Іерелік підакцизних товарів, 
які можуть бути реалізовані як сировина ;І1ІЯ виробництва етилену за ну.1ЬОВОЮ 

ставкою акцизного податку, скраплени~ газом (коди 2711 13 ІО ОО, 
2711 19 ОО ОО згідно з УКТ ЗІ:Д) та важкими дистилятами (коди 27101931 10, 
271 О 19 31 20 згідно з УКТ 31:Д). 

Orже, реалізація зазначеш)("о законопроеК1У призведе до зменшення 

доходів бюджету від аКIlИЗНОГО податку. 

Разом з тим, як зазначено у ІІояснювальній записці до законопроекту, 

законодавчі ПРОПОЗИllії спрямовані на збільшення виробниuтва вітчизняної 
нафтохі~1ічної продукції. Зважаючи на це, Міністерство фінансів України у 

своєму експертному висновку :Jaзначає, що від реалізації проекту закону 

очікуються IloJtaTKOBi надходження бюджету від податку на прибуток 
підприсмств та інших податків, пов'юаних з основною господарською 

діяльністю підприсмств. 

УХВАДИЛИ: 

І. Проею' Закону України про внесення змін до статті 229 Податкового 
кодексу України щодо особливостей оподаткування нафтопродуктів та 

СКРШl1Jеного газу, що використовуються як сировина ДЛЯ нафтохімі4НОЇ 

IІРО>1ИС.lовості (реєстр. N, 3228 від 11.09.2013), поданий Кабінетом Міністрів 
України, матиме вплив на показники бюджету (призведе да зменшення доходів 

бюджету від акцизного податку та може призвести до збільшення доходів 

бюджету від податків, IlОв ' язаних з основною господарською діяльніс1Ю 
нафтохімічних підприсмств, залежно від результатів Їх діяльності). 

У разі ПрИЙILЯТГЯ віДllовідного заКОIlУ він може набирати чинності згіЮjQ 

із законодавством. 
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2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податково"[ та митної політики. 

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

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

покращення якості наДання медичних послуг) (реестр. N, 3064 від 09.08.20 І 3), 
поданий народним депутатом України елюз Т.Я. 

Відмітили: 

Головним з Оllращовання законопроекту с Комітет з питань охорони 

здоров'я. 

Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України «Основи 

законодавства України ПРО охорону здоров'я» щодо запровадження механізму 

особистої відповідальності лікарів шляхом обов' язконого засвідчення власним 

підписом і особистою печаткою документально оформлених результатів 

обстежень. встановленого діагнозу, переліку призна'IСНИХ :Іікарських засобів та 

встановлених результатів лікування. 

Крім того, пропонується визначити правові основи проведення 
лабораторних досліджень у медичних лабораторіях, які утворюються та 

функпіонують відповіщю до заКОНОДавства. Також встаНОВ .. 1ЮЄТЬСЯ вимога ДО 
документального підтвердження лабораторних обстежень медичними 

лабораторіями та передбачасться притягнення до відповідальності за неналежне 
проведення лабораторних досліджень або надання неправдивих відомостей 

щодо їх резупьтатів. 

За експертним висновком Міністерства фінансів України законопроект 

потребує доопрацювання. Зокрема, :Jа:шачасться, ШО відповідно до 

пояснювальної записки до законопроекту реалізація законопроекту не призведе 

до додаткових витрат державного та місцевих бюджетів. 

Ра:юм з тим, пунктом 2 розділу першого законопроекту передбачено. що 
.. lабораторні дослідження ЗДІИСНЮЮТЬСЯ у медичних лабораторіях, які 

утворюються та функціонують відповідно ,LIO законодавства. 
На даний час медичні лабораторії функціонують переважно ЯК структурні 

підрозді.1И державних та комунальних закладів охорони здоров'я. 

Так, відповідно до положень статей 89-90 Бюджетного кодексу України 
видатки на функціонування комунальних закладів охорони здоров'я 

відносяться до видатків на охорону здоров'я, ЩО здійснюються з відповідних 

місцевих бюджетів і враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних 

трансфертів. 

Зважаючи на зазначене, за висновком Міністерства фінансів України 

створення медичних лабораторій як окремих закладів ПОЧJебуватиме виділення 

додаткових бюджетних коштів, вартісну ве .. 1ИЧИНУ яких неможливо здійснити 
через відсутність вихідних даних та необхідних обгрунтувань розробника. 

Всупереч вимогам статті 91 Регламенту Верховної Ради України та 

статті 27 })юджетного кодексу України суб'єктом законодавчої ініціативи не 
надано фінансово-економічних обгрунтувань до законопроекту (включаючи 
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віДІІовідні розрахунки) та пропозицій змін до законодавчих актів України щодо 

скорочеllНЯ витрат бюджету та/або джере:І додаткових надходжень бюджету 

ДЛЯ досягнення збалансованості бюджету. 

Термін набрання чинності, визначений у законопроекті, не відповідає 

частині третій cTarrї 27 Бюджетного кодексу України. якою передбачено, що 
закони України або їх окремі ПО.10ження, які вшшвають на показники бюджету 

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

приймаються після 15 липня року, що передує п;шновому, вводяться в дію не 
раllіше початку бюджетного періоду, що настає за П.1ановим. 

На даний час висновок Головного науково-експертного управління 

Апарату Верховної Ради України не надійшов. 

ухвл.;ШЛИ: 

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

законодавства України про охорону здоров'я» (щодо покращення якості 

надання меличних послуг) (реєстр. ",",3064 від 09.08.2013), поланий народним 
депутатом України елюз Т.Я., мас вплив 1Іа IlОКазники бюджету (може 

потребувати додаткових витрат державного та місцевих бюджетів у разі 

створення медичних лабораторій як окремих державних чи комунальних 

:JаКJJЗдів). 

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

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

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

охорони здоров' Я. 

1.2.17. СЛУХАЛИ: 
[нфор~ • .fЗцію про проект Закону України про внесення змін до деяких 

законів У країни (щодо профілактичних заходів протидії розповсюдження ВИl) 

(реєстр. Х, 3072 від 12.08.2013), поданий народни" депутато" України 

елюз Т.Я. 

Відмітили: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет з питань ОХОРОНИ 
здоров'я. 

Законопроектом прOlЮНУєrься внести зміни до законів України 

«Про протилію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіци1)' людини 

(ВІЛ), та правовий і соціа:ІЬНИЙ захист JUQдей, які живуть з ВІЛ» та «Основи 
законодавства України про охорону здоров'я» щодо запровадження 

обов'язкового тестування громадян України, іноземців та осіб без 
громадянства, які постійно проживають на території України, біженців та осіб 

піком від 14 років і старше з метою виявлення ВІ:І під час вступу до вищих 
навчальних закладів, прИЙняття. на роботу, в'їзду до України на термін бі.1ьше 

трьох місяuів (для іноземців) та проведення періодичного тестування під час 
обов' язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, 
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(;1 ! 

виробннU1В та оргаН1заши , діяльність яких пов'язана з обслуговуванням 

населення і може призвести до поширен
ня інфещійних хвороб. 

За експертним висновком Міні
стерства фінаllсів України зап

ровадження 

обов'язкового тестування о
сіб у певlІИХ випадках та пр

оведення періодичного 

тестування під час обов'язко
вих профілакти.ч.ннх МС1U1ЧНИ

Х оглядів призведе до 

збільшення кількості випадків
 проведення тестування з мет

ою виявлення ВІЛ. 

Зазначене [lOrpебуватиме д
одаткових коштів на забез

печення проведення 

тесtyвання вищезазначених к
атегорій осіб, вартісну оuіику

 вrшиву законопросК1У 

на показники бюджету неМОЖ1
ИВО здійснити через відсутніст

ь вихідних даних та 

необхідних обгрунryвань розроб
ника. 

Всупереч в'Имогам статті 91 Регламенту Верховної Ради 
України та 

статті 27 БюджеТНОl'О кодексу України су
б'єктом законодавчої ініціа

тиви не 

надано фінансово-економічн
их обrpунтувань до законо

проекту (включаючи 

відповідні розрахунки) та проп
о:шцій змін до законодавчих а

ктів України щодо 

СКОРО4ен НЯ витрат бюпжету 
та/або джерел додаткових на

пходжень бюджету 

для ДОСЯI'нення збалансован
ості бюджету. 

Термін набрання чинності, 
визначений у законопроекті

, нс BiДlIQBiдaє 

4астині третій статті 27 ыожетногоo кодексу України , ЯКОЮ IІсредбачсно, шо 

закони України або Їх окремі 
положення, які впливають на 

показники бюджету 

(зменшують надходження б
юджету та/або збіЛhШУЮТЬ 

витрати бюджету) і 

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

раніше початку бюджетного 
періол.у, що настаЄ за ПJlaJIОВИ

~!. 

На даний "Іас висновок Головного науково-експертного управління 

Апарату Верховної Ради Укра
їни не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

1. [}роект Закону України про внесен
ня змін до деяких законів Укр

аїни 

(щодо профілактичних заходів
 протидії розповсюдження ВІ

Л) (реестр. ,Х!:!: 3072 

від 12.08.2013), поданий народним депутатом Ук
раїни елюз тя., мае вплив на

 

показНИКИ бюджету (може п
отребувати ДОДаткових витрат держаВtJОГО та 

міСllевих бюджетів). 

у разі ПРИЙНЯТїя відповідног
о lаКОllУ до 15 липня 2014 року він має 

вводитися. в дію не раніше І січня 2015 РОКУІ а пісJlЯ 15 липня 2014 року - не 

раніше t січня 201 б року (або 1 сі·шя наСТУШЮl'О за ІЩМ року зале
жно від часу 

прийняття '3акону). 

2, Це рішення надіслати Комітету Верховно
ї Ради України з питань 

охорони здоров'я. 

1.2.18. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закон

у України про визнання таким
, що втратив 

чинність, Закону України «Про захОДИ шодо законодавчого 
забезпечення 

реформування пенсійної систе
мю> (реєстр. N. 3076 від 14.08.2013), поданий 

народним депутатом У кра
їни Павловським А.М. 

ВіLl.міТИ.1И: 

Голонним З опрацювання зако
нопроекту є Комітет у справах

 пенсіонерів, 

ветеранів та інвалідів. 
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Законопроектом ПРОIIОНУЄТhСЯ вюнаlИ таким, що втратив чинність Закон 

України від 08.07.2011 NQ 3668-Vl «Про заходи шодо законодавчого 

забезпечення реформування Ilенсійної системю>, 

Міністерство фінансів України у своему експертному висновку зазначає, 

що пенсійна реформа була запроваджена з метою знівеllювання негативного 
впливу старіння населення України на бюджет J lенсійного фонду, ЯКlіЙ 

протягом останніх років є дефіuитним, а також зба.1ансування солідарної 

системи пенсійного страхування у середньостроковій перспективі. 
Водночас необхідно відмітити, що рсалізанія законопроекту, у разі його 

прийняття. потребуватиме додаткових видатків з Державного бюджету України 

на покриття дефіЩIlУ бюджету Пенсійного фонду України, у TO~y числі для 

призначення І ВШlлаl·И пенсій тим особа~l, ш:нсії яким не були призначені у 

зв'язку з підвищенням пенсійного віку за Ilопередніми умовами 11ризначешLЯ 

пенсій. 

За оріснтовними рО'3рахунками llенсіЙ1l0rо фонду України, реалізація 

законопроекту потребуватиме вишукання Jlодаткових коштів з Державного 

бюджету України у сумі 8,5 млрд грн на рік. 
Всупереч вимогам статті 91 Регламенту Верховної Ради У країни та 

статті 27 Gюджетного кодексу України суб'єктом законодавчої ініціативи не 

надано фінансово-економічних обrpунтувань до законопроекту (включаючи 

відповідні розрахунки) та ПРОllозиuій змін до законодав'шх актів України шодо 

скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету 

для досягнення збалансованості бюджету, 

Термін набрання чинності, Ішзна'{сний у законопроекті, не відповідає 

'{астині 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 передус плановому, вводяться в дію не 
раніше початку бюджетного періоду, ЩО настас за плановим. 

На даний час висновок I·ОJlОШЮГО науково-експертного управління 

Апарату lЗе~ховно·t Ради України не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

!. Проект Закону України про визнання таким, що втратив чинність, 
Закону України «ІІро заходи щодо законодавчого забезпечення реформування 

пенсійної системи» (реєстр. К!! 3076 під 14.08.2013), поданий наРОДIІИМ 
депутатом України Павловським А.М., мас вплив на показНИКИ бюдже1)' 

(збільшує витрати бюджету, у тому числі на покритгя дефіциту 11енсійного 

ФОНДУ України). 
У разі прийняlїЯ відповідного закону до 15 липня 2014 року він мас 

вводитися R дію не раllіше І січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

раніше І січня 2016 року (або І СІЧНЯ настушю['О за uим року залежно вІД часу 

прийнятrя закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України у справах 
пеНСІОнерів) ветеранів та інвалідів. 
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1.2.19. СЛУХАЛИ: 
IlІфор~аllіlO IІрО проект Закону України про пнесеНlJЯ з~ін до деяких 

законів України щодо сприяння отри~анню інформаllії про пільги та інші ВИДИ 

соціального заХИС1У (реестр. X~ 3083 від 14.08.2013), поданий народним 

депутатом України Фасрмарком С.О. 

Відмітили: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет у справах пенсіонерів, 

ветеранів та інвалідів. 
Законопроектом ПрОПОНУЄТhСЯ внести зміни до законів України 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціалЬНОl'О захисту» та «ІІро основи 

СОllіа..1ЬНОЇ :шхищсності iHB8J11Д1B В Україні», якими визначити порядок 

інфор~уваllНЯ інвалідів, ветеранів війни та інших соціально вразшtВИХ 1рУП 

населення про пільги та інші вили соиіа..1ЬНОГО захисту, lІередбачені 

законодавством, умови та порядок Їх отримання, зокрема шляхом адресних 

почтових повідомлень, розміщення інформації на інформаційних стендах 

організацій, що надають медичні, житлово-комунальні, транспортні послуги та 

ІЮС:ІУГИ зв'язку, а також на іІІформаційних lІосіях суб'єктів господарювання 

(які здійснюють продаж проїзних квитків та надають тслскомуніканійні 

послуги), у друкованих засобі:іХ :v1aCORO'! інформації, на радіо та телебаченні. 
Kpi:v1 того, ::Імшами до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення пропонується встановити aJІміністративну відповідальність за 

правопорушення, пов'язані із невиконанням встановленого порядку надання 

особам пільг чи інших видів СОl1іальної допомоги, інформаllії про них або 
створення перешкод для діяльності нентрального органу виконавчої влади, шо 

забезпе'lУЄ реалізацію державної ПО.lітики у сфері соціального захисту інвалідів 
та ветеранів війни, у вигляді штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних 

мінімумів дохолін громадян (тобто, від 850 до 1700 гривень). 
За еКСІІертним висновко:v1 Міністсрства фінансів України прийнятгя 

заКОllOпроекту 

законопроекту 

с недоцільним, і зазначасться, що реа,'1і:шнія 

потребуватиме додаткових видаткjн державного 

джере.а IІОКРИтrя яких не визначено_ 

положень 

бюджету. 

Всупереч вимогам стапі 91 Регламенту Верховної Ради України та 

стапі 27 Бюджетного кодексу України суб'сктом законодавчої ініціативи не 
надано фінансово-економічних обrрунтувань до заКОНОllроекту (включаючи 

відповідні розрахунки) та пропозицій :lмін до законодавчих актів України щодо 

скорuчення Rитрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету 

для досягнення збалансованості бюджету. 

Разом з ТИ~І, необхідно відмітити, що встановлення штрафних санкцій 

маТИ:v1е насЛІДКОМ збільшення надходжень бюджету у разі виявлення 

відпопідних IІраВОllорушень. 

На даний час висновок Головного l�aykobo-експертного управління 
Апарату Верховної Ради України НС надійшов. 
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УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закову України про вt1сссння змін ЛО деяких законів України 

щодо сприяння отриманню інформаuії про пільги та інші ВИДИ соніa.JlЬНОГО 

захисту (реєстр. N!! 3083 від 14.08.2013), поданий народним депутатом України 
ФасрмаРКО\lf с.о., має ВП.lIiВ на показники бюджету (збільшуючи витрати та 

можливо на..rxХОДЖЄННЯ бюджету при умові виявлення відпuвідних 

правопорушень). 

у разі ПРИЙНЯ"ГГЯ відпопідного закону до 15 липня 2014 року він має 
ВВОДИТИСЯ в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 .1ИПНЯ 2014 року не 

раніше 1 січня 2016 року (або І січня наступного :ш НИМ року залежно від часу 

прийняття закону). 

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

1.2.20. СЛУХАЛИ: 
Інформauію про Hpoel\r Закону України про внесення змін до Кодексу 

законів про пращо України (щодо скорочення тривалості робочого часу) 

(реєстр.:;-,3104 від 20.08.2013), поданий народними депутата,\lИ України 

Турчиновим О.В., ІІавловським А.М. 

Відмітили: 

І'оловним з опранюnаПIІЯ законопроекту є Комітет з питань соціальної 

політики та праці. 

Законопроектом пропонується 1 січня 2015 року зменшити тривалість 
робочого тижня з 40 до 38 ГОДИН, а також скоротити на 2 години тривалість 
робочого часу ДЛЯ пранівників віком від 16 до 18 років з 36 до 34 годин на 
тиждень, а для осіб піком під 15 до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які 
працюють в період канікул) з 24 до 22 години на тиждень. Крім ТОГО, 

передбачається скоротити трива:Іість роботи для працівників, зайнятих на 

роботах 3 шкідливими у~ювами праці, з 36 до 34 годин на тиждень. 
3а еКСІІСРТIІИМ висновком Міністерства фінансів України законопроект 

НС підтримується та За3начається, що реалізація законопроекту призведе до 
втрат надходжень до бюджсту від податків і зборів внаслідок змеНlllСIІНЯ 

виконуваних підприсмствами та організаціями обсягів робіт, надання послуг. 

Разом 3 тим, реалізація законопроекту потребуватиме збільшення 

чисельності окремих категорій праllіВlІИкіl1 бюджетної сфери, які мають 
забезпечувати цілодобовс функціонування установ, заюнщів, :юкрсма. 

закладів охорони здоров'я, навчальних закладів тощо. ЗбіЛ1.111ення чисеЛI>Jюсті 

працівників потребуватиме збільшення видапсів на оплату IІраці працівників 

бюджешої сфери, 

Всупереч ВИМОIЩ.f стапі 91 Рсгла~lеllТУ Верховної Ради України та 
стапі 27 Бюджетного кодексу України суб'єктом законодавчої ініціативи не 
надано фjнансово-економічних обфунтуваш. до законопроекту (В1СІючаю~ш 

відповідні розрахунки) та пропозицій з:vsін до законодавчих актів України щодо 

скорочення витрат бюджету та/або джсре:l додаткових надходжень бюджеlУ 

ДЛЯ досягнення збалансованості бюджету. 

ЗІ 
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Головне науково-експертне управління Апараry Верховної Ради України 

законопроект не підтримує, зважаючи, зокрема, на те, що реа..1ізаЦ1Я 

заКОllодавчої пропозиції може загострити приховане безробітгя і скорочення 
часу Оflлачуваної роботи та відповідно може вплинути на рівень доходів 
працівників. 

УХВАЛИЛИ: 

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

працю України (ЩОДО скорочення тривалості робочого часу) (реестр. 1'1, 3104 
від 20.08.2013), поданий пародпи"и депутатами України ТУРЧИНОВИМ О.В., 

ІІавловським А.М., має ВШlИв на показНИКИ бюджету (призводячи до втрат 

надходжень до бюджетів та збіЛl.шуючи витрати бюджетів). 

у разі прийняття відповідного закону до 15 .1ИПНЯ 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше І січня 2015 року, а піс;rя 15 липня 2014 року - не 

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

2. Це рішеНflЯ надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

соціальної політики та пращ. 

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

Україии «І Іро загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (щодо 

стимулювання rЮ.1іпшення демографічної ситуації в Україні) (реєстр. N2 3212 
від 06.09.2013), поданий народним депутатом України МихалЬЧИIlІИНИМ Ю.А. 

8ідм:ітили: 

Головним з опраuювання законопроекту є Комітет у справах пенсіонерів, 

ветеранів та інвалідів. 

Законопроектом ІШfЯХОМ внесення змін ДО Закону України 

«Про загальнообов'язкове державне ПСНСlИне страхуванню) пропонується 

передбачити для жінок, які народили одну дитину і бі.1ЬШС та виховали ії (їх) до 

досягнення шістнадцятирічного віку, право на достроковий вихід на пенсію за 

віком із зниженням пенсійного віку, встановленого стаrrсю 26 цього Закону. на 
2 роки за кожну дитину, за умови наявності не менше 20 років страхового 
стажу. 

Головне науково-експертне управління у своєму висновку відмічає, шо 

законодавча пропозиція заС.1УГОВУЄ на увагу. Впровадження такої ПРОIlО:ШЦЇЇ 

може сприяти поліпшенню демографічної ситуації в країні через створення 
стимулу та зацікавленості жінок до народження більшої кількості дітей, а також 

пом'якшенню негативних наслідків пенсійної реформи для жінок. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку до нього 

законопроекту зазначає, що внесення запропонованих змін суперечить 

принципам загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, 

зокрема, рівноправності застрахованих осіб щодо отримання пенсійних виплат 

і виконання обов'язків стосовно сплати страхових внесків на 

зага..lьнообов'язкове державне пенсійне страхування. 
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За орієнтовними розрахунками Пенсійного фонду України, реалізаЦІЯ 
положень законопроекту потребуватиме додаткових видатків з бюджету 

Пенсійного фонду України у сумі 5,4 млрд грн на рік. 
Крім того, Міністерство фінансів ІІаголошує, що зважаючи на наявність 

дефіциту Пенсійного фонду, який покривається за рахунок коштів Державного 

бюджету України. прийняття рішень, які потрсбуваlИМУТЬ додаткових видатків 

з державного бюджету, є неможливим. 

Відповідно до вимог статті 27 ljюджєтного кодексу України та статП 91 
Регла.\fенту Верховної Ради України до законопроектів, що мають вплив на 

показники бюджету належить надати фінансово-економічне обrpунтування до 
законопроеюу (включаючи відповідні розрахунки) та пропо:шції змін до 

законодавчих актів України щодо скорочення ВИ1рат бюджету та/або джерел 
додаткових надходжень бюджt.."1)' для ДОСЯПlення збалансованості бюджету. 

Термін набрання чинності, визначений у законопроекті, не відповідає 
частині третій cтaтri 27 Бюджетного кодексу України, якою передбачено, що 
закОНИ У країни або їх окремі положення, які впливають на ПQК3..1НИКИ бюджету 

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

І'оловне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

вважає, що законопроект потребує ДООl1рawовання з урахуванням висловлених 

ним зауважень та ПРОlIозиціЙ. Зокрема зазначається, що підняте у 

законопроскті питання необхідно врегулювати шляхом визначення окремого 

механізму. а також джерсл фінансування таких пенсій на період ДО досягнення 

особами загальновстановлеflOГО пенсійного віку. 

УХВАЛИЛИ: 
1. ІІроект Закону України про внессння ЗМІН ДО Закону України 

«Про загальнообов'язкове державне IІеНСlИне страхування» (щодо 

стимулювання поліпшення демографічної ситуації в Україні) (реестр. ~\fg 3212 
від 06.09.2013), поданий народним депутатом України Михальчишиним Ю.А., 
мас ВПЛИВ 118 пока.1НИКИ бюджету (lІотребуватиме додаткових витрат 

державного бюджету ДЛЯ ПОКРИ1ТЯ дефіциту бюджету Пенсійного фонду 
України). 

У Ра.1і ПРИЙНЯТТЯ відповідного закону дО І5 липня 20]4 року він має 
вводитися в дію не раніше І січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

раніше І січня 2016 РОКУ (або 1 січня настушюго за цим року залежно від часу 
ПРИЙНЯ'ПЯ закону). 

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

1.2.22. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект ЗаКОllУ України про внесення змін до Повітряного 

кодексу У країни (щодо Державного авіаційного меДИЧНОГО центру цивільної 

авіації України (ДАМЦ ЦАУ) (реєстр. 1'1, 3226 під 10.09.2013), поданий 

народним депутатом України Со.lьваром Р.М. 
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Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопросюу с Комітет з питань 

транспорту і зв'язку. 

Законопроектом пропонується шляхом внесення змін до Повітряного 

кодексу України визначити Державний авіаційний медичний центр цивільної 
авіації України (далі - Центр) ГОЛОВНИМ центром авіаційної медицини, на який 

має бути покладсно повноваження щодо контролю якості мсдичної сертифікації 

авіаЦІИНОГО персоналу, з підпорядкуваllНЯМ його уповноваженому органу 

виконавч:ої влади з витань цивільної авіації (Державній авіаційній службі 
України). 

Згідно з експертним ВИСНОВКО:vl Міністерства фінансів України реалізація 

додаткових повноважень І ~eHTpy, визначеtlИХ цим законопроектом, 

потребуватиме відповідних коштів на ЇХ здійснення, ЩО може мати вплив на 

видаткову частину бюджетів. 

У той же час, в порушення вимог частини першої етапі 27 Бюлжетного 
кодексу України та частини третьої стапі 91 Регламенту Верховної Ради 

України до законопроекту не подано пропозицій про зміни до законодав'шх 

актів України щодо скорочення витрат бюджсту та/або джерел додаткових 

надходжень до бюджету для ДОСЯПlешlЯ йOl'О збалаНСОRаності. 

Також слід зазначити, що термін набрання чинності закону, 

запропонований автором законопроекту, не відповідає положсНllЯМ частини 

третьої ста"пі 27 Бюджетного кодексу України. згідно з якою закони України 
або їх окремі 1І0:ІОження, які Rпливають на показники бюджету (зменшують 

надходження бюджету та/або збільшують витрати бюджету) і приймаються 

після 15 липня року, що передує Л.lановому, вводяться в дію не раніше початку 
бюджетного періоду. що настас за плановим. 

Поряд з цим, Міністерство фінансів відмічає, що відповідно до пункту 2 
частини першої статті 54 Повітряного кодексу України Державіаслужба 

України надає 1І0вноваження авіаційним меДИЧIІИМ центрам на проведення 

медичної сертифікації авіаційного персоналу. Відповідно до підпункту 270 
ПУНКТУ 4 По;юження IlрО Державну авіаційну службу України. затвердженого 
У казом Ilрезидента У країни від 06.04.20 І І и. 398, організація та контроль за 
здійсненням медичної сертифікації авіаційного персоналу є одним із завдань, 

покладених на Л,ержавіаслужбу України. Контроль за діяльністю авіаційних 

медичних центрів здійснюється Державіаслужбою України ш.1ЯХОМ проведення 

lIланових та позапланових перевірок. 

Крім того, покладення на Центр функцій з контролю якості медичної 

сертифікації авіаційного персоналу суперечить статті 17 Закону України «Про 
центральні органи виконавчої влади», оскільки здійснення контролю та нагляду 
є основним завданням, що покладається на центральні органи виконавчої ВJlaДИ. 

З огляду на за.1начене, Міністерство фінансів не підтримує даний 

законопроект. 

Згідно із узагальнюючим висновком Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України за результатами розгляду у 
першому читанні заКШlОпроект доцільно повернути суб'єкту права 

законодавчої ініціативи на доопрацювання. 
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УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про Вllесення змін до Повітряного кодексу 
України (ЩОДО Державного авіаційного меДИ'ІНОГО центру цивільної авіації 

Україии (ДАМІ! 11,AУ) (реєстр. Н, 3226 від 10.09.2013), поданий народним 
деl1утаТО~1 України Сольваром Р.\ІІ., має вплив на показНИКИ бюджету 

(збільшує витрати бюджетів). 

у разі прийнятrя відловіДIЮГО закону до 15 липня 2014 року він має 
ВВОДИТИСЯ в дію не раніше 1 січня 2015 рок),. 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 

транспорту і зв'язку. 

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

законодавчих актів України (щодо порядку погашення заборгованості та 

створення умов для ефективного функціонування підприємств паливно

енергетичного комплексу) (реєстр. Но 2120а (доопрац.) від 11.09.2013), поданий 
народни~ дспутатом України fIіIfЧУКО~ А.І І. 

Відмітили: 

Відповідаш.ним за супроводження законопроекту є Комітст З питань 

правової політики. 

Даним законопроектом передбачається внести зміни до Закону У країни 
від 23.06.2005 N22711 «Про заходи, спрямовані на забсзпсчення сталого 

фупкніонування підприємств паливно-енергетичного комплексу» (далі - Закон 
К2 271 І ), якими розширюється коло учасників розрахунків у процесі lІогашення 
заборгованості підприємств палИВllо-снергстичноl'О комплексу, збільшуються 

можливості застосування ОСІЮВНИХ механізмів, передбачених цим Законом 

щодо погашення кредиторської заборгованості цих підприємств тощо. Так, 

зокрема, пропонусl'ЬСЯ: 

- встановити розрахункову дату, на яку фіксується сума кредиторської та 

дсбіторської заборгованостсй 1 липня 2013 року (за чинною редакцісю - І січня 
2007 року, а для казснних підприємств, у тому числі тих, які БУ.1И казснними 
станом на 1 січня 2011 року, за зобов'язаННЯМИ:l ОlJлати слсктричної енергії
І ;шпня 2011 року); 

- поширити дію Закону К2 271 1 не тільки на піДПРИС:vtства паливно

енергетичного ком[шексу, але і на інших суб'єктів господарювання, які мають 

або перед ЯКИМИ є будь-яка заборговаlljсть пjдприємст.I;J паливно-енергетичного 

комплексу; 

- зняти часові обмеження для подання підприємством паливно

енергетичного комплексу до розрахункового центру підтверджува..1ЬНИХ 

документів для внесення його до Реєстру підприємств паливно-енсргетичного 

комплсксу, які беруть участь у процедурі погашення заборгованості; 
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продовжити строки дії "роцсдури погашення заборгованості 

lІідприсмствами ПЗJIИВIIО-еllсргеТИЧIЮl'О КОМП.1СКСУ )Н) І січня 2015 року 

(за чинною редакцією _. до І січня 2014 РОКУ ); 
зупиняти на строк участі підприємства паливно-снергетичного 

КОМlІлексу у процедурі погашення :шборгованості виконавче провадження та 
заходи при.'\.fусовor'о виконання рішень із стягнення будь-якої заборгованості, 

незалежно від підстав Ті виникнення, крім визначсного [!им Законом ви'{ершюго 

переліку випадків, в яких виконавчі провадження та заходи примусового 

виконання рі шен!, не зупиняються; 

Ilздати можливість проведення взаєморозрахунків на суму 
заБОРI'ованості, що виникла з причини невиконання зобов'язань з оплати 

енергоносіїв підприємствами всіх форм власності (за чинною редакцією _. 
ті1! ЬЮІ державної та комунальної власності), 

Крім того, законопроектом пропонується внести зміни до стап і 37 ЗаКОIlУ 
України «І Іро виконавче "ровадженню) СТОСОВІЮ встановлення ВИК1JЮЧНО"О 

пере .. lіку випадків, при яких не зупиняється виконавче 11ровалжеllliЯ у ра.1і 

внесення шдприе,'IСl ва паливно-енергетичного КОМllлексу до Реєстру 

піДIlРИС!VIСТВ паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у процедурі 
погашення lаБОРl'ованості відповідно до Закону .N~ 2711. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазна 'Іас, 

що відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів 
УкраїIІИ шодо забе:шечення стабільної роботи стратегічних підприємств 

енергеПJЧНОЇ галузі)), ухваленому Верховною Радою України 15,05.2013 
ИО 238-УIl, строк дії процедури погашення заборгованості підприсмствами 

паливно-енергетичного КОМІІ.lексу продовжено до І січня 2014 року. Водночас, 
строк дії ПРОLlедури погашення заборгованості підприємствами папивно
енергетичного комплексу згідно із Законом NI] 271]. який набрав чинності в 

ЛІшні 2005 року, закінчувався у серпні 2006 року. Проте, цей строк 

продовжувався шість разів: законами України від 28.07.2006 N251-V ДО 

31 ''РУДНЯ 2006 р., від 22.12.2006 К, 522-V - ДО І січн. 2008 р., від 28.12.2007 
N, 107-VI _. ДО І сі"ня 2009 р., від 16.12.2008 ,\(, 670-VI - ДО І січня 2011 р., 

від 13.01.2011 N,2940-VI - до І січня 2013 р.; від 15.05.2013 N,238-VII - ДО 

І сі"ня 2014 р. 
Міністерство фінансів відмі~шс. шо Закон N2271l протягом 2005-

2013 років )іас можливість підприємствам паливно-енергетичного комплексу 

забезпечити погашення заборгованості шляхом застосування механізмів ії 
списання, взаєморозрахунків, реструктуризації, часткової оплати на умовах, 

визначених ним Законом. 

Крім TOI'O, зміна розрахункової дати дасть можливість списати 
підприємствам паливно-енергетичного комплексу за 2007-2012 роки суми пені, 
штрафних та фінансових санкній, нарахованих, але не сплачених відповідно до 

законодавства України на суми податкових зобов'язань, що входять до складу 
податкового боргу, зафіксованого на розрахункову дату. Також ці підприємства 

матимуть право на реСТРУКТУРИ'lанію ОСНОВНОІ'О податкового боргу шляхом 

розстрочення терміном на двад'J.Ять років з відстрочкою погашення на нерші 
два роки. 
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Загалом Міністерством фінансів зазна'ІСНИЙ законопроект не 

підтримусться. 

Реалізаuія даного ЗЗКОНОllроеюу матиме наслІДКОМ зменшення 

надходжень бюджетів. 

Однак, в порушення ви~ог LJастини першої статгі 27 Бюджетного кодсксу 
України та частини третьої статті 9l Регламенту Верховної Ради України до 
заКОНОlIроекту не подано пропозиuій про зміни до законодавчих актів України 

шодо СКОрО'IСННЯ витрат бюджету та/або джерел додаткових Нfl,.'Хходжснь до 

бюджеlУ ДЛЯ досягнення ЙОГО збалансованості. 

Також, слід зазначити, що термін набрання чинності закону. 
заПРОIlонований aBTopO~1 законопроекту, не віДІІовідає положенням частини 

третьої статті 27 Бюджетного кодексу України, згі;lIlО з якою закони України 
або Їх окремі положсння, які ШJ.lивають на IIОКазники бюджету (змеНШУЮТІ) 
наДХОДЖСіІІІЯ бюджету та/або збільшують витрати бюдже'ry) іІІриймаються 

після 15 липня року, що передус плановому, вводяться в дію не раніше початку 
бюджспю['О liеріоду, ЩО настає за ШlавOlШМ. 

На момент розгляду законопроекту висновки Головного науково

експертного управління Апарату Верховної Ради України не надійшли. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін ДО деяких законодавчих 

актіп України (щодо порядку погашення ~аборгованості та створення умов ДЛЯ 

сфектиВlIOГО функціонування піДIlРИСМСТВ ПClпивно-енсргетичного КОМIlлексу) 

(реєстр. Н, 2120а (доопраи.) нід 23.05.2013), поданий народним деllутатом 

України Пінчуком А.П., має вплив на показники бюджету (З~lеншує 

надходження бюджетів). 

У разі прийняrrя 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 :шкону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради У країни з питань 
правової політики. 

1.2.24. СЛУХАЛИ: 
lНфОР:'v1Зцію про проект Закону України про внесення змін до 3акону 

України «ІІро туризм» щодо вреrулювання питання веДення обліку :І надання 

ПОС.1УГ З тимчасuвого розміщення (проживання) (реестр. NQ З 191 
під 04.09.2013), поданий народними депутатами України Нетецькою О.Л. 

Відмітили: 

Uідповіда.ш}ним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

сім'ї, молодіжної ПО:Jітики, спорту та ТУРИЗ~lУ. 

Законопроектом Ш;ШХО~l внесення з~ін ДО 3акону України «ІІро туризм» 
передбачається ДОПОВНИТИ І10вноваження Ради МIНlстріи ABTOHO~HOЇ 

Республіки Крим, місцевих державних адміністрaцjй та виконавчих OPI'afliB 
місцевого самоврядування в галузі туризму щодо створення та ведення реєстрів 
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індивідуальних та колективнlfX засобів розміщення в порядку, визначеному 

Кабінетом Міністрів України. 

Також у законопроекті надасться визначення понять «індивідуальні 
засоби розмішеннЯ)) та «колективні засоби розміщеНIiЮ). 

Слід зазначити, що Міністерство фінансів України у своєму експертному 

висновку віД!\.:Іітило про ВП.1ИВ даного законопроекту на видаткову частину 

бюджетів, а саме в частині потреби в додаткових видатках держзВlЮГО та 

місцевих бюджетів на розроблення та ведення реєстрів індивідуальних та 

колективних засобів розміщення (проживання) Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями та виконавчими 
органами місцевого самоврядування. 

у той же час, в порушення вимог частини першої стапі 27 Бюджетного 
кодексу у країни та частини третьої cTaTri 91 Регламенту Верховної Ради 

У країни до законопроекту не подано IІРОIIОЗИЦій про зміни до законодавчих 

актів України щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових 

надходжень до бюджету для досягнення ЙОІ·О збалаllсованості. 

Також слід зазначити, що термін набрання чинності закону, 
запропонований автором законопроекту, не відповідає положенням частини 

третьої статгі 27 Бюджетного кодексу України, згідно з якою закони України 
або їх окремі ПО.l0ження, які впливають на показники бюджету (зменшують 
надходження бюджету тalабо збільшують витрати бюджету) і приймаються 

після] 5 липня року, що передує плановому, вводяться в дію не раніше початку 
бюджетного періоду, що настає за fLlановим. 

Міністерство фінансів З3..11Iачає, що даний законопроект потребує 

доопрацювання та прийняття його в поданій редакції є недоцільним. 

Звернуто увагу, що питання діяльності об'єктів з тимчасового розміщення 
(проживання) реГУ.1ЮЮТЬСЯ Ilостановою Кабінету Міністрів України 

від 15.03.2006 К2297 і зокрема передбачено ведення реєстру свідоитв про 

встановлення категорій зазначеним об'єктам. 

На момент розгляду законопроект)' висновки Головного науково

експертного управління Апарату Верховної Ради України не надійшли. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про 1)'ризмя шодо ВРСіулювання питання всдення обліку з надання ПОС.1УГ з 
тим'шсового розміщення (проживання) (реестр. К, 3191 від 04.09.20 І 3), 
поданий народними дспутатами України Нетеuькою О.А., мас вплив на 

показники бюджету (збільшує витрати бюджетів). 
У разі прийняrrя від,Повідного закону до І 5 липня 2014 року він має 

нводитися в дію не раніше І січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

раніше І СЇ'ІНЯ 2016 року (або І сі'{НЯ наступного за цим року залежно від часу 
прийнятгя закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Рад;и України з IІИтань сім'ї, 
молодіжної політики, спорту та туризму. 
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1.2.25. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до Закону 

України «Про безпечність та якість харчових продуктів» (ЩОДО вдосконалення 

ІІравового порядку забезпечення безпечності та якості хар'ювих продуктів) 

(реєстр. N!! 2524а від 04.07.2013), поданий народними депутатами України 

Ьа..1ИЦЬКИМ є.в., Сікорой О.М., ЛИТВИНОВИМ Л.Ф. та іншими. 

Відмітили: 

r ОЛОВНИМ з ОПРЗluoвання законопроекту є Комітет з питань охорони 

здоров·я. 

Законопроекто~ ПРОПОНУСТЬСЯ внести зміни до Закону України 
«І Іро безпечність та якість харчових продуктів)} щодо визначення понять 

«безпечний харчовий ПРОДУКТ», «стандарт», уточнення вимог до обов'язків 

RиробіlИків та продавців у відповідній сфері, та до використання ДОІlОміжних 

матеріалів для псреробки, праВН:l розробки санітарних заходів тощо. 

Крім того, передбачасться припинення здійснення попереднього 
докумснта..1ЬНОГО контролю хар'ювих продуктів ІІа митній території, якщо 

державними органами ввеДено карантинний режим, або здійснюються 

протиепізоотичні заходи. 

Міністерство фінансів УкраїIІИ ПрИЙНЯїГЯ законопроекту не підтримус та 

зазначас, що реалізація положеНh законопроекту щодо норм, які суперечать 

СОТ та Митному кодексу України, може негативно вплинути на доходи та 

видатки державного бюджету та висловлює зауваження по суті законодавчих 

пропозиuій. 

Зокрема, зауважено, що зміна принпипів із розробки, перегляду, внесення 

змін, приЙн.ятrя та застосування санітарних заходів призведе до невиконання 

зобов'язань, взятих Україною при вступі до СОТ щодо дотримання вимОІ' 

Угоди СОТ, І, як наслідок, до застосування штрафних санкulИ за 
невідповідність українського законодавства щодо санітарних та фітосанітарних 

заХОДІВ МІжнародним вимогам. 

Крім тОІ 'о, додаткових видатків потребуватиме здійснення санітарно
епідеміологічної експертизи підтвердження відповідності обов'язковим 

параметрам безпечності харчових добавок та інгредієнтів. 

Всупереч вимогам статті 91 Регламенту Верховної Ради України та 
статті 27 Бюджетного кодексу України суб'сктом законодав'юї ініllіативи не 
надано фінансово-економічних обrpунтуваю> до законопроекту (включаючи 

відповідні розрахунки) та пропозицій змін до законодавчих актів України щодо 
скоро'{ення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету 

для досягнення збалансованості бюджету. 

Термін набрання '{инності, визначений у законопроекті, не відповідас 

частині третій статті 27 Бюджетного кодексу України, якою передбачено, що 
закони України або їх окремі положення, які впливають на показНИКИ бюджету 
(зменшують надходження бюджl..'Т)' 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 П.1аIЮВИМ. 
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['оловне науково-експертне управління Апарату Верховної РаШі України 

вважає, що за РСlультатами розгляду в псршому (штанні законопроект доцільно 

направити на дОOllраuюваН!lЯ. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закову України про внесення змін до Закону України 
«Про безпечність та якість харчових пролуктію~ (щодо вдосконалення 

правового порядку забезпечення безпс'!ності та якості харчових продуктів) 

(реестр. N, 2524а від 04.07.2013), поданий народними депутатами України 

Балицьким Є.В., Сікорой О.М., ;lитвиновим Л.Ф, та інши~и. має вплив на 

показники бюджету (збільшує витрати бюджету та може змеllшувати 

надходження бюджету у ра.lі застосування штрафних санкцій за невідповідність 

українського законодавства ~іжнародним вимога~). 

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

раніше І січня 2016 року (або І січня наступного за ним року за,1еЖIІО від часу 

прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітсту Верховної Ради України з питань 

охорони здоров 'я. 

1.2.26. СЛУХАЛИ: 
Інформаuію про проект Закону України про виконання рішень судів з 

питань СОllіanьного :шхисту громаДЯtl в Україні (реєстр . .'\2 3035 від 29.07.201.1), 
внесений народними депутатами України Мирним О.Б., Мірошниченком І.М. 

Відмітили: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет з питань верховенства 

права та правосуддя. 

Законопроект передбачає регулювання відносин, пов'язаних з 

виконанням рішень судів з питань соціалыІгоо захисту ветеранів війни, дітей 

війни та осіб, які lІостраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

Зокрема, І1рОПОНУСТЬСЯ суму виплат за рjшснн.я~ суду розраховувати 

пропорційно до з~іни розміру міні.чальної пснсії за віком, прожиткового 

мінімуму для осіб, які втратили Ilрацездатність, ~інімальної заробітної плати. 

[Іри цьому, встаНО8..1СНО, що на віДНОСИIІИ, пов'язані з виконанням рішснь суду 
з питань соціального захисту громадян нс поширюються ПО.10ження статті 5 
Закону України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» 

(за неперерахування протягом трьох місяців коштів за рішенням суду стягува4У 

виплачується компенсація в розмірі З відсотків ріtІНИХ від несплаченої суми). 

Крім того, передбачається визначити порядок здійснення виплати за 

рішенням суду після смерті особи, на користь якої було винесено таке рішсння 

(право на суму боргу за рішенням суду, яка залишилася недоотриманою у 
зв'язку зі смертю особи, переходить до членів сім 'ї такої особи, які проживали 

разом з нею на дснь гі смерті; у разі відсутності членів сім'ї - сума боргу за 

РІшенням суду входить ДО складу спадщини, на користь якої було винесено 

рішення суду). 
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Слід звернуги увагу, що відносини переходу прав та обов'язків (спадщини) 

ВІД фіЗИ~IНОЇ особи, яка померла (спадкодавuя), до інших осіб (спадкоємців) 

врегульовані Цивільним кодексом У країни та іншими нормативно-правовими 

актами. 

За інформацісю авторів законопроекту, станом на 1 квітня 2013 року 
судами України прийнято 2,2 МЛН судових рішень з питань пснсійних і 
соціальних виплат громадянам, ШО оскаржувалися у судах різних інстанцій, 

згідно з якими необхідно виплатити 7,2 М,,'рд гривень, при цьому зазначається, 
що реалізація положень законопроекту нс потребус додаткових видатків з 

Державного бюджету У країни, зважаючи на те, що законопроектом не 

залроваджуються нові компенсаційні виплати. 

Однак, виходячи із ЗМІСТУ положень законопроекту, насамперед, 

додаткових видатків державного бюджету та Ilенсійного фонду України 

потребуватиме виплата запропонованої компенсації за порушення строку 

перерахування коштів на виконання рішень судів з питань соціального захисту 

громадян. 

І Іроте, всупереч вимогам cTaTri 91 Регламенту Асрховної Ради України та 
стапі 27 Бюджетного кодексу України суб'сктом законодавчої ініціативи не 
надано фінаllсово-економічних обrpунтуваш. до законопроекту (включаючи 

відповідні розрахунки) та пропозицій змін до законодавчих актів України щодо 

скорочення витрат бюджету та/або джере .. , додаткових надходжень бюджету 
для ДОСЯПІСННЯ збалансованості бюджету. 

За експертним висвовком Міністерства фінансів України прийняпя 

законопроекту є недоuільним, зважаючи на те, що порушені у законопроекті 

lІитання врегульовані чинним законодавством, а саме заКОllами України 

«Про виконавче провадження» та «Про гарантії держави Il{ОДО виконання 

судових рішень». При цьому зазначається, що реалізаЦІЯ lІоложень 

законопроекту потребуватиме додаткових видатків Державного бюджету 

України та Пенсійного фонду України. 

Зауважено, що Законом України «Про Державний бюджет України на 

2013 рік» видатки за бюджетною програмою 3504040 «Забезпечення виконання 
рішень судів, шо І'зрантовані державою}) передбачені в обсязі 
153,9 МЛ!! гриве!!ь. 

Термін набрання чинності, визначений у законопроекті, не відповідас 

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

(зменшують надходження бюджету та/або збільшують ВИ'qlати бюджету) і 

приймаються після 15 липня року, шо передує плановому, вводяться в дію не 
раніше початку бюджетно!'о періоду, що настає за гшановим. 

На Даний час висновок Головного науково-експертне управління Апарату 

Верховної Ради У країни не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про виконання рішень судів з питаf1h 
соuіального захисту громадян в Україні (реєсЧl. Н!! 3035 від 29.07.2013), 
внесений народними депутатами України Мирним О.Б., Мірошниченком І.М., 
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має вплив на показНИКИ бюджету (збільшуючи витрати державного бюджету та 

Пенсійного фонду України). 

у разі прийняття відповідноr'О закону до 15 липня 2014 року він має 

ВВОдИТИСЯ в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

раніше 1 сі'ШЯ 2016 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від (lасу 
прийняrrя закону). 

2. Це рішення .lЗдіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

верховенства права та правосуддя. 

1.2.27. СЛУХАЛИ: 
Інформаuію про проект Закону України про внесення змін ДО деяких 

законодавчих актів України щодо усунення дискримінації у пенсійному 

1абеЗПС'lенні громадЯН України (реестр . .'{. 3223 від 09.09.2013), поданий 

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

Кайдою О.П. та іншими. 

Відмітили: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет у справах пенсіонерів, 

ветеранів та інвалідів. 

Законопроектом пропонується з січня 2014 року встановити 
мінімальний розмір пенсії за віком на ріпні двох з ПО.ііОRИНОЮ прожиткових 

мінімумів, установлених для осіб. які втратили працездатність (на даний час 

згідно законодавчої ПРОIlОЗИЦll МІНІМальний розмір пеНСІІ становитиме 

2.235 ІрН замість 894 гривень). 
Водночас, шляхом внесення змін до 1 О законів України пропонується 

об~ежити максимальний розмір пенсії п'ятьма мініма..1ЬНИМИ пенсія~и за 

віком, зокрема, для громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, осіб, звільнених з військової служби, народних депутатів України, 

суддів, державних службовців, прокурорів і слідчих (на Даний час згідно 

законодавчої пропозиuії такий розмір становитиме - 11.175 грн замість 

8.940 гривень). 
Слід зауважити, що згідно з редакцією пунктів 2 та 5 розділу І ТСКСТУ 

законопроекту максимальний розмір пенсії відповідно до законів України 

«Про пеllсійне забезпечсння» та «Про наукову і науково-технічну діяльність» 

ПРОIIOНУt'Ться встановити у розмірі чотирьох мінімальних пенсій за віком, тоді 
як у порівняльній таблиці передGачаt."Ться - п'ять мінімальних пенсій за віком. 

Крім того, законопроектом не передбачено внесення змін щодо 

обмеження максимального розміру пенсій. встановлених відповідно до 

Митного кодексу України. законів України «ІІро НаніОНaJlЬНИЙ банк України», 

«!Іро Кабінет Міністрів України», «Про дипломатичну службу», ({І1ро службу в 

органах місиевого самоврядування», «Про судову експертизу». «Про державну 

підтримку засобів масової інформації та соціа..lhНИЙ захист журналістів», 

Постанови Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року 

«Про затвердження Положення про помічника-консультанта народного 
депутата Україню), за якими маКСИМ3..1ЬНИЙ розмір пеНСІІ для відповідних 

категорій громадян встановлено у розмірі, що не може перевищувати десяти 
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прожиткових !'.1Нl1мумів, устаНОВ.lених для осіб, які втратили працездатНІСТЬ. 

Зазна'tсне призведе до диспропорцій в розмірах пенсій. 
Міністерство фінансів України вважає прийнятrя законопроекту не 

донілыlмM та зазначає, що пропозиція щодо обчислення максимального розміру 

пенсії виходячи із розміру мінімальної пенсії за віком не У31'ОДЖУЄТЬСЯ із 

частиною третьою статті 28 Закону України «ІІро загальнообов'язкове 
державне пенсійне страхування», відповідно до якої зазначений розмір 

застосовусться викаючно для визначення РО:Імірін пенсій, призначених згідно з 
цим законом. Зауважено, що вtJесення запропонованих змін призведе до 

збільшення у 2,5 рази мінімального розміру пенсії та зростання максимального 
розміру пенсії, що Ilотребуватиме значних додаткових коштів на ВИІшзту 

пенсій з бюджету Іlенсійного фонду України та )~ержавного бюджету України. 
За орієнтовними розрахунками Пенсійного фонду України, реа:tiзація 

І10.10жень законопроекту потребуватимс додаткових видатків з бюджету 

Jlснсійного фОI!ДУ України у сумі понад 154 МЛрД ГрІ! на рік. 
Зазначене зумовить необхідність збільшення видатків державного 

бюджету на покриїгя дефіциту ІІенсійного ФОНДУ України та виплату пенсій за 

окремими пенсійними програмами. 

Крім того, Міністерство фінансів наголошує, що враховуючи 

обмеженість дохідної частини дсржавнor'О бюджету, а також необхідність 

забезпечення своєчасним та в повному обсязі фінансуванням вже прийнятих 

рішень, запровадження нових перерахунків пенсій, які вимагають значного 

збільшення видатків бюджету, потребує виваженого підходу на основі 
обов'язкового врахування фінансових можливостей держави. 

Відповідно до вимог статті 27 DlOДЖСТНОГО кодексу УкраІни та статті 91 
Регла.\1.ЄНТУ Верховної Ради У країни до законопроектів, що мають вплив на 

показники бюджету належить надати фінансово-економічне обгрунтування до 

законопроекту (ВЮІЮЧаючи відповідні розрахунки) та пропозиції змін ДО 

законодавчих актів України ІІІОДО скорочення витрат бюджету тalабо джерел 

додаткових надходжень БЮДЖЄ1У для ДОСЯПlсюlЯ збалансованості бюджету. 
Термін набрання чинності, визначений у законопроекті, не відповідає 

частині третій етапі 27 Бюджетного кодексу України. якою передбачено, що 
закони України або Їх окремі положення, які ВШІИвають на показники бюджету 

(зменшують надходження бюджету тalабо збільшують витрати бюджету) і 

приймаються після 15 липня року, що передус lшановому, вводяться в дію не 
раніше початку бюджетного ІІсріоду, що настає за п..'1знови..\І(. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

вважає, що за РСЗУlІьтатами розгляду в першому читанні законопроект доuільно 

відхилити. При цьому, зазначається, що питання усунення диспропорції в 

розмірах [lСНСій, має ВИРlшуватися Щ1ЯХОМ підвищення загального рівня 
пенсійного забс:шечення, і васамперед розмірів мінімальних пенсій за віком, 

здійсненням комплексу заходів, спрямованих на підвищення рівня ефективної 

зайнятості населення, розмірів заробітної плати громадян та ії легалізацію, що 

матиме безпосередній позитивний вплив на рівень пенсійного забезпечення і 

фінансовий стан Пенсійного фонду України. 
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УХВАЛИЛИ: 
І. Іlроект Закову України про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо усунення дискриміfшцїі у пенсійному забезпе'lеНlIі 
громадян України (реестр.}(, 3223 від 09.09.2013), ПОДаний народними 

депутатами України :vtирним 0.0., Мірошниченком І.М., Кайдою 0.11. та 

іншими, має вплив на показники бюджету (збільшує витрати державного 

бюджету, у тому числі ІІЗ покритгя дефіциту Пенсійного ФОНДУ України). 
у разі ПРИЙНЯТТЯ відповідного закону до 15 липня 2014 року він мас 

ВВОДИТИСЯ в дію не раніше 1 січня 2015 року, а [lіСJIЯ 15 ЛИПНЯ 2014 року - не 

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

2. Це рішенкя надіслати KOMiTery Верховної Ради України з питань у 

справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів. 

1.2.28. СЛУХАЛИ: 
[нформацію про проект Закону України про внесення змін ДО Закону 

України «Вро статус ветеранів війни, І'зрантії їх соціального ззхисту» (ЩОДО 

статусу інвалідів війни) (реестр. К. 3229 від 11.09.2013), поданий народними 
депутатами України lUаровим І.Ф., Зарубінським 0.0., Развадовським В.Й. 

8ід:иіпIЛИ: 

І 'оловним з опрацювання законопроекту с Комітет у справах пенсіонерів. 

ветеранІВ та інвалідів. 

Законопроектом передбачається з І січня 2015 року надати статус 

інва.lіда війни особам, які брали участь у бойових діях (за чинною 

редакцією - які брали безпосередню участь у бойових діях під час Великої 

Вітчизняної війни та війни з Японією) і стали інвалідами внаС:Іідок загального 

захворювання. 

Відповідно до пояснювальної записки до законопроекту. законодавча 

пропозиuія спрямована на усунення порушення рівності прав ветеранів війни, 

зокрема. учасників бойових дій на території інших держав. 

За експертним висновком Міністерства фінансів України прийняття 

законопроекту не підтримується. lIри цьому ЗЮllачається, що в умовах 

необхідності упорЯ.п:кування надмірно розгалуженої системи пільг, 

забезпе'Іення Ті адресності, прийняття будь-яких змін до законодавчих актів 
Укра'LIlИ, які розширюють перелік пільгових категорій громадян та збільшують 

видатки Державного бюджету України є недоцільним та економічно 

необгрунтованим. 

Вважасться, що встановлення державних соціальних гарантій rромздянам 
має вирішуватися комплексно, виходячи з єдиних принципів та норм в рамках 

чинного законодавства 8 сфері соціального забезпечення з урахуванням 

соціальної спрямованості політики Уряду та фінансових МОЖ-lивостей 

Державного бюджету України. 

Відповідно до чинного законодавства для зазначеної категорії 

громадян потребуватиме вишукання додаткових видатків здійснення 

виплат у підвищених розмірах: 
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надбаuки до пенсії з 25 % прожитковш'о мінімуму ДЛЯ осіб, які втратили 
лраllездаТlIість, до 50 %. інвалідам війни І групи, 40 % - інвалідам війни 11 
групи, ЗО % -- інвалідам війни ІІІ гrупи; 

щорічної разової грошової допомоги до 5 травня; 
компенсаtщ пільг з оп:шти за користування ЖІПЛО~І (квартирної плати), 

комунальними послугами, скрапленим ба.10ННИМ І-азом для побутових І10треб 

тощо з 75 % до І ОО % їх вартості; 
інших видів пільг. 
Реалізація законопроекту в y~IOBax пото'шого року потребуватиме 

додаткових видатків з державного бюджету на одну особу в рік: 7,4 тис. грн· 
інвалідам війни І групи, 6 тис. грн· інвалідам війни 11 групи та 4,7 тис. грн 
інвалідам війни 111 групи, джере . .1 покрипя додаткових видатків розробниками 

законопроекту не ilОДallО. 

Всупереч вимогам cTa'гri 91 Регламенту Верховної Ради України та 

статті 27 Бюджетного кодексу України суб'сктом законодавчої ініuіативи не 
надано фінансово-економічних обrрунтувань до законопроекту (ВКJlючаючи 

віДl10вілні розрахунки) та пропозицій 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. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соuіального захисту» (щодо статусу 

інваліДІВ війни) (реєстр. N!! 3229 від 11.09.20 ІЗ), поданий народними 

депугата~1И України Lllаровим І.Ф., Зарубінським 0.0., Развадовським В.Й., має 
ВІШИВ на показники бюджету (збільшує витрати державного бюджету). 

У разі прийняття віДJlовідного закону до 15 ЛИПНЯ 2014 року він мас 
вводитися R дію не раlііше І січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

раніше І січня 2016 року (або І сі'{ня наступного за цим року залеЖIІО від часу 

прийняття закону). 

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

1.2.29. СЛУХА~ІИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до деяких 

законів України у сфері поводження з побутовими підходами (реєстр. N!! 2295 
(доопрац.) від 13.09.20(1), поданий народними депутатами України 
Льовочк;ною 10.13., Сальдо 13.8., IІродивусо", в.с. 

Відмітили: 

Головним з розгляду законопроекту є Комітет 1 Jlитань будівниttтва, 
містобудування житлово-комунального господарства та регіональної 

політики. 

ЗаКОНОlIроектом 3 метою КОМІІлексного вреГУ,lювання питаllНЯ 
поводження з побуroвими відходами, удоскона..lення механізмів державного 
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регулювання у зазначеній сфері, ПРОІІОНУЄТЬСЯ внести зміни ДО законів України 
«Про підходи», (Про ЖИТJlОВО-КОМУНa.Jlьні послуги», «Про місневе 

самоврядування в У країні», «І Іро місllеві держав ІІІ аД,\1іністранjї», 

«Про ліцензування певних видів господарської діяльності», «І Іро державне 

РСГУ:Іювання у сфері комунальних IIOC.'l)T», (І Іро державно-приватне 

партнерство», «Про природні монополії», 
Відповідними змінами, зокрема, Ilєредбачено: 

віднесення послу І' з поводження з побутовими відходами (вивезення, 

перероб.lення та захоронення) до КО:vlунальних послуг; 

визначення повноважень HauioHa..'lbHOЇ комісії, що здійснює дсржавне 

регулювання у сфері комунальних послуг, у сфері [lерероблення та захоронення 

побутових відходів; 

формування тарифів Н8 надання послуг з перероблсння та захоронення 

побуroвих відходів; 

визначення органами місцевого самоврядування спеціалізованого 

комунального підприємства - виконавця послуг з поводження з побутовими 

ВІДходами; 

віднесення діяльності із IJереро6леflНЯ побутових відходів та захоронення 
побутових відходів до такої, шо підлягає ліцензуванню, яке буде здійснющ:ІТИСЬ 

НаціоналhНОЮ комісією, що здійснює державне регулювання у сфері 

комунальних послуг; 

уточнення застосування дсржаВlfо-приnапюго партнерства у сфері 
перероблення (оброблення) та захоронення ВІДхоДІВ і принципів державного 

р~r)'лювання діяльності суб'єктів природних монополій в частині створення 

сприятливих умов для залучення інвестицій у сфері комплексного 

перероблення побутових відходів. 

Передбачається також доповнити Кодекс України про аДМІНІстративні 

правопорушення положеннями щодо встановлення штрафних санкцій за 

ухиляння від укладання договору на послуги поводження з побутовими 

підходами з виконавцем таких послуг. 

У 110ЯС!l10вальній записці зазначено, шо реалізація законопроекту не 
Ilотребує додаткових витрат з Державного бюджету України. 

Водночас, законопроектом I1РОПОНУЄТЬСЯ встановити, шо у рюі, якшо 
тариф на послуги з перероблення та захоронення побутових відходів 

встановлено нижче економічно обгрунтованих витрат з урахуванням 

граНИЧНQJ-О рівня рснтабельності, то орган, яким установлено ней тариф, 

lІовинен забезпс'JИТИ включення до видатків відповідІlОГО державного або 

міСllевого бюджету суми компенсації такої різниці на відповідний бюджетний 

період, що в свою чергу потребуватиме додаткових витрат З державного або 

місцевих бюджетів. 

Положення законопроекту можуть мати вплив Н8 ДОХОДНУ частину 

бюджету за рахунок справляння I1лати за видачу ліцензій ва такі види 
діяльності, як перероблення та захоронення побутових відходів, а також 

опосередкований вплив на доходну частину бюджсту за рахунок введсння 

штрафних санкцій за ухиляння від укладання договору на IІОСJlУГИ поводження 
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з побутовими відходами з виконавцем послуг у разІ вияв;rСНI1Я Т(tКИХ 

правопорушень. 

І 'роте, всупереч вимогам статті 91 Рсгламенту Верховно"( Ради Укра"Lни та 
стаП'і 27 Бюджетного кодексу України суб'єктом законодавчої ініціативи не 
надано фінансово-економічних обгрунтувань до законопроекту (ВКJlЮ4аю'lИ 

відповідні розрахунки) та пропозицій змін до законодавчих актів України щодо 

скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету 

для досягнсння збалансованості бюджету. 
Термін набрання чинності, визначений у законопроекті, не відповідає 

частині третій стапі 27 Бюджетного кодексу Укра"Lни, якою ІІсредба'fСНО, що 
закони України або Їх окремі ПО.10ження, які вп;швають на показники бюджету 

(-,~меншують надходження бюджсту та/або збіm,шують витрати бюджету) і 

приймаються після 15 ЛИПНЯ року, що персдує плановому, вводяться в дію не 
раніше початку бюджетного псріоду, що настає за плановим. 

Міністерство фіна.ісін України не заперечує щодо прийняпя зазначеного 

законопроекту. 

Головне науково-експертного управління Апарату Верховної Ради 

України надає ряд "Jауважень до законопроекту і висловлює думку, що такий 
законопроект у залроr!ОноваН1И редакції призведе до появи нових 

неузгодженостей у законодавстві України. Згідно із узага.'1ЬНЮЮЧИМ ВИСНОВКОМ 

за результатами розгляду у першому читанні заКОНОllроект доцільно відхилити. 

УХВА.,lИJ1И: 

І. Іlроект Закону України про внесення змін до деяких законів України у 

сфері поводження з побутовими відходами (pecc1]J. К. 2295 (доопран.) 

від 13.09.2013), поданий нароюlИМИ депутата."-1И України Льовочкіною Ю.В., 
Сальдо В.В., Продивусом В.С., має ВП.1ИВ на показники державного і місuевих 
бюджетів (збі.1ЬШИТЬ доходи державного бюджету - від нлати за видачу 

ліцензій та надходжень адміністративних штрафів j може збільшити видатки 

державного і місцевих бюджетів за необхідності здійснення КО~1Пенсauії різниці 

в тарифах на послуги з J1срсроб;Jення та захоронення побутових відходів). 

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

вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

РЮJіше 1 січ.ня 2016 року (або 1 січня наступного 33 цим року залежно від '{асу 
прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

будіВІІИlIтва, містобудування житлово-комунального господарства та 
регіональної політики. 

1.2.30. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до стапі 208 

Земельного кодексу України (щодо уточнення пере.1іку форм власності 
об'єктів, при будівництві яких не відшкодовуються втрати 

сі.1ЬСЬКОГОСfJOдарського та лісогосподарського виробництва) (реєстр.Х2 3243 
від 16.09.2013), поданий народним депутатом України І (арьовим О.А. 
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ВідміТIІЛИ: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

аграрної політики та земельних вілносин. 

Законопроектом запропоновані зміни ЛО стапі 208 Земельного кодексу 
України, якими передбачено звільнити від відшкодування Вlрат 

сільськО!'осподарського та лісогосподарського виробmщтва громадян та 

юридичних осіб У разі використання земельних ділянок для комуна.1ЬНИХ 

об'єктів охорони 'щоров'я, культури, фізкультури та спорту, соuіального 

забезпечення, дорожнього будівництва. 

Слід за.lIJaЧИТИ, що згідно із пу"ктом 4 частини другої статті 69 
Бюджетного кодексу України кошти вІД відшкодувашlЯ втрат 

сіЛЬСЬКОГОСlюдарського і лісо['осподарського виробниuтва належать до 

надходжень спеціального фонду місцевих бюджетіR. Зазначені кошти згідно із 

частиною другою статті 209 3емеЛbllOГО кодексу УкраїtlИ мають ціJlьове 

ПРИЗНЗ'Іепня та використовуються на освоєння зе:\1CJlЬ для 

СІЛьськогосподарських і лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних 

угідь, охорону земель, IlровеДсння інвентаризації і нормативної ['РОUlШЮЇ 

ошнки земЛІ. 

Огже, зазначена пропозиція призведе ДО зменшення надходжень 

спеціалы�oгоo ФОНДУ місuевих бюджетів та матиме наС.1ідком зменшення 
відповідних витрат спені8..Jlы�гоo ФОНДУ місцевих бюджетів. 

Проте, розробником всупереч вимогам стаnі 27 Бюджетного кодексу 
України та стапі 91 Регламенту Верховної Ради України до законопроекту 

не надано Фіllзнсово-еКОНО:\1ічних обгрую)'вань (розрахунків), а також 

ПРОПОlицїі змін до ::шконодав'шх актів України щодо скорочення витрат 

бюджету та джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення 

з6аазнсованості бюджету. 

Міністерство фінансів України в експертному висновку зазначає, що 

законопроект може бути розглянутий Верховною Радою України. 

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

відповідас частині третій стаnі 27 Бюджетного кодексу України. якою 
передбачено. що закони України або їх окремі положення, які впливають на 

ПОК3.1I1ИКИ бюджету (зменшують надходження БЮДЖС1)' та/або збільшують 

витрати бюджеlУ) і приймаються після 15 :rиПIІЯ року. що передує плановому, 
вводяться в дію не раніше Ilочатку бюджетного періоду, що настас за плановим. 

І Іа момент РОЗПІЯДУ законопроекту висновок Головного науково

експеРl1ЮГО управління Апарату Верховної Ради України відсутній. 

УХВАЛИЛИ: 

І. І Іроект Закону України IJРО внесення змін до стапі 208 Земе.1ЬНОГО 
кодексу України (щодо уточнення переліку форм власності об'єктів, ПрИ 

будівництві яких не відшкодовуються втрати сільськогосподарського та 
лісогосподарського виробництва) (реестр. N!! 3243 від 16.09.2013). поданий 

народним депутатом України Царьовим О.А., мас вплив на показники бюджету 

(З.\fеншує наДХОllження та відповідні видатки спеціального ФОНДУ місцевих 

бюджетів). 
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У Ра3і Пр~1ЙНЯТТЯ відповідного закону до ]5 липня 2014 року він має 
вводитися в лію не раніше І січня 2.015 року, а після 15 липня 2014 року·· не 
раніше І січня 20І6 року (або І січня lIастушlOГО за ШfМ року залежно від часу 

прийняття 'JaKoHY). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України 3 питань 

аграрної поліТI1КИ та земе.1ЬНИХ відносин. 

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

України «Л ро телебачення і раЛIOМОВ~1ення» (щодо ідентифіканії 

ТСJlерадіОПРOJvам та/або -передач, -реклами, створених за бюджетні кошти) 
(реестр. И, 2507а від 04.07.2013), воданиїl народними депутатами України 

Дсрсв'я.нком 10.5 та Томенком М.В. 

Підмітили: 

І"оловним з підготовки та попереднього розгляду проекту закону є 

Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації. 

Законопроектом ПРОПОНУfТЬСЯ ДОПОВНИ1 И статгю 6 Закону У країни 

«Про телебачення і радіомов.lеШІЯ» ноною частиною восьмою, в якій визначити 

ПОРЯДОК іл.ентифікаuії телерадіопередач та реклами, створених за рахунок 

коштів Державного бюджету України або місцевих бюджетів, шляхом їх 

супроводження текстовими повідомленнями, зображеннями позначок або 

звуковим СУІІРОВОДОМ. 

Як зазначено у IIОЯСНЮВЗJlьні записні до законопроекту, реалізаuія закону 

під час ЙОГО практичного застосування не потребує додаткових фінансових 

витрат з Державного бюджету Українн. Зокрема, здійснення 

телерадіоорганізаціями текстових повідомлень, зображень, позначок або 

звукових супроводів, що ідентифікуватимугь телерадіопередачі, створені за 
бюджетні кошти, потребуватиме додаткових бюджетних коштів. 

Враховуючи зазначене, згідно з частиною третьою стаnі 91 Регламенту 
Верховної Ради України та частиною першою статті 27 Бюджетного кодексу 
України до даного законопроекту flалежить lІодати фінансово-економічне 

обrpунтування з відповідними розрахунками та ПрОПОЗИlНl змін до 

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

однак така інформаuія відсутня. 

Разом з тим, відповідно ДО частини другої законопроекту, Іlей закон 

набирає чинності з дня його опублікування. [Іроте, відповідно до положень 

частини третьої статті 27 Бюджетного кодексу України, закони України або їх 
окремі положення, які впливають на показники бюджету (зменшують 

надходження бюджету та/або збільшують витрати бюджету) і приймаються 

після 15 липня року, що передує плановому, вводяться в дію не раніше початку 
бюджеТlЮ]'О періоду, шо ІІастає за плановим. Тому, відповідні норми 

запропонованого проекту закону, у разі його ПрИЙНЯТГЯ, повинні 

застосовуватися відповідно до вимог бюджетного законодавства. 
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Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

щО ПРИЙНЯПЯ заКОНОllроекту ВПЛИНС на видаткову частину бюджетів у 

поточному та наСТУІІНИХ бюджетних періодах. 

Загалом Міністерство фінансів України вважає прийняття зазначеного 

законопроекту в поданій редакнії НСДОЦlЛьним, зауважуючи IJPO 
невідповідність Бюджстному кодексу України та Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення». 

ГО:JOвне науково-експертного Уllравління Апарату Верховної Ради 
України у своему ВИСНОВКУ зазначає, що законопроект доціЛhlЮ направити на 

доопрацювання. 

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

«Про теJlсбачення і радіомовлення» (щодо ідентифікації телерадіопрограм 

та/або -передач, -реклами, створених за бюджетві кошти) (реєстр. N~ 2507а 

від 04.07.2013), поданий народними депутатами України Дерев'янком JО.Б та 
Томенком М.В., має вплив на показники бюджету (збільшуючи витрати 

бюджетів). 

у разі ПРИЙНЯТТЯ відповідного закону до 15 :lИпня 2014 року він має 
ПВОJ(ИТИСЯ в дію не раніше І січня 2015 року, а піС;ІЯ 15 ЛИПНЯ 2014 року - не 

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

ПРИЙНЯТТЯ закону). 

2. І (е рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з lІитань 

своБОJ(И слона та інфарманії. 

1.2.32. СЛУХАЛИ: 
ІнфОРМа!!ію про проект Закону України про визнання депортованими 

громадян Укrаїни, які у 1944-1951 роках були примусово переселсні з території 
І IО.lЬСЬКОЇ Народної Республіки на територію Союзу Радянських 

СОllіаліетичних Республік (реєстр. N'! 3030 від 26.07.2013), поданий народним 
депутатом України Апостолом М.В. 

ВідміГIІЛИ: 

r оловним з Пlдготовки та попереднього розгляду проекту закону є 

Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і 
міжнаціОllальних відносин. 

ЗаКОНОllроект розроблено з метою визнання переселення осіб 

YKpa'LHcLKOrO походжевня з території Польської ІІародної Респуб:Ііки на 
територію Союзу Радянських Соціалістичних Республік ПрОТЯІ'ОМ 1944-1951 
років депортацією та відповідно надання Ї~1 статусу депортованих, 

нідшкодуваllНЯ їм моральних та матеріальних збитків, надання соціальних 

пі.1ЬГ. 

Зокрема, законопроект ПРОПОНУЄ як засіб компенсації збитків, завданих 

депортоваю!м особам, щорічну разову матеріальну допомОІ'У, а також 

поширення на депортованих осіб пільг, передбачених Законом України 

«Ilро статус ВС1сранів війни, гарантії Їх соціа..1ЬНОГО захисту)), ЯК ДЛЯ учасників 

50 



ваННІ. Таке поширеНIІЯ ІІРОПОНУСТЬСЯ здійснити незалежно від дати народження 

ДСІІОРТОВШІОЇ особи. 
}[к за.lнач.ено У Іюяснювальt!і записuі до зако,юпроекту, його прийнятгя 

потребуватиме окремих ВИ rpar з державного бюджету. 
За даними розробника оріснтовна чисельність осіб, яким 

ЗДJиснюватиметься відшкодування матеріалЬ'іИХ та моральних збитків, 
завдавих внаслідок деllортації, становить 25-30 тисяч осіб. 

Для забезнечення виплати щорічної матеріа.1ЬНОЇ допо~оги депортованим 

особа~ у розмірі І тис. грн за розрахунками розробника в рік необхідно 

вишукати бюджетних коштів у СУ\lі від 25 до 30 млн гривень. 
ВраХОВУЮLIИ зазнаt.Iене, lгідно з частиною третьою статті 91 Рег.1аменту 

Верховної Ради України та чаС1ИНН першою CTaтri 27 Бюджетного кодексу 
України до даного законопроекту ~Jaлежить подати фінансово-економічне 

обrpУlІтування з віДllOВIДНИМИ ро"!рахунками та пропозиції змін до 

законодавчих актів України щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел 
додаткових надходжень бюджету Д:ІЯ досягнення збалансованості бюджсту, 

оДвак така інформаllія відсутня. 

Разом з ТИМ, відповідно до частини чствертої законопроекту, цей закон 

набирає ЧИНllості з 01 січня 2014 року. llроте, відповідно до положень частини 
третьої CTaтri 27 Бюджетного кодексу України, закони України або Їх окремі 
положення, які впливають на показники бюджету (зменшують надходження 

бюджету та/або збі.1ЬШУЮТЬ витрати бюджету) і IJриймаються після 15 липня 
року, що передує плановому, вводяться в дію не раніше початку бюджетного 

періоду, що настає за плановим. Тому, відповідні норми запропонованого 

проекту закону, у разі його прийнятrя, повинні застосовуватися відповідно до 
вимог бюджетного законодавства. 

Крім того, заКОНОJlроект визначає повноваження Кабінету Міністрів 
України, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у 

справах наЦІональностей та релігій, місцсвих ОР['анів влади та органів 
місцевого самоврядування, до яких, зокрема, відносять розробку та виконання 

державних шльових програм з ро"3в'язання СОllіально-економічних та 

націоналЬНО-КУJlЬТУРНИХ IІрuБJl~М деllортованих осіб, що потребуватиме 

додаткових видатків державного та місuевих бюджетів. 

Міністерство фінансів України у своему еКСIlСРТНОМУ висновку зазначає, 

що прийнятгя законопроекту маТИ\IС ,Н1ЛИН ІІа видаткову частину держаuнОІ'О 

бюджету. 

Крім того, Міністерство фінансів України зазнаLJ.ас, що Ilереселення 

українців з території IІольщі здійснювалося у зв'язку з демаркацією кордону 
відповідно до Угоди між Урядом Української РСР і Польським Комітетом 

Іlаціонального Визволення I1рО евакуацію українського населення з території 

ІІольщj і 110.1ЬСЬКИХ громадян З території УРСР в порядку, визначеному 

відповідною Інструкцією по здійсненню вищезазначеної Угоди від 1944 року. 
Пунктом 2 РОЗДІЛу І ЦІєї Інструкції зазначено, що евакуаlIія є 

добровільною, і ніякий ПРIIМУС не може бути застосований ні прямо, ні 
посередньо. У розділі УІ визначено порядок оформлсння майна, залишеного 
тими, що евакуюються. 
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Розрахунки з переСС;JСНЦЯМИ з Польщі у зв'язку з дсмаркацісю кордову 
провадилися відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від І J .08.48 ~'ЧQ 1684 
«І Іро порядок проведення взаємозаліків з переселенцями з [lольщі та 

ЧеХОС.l0ва'lЧИ!lИ пісня грошової реформю), а гакож згідно з іншими 

нормаТИВНО-[lравови:,ш актами, через обласні, районні, міські та селищні 

фіШLНсові від.J.іли в ІІОРЯДКУ, визначеному lнструкнісю, затвердженою Радою 

Міністрів УРСР 23 жовтня 1948 р. за;-{' 2415. 
ЛО 1975 року витрати на проведення розрахунків з названими 

Ilереселенuями передбачалися в республіканському бюджеті УРСР. З 1975 року 
законами про бюджет УРСР та Державний бюджет України на відповідний рік 

кошти на Ilроведення цих ВИ1fJат не затверджувалися. У зв'юку З цим, названі 

розрахунки на даний час вважаються припинени:v1И. 

Статтею 9 Закону України «Про сrюус ветеранів Rійни, гарантії їх 

соціальнОІ·О захисту}) особам, які після 9 вересня 1944 року БУ.1И переселсні на 
гериторію України з території інших країн, надано статус учасника війни. Крім 

того, ЧИННІсть зазна'lеного закону поширюється і на членів сімей зазначених 

осіб. 

Відповідно до стаn'ї 14 Закону України «Про Сlатус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту}} держава забезпечує соціа.1ЬНИЙ захист 

виселсним з території Іlольщі етнічним українцям шляхом надання пільг, а 

саме: безплатне одержання ліків, бсзплатне забезпечення санаторно-курортним 

лікуванням, знижка плати за користування житлом та комунальними 

послугами, беЗІСJaтне першочергове зубопротезувatшя, знижка вартості палива 

для осіб, які проживають у будинках, що не ~1ають uентраш)ного опалення, 
тощо. 

Щорічно до 5 травня учасникам війни виплачується разова грошова 
допомога у розмірах, які визначаються Кабінстом Міністрів України в межах 

бюджетних призначень, встаllовлених заКОIІОМ про )tержавний бюджет 

України. 

Тобто, питання встановлення статусу та забезпечення соціального захисту 

зазначеній категорії громадяll вреlульовано ЧИ1IНИМ законодавством. 

Бію·ак, прийняття законопроекту Міністерством фінансів не 

підтримується. 

Висновок І'оловного науково-експертного управління Апарату Верховної 

Ради України на даний час відсутній. 

УХВАЛИЛИ; 

І. Проект Закону України про визнання дспортованими громадян 
України. які у 1944-1951 роках були примусово переССllені з території 

IІОJlЬСЬКОЇ ІІародної Республіки на територію Союзу Радянських 

Соціалістичних РеСllублію} (реєстр. Н9: 3030 від 26.o7.20l3), поданий народним 
деIlутаТО~1 України Апостолом М.В., має вплив на показники бюлжеlУ 

(потребуватиме додаткових видагків бюджетів). 

У разі ІІРИЙНЯТТЯ відповідного закону до 15 липня 2014 року він мас 
вводитися в дію не раніше І січня 2015 року, а після 15 ли"ня 2014 року оо не 
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раніше 1 січня 2016 року (або І січня наСlУПНОГО за НИМ року залежно від часу 
IIРИй.нятгя закону). 

2. Це рішеНIІЯ надіслати Комітету Верховної Ради України з питань прав 
ЛЮДИНИ, наuіона.;ІЬНИХ :..1еIlШИН і ~fіжнаuіональних відносин. 

311КОllоnроекnш, як; .мають вплив на показники бюджету 

та lІотребують узгодJ1Сен.ня з бюдJJCеnшu.м законодавством 

1.2.33. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону УкраїІІИ про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо запровадження монополії держави на 

]дійснсння лотерейної діяльності (реєстр. N~ 3161 від 02.09.2013), поданий 

народним депутатом Укр,!ЇНИ Пінчуком А.ІІ. 

8іД,\1іТИЛII: 

АідповіДaJІЬНИМ за розгляд заКОllопроек1)' є Комітет з питань податкової 

та МИТНОЇ політики. 

Законопроектом пропонується внести зміни до законів України 
«Про дсржавні лотереї вУкраїІІі», «ІІро ліцензування JIСВНИХ видів 

['осподарської діяльності», «Про страхування», яки~и з метою, зокрема, 

унеможливлення IJроведення юартних ігор під виглядом державних лотерей, 

пропонується :шпровадити в Україні аБСО:IЮТНУ монополію на лотерейну 

діяльніСТh, яка полягатиме в тому, ШО в Україні діятиме сдиний організатор 

державних лотерей в особі Державного ощадного банку України. 

При цьому, проектом закону пропонується доповнити Закон України 

«Про державні лотереї в Україні» стаnею 12-1, в якій визначаються конкретні 
напрями використання коштів державного бюджету, отриманих від лотерейної 

діяльності, а саме, на фінансування видатків соціального характеру Державного 

бюджету УкраїIІИ (державних об'єктів олімпійської підготовки, :Іікування 

ДІТей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання, на 

фінансування культури та спорту), крім 25 відсотків, які ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ дЛЯ 
Ilогашення зобов'язань держави за знеціненими грошовими заощадженнями 

громадян в установах Ощадного банку колишнього СРСР. Зазначене не 

відповідає вимогам стаnі 95 Конституції України (згідно з якою виключно 

законом про Державний бюджет України визначаються будь-які видатки на 

:шгально-суспі:lЬНЇ потреби, розмір і цільове спрямування них видатків) та 
вимогам Бюджетного кодексу України, зокрема статгям 4 та l3 (якими 

визначено, що бюджетна система України І державний бюджет 

встановлюються виключно цим Кодексом та законом про Державний бюджет 

України, а розподіл бюджету на загальний та Сllеціальний фонди, Їх складові 

частиви визначаються ВИКЛЮЧНО Бюджетним кодексом України та законом про 

Державний бюджет України). На неузгодженість такого положення 

законопроекту craTTi 4 Бюджетного кодексу УкраїIІИ також звертає увагу у 
своєму експертному висновку ГО.l0вне науково-експертне управління Апарату 

Верховної Ради У країни. 
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Як зазначається у пояснювальній записні до законопроекту. реапіззнія 
його НОРМ I1рювсде ДО збільшення доходів державного бюджеlУ. Однак, 

проектом 1акону передбачається скасування ліцензування лотерейної діяльності 

та ПРИllинення, з дня набрання чшшоеті відповідним ]Сіконом, діялыІстіі 

діючих операторів державних лотерей, Зазначене Ilризведе до зменшення 

доходів державного бюджету під плати за ліцензії та від відрахувань, 

отриманих від проведення державних лотерей (згідно із звітом Казначейства 
України про виконання державного бюджету за січень - вересень П.р. до 

спеціального ФОНДУ JlержавнОІ'О бюджету надійшли такі відрахування у сумі 
224,2 М,llі гривень). 

Незважаючи на те, шо законопроект матиме негативний вплив ва 

показники доходів бюджету, його автором не надано фінансово-економічного 

обгрунтування (включаючи відповідні розрахунки) щодо скорочення витрат 

бюджету та/або джерел ДОДаткових надходжень бюджету для досягнення 

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

Верховної РаJЩ України. Крім того, Jlсредба~lена заКОllопроектом дата набрання 

ЧlНtності вілдовідного закону (з дня, lІаС1УПНОГО за днем його опублікування) не 
відповідає вимогам частини третьої стаnі 27 Бюджетного кодексу України. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному ВИСІІОВКУ дО 
закшюпроекту законопроект підтримує з урахуванням наданих пропозицій та 

З3...1начає, що реалізація положень законопроекту не потребуватиме видатків 

державвого та місиевого бюджету. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо запровадження МОНОllолії держави на здійснення 
лотерейної діяльності (реєстр. И, 3161 від 02.09.20 13), поданий народним 

депутатом України ІІінчуком А.П., матиме вплив на показники бюджету 

(lІризведе до зменшення доходів державного бюджету від плати за .1іuензії та 

відрахувань, отриманих від провеJ1ення лотерейної діяльності). 

у разі ПРИЙНЯnЯ віДlIовіДНОl'О закону до 15 .1ИПНЯ 2014 року він мас 

вводитися в дію не раніше 1 сі'ІНЯ 20І5 року, а після 15 липня 2014 року -- не 

раніше І січня 20] 6 року (або І січня наступнОІ'О за НИМ року за:IСЖНО від часу 
ПРИЙНЯТТЯ закону). 

2. Рекомендувати при доопранюванні законопроекту привести його 

положення у відповідність до вимог етапі 95 Конституuії України та вимог 
Бюджетного кодексу України (насамперед, статей 4 та 13), зокрема, абзац 
'{етвертий пункту 24 розділу 1 (щодо частини другої нової стапі 12-1 Закону 
у країни «(Про державні лотереї в У країнї») та абзац четвертий пункту 4 розділу 
П (щодо доручення Уряду передбачати у проектах законів про державний 

бюджет цільове спрямування коштів, отриманих від проведення державних 
лотерей) виключити. 

3. Це рішення надіслати Комітету Всрховної Ради України з питань 
llOдаткової та митної політики, 
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1.2.34. СЛУХАЛИ: 
Інформаuію про проект ЗаКОIІУ України про внесення змін до ЗаКОIlУ 

України «І Іро реабілітацію жертв по~[ітичних реllресій на Україні» (щодо 

couiaJlbHOI"O захисту жертв поліТИЧIІИХ репресій) (реестр. КІ! 2485а 

від 03.07.2013), поданий народними депутатами України І1аllкевиче~1 0.1., 
БлаваЦI>КИМ !VI.О., ВОЗНЮКО~І IО.В. та іншими. 

BiДMiT"~llf: 

І"оловним З опрацювання законопроекту є Комітет з питань прав ЛЮДИНИ, 

національних меншин і міжнаціоналыІхx відносин. 

Законопроектом пропонується ДОПОВНИТИ Закон України 

«І Іро реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» новими нормами, 

зокрема: 

- визначити потерпілими від політичних репресій та реабілітованими 
відповідно до НЬОГО Закону осіб, народжених у жінок, які на той час відбували 

покарання у місцях поз6ав.1ення во.1і чи були примусово поміщені у lІікувалЬfіі 

заК:JaДИ, а також тих, які пере6ува...1И у віці ДО 18 років разом з батьками, один з 
яких чи обоє відбували покарання у вигляді позбавлення волі, на засланні, 

висланні чи спецпоселенні, та тих, які залишилися у віні до 18 років без опіки 
батьків, один "3 яких чи обоє бу.1И репресовані з політичних мотивів; 

- встановити для реабі:Jітованих громадян, визначених статтею І цього 

Закону, додаткових державних гарантій, а саме: щомісячної надбавки до пенсії 

у розмірі І ОО відсотків прожиткового мінімуму для працездатних осіб (якщо 

сукупний дохід особи не перевищує розміру чотирьох прожиткових мінімумів 

ДЛЯ працездатних осіб), а реабілітованим відповідно до статті 3 Закону та 
особам, 1l0тсрпі:ІИМ від політичних рспрсс1И - у рОЗМІрІ 50 відсотків 

прожиткового мінімуму Д.1Я працездатних осіб (якщо сукупний дохід особи ве 

перевищує розміру двох прожиткових мінімумів Д.1Я працездатних осіб), 

а також щорічної разової ГРОШОВОЇ допомоги У розмірі ОДНОГО місячного 
прожиткового мінімуму ДJJЯ працездатних осіб; 

- надати дітям реабілітованих і потерпілих від ПО.1ітичних репресій 

громадян право Н3 безоплатне навчання у вищих нав'шЛ\.ни:< зак.:rадзх. 

безоплатну реєстрацію індивідуально"ї підприємнинької діяльності, беЗОШІЗТIІУ 

приватизацію земельних ді.1ЯНОК та паїв; 

- звільнити реабілітованих і потерпілих від політичних репресій громадян 

від сплати судового збору при зверненні до суду та державного ~ита при 

вчиненні нотаріа:JЬНИХ дій (без внесення відповідних lмін до Закону України 

«Ilро судовий збір» та Декрету Кабінету ~iHiCTpiB України «ІІро державне 

мито» ); 
- встановити додаткові компенсації та пі.1ЬГИ реабілітованим і потерпілим 

від політичних репресій громадянам. а саме: безоплатне одержання ліків, та 

зубопротезування. безоплатне забезпечення cahaTOPHO-КУРОРl1ШМ .1ікуванням 
або компенсанїї ЙОІ"О вартості; знижку плати за користування житлом та 

користування комуналЬНИМИ послугами; безоплатне користування всіма ВИДЮАИ 

пасажирськОІ о транспорту тощо; 
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- перед6а'ІИТИ ІІадання центральними та місlIСВИМИ органами виконавчої 

влади, органами :\.1ісиевого самоврядування громаДСhКИ.Ч організаuіям жертв 

JJOліТИLJНИХ репресій фінансової підтримки. крсдитів з коштів відпоиіщшх 
бюджетів, а також безоплатно будинків, приміщень, обладнання та іншого 

майна, необхідного для виконання ними статутних завданІ., звіЛhНЯТИ їх від 

плати за користування комунальними послугами, телефоном у приміщеннях, 

які вони займають. 

Зазначена flропозиція не відповідає вимогам частини ~leTBepTOЇ статті 1 б 
Бюджетного кодексу України в частині заборони бюджетним установам 

надавати юридичним чи фізичним особам кредити з бюджету (якщо не 

I:ІстаНОВlІеllО віДІІовідні бюджетні призначення на надюшя кредитів з бюджету), 

та вимогам частини lІершої статті 23 ЩОДО здійснення будь-яких бюджетних 
зобов'язань та платежів з бюджету лише за наявності віДlІовідного бюджетного 

призначення. 

Kpi~ того, ПРОПОНУСТЬСЯ встановити, шо заяви про КОМІІснсапію та 
повернення майна подаються без обмеження будь-яким строком (1а чинною 

редакцією - не пізніше трьох рокін З моменту набрання чинності цим Законом 

або "3 дня одержання особою довідки вро реабі':lітаuію згідно з цим Законом). 

За експсртним висновком Міністерства фінансів України IІрИЙНЯТТЯ 

законопроекту не підтримується, зважаючи на те, що підвищення державних 

соuіаШ,lІИХ гарантій громадянам мас вирішуватися комплсксно, в рамках 

чинного законодавства в сфері соuіального та пенсійного забезпечення з 

урахуванням СОl~іальної спрямоваtJOсті політики Уряду, стану соціально

економічного розвитку країни і збалансування додаткових видаТКІВ з 

наявними бюджетни~и ресурсами. 

Міністерство фінансів зазначає, що прийняття запропонованих змін 

призведе до розширення кола пільгових категорій громадян, що в свою чергу 

вимагати:\.1Є вишукання ДОДаткових коштів, джерел IlОКРИТГЯ яких у 

заКОllопроекті не визначено. Реалізація положень законопроекту потребуватиме 
додаткових видатків з Державного бюджету України в обсязі майже 

1.060, І МЛlI гривень. 
Разом з тим, слід За3на<шти, що законодавча пропозиція щодо зві.'1J,неНIІЯ 

реабілітованих та потерпілих віл поліТИ<JНИХ репресій осіб від сплати СУДОВОі'о 

збору при зверненні до суду матиме наслідко:\.1 З:\.1еншення надходжень до 

Сllсціальнш'О фонду державного бюджету та відповідно збі.1ьшення видатків 

державного бlОДЖ~ТУ на функціонування судової влади, а зві.1ьнеШIЯ від сплати 

державного мита IlрИ вчиненні нотаріальних дій .- зменшення надходжень до 
місцевих бюджетів. 

Всупереч вимогам cTalїi 91 Регламенту Верховної Ради України та 

статті 27 Бюджетного кодексу України суб'єктом законодавчої ініuіативи не 
надано фінансово-економічних обгрунтувань до законопроекту (вк..1ючаючи 

віДІІовідні розрахунки) та пропозицій змін до законuдавчих актів України щодо 

скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету 

ДЛЯ досягнення збалансованосгі бюджету. 

Термін набрання чинності, визначений у законопроекті, не відповідає 

частині третій статгі 27 Бюджетного кодексу України, якою перел.бачено, що 
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закони України або Їх OKpe~i положення, які ВП:Іивають ІІа показники бюджету 
(змсншують tiадходження бюджету та/або збільшують витрати бюджету) і 

IІриймаються після І 5 липня року, що передує плановому. вводяться в дію не 
раніше ПО4ЗТКУ бюджепJO['О періоду, що настас:ш плановим. 

Головне науково-експертнс УП(lавління Апарату Верховної Ради України 

зазначає, що законопроект потребує доопрацювання. 

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

({Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» (щодо соціального 

захисту жертв політичних репресій) (реєстр. N~ 2485а від 03.07.2013), поданий 
народними депутатами України І JанкеВИ4ем 0.1., Блзвацьким М.В., 
Вознюком IО.П. та іншими: 

- мас вплив на показники бюджету (збільшує витрати державного та 

~ісцевих бюджетів, зменшує надходження державного та місuевих бюджетів, у 

тому 4ислі до сllсuіалы['оo фонду державного бюджету в частині СУДОВОІ'о 

збору і відповідно збі.1ЬШУЄ видатки загального фонду державного бюджету на 

функціонування судової влади). У разі ПрИЙНЯ1їЯ нідпоніДIЮП) закону до 15 
:lипня 2014 року він має вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після] 5 
липня 2014 року - не раніше І січня 2016 року (або І січня наступного за ним 

року залежно від 4асу ПрИЙНЯlїя закону); 

- рекомендувати Комітету з питань прав людини, національних меншин і 
міжнаціональних відносин при опраuюванні законопроекту привести 

ПО,10жепня пункту 4 розділу r законопроекту (В чаСТИІІі редакції нової 

статті 6-2) у відповідність до ви~ог частини четвертої стюуrі 16 та частини 
першої стапі 23 hюджетного кодексу України. 

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

б) оnосередковаlfUЙ 

1.235. СЛУХАЛИ: 
Інформаuію про проект Закону України про внесення змін до Митного 

кодексу України (щодо впорядкування надання пільг зі сплати мита при імпорті 

товарів) (реєстр. N!! 3199 від 05.09.2013), поданий нарол.ни~и депутатами 

України Благодирем Ю.А., Бондарем В.В., Донієм О.С та іНlШJМИ. 

ВідміТIIЛИ: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Ko~iTeт з питань податкової 

та МИтtюї політики. 

Законопроектом пропонується з І січня 2014 року скасувати податкові 
пі:ІЬГИ з ввізного мита на друкарські фарби та компоненти для їх виробниптва 
(за кодами 3212903200, 3212903800, 3215110000, 3215190000) при ввезенні їх 
на митну територію України та поміщснні в митний режим імпорту. 

ІІа думку авторів законопроекту. надання пільг на зазначені товари 

втратило скономі4НУ доцільність, ОСКl.1ЬКИ такі товари в достатній кількості 
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вироБJ1ЯЮТЬСЯ на території України. ТаКИ~1 ЧИНОМ, надання зазначених пільг 
призводить до створення нерівного конкурентного середовища для віт'шзняюtх 

виробників, і як наслідок до зменшення робочих МІСЦЬ та зменшення 

надходжень до державного бюджету . 
.як зазначає Міністерство фінансів України, протягом 2012 року на 

зазначені товари відповіДІЮ до міжнародних договорів про вільну торгівлю 
надано звільнень від сплати ввізного мита на суму 65 тис. гривень. Отже, 
скасування зазначеної пільги не ВП.lине на стан надходжень ввізного мита до 

бюджє1)' при ввезенні на митну територію України. 

Міністерство фінансів України у своєму експертно~у висновку зазначає, 

що законопроект підгримує. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Ilроект Закону України про внесення змін до Митного кодексу України 

(щодо впорядкування надЗJIНЯ піЛhГ зі сплати мита при імпорті товарів) 

(реєстр. N!1 3199 від 05.09.2013), поданий народними депутатами України 

Благодирем Ю.А., ЬОtщарем В.В. л.овієм о.с та іншими, матиме 

опосередкований ВТІлив на показники бюджету (може призвести до збільшення 

доходів державнОІ-О бюджету залежно від розвитку вітчизняного виробництва 
друкарських фарб та компонентів для Їх виготовлення). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з IlИтань 

податкової та митної політики. 

1.2.36. СЛУХАЛИ: 
Інформаuію про проект Закону України про внесення змін до статті 11 

Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» 
(щодо удосконалення процедур стягнення ШЧ1афів, накладених за порушення 

законодавства на ринку цінних паперів) (реєстр. N2 3166 від 03.09.2013), поданий 
нароДlШМ депутатом України Блавацьки~ М.В. 

Відмітили: 

ГОЛОВНИМ з опращовання законопроекту с Комітет Верховної Ради 

України з питань фінансів і банківської діяльності. 
Законопроектом IІсредба'IЗЄТЬСЯ, зокрема віднести постанови [ІРО 

накладення санкцій за праВОllорушення ІІа РИНКУ цінних паllерів у вигляді 

штрафу, ухвалсних за реЗУЛI,татами розгляду уповноваженими особами 

Іlаuіональної комісії '3 цінних паперів та фондового ринку справ про порушення 

законодавства на ринку цінних паперів, до виконавчих документів, що 

підлягають примусовому виконанню державною виконавчою службою у 
порядку, встановленому Законом України «Про виконавче провадження»). 

У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що його ПрИЙНЯПЯ 

піДВИЩИТI, ДИСЦИП~lінованіСТh учасників фондового ринку, а також забезпечить 

оперативне надходження до державного бюджету суми штрафів, нак..lадених за 

IlОрушевня законодавства на ринку цінних паперів, які сплачуються у 
добровіль~юму порядку. 
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Міністсрства фінансів УкраїНІ! у CBOC~y експертному висновку зазначаr, 

що законопроект підтримується, а реалізаLlія його положень не .'vIaf: flРЯ.\lOГО 

ВШlИВУ ІІа доходну чи видаткову частину державного бюджеrу. 

УХВАЛИЛИ: 
І. Проект Закону України про внесення змін до етапі 1\ Закону України 

«Лро державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» (щодо 
удосконалення процедур стягнення штрафів, накладених за 110рушення 

законодавства на ринку цінних паперів) (реестр. NQ 3166 від 03.09.2013), поданий 
народним депутатом України Блавацьким М.В., має опосередкований ВJUIИВ на 

показники бюджету (може призвести до збільшсння доходів державного 
бюджету під штрафів в результаті застосування заходів примусового стягнення 

штрафів у разі виявлення відповідних праНОlIорушень). 

у разі IIРИЙНЯТТЯ відповідного закону він ~оже набирати чинності У 

терміни, визначені автором заКОllопроекту. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 
фінансів і банківської діяльності. 

1.2.37. СJlУХА;IИ: 
Інформанію про проект Закону України про внесення lмін до Закону 

України «Про застосуваtlНЯ реєстраторів розрахункових операuій в сфері 

торгівлі, громадського хаР'jування та 1І0СЛУП> щодо створення та подання 
суб'єктами ,"осподарювання до органів доходів і :lборів І<ОНТРО':JЬНИХ С1річок в 

електронній формі (реєстр. N, З220 від 06.09.20 ІЗ), поданий народним 

депутатом України І'ерсгою О.В. 

ВідміТИЛII: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної ПО.1ІТИКИ. 

У заКОНОllроекті пропонується ввести поняття «інформанійний еквайєр» 

та «персонаЛlзанія реєстратора розрахункових операЦІЮ>. Крім того, 

пропонується не застосовувати штрафні санкції до суб'єктів господарювання, 

якщо ними було забеЗJlсчено виконання IІорядку IJ~релачі іНфОРМЗ1lїі до 

органів державної податкової С:Іужби по дротових або бездротових каналах 

зв'язку, але копії розрахункових Докумсtпів і фіскаJII.них звітних чеків нс були 

створені та/або подані по дротових або бездротових каналах :1В'ЯЗКУ ДО органів 
доходів і зборів. 

Отжс, у разі ВИЯВ.1СННЯ відповідних порушень не будуть застосовані 
штрафні санкції, що матиме наслідком зменшення доходів бюджету. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку ЛО 
законопроекту зазначає, що реалізація законопроекту не потребує додаткових 

видатків державного бюджету, а ~oгo ПРИЙНЯТТЯ не підтримується, зважаючи на 

таке. Визначення нових термінів У Законі України «Про застосування 

реєстраторів розрахункових операuій в сфері торгіВ.lі, громадського харчування 

та ІЮСЛУП> є недоцільним. Окрім ТОІ"О. пропозиція щодо незастосування 

штрафних санкцій е некоректною, так як відповідно дО ПУНКТУ 7 статті 3 
зазначеного Закону та пункту 1.5 r Іорядку передачі електронних копій 
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розрахункOlШХ документів і фіскальних звітних чеків реєстраторів 

розрахункових ОlJерацій дротовю.,ш або бездротовими каналами зв'юку до 

ор,'анів державної IlОдаткової С.1ужби (затвердженого наказом Міністерства 

фінансів України від 08.10.2012 N!! 1057) суб'єкти господарюванн}! повинні 

забезпечити 1Іередачу до сервсра обробки інформаllії копії розрахункових 

документі в і фіскальних звітних чеків. 
Висновок Головного haykobo-експеРТIЮГО управління Апарату Верховної 

Ради України не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Іlроект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про застосування реєстраторів розраХУI!КОНИх. операцій в сфері торгівлі, 

громадського харчування та 110СЛУГ» шодо створення та подання суб'єктами 

господарювання до ОРі'анів доходів і зборів КОНТРОЛЬНИХ стрічок в С:lсктронній 
формі (реестр. N!! 3220 від 06.09.20 І З), поданиіі народним депутатом України 
Герегою О.Н., матиме опосередкований вплив на пока:шики бюджету (може 

призвссти до зменшення доходів бюджету від штрафів у разі виявлення 

відповідних порушень), 

У pa.'Ji прийняття відповідного закону він може lІабирати чинності згідно 
із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики, 

1.2.38. СЛУХАЛИ: 
lflформацію про проект Закону УкраїtШ про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо заборони виробництва, ввезення, 

пересилання, перевезення та ТОРlівлі насваєм (реєстр. N, 3187 від 04.09.2013), 
поданий народним депутатом У країни Бобоним Г.Б. 

Відмітили: 

ВіДIlовідальним за розr"jIЯД законопроекту с Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується внести зміни до: 

- законів України «(Про J1еРЖЗВlIС рсгулювання виробництва і обігу спирту 

етилового, коньячного і плодового, aJ!коr·0.1ЬНИХ напоїв та 'ГЮТЮНОНИХ виробів» 
та «ІІро заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових 

виробів і Їх шкідливого впливу на здоров'я населення» шодо заборони 

виробництва, ввезення, пересилання і перевезення насвзя, роздрібну та оптову 

ТОРl'ів.1Ю насваєм; 

Кодексу України про адміНІстративні правопорушення шодо 

запровадження відповідальності за виробництво, ввезення, пересилання і 

перевезення насвая, роздрібну та оптову торгівлю насваєм (шляхом накладення 

штрафу від 25 ло І ООО неоподаткованих мінімумів доходів громадян або 

громадських робіт ва строк від 20 до 60 годин, або адміністративного арешту на 
строк до 15 діб). 

Міністсрство фінансів Украі'ни у своєму експертному ВИСНОВКУ підтримує 

I1РИЙНЯТТЯ законопроекту та зауважує, шо насвай не на,1еЖИТh до ПlДаКlЩЗНИХ 

БО 



товарів і введення заборони на його виробюштво, ввезення, пересилання, 

перевезення, роздрібну та оптову торгівлю не ВПЛlfватиме на покюники 

бюджету. 

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

актів Українн щодо заборони виробниuтва, ввезення, пересилання, перевезення 

та торгівлі насваєм (реєстр. NQ 3187 від 04.09.2013), поданий народним 

депутатом України Бобовим Г.І:>., матиме опосередкований ВП..'IИВ на IJОКазники 

бюджету (може призвести до збільшення доходів бюджету від штрафів та/або 

потребуватиме додаткових видатків державного бюджету на утримання 

арештованих осіб у рюі виявлення віДllовідних правопорушень). 
У разі llРИЙНЯТГЯ відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це ріJIIСННЯ надіслати Комітету Верховної Ради УкраІни з питань 

податкової та митної політики. 

1.2.39. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України !ІрО внесення зміни до статті 23 

Закону України «[ Іро акціонерні товаРИСТnа>~ щодо аграрного фонду 
(реєстр. И~ 3195 від 05.09.2013), поданий народним депутатом України 

Єдіним о.й. 

Відмітили: 

ГО.l0ВНИМ З опрацювання даного законопроекту є Комітет з питань 
економічної політики. 

Законопроект розроблено з мстою узгодження статті 23 Закону України 
«Про акціонерні товариства» із статгею 18 Закону України «І Іро Державний 
бюджет Украіни на 2013 рік» для забезпеченн.я можливості ВИПУСКУ облігацій 
внутрішньої державної ПОЗИКИ з подальшим придбанням у державну власність 

на ІІІ обліганії акцій первинної е,\.liсії Аграрного фонду. Відповідно 

положеНtJЯМИ законопроекту ПРОПОНУЄТЬСЯ внести зміни до частини першої 

статті 23 Закону України «Про акціонерні товариства», ЗІ'ідно з якими 
передбачити Д.1Я Аграрного фонду можливість оплачувати цінні папери 

борговими цінними паперами, емітснтом яких снабувач. 

Разом з тим, належить зауважити, що пунктом 5 ІІрикінцевих положень 
Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» унормовано 
питання ІІЮДО забезпечення узгодженості ІІа 2013 рік норм llbOI'O Закону і 

Закону У країни «Про акціонсрні товариства)). 

Крім того, відповідно до статті 18 і пункту 5 ІІрикінневих [lОложень 

Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік», постанов 

Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2013 року И,364 «Про утворення 
публічного акціонерного товариства «Аграрний фонд» Міністерством фінансів 
України вже здійснено випуск овдп на суму 5 млрд грн для забезпечення 
формування стаТУТІІОГО фонду ПАТ «Аграрний фонд). 

Отже, у 2013 році порушене законопроектом питання вреryльовано і 
реа.lізовано. 
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За експертною оцінкою Міністерства фінансів України реa.JlIзанія 

заКОНОllроекту не ПОІ'ребує додаткових витрат з державного бюджету у 

2013 РОlJі, проте с ризик збільшення державного боргу і виникнення додаткових 
витрат з погашення та обслуговування державного боргу у разі застосування 

його положень в ~аЙбутньому. 

Загалом Міністерство 

законопроект до розгляду та 

фінансів України не рекомендує даний 

його прийняття Верховною Ралою України, 

оскі.1ЬКИ ОСllОвне :швдаНІІЯ законопроекту вже досягнуто. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення зміни до етапі 23 Закону України 
«Про акиіонерні товариства» ЩОДО аграрного фонду (реестр. K~ 3195 
від 05.09.2013), Ilодаf!ИЙ народним депутато:vl України Єдіним О.Й., матиме 
опоссредкований вплив на показники державного бюджету (може призвести до 

збільшення держанного боргу і нілrJOвілно додаткових витрат 1 ЙОГО погашення 
та обслуговування у разі передбачення у законі про Державний бюджет 

УКраїни відпонідної норми). 

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

2. І te рішення !lЗдіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

економічної політики. 

1.2.40. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про меТРО.10гію та метрологічну 

діяльність (реєстр. Х, 3090 від 15.08.2013), внесений Кабінетом Міністрів 
Украіни. 

ВідміТИЛIІ: 

Відповіда..1ЬНИМ за супрuводження заКОllопроекту є Комітет з питань 

промислової та інвестиційної політики. 

Метою законопроекту, як зазначається у пояснювальній записні, с 

розмежування регуляторних, наглядових (контрольних) та господарських 

фУНКl.lіЙ у сфері метрології; розмежування адміністративних та госrJOдарських 

ад~іністративних пос .. 1УГ; гармонізація законодавчих актів у ПОВНОМУ обсязі з 
документами Міжнародної організаuії законодавчої меТРОЛОГll, актами 
законодавства Європейського Союзу з питань метрології та документа~и 

Європейської співпраці із законодавчої метрології. 
Виконання відповідних повноважень центральних органів виконавчої 

В.lади, що заБС1печують формування та реа.пізапію державної політики у сфері 

метрології та метрологічної діяльності, здійснюватиметься за рахунок та в 

мсжах коштів, які щорічно псредбачаються у державному бюджеті, про ШО 

також зазначає у своєму висновку Міністерство фінансів України. При цьo~y, 

Міністерство фінансів відмічає, що державний метрологічний нагляд 

здійснlOCfЬСЯ в межах бюджетної програми 1201380 «Державний 
метрологічний нагляД», за якою Законом України «Про Державний бюджет 

України на 2013 рію) встановлено видатки у обсязі 2194,2 тис. гривень. 



У той же час, МіністеРС1ВО фінансів відмічас, що у разі прийнятгя 
Іlрезидентом України відповідного рішення щодо утворення OKpe:vlOro 
lІентраJlЬНОГО органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
меТjJо.l0гічного нагляду, фінансування діяльності такого органу потребуватиме 

додаткових видатків з державного бюджету. 

Водночас, реаJIізаuія ПО.10жень законопроекту може мати ВП.1ИВ на 

доходну частину бюджету за рахунок введення штрафних санкцій за порушення 

вимог законодавства щодо невиконання законних вимог lІосадових осіб 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

меТРОЛОI"іЧIІОГО нагляду І y~OB правил провсдення повірки засобів 

вимірювальної техніки та виконання ВИМІрювань. 

Загалом, Міністерство фіllаl!сів України не мас зауважень до 

законопроекту. 

Згідно із узагальнюючим висновком Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України за результатами розгляду в 

першому читанні законопроект може бути ІІРИЙНЯТИЙ за основу з урахуванням 

висловлених зауважень 1 пропозиuіЙ. 

УХВАЛИЛИ; 

J. Проект Закону України про меТРОЛOl'ію та метролоГіЧНУ діяльність 
(реестр. Н, 3090 від 15.08.2013), внесений Кабінетом Міністрів України, має 
оrюсередкований вплив на показники бюджету (збільшуючи надходження 

бюджету у разі виявлення відповідних праВОlJорушень і застосування 

штрафних санкцій та з6і.1ЬШУЮЧИ витрати бюджету у Р8.1і прийняття 
Президентом України відповідного рішення щодо утворення окре~юго 

Llентрального органу виконавчої влади, що реалізує дсржавну політику у сфері 

метрологічного на['ляду). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

промислової та інвестиціЙIЮЇ політики. 

1.2.41. СЛУХАЛИ; 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до деяких 

:шконодавчих актів України стосовно ПОСИJlСIШЯ відповідальності за порушення 

вимог щодо ПОВОДЖСІІНЯ З відходами (рсєстр. Н, 3236 від 12.09.2013), ПОДаний 
народним депутатом України .ilелюком О.В. 

Відмітили: 

Відrювідальним за супроводження законопроскту є Комітет з питань 
законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом з метою поси.аення відповідальності за порушення вимог 
поводження з відходами пропонується внссти зміни до статей 59, 72, 73, 82, 
141, 142, 154, 218, 219 та 255 Кодексу Украіни про адміністративні 
правопорушення та доповнити uей Кодекс новими стаlїЯМИ 152', 1522. Зокрема, 
передбачено збільшеНІ!> розмірів щтрафів (встановлсно під 20 до 100 
неоподатковуваних !vIiHi~(YMiB доходів громадян) за порушення правил охорони 

63 



ВОДНИХ ресурсів, за ІlОшю:щження лісу стічними водами, хімічними 

речовинами, нафтою і нафтопродуктами, шкідливими викидами, відходами, за 
потрапляння відходів у ліси, за порушення 11равил охорони С~УГI1 відводу 

автомобільних шляхів, за порушення землекористувачами правил УТРИМа!іНЯ 

ділянок, нрилеГ.1ИХ до автомобільних шляхів, за порушення вимог щодо 

роздільного збирання побутових відходів, за зва.1ювання снігу в 

несанкuіонованих міСІ(ЯХ, а також за порушення правил три~аНllЯ собак і котів. 
Також ПРОПОНУЄТЬСЯ внести зміни до статей 218, 219, 255 Uboro Кодексу в 

частині доповнень повноважень адміністративних комісій при виконавчих 

органах міських рад, виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад і 
opr'aHiB внутрішніх справ ІЦОДО РО3ГJlЯДУ справ 11рО вишевказані адміністративні 

правопорушення. 

Також пропонується внести зміни до Закону України «Про відходи», 

передбачивши здійснення роздіЛhНОГО збирання побутових відходів, 

Прийнятгя та рса.пізаuія r10Ланого законопроекту матиме вплив на доходну 

частину державного бюджету за рахунок збільшення надходжею. від сплати 

штрафів у рюі ВИЯВ;IСНIfЯ відповіДIІИХ правопорушень та залежно від санкцій, 

1ЦО застосовувагимуться, 

Міністерство фінансів України в межах компетенції не заперечує щодо 

прийня,-гя IlОдаНОl'О заКОНОllроекту, РеаліЗЗllія норм проекту Закону 

впливатиме на дохідну 'ШСТИНУ державного бюджсту Вllзслідок збільшення 

розмірів штрафів та виокремлення нових видів правопорушеНh у даній сфері. 

На момент розгляду заКОНОlJроекту висновок ГОЛОВНО('о lІауково

експертного управління Апарату Верховної Ради України відсутній. 

УХВАЛИЛИ: 

І, Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України стосовно посилення відповідальності за порушення ВИМОІ" щодо 

поводження з відходами (реестр .• у.3236 від 12.09.2013), наданий народним 
депутатом України Лелюком о,н., має опоссредкований вплив на показники 

бюджету (збільшує надходження державного бюджегу у разі виявлення 

відповідних правопорушень та залежно під санкцій, шо застосовуватимуться). 

у разі прийняlТЯ відповідного закону він має вводитися в дію згідно із 

законодавством. 

2. llс рішення надіслати KOMiTery Всрховної Ради України з питань 

заКОНОДав.чого заБС3ІІечешіЯ правоохоронної дія:Іьності. 

1.2.42. СЛУХАЛИ: 
Інформаuію про проект Закону України про внесення змін до Кодексу 

України про адміністративні правопорушення щодо посиленвя відповідальності 
за забруднення навколишнього природного середопища (реєстр. NQ 3236-l 
від 20.09.2013), поданий народними депутатами України Івахіви" сл., 
Єремесвим І.М, Мартиняком С.В., Лабазюком е.П, 

ВідміТИ.1И: 

Відповідальним за супроводження законопроекту С Комітет з питань 
законодав'юго забезпечення правоохоронної діяльності. 
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ЗаКUНОllРОСfПОМ з метою 1l0СИJІСІШЯ відповідальності за 1абруднення 
навколишвього природного середовища пропонується ВНести зміни до статей 
59,71,73,78,79,82-1,82-3,82-4,83 і 255 Кодексу України "ро адміністративні 
правопорушення та доповнити цей Кодекс новою статтею 59-2. Зокрема, 

Ilсредба4ено збільшсння розмірів штрафів за порушення правил ОХОРОНИ 

водних ресурсів (встаНОВ:lено у розмірі від 30 до 90 неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян), за руйнування русел водотоків, нсзаконне 

порушсння ІІРИРОДНИХ умов поверхневого стоку (40-90 неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян), за введення в СКСllЛуатацію виробничих об'єктів 

без обладнання, що запобігає шкідливому впливу на ліси (25-35 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), за засмічення ЛІСІВ 
побутовими і ІІРОМИСЛОВИМИ відходами (10-30 неоподатковуваних мінімумів 
доходін громадян), за порушення IJОРЯДКУ здійсненн}! викиду забруднюючих 

рсчовин в атмосферу або впливу на неї фізичних та біологічних факторів (40-50 
веOllOдатковуваних мінімумів доходів І1>омадян). за недодержання вимог ІІЮДО 

охорони атмосфсрного повітря !ІрИ введенні R сксплуатацію і еКС[lЛуатаuії 

підприємств і споруд (40-50 IІСОllодатковуваних мінімумів доходів громадян), 
за порушення правил ведення lІервинного обліку та здійснення КОНТРОJlЮ за 
операціями поводження з відходами або неподання чи подання звітності щодо 

утворення, використання, знешкодження та видалення відходів (20-25 
нсоподатковуваних МІНІМУМІВ доходів громадяН), за приховування, 

перекручення або відмову від надання повної та достовірної інформації 1а 

запитами посадових осіб і зверненнями громадян та Їх об'ЄДНaJIЬ щодо безпеки 

утворсння відходів та поводження з НИМИ (20-25 неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян), за змішування чи захоронення відходів, для утилізації яких 

в Україні ІСНУЄ відповідна технологія, без спеціального дозволу (20-25 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). за порушення правил 

застосування, зберіl'ання, 1ранспортування, знешкодження, ліКВІДації та 

захоронення пестицидів і агрохімікатів, токсичних хімічних РС'ЮВИН та інших 

прспаратів (25-50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). 
Також, пропонується внести зміни до статті 255 цього Кодексу в частині 

ЛOlIOВ~lеНh повноважень громадським iliClleKTopaM з охорони довкілля щодо 

розгляду справ про руйнування русел водотоків, незаконне порушення 

природних умов поверхневого стоку (нова стаття 59-2 Кодексу України "ро 
адміністративні правопорушення), 

Прийнятгя та реалізація lюданого законопроекту матиме вплив на ДОХОДIIУ 

частину державного бюджету за рахунок збільшення надходжень від сплати 

штрафів у разі виявлення відповідних правопорушень та залежно від санкцій, 
що застосовуватимуться, 

Міністерство фінансів України в екслерТlIOМУ висновку зазначає, що 
підтримує прийняття поданого законопроекту. Зазначається, що реа.lізація 

НОРМ проекту Закону ВПJ1иватиме на дохідну 'lЗстину державного бюджету 

внаслідок збі:IЬШСННЯ розмірів штрафів та виокремлення нових видів 
праВОllорушень у даній сфсрі. 

ІІа мОмент розгляду законопроекту висновок Головного науково
експертного управління Апарюу Верховної Ради У країни відсутній. 
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УХВАЛИЛИ: 

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

адміністративні IІравопорушення щодо 110СИ;IСННЯ віДlювідальності за 

'шБРУДНСlІlІЯ наВКО;JИШНЬОJ'О ПРИРОДНОІ'О середовища (реєстр. К? 3236-І 
віл 20.09.20[3), поданий народними депутатами України lвахівим е.П., 

СремеЄВИ:-'J І.М, У1.артиняком с.п., Лабазюком с.п., має оrlOсередконаний ЮШИВ 

на показники бюджету (збільшує надходження державного бюдже ry у разі 

виявлення ВІдповідних правопорушень та залежно від санкцій, шо 
заСТQСО вуватимуться). 

у разі прийняття відповідного закону ВІН має ВВОДИТИСЯ в ДІЮ згідно 13 

законодаВСТНО\ll, 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 
законодав'ІОГО забезпечення правоохоронної діяльності. 

1.2.43. СЛУХАЛИ: 
ІнформаІІію про проект Закону України про внесення змін та доповнень 

ДО Закону України «І Іро державну допомшу сім'ям З дітьмю) (щодо обмеження 

права на отримаНІІЯ державної допомоги сі~1'ЯМ, що не забезпечують lІалежних 

умов ДЛЯ повноцінного утримання та виховання дітей) (peЄCTp.X~ 3205 
від 06.09.2013),1І0даниЙ народним депутатом Українн Балогою В.І. 

Відмітили: 

l'OJIОВIШ:>'1 з 1ІІДІ'ОТОВЮ1 та попсреДНhОГО розгляду законопроеК"IУ є 

Комітет 3 питань сім'ї, :\ЮJlодіжної (юлітики, СПОРТУ та турюму, 

Законопроектом пропонується внести зміни та ДОІІОвнення до статеи. 11 та 
22 Закону України «ІІро державну допомогу сім'Я:>.t з дітьми», зr'ідно з якими 
на..rІежить: 

- ВИЗlІа4ИТИ однією З підстав JJ,..lЯ призначення ;1011ОМО"И батькам ПРИ 
народженні ЛИПНlи довідку про забе:шечення належних умов д,lЯ повнонішІОГО 

утримання ra виховання раніше народжених дітей; 
- уточниги УМUВИ за якими не приймається рішення про призначення 

ДОПО:\1ОГИ при народженні ДИТИНИ, припиняється й ВИlІлата; 

- покласти обов'язок на органи, що признз'шють і здійснюють ВИІ1.1ату 

державної Дuпомоги, перевірку ~атерізJIы�оІ'оo стану сі.\ІІСЙ з дітьми. 

Як За1начено у пояснювальній записці до законопроекту, реалізація його 
положень дозволиТf, зменшити кількість зловживань при отриманні державно'! 
допо~оги при народженні дитини, надасть додаткові стимули для належного 

виконання батьками своїх обов'язків щодо утримання своїх иеПОВНО.:lіТllіх 

дітей. Одним із :шсобіп досягнення поставленої мети мас стати РО'"іIllИРСШIЯ 

обов'язків соціалыІхх служб в частині постійного моніторингу умов утримання 
і виховання батька\1И своїх дітей, 

Слід зазна'IИТИ, шо відповідно до стат'ті 5 Закону неі ВИДИ державної 

ДОПОМОГИ сім'ям з .г..іть~и, Kpi~ ДОПомоги у :зв'язку з вагітністю та пологами 

жінкам, призначають та виплачують органи соніа.аьного ]зхисту населення за 
місце\-! JJроживання батьків (УСИНОВJJюва'lів, опіКУІІа, піклува.гrьника), 
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Згідно з ПУНКТОМ 13 Порядку призначення і виплати державної допомоги 

сі~I'ЯМ з дітьми, затвердженого постановою Кабінету УІіністрів України 
від 27.12.0 І N2. 175], КОНТРОЛЬ за цільови~ використанням допомоги при 

народженні дитини і створенням належних у",ов для ПОВНОllішюго угри~аllНЯ 

та виховання дітей здіЙСНЮЄТI)СЯ шляхом проведення моніторингу виплат і 

використання ДОlіОМОГИ, вибіркового обстеження окремих сімей. 

у разі покладання на органи соuіалЬіЮГО захисту населення обов'язку 

щодо перевірки матеріального стану сімей з ДІТЬМИ може виникнути 

необхідність у збільшенні штатної чисе.1ьності працівників зазначсних органів 

і, відповідно, у додаткових коштах державного та місцевих бюджетів, на що 
також звертає увагу Міністерство фінансів України в експертному висновку до 

законопроекту. 

Міністерство фінансів України вважас прийнятгя законопроекту 

недоцільним. 

УХІІАЛИЛИ: 

J. Проект Закону України про внесення змін та доповнень до Закону 
України «l1ро державну допомОІУ сім'ям з дітьмю) (щодо обмеження права на 

отримання державної ДОIlОМОГИ сім' ям, шо не забезпечують належних умов }VІЯ 

повноцішюго утримання та виховання дітей) (реЄС1Р. N'l 3205 від 06.09.2013), 
поданий народним депутатом України Балогою ІЗ.!., має опосередкований 

вплив на пока.:шики бюджету (може призвести до збільшення видатків 

державного та місцевих бюджетів за умови зростання штатної tlИсельності 
ОРI'анів соціалЬНОI'Q :шхисту населення). 

у разі прийняп'я відповідного закону він мас вводитися в дію згідно із 
законодавством. 

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

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

України (Про виконавче IІровадження» (щодо постанови flрО закінчення 

виконавчого Ilровадження) (реестр. Nu 3192 від 04.09.2013), поданий народним 
депутатом У країни елюз т.я. 

Відмітили: 

Головним з lІіДl'ОТОВКИ та попереднього розгляду проекту закону є 

Комітет Верховної Ради України з питань правової політики. 

Законопроектом передбачається внести зміни до Закону України 
«11ро виконавче провадження» та виключити норми, згідно з якими у разі якщо 
виконати рішення без участі боржника неможливо, державний виконавець 

наЮJaдає на боржника штраф відповідно до статті 89 даного Закону та вносить 
подання (новідомлевня) праВООХОРОIІНИМ органам для притягнення боржника 

до відповідальності згідно із заКОIІОМ, після чого виносить постанову про 
закінчення виконавчого провадження, яка затверджується начальником відділу, 

якому безпосередньо підпорядкований дсржавний виконавець, і повертає 
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виконавчий ДOKY~IeHT до суду чи іншого органу (посадової особи), що його 

видав. 

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, його реалізація 

не призведе до додаткових витрат з лержаВfЮП) та міСllевих бюджетів України. 
Проте, ви..lучення норм, які регламенl)'ЮТЬ накладення штрафу може 

ЗУ!\llОВИТИ зменшення надходжень до державного бюджету від штрафних 

санкцій, у зв'язку із відсутністю правовОІ'О врегулювання застосування таких 

санкцій у разі В'lИнення відповідних правопорушень. 

Міністерство фінансів України у своему експертному висновку зазначає, 

що ПР~ІЙНЯТГЯ законопроекту НС вплине на доходну та видаткову частину 

бюджетів. 

Висновок ГО.l0ВНОГО haykobo-експерТlЮГО управління Апарату Верховної 

Ради України в даний час відсутній. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«(Іро виконавче провадженню) (щодо постанови про закінчення виконавчого 

провадження) (реестр. И~ З 192 від 04.09.2013), поданий народним депутатом 
України С.1ЮЗ Т.Я., має опосередкований вплив на показники бюджету (може 

З:\1еншити надходження державного бюджету в qастині штрафних санкній у 

зв'язку із відсутністю правового врегулювання застосування таких саНКllій у 
разі вчинення відповідних правопорушень). 

У разі прийняття відповідного закону він має вводитися в дію згідно із 

законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

правової попітики. 

1.2.45. СЛУХАЛИ: 
Інформанію про проект Закону України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо уточнення повноважень нотаріусів та 

особливостей реестраиії похідних речових прав на земельНІ ДІЛянки 

сільськогосподарського призначення (реєстр. N, 3237 від 12.09.2013), поданий 
народним депутатом України Кулінічем 0.1. 

ВідміТIІЛИ: 

r ОЛОВНИМ з підготовки та попереднього розгляду проекту закону с 

Комітет І.3ерховної Ради України з питань правової політики. 

Законопроектом пропонується внести зміни ДО Закону України 

«І Іро державну реєстраllію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», 

ЗІ1дно з якими реестрація похідного речового IІрава на земеЛhНУ ділянку 
сільськш·осподарського призначення, право власності на яку виникло та було 

оформлено до 1 січня 2013 року, здійснюється ОДночасно з державною 

реєстрацією права власності на цю земельну ділянку. 

Kpi~ того, змінами до Закону України «І Іро нотаріат» пропонусться издат 

нотаріусам (під час вчинення ними нотаріальних дій ЩОДО земельних ділянок) 

право ДОСТУПУ дО Державного земельного кадастру з метою пошуку відомостей 

та формування витягу про зареєстровану земельну ді.1ЯНКУ. 
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Передбачається також внесення змш до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення з ~етою встановлення ал.мівістративної 

відповідальності за Ilорушення законодавства про державну реССТРЩ\IЮ 

речових прав на нерухоме ма
йно та їх обтяжень. 

Так, зокрема, ',Ш порушення державними
 реєстраторами ВСТановле

них 

законом строків внесення від
омостей ДО Державного реєстр

у речових арав на 

нерухоме майно, надання таких відомостей, вимагання не передбачених 

законом документів для внесе
ння відомостей до Державног

о реєстру ре'ювих 

прав на нерухоме майно 
та для надання таких від

омостей встановлюється 

відповідальність у вигляді штрафу від двадцяти ДО 11 'ятдесяти 

неоподатковуваних мінімумів
 доходів гро~адяН, а за ті самі діяння, вчинені 

особою, яку протягом року б
уло пілдано адміністративно

му стягненню за однс 

з Даних правопорушень l1ередбачається штраф від п' ятдесяти до двохсот 

неОllодатковуваllИХ мінімумів 
доходів громадян. 

Відтак, зазначене може зумо
вити збі.1ьшеlШЯ надходжень

 ло державного 

бюджету від штрафних санкн
іЙ. у разі Виявлення відповід

них правопорушень, 

Проте, у законопроекті вінсутні положення шодо повноважень на 

складання адміністративного
 протоколу про віДПОВІДні 

правопорушення, що 

при праКТИ'lНій реа.1ізації СТВОРЮВаТИМУТЬ перешкоди ДЛЯ застосування 

адміністративної віДllовіДЗJlь
ності. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку не 

висловило зауважен
ь до цього законопро

сК1)'. 

Головне науково-експертного управління Апарату Верховної Ради 

України у своєму висновку 
зазначає, що закононроект ДO

lli~1bHO повернути 

суб'єкту права законодавчої 
ініціативи на доопрацювання,

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внес
ення змін до деяких заКОНОД

авчих 

актів України щодо уточнення повноважень нотаріусів та особ.1ивостсr't 

реєстрації lІохідних речових
 прав на земельні ділянки с

ільськогосподарського 

призначення (реєстр. N.Q 3237 від 12.09.20і3), подаНJ-іЙ народним депутат
ом 

України Кулінічем 0.1., має опосередкований вплив на 
показники бюдже1У 

(:Jбільшить надходження держ
авного бюджету у разі вияв

нення відповідних 

правопорушень та застосуванн
я СЗllкuіЙ). 

у разі ПРИЙНЯ'пя відловіднОІ'О
 закону він має вводитися в д

ію згідно із 

заКОНОДавством. 

2. І te рішення надіслати Комітету Ве
рховної Ради України з питань 

правової політики. 

Законопроекти, як; мають оn
осередковаllUЙ вплив на показ

ники 

6юд:lІсету та потребують у
згодJJCЄIШЯ з бюдJlCетllWlf за

конодавсmво~" 

1.2.46. СЛУХАЛИ: 

Інформацію про проект Закону
 України про в"есення змін д

о Закону 

Украї"и «Про основні засапи державного нагляну (контролю) у сфері 

господарської діяльності» щодо
 віЩlOвідальності посад.ових осі

б та службових 

осіб орrзнів державного наг.1Я
ДУ (кuнтrолю) (реєстр. N23216-1 від 19.09.2013), 
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подаl:lИЙ народними 

На..пиваЙчеНI<ОМ В.О., 

Чугунніковим В.с. 

ВідміТIІ~lИ: 

депуrатами України Агафоновою 11.8., І Іродан ол., 

Кутовим Т.В., Бе:JЬКОНОЮ 0.13., Путіловим А.с., 

Відповідальним за ро]гляд законопроекту с Комітет з питань 

підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики. 

у законопроекті ПРОIlОНУЄТЬСЯ шляхом викладення в новій редакції 

статті 9 Закону України «Про основні засади державного нагляду (КОllтро .. 1Ю) у 
сфері ['осподарської діяльності») визна'IИТИ, що шкода, завдана фізич-ній чи 

юридичній особі незаконними рішеннями, дія",и 'Ш бездіяльністю посадової 

або службової особи органу державного наГ:ІЯДУ (КОНТРО:ІЮ), відшкодовується 
за рахунок коштів державнОІ'О бюджету, передбачених для фінансування цього 

органу, незалежно від вини цієї особи. Ври цьому, Jlсредба'шється, що посадова 

або службова особа органу державного нагляду (контролю) несе псрсд 

державою відповідальність в ПОРЯДКУ регресу в розмірі виплаченого ~ бюджету 

відшкодування через незаконні рішення, дії 'ш безліЯ:lьність цієї посадової 

(службової) особи. 

Насамперед, слід звернути увагу, що порушене питання певною мірою 

врегульоване чинними законодавчими актами (зокрема, статтею 25 і "УНКТОМ 9 
розділу УІ «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, 

статтею 1174 Циві:IЬНОГО кодексу України, статтею 27 Закону України 

«Про центральні органи виконав'юї владю) та статтею 6 Закону України 

«Про гарантії держави щодо виконання судових рішень). ЦИМИ нормами 
встановлено відповідальність посадових осіб та порядок відшкодування 

заподіяної ними шкоди. 

Згідно із статтею І Закону України «І Іро основні заса,ЦИ державного 

наГ .. 1ЯДУ (контролю) У сфері господарської дія:Іы�oсті» органами державного 

наГ.1ЯДУ (контро .. 1Ю) є цснтра.:lьні органи виконавчої влади, їх територіальні 
органи, державні колегіальні органи, органи виконавчої влади Автономної 

Республіки КРИМ, органи місцевого самоврядування. ІІри цьому, відповідно ДО 

бюджетного законодавства фінансове забезпеqеНIІЯ органів виконавчої В .. 1ЗДИ 
АРК та органів місцевого самоврядування здійснюється за рахунок відповідних 

місцевих бюджетів. Запропоноване у законопроекті відшкодування за раху"ок 
державного бюджету шкоди, заподіяної посадовими або службовими особами 

цих органів, не відповідає частині другій статті 25 та підпункту 2 пункту 9 
розді .. 1У VI «ІІрикінцеві та перехідні положенню> Бюджетного кодексу України. 
Згідно з цими нормами Кодексу відшкодування шкоди, завданої фізичній чи 
юридичній особі внаслідок незаконно прийнятих рішень, дій 'Ш бездіяльності 

органів державної влади (органів влади АВТОНОМfЮЇ Республіки Крим, органів 

місцевого самоврядування), а також Їх посадових і службових осіб при 

здійсненні НИМИ своїх повноважень, здійснюсться держаною (Автономною 
Республікою Крим, органами місцевого самоврядування) за рахунок коштів 

державного бюджету (місцевих бюджетів) в межах бюджетних призначень у 

порядку, встаНОВ:IСНОМУ Кабінетом Міністрів України. 
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Міністерство фінансів України у своему експертному висновку до 

законопроекту ·іауважує, що передбачене у ІІЬОУ!У ІJQlІОЖСННЯ не узгоджуеться з 

нормами бюджетного законодавства, а механізм відповідальності посадових та 
с.lужбових осіб органів державного нагляду за збитки, завдані суб'єктам 

господарювання врегульовано (зокре".ta, у статті 27 Закону України 
«Про иентра..llьні органи виконавчої влади»). Враховуючи За.1начене, Мінфін 

вважає прийняття законопроекту недоні.1ЬНИМ. 

Висновок І'ОЛ08110ГО науково-експсртного управління АпарЗ1У Верховної 

Ради УкраІни не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до Закону Укра"іни 

«Про основні засади державного нагляду (контро.1Ю) у сфері господарської 

діяльності» щодо відповідальності посадових оt:іб та службових осіб органів 

державного нагляду (кшггролю) (реєстр. К. 3216-1 від 19.09.2013), поданий 
народними дспутатами України А[·афоновою ІІ.В., Продан 0.11., 
НаJiивайченком В.О., Кутовим т.в" Белькавою О.В., 11утіловим Л.с., 

ЧУІ"унніковим В.С., матиме опосередкований вплив на ПОКа.1ники бюджсту 

(може призвссти до додаткових видатків державного бюджету та відповідно 

зменшення видатків місцевих бюджстів у разі відшкодування з державного 
бюджету шкоди, завданої посадовою або службовою особою органу НЗШЯДУ 

(контролю), який є органом влади ABTOHO~HOЇ РеСllубліки Крим ЧИ органом 

місцевого самоврядування). У разі прийнятгя законопроекту він може набирати 

чинності ЗГІдно із заКОНОДавством. 
2. Доручити при доопрацюванні законоrlРОСКТУ до другого читання 

привести його положепия у відповідність дО ВИУ!ОГ бюджетного законодавства 

(зокрема, частини другої стапі 25 та підпункту 2 IlУНКТУ 9 розді.1У УІ 

«Ilрикінцеві та псрехідні положення» Бюджетного кодексу України), а саме: в 

абззні третьому розді:ІУ І С.l0ва «державного бюджеl)') замінити словом 

«бюджету». 

З. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради Укра"іни з питаllЬ 

піДПРИСМlІицтва, регуляторної та антимонопольна"j політики. 

['О.10сува.1И: «за» - одноголосно. 

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

державного бюджету. 

2.1. СЛУХАЛИ: 
ІНФОРМЗllію заступника Міністра охорони здоров'я України 

Толстанова О.К. про погоджсння перерозподjлу деяких видатків державного 

бюджету, псредбачсних Міністерству охорони здоров'я на 2013 рік. 

Від~іТИ.llt: 

)\0 Комітету Верховної Ради 

звернення Міністсрства охорони 

України з питань 

здоров' я України 
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No 10.01.07/3061/29599 шодо погодження перерозподілу видатків державного 
бюджету відповідно до абзаuу другого пункту 2 постанови Кабінету Міністрів 
України від 11.09.2013 р. }[ч 681 «JLеякі питання діяльності Міністерства 
охорони здоров'я та Державної санітарно-епідеміологічної службш}. 

Відповідно до частини восьмої етапі 23 Бюджетного кодексу України у 
межах загалblЮГD обсягу бюджетних призначень головного розпорядника 

бюджетних коштів переРОЗlIоділ видатків державного бюджету за бюджетними 

IІрограмами ЗДJИСНЮСТЬСЯ за рішенням Кабінету Міністрів України, 

погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. 
Відповідний порядок перерозподілу видатків бюджету затверджено 

ІІостановою Кабінету МініСlрів України від 12.01.2011 N!? 18 (із змінами 
від 21.03.2012 р. N, 217). 

Абзацом другим ПУНКТУ 2 постанови УРЯДУ від 11.09.2013 р. N,681 
встаНОRлено здійснити у межах загального обсяrу бюджетних rJризначень, 

передбачених Міністерству ОХОРОНИ здоров'я на 20І3 рік у зага.1ЬНОМУ та 

СlJсніальному фондах державного бюджету, пеРСРОЗlюді;І за загалЬНИ\1 фОНДОМ 

державного бюджету видатків споживання у сумі І 0.635,4 тис. гривснь (з них 
на оплату праці - 6.172, І тис. гривснь, комуна..1ЬНИХ послуг та енергоносіїв· 
1.214 ПіС. гривень), за спеціальним фондом видатків споживання у сумі 

160 тис. гривень (3 них на оплату праці - І О тис. 'ривень, комунальних послуг 

та енергоносіїв - 25,7 тис. гривснь) ШЛЯХО~1 зменшення Їх обсягу за бюджетною 
програмою 2304020 «ДіЯ.1ьність установ Державної санітарно-епідеміологічної 
служби та заходи но боротьбі з епідеміями» (нідповіда..1ЬНИЙ виконавець -
Державна санітарно-епідеміологічна служба України) та відповідно збі .. lьшення 
Їх обсягу за бюджетною "рограмою 2301350 «Організація і регулювання 

діяльності установ та окреМІ заходи у системі охорони здоров'ю) 
(відповідШІЬНИЙ виконавець - Апарат Міністерства охорони здоров'я України). 

В обгрунтуванні щодо запропонованого перерозподілу видатків 

державного бюджету, наведеному у матеріалах Міністерства охорони здоров'я 

України, а саме зазначається про необхідність вреt)'лювання питання 

qHHaHcoBorO забезпечення діяльності державного зак..lаду (Українська 

протичумна станція Міністерства охорони здоров'я України» (М. Сімферополь), 

державної установи «Україн.ськиЙ науково-дослідний протичумний іНС1Иl)'Т 

імені 1.1. Мечнjкова Міністерства охорони здоров'я Україню> (М. Одеса). 
Ці заклади змінами до постанови Кабінету Міністрів України від 16.05.20І1 р. 

Х, 501 (ПУНКТ І настанови Кабінету Міністрів України під 11.09.2013 р. N,681) 
віднесено до сфери управління ~iHicTepCTBa охорони здоров'я України, як такі, 
що заб~зпечуlOТЬ виконання зага..'Тьнодержавних функцій. 

Інформація шодо стану виконання бюджетних програм, за якими 

запропоновано здійснити перерозподіл видаткі в державного бюджету, надана 

народним депутатам· . членам Комітету. 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати України·· Ч:Jени 
Комітету з питань бюджету 1·"ллер СБ., Путілов Л.С., Ilресман о.с, 

Чорноволенко О.В., сдюз Т.Я., Калетник О.М., Заболотний Г.М., Буряк СВ., 
а також заступник Міністра охорони здоров'я України Толстанов О.К., 
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директор Департаменту СКОlІоміки та рссурсного забезпечення Міністерства 

охорони ЗJlОРОВ'я України Дуда В.П. 

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

вніс ПРОІ10зинію підтримати погодження Ilсрерозподілу видатків державного 

бюджету відповішlO до абзацу другого пункту 2 постанови Кабінету Міністрів 
України від Іl.09.2013 р. К!! 681 «Деякі питання діяльності Міністерства 

охuрони здоров'я та Державної cahitapho-епідеміОЛОГЇtІНОЇ служби». 

УХВАЛИЛИ: 

Керуючись ВИ~1Огами частини восьмої статгі 23 l.)юджетнОІ·О кодсксу 

України: 

ногодити здійснення у межах зю·а.1ЬНОГО обсягу бюджетних призначень, 

передбачених Міністерству ОХОРОНИ злоров'я ІІа 2013 рік у зага..1ЬНОМУ та 

Сllсціальному фондах державного бюджету, перерозподіл видатків Сllоживання 

за загальним фОНДОМ дсржавного 6ЮЛЖС1У у сумі І 0.635,4 тис. Іривень (з НИХ 
на оплату праці - 6.172, І ТИС. гривень, КО.\1УЮUIЬНИХ ІІОСЛУГ та енергоносіїв -
1.214 тис. [ривснь), за СІІеціальним фОНДОМ у сумі 160 тис. гривень (з них на 
оплату праці - 1 О тис. гривень, комунальних ІІОС . .1УГ та енергоносіїв _. 
25,7 тис. гривеш.) шляхом зменшення Їх обсягу за бюджетною 

програмою 2304020 «Jl.іяльність установ Державної санітарно-епідеміо.l0гічної 
служби та заходи по боротьбі з СІІідеміями» та відповідно збільшення Їх обсЯІУ 

]а бюджетною програмою 2301350 «Організація і регулювання діяльності 

установ та окремі заходи у системі охорони здоров'я», що ВИ'шачено абзано:'v1 

ДРУГИМ пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від ll.09.2013 р. N!! 681. 

ГОЛОСУ8а~lИ: «]~Ш - 21, «ПрОТИ>~ - 4, «утрима.;JИсь» - 2, «НС го:юсували» - 6. 

2.2. СЛУХАЛИ: 
Інформацію Першого заступника Міністра закордонних справ України 

Демченка P,Ivl, про llOІ'ОДЖСННЯ IІСРСРОЗlIоді:rу деяких видатків державного 

бюджету, передбачених Міністерству закордонних справ на 2013 рік. 

в ідм іти.:) и: 

До Комітету Верховної Ради У країни з питань бюджету наДIІІШЛО 

звсрнсння Міністерства закордонних справ від 21.10.2013 р. N, 212/12-927-3904 
щодо ІІогодження псреРОЗIlоді.1У деяких видатків держаВІІОГО бюджету, 
передбачених Міністерству закордонних справ, відповідно до пункту 1 
розпоряджсння Кабінету Nlіністрів України ВІД 09.l0.2013 N2792-p 
«Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених 
Міністерству закордонних справ на 2013 рік». 

Комітетом lІогодження перерозподілу видатків дсржавного бюлжс1)' за 

бюджетними програ:'v18:'v1И в межах зага..1ЬНОГО обсягу бюджетних при:шачень 

головного розпорядника коштів державного бюджету здійснюється віДІІовідно 

до частини восьмої стапі 23 Бюджетного кодексу України. Згідно із 

зазнаЧ.еною вимогою Бюджетного кодексу України переРОЗПОJIіл видатків 

здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України, погодженим з 

КоміlСТОМ І3СрХОВtlої Ради України 3 питань БЮДЖС1У. Такий IlОРЯДОК 
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затверджено постановою КабіНС1У \1іністрів України ВІД 12.01.20 11 X~ 18 (зі 

з"інами від 21.03.2012 р. Х, 217). 
ІІувктом 1 зазначсного ВИЩС ро:шорядження Урялу встаНОВ:IСНО 

здійснити в межах зага.:lЕ.IЮГО обсягу бюджетних призначень, передбачених 

Міністерству закордонних справ ІІа 2013 рік У загальному фОllді лержаВНОl"О 
бюджеlУ за програмою 1401130 «Документування громадян та СТВОР~lmя і 
забезпечення функціонування інформаційно-тслекомунікаційних систем 

консульської с.lужбю~, псрерозподі.l видатків дсржавного бюджету в сумі 

1 ООО тис. гривень шляхом зменшення обсягу видатків СlIоживання та 

встаНОВЛСflНЯ вілповіД110ГО обсягу видатків розвитку. 

Міністсрству фінансів доручено піс.1Я погоджсння 3а3Н8ченого 

псрерозподілу видатків заб~ЗІІечити внесення відповіДIІИХ ]мін дО РОЗIIИСУ 
державноr·о БЮДЖС1У. 

В обr'pунтуванні щодо З8..1наченого переро:шоділу видатків, наведеному у 
листі Міllістерства закордонних СlIрав, зокрема, відмі'ІСНО, що здійснення 

такОІ·О переРОЗliоділу дозволить запровадити в дослідну експлуатацію n МЗС та 
закордонних дипломаТИ'IНИХ установах другої черги інформаційно

теJlеко~унікаційної системи та єдиної бази даних про офор~леllНЯ і вида'IУ віз 
для в'їзду на територію України іноземням та особа~ без громадянства (ІТС 

«Віза»). 

Інфор~ація шодо виконання бюджетної rrрограми, за якою :ШПРОПОВОRано 

злійснити перерозподіл видатків державного бюджету, надана народним 

депутатам - Ч;lеllам Комітету. 

Н обговоренні питання взяли участь народні депутати України - члсни 

Комітету з lІитань бюджету Гf_1ЛЄР с.Б., Калетник О.М., Слюз тя., 

Чорноволенко О.В., Пресман О.С., а також Перший заступник Міністра 

закордонних справ України Дсмченко Р.М. 

І"олова нідкоміТС1У з питань видатків державного БЮ}І.ЖС1У ПреСМЗIІ О.С. 

вніс ПРОllо:шцію підтримати погодження переРОЗПОJllЛУ деяких видатків 
державного бюджету, передбачених Міністерству закордонних справ, 

відповідно до ПуtJк"rу 1 РОЗПОРЯДЖСНІІЯ Кабінсту Міністрів України 

від 09.1 0.20 13 Х.792-р «І Іро перерозподіл деяких видатків державного 
бюджету, псредбачсних Міністерству закорлонних справ ва 2013 рік». 

УХВАЛИЛИ: 

За наслідками розгляду та керуючись вимогами частини восьмої статті 2З 

Бюджетного кодексу України: 

llОl·ОДИТИ в .\ІІсжах загального обсЯlУ бюджетних ПРИЗllaчень, 

передбачених Міністерству закордонних справ на 20 ІЗ рік у зага.lhНШIlУ фонді 
державного БЮДЖСl)', перерозподіл видатків державного бюджету за 
бюджетною проr-рамою 1401130 «J(окументування громадян та створення і 

забезпе'Іення функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем 

КОНСУЛЬСhКОЇ С.lужбю> В сумі І ООО тис. гривень ШЛЯхом зменшення обсягу 

видатків споживання та встановлення видатків РОЗВІІТКУ, щО визначено пунктом 

І розпорядження Кабінету .\1іністрів України від 09.10.2013 _'f, 792-р. 

I"О.10суваJШ: «ЗЮ) - 27, ({протю> - 2, «утрима.1ИСЬ» - 4. 
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2.3. СДУХАJlИ: 
Інформацію заСТУl1lшка Міністра ОХОРОНИ здоров'я України 

ТОЛСТЗlІова О.к. про погоджеНIІЯ перерозподілу деяких видатків державного 

бюджету, Ilередбачених Міністерству охорони здоров'я на 2013 рік. 

Відмітили: 

/Lo Коміте'І)' Верховної Ради України з питанf:, бюджету надійшли 

звернення Міністерства охорони здоров'я України від 31.10.2013 р. 
}І,IО.ОI.0713435/33716 та К,IО.ОI.07/3454/33835 щодо погодження 

перерозподі.1У деяких видатків державного бюджету, передбачених 

Міністерству охорони здоров'я, відповідно до пункту І розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 17.10.2013 р. И,827·р «Про перерозподіл 
деяких Rидатків державного бюджету, передбачених Міністерству охорони 

здоров'я на 2013 рік, та внесення змін ДО розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 11 лютого 2013 р. Хя 76». 

Відповідно до частини восьмої стапі 23 Бюджетного кодексу УкраїIІИ у 
~сжах заГЗJlЬНОГО обсяry бюджетних призначень головного розпорядника 

конпів державного бюджету перерозподіл видатків державного бюджету за 

бюджетними програмами здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів 
України, погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. 

Відповідний порядок IJерерозподілу видатків бюджету затверджено 

lІостановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 Nя 18 (із змінами від 
21.03.2012 р. И, 217). 

llунктом І розпорядження Уряду від 17.10.2013 р. И, 827-р встановлено 
здійснити у межах загального оБСЯІУ бюджетних призначень, передбачених 

Міністерству охорони ЗДОРОВ'Я на 2013 рік у загальному фонді державного 
бюджету, перерозподіл видатків споживання на суму 9.143,44 тис. гривень 
шляхом зменшення обсягу видатків за програмою 230111 О «Спеціалізована та 
високоспеціа.п.ізована медична дОІІомога, що надасться загальнодержавними 

заК:Jадами охорони здоров'я» (з них на ОП.1ЗТУ праці - 4.886,58 тис. гривень) та 
відповідно збі:Іьшення обсяry видатків за програмою 2301170 «Діагностика j 

лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових 

медичних теХНОЛОІій у закладах ОХОРОІІИ здоров'я науково-дослідних установ 

та вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров'я 
УкраїиН)) (1 них на оплату праці -·4.886,58 тис. гривень, оплату комунальних 
послуг та енергоносіїв - 1.272,9 тис. гривень). 

У матеріалах Міністерства охорони здоров'я України здійснення 

зазначеного перерозподілу видатків державного бюджету обrрунтовується 

необхідністю фінансового забезпечення державної установи «Інститут серця 

Міністерства ОХОрО1ІИ здоров'я». 

Так, розпорялженням Кабінету Міністрів України від 13.05.2013 К.292·р 
погоджено передачу у ІІ півріччі 2013 р. цілісного майнового комплексу 

Київської міської клінічної лікарні «Київський міський центр серця» із сфери 

управління Київської міської ради до сфери Уllравління Міністерства охорони 
здоров'я України та створсння на його базі дсржавної наукової установи 

державна установа «ІІІСТИТУТ серця Міністерства охорони здоров'я». 
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Довідково до супровідних матеріалів включено кошторис Київської 

міської клінічної лікарні «Київський міСf>КИЙ центр серця)} на 2013 рік. 
При цьому варто зауважити, що Заковом України «Про Державний 

бюджет України на 20І3 рію) за загальнодержавними видатками Міністерства 

охорони здоров'я передбачена субвенuія з державного бюджету міському 
бюджету міста Києва на забезпечення функніонування КиївськОЇ міської 

клінічної .1ікарні «Київський міський центр серая» R обсязі 37 млн гривень. За 
звітними даними Державної казначейської С:lужби за 9 місяців поточного року з 
державного бюджету зазначені кошти перераховано у повному обсязі, а касові 
видатки місцевих бюджетів проведено у сумі 34,3 М:ІН грн (або 92,7 %). 

Відповідно до Порядку та умов надання у 2013 роиі субвенції з 

держаВНОI'О бюджеry міському бюджету м. Киева на забезпечення 

функціонування Київської ~liCЬKOЇ клінічної лікарні «Київський міський центр 

серця». затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2012 р. 
NS! 207, зазначені кошти СПРЯМОВУЮТЬСЯ на придбання медикаментів та 

витратних матеріалів. 

За поясненням \І1іністерства охорони 
споживання за бюджетною програмою 

здоров'я зменшеНlіЯ видатків 

230111 О «Спеціалізована та 
високоспсціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними 

закладами охорони здоров'ю) у сумі 9.14З,44 тис. гривень, які пропонується 

спрямувати на функціонування Інституту серця, стало можливим за рахунок 

економії коштів у :ІВ 'язку із не введенням в експлуатанію нового корпусу 

Націон3.'1ЬНОЇ дитячої спеllіалізованої лікарні «ОХМАТДИТ), а відтак 

неМОЖ.lивістю залучення додаткової чисе.lьності працівників, оплату праці 

яких враховано у показниках ва 2013 рік. 
1 нформація щопо стану виконання бюджетних прorрам, за ЯКИМИ 

заllропоновано здійснити перерозподіл видатків державного бюджсry. надана 
народним депутатам - Ч:Іенам Комітету. 

В обговоренні питання взяли участь народні дспутати України - члени 

Комітету з ПИТ'НЬ бюджету Гєллєр є.Б., Дубі:!ь 13.0., Преем,н О.С., а також 
заступник Міністра охорони здоров'я України Толстанов О.К. 

Голова піДКО:vlітету з питань видатків державного бюджету Пресман О.С. 

вніс пропозиuію підтримати перерозподі.l видатків державного бюджету, що 

визнаЧСІЮ ПУНКТОМ 1 розпорядження Кабінету Міністрів УкраїllИ під 17.10.2013 
.N"s'! 827-р «Про переРОЗlJоділ деяких видаткІВ дсржавного бюджету, 

rJередбачсних Міністерству охорони здоров'Я на 2013 рік, та внесення змін до 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2013 р. 1\2 76». 

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

Бюджетного кодексу України: 

погодити здійснення перерозподілу видатків споживання у межах 

загального обсягу бюджетних призначень, lІередбачених Міністерству охорони 
здоров'я на 2013 рік у зага..'1Ьf!ОМУ фонді державного бюджету, на суму 

9.143,44 тис. ll1ивень шляхом зменшення обсяry таких видатків за 
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програмою 2301110 «Спеціалізована та високоспеціалізована медична 

допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров'я» 

(з них на оплату праці - 4.886,58 тис. гривень) та відповідно збільшення їх 
обсягу за програмою 2301170 «Діагностика і лікування захворювань із 

впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у закладах 

охорони здоров'я науково-дослідних установ та вищих навчальних медичних 

закладах Міністерства охорони здоров'я України» (з них на оплату праці -
4.886,58 тис. гривень, оплату комунальних послуг та енергоносіїв 
1.272,9 тис. гривень), що визначено пунктом 1 розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 17.10.2013 р. Х!! 827-р «Про перерозподіл деяких видатків 
державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров'я на 2013 рік, 
та внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 лютого 
2013 р. Х!! 76». 

Голосували: «за» - 32, «проти» - 1, «утримались» - О. 

2.4. СЛУХАЛИ: 
Інформацію першого заступника Голови Державного космічного 

агентства України Бауліна С.О. про погодження перерозподілу видатків 

державного бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень, 

передбачених у 2013 році Державному космічному агентству у загальному 

фонді державного бюджету. 

Відмітили: 

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету над1Ишло 

звернення Державного космічного агентства України від 05.09.2013 Х!! 4999/08-
2/13 щодо погодження перерозподілу видатків державного бюджету згідно із 
пунктом 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 Х!! 651-р 

«Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених 

Державному космічному агентству на 2013 piK»~ 
Комітетом погодження перерозподілу видатків державного бюджету за 

бюджетними програмами в межах загального обсягу бюджетних призначень 

головного розпорядника коштів державного бюджету здійснюється відповідно 

до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України. Згідно із 

зазначеною вимогою Бюджетного кодексу України перерозподіл видатків 

державного бюджету здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України, 

погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. Такий 

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

Пунктом 1 розпорядження Уряду від 28.08.2013 Х!! 651-р встановлено 

здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених 

Державному космічному агентству на 2013 рік у загальному фонді державного 
бюджету, перерозподіл видатків розвитку шляхом: 

- зменшення їх обсягу за програмою 6381130 «Виконання боргових 
зобов'язань за кредитами, залученими під державні гарантії для реалізації 
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проектів «Циклон-4» та «Створення Національної супутникової системи 

зв'язку» на 206250 тис. гривень; 
- збільшення Їх обсягу за програмами: 
6381050 «У правління та випробування космічних засобів» на 

5500 тис. гривень; 
6381120 «Утилізація твердого ракетного палива» на 183300 тис. гривень; 
6381150 «Підготовка виробництва та створення промислових 

потужностей для утилізації звичайних видів боєприпасів, непридатних для 

подальшого використання та зберігання» на 15950 тис. гривень; 
- встановлення видатків розвитку за програмою 6381030 «Надання 

позашкільної освіти Національним центром аерокосмічної освіти молоді 

України» в сумі 1500 тис. гривень. 
Міністерству фінансів доручено після погодження зазначеного 

перерозподілу видатків забезпечити внесення відповідних змін до розпису 

державного бюджету. 

В обrрунтуванні щодо запропонованого 

державного бюджету, наведеному у матеріалах 

перерозподілу видатків 

Державного космічного 

агентства, зокрема зазначається, що перерозподіл зазначених коштів дозволить 

здійснити бюджетне забезпечення утилізації твердого ракетного палива та 
утилізацію звичайних видів боєприпасів у обсягах, визначених відповідними 
програмними документами, здійснити підготовку наземної інфраструктури для 

розміщення наземної станції управління супутником «Либідь» (планується 
запустити в грудні 2013 року) та забезпечити теплопостачання у зимовий 

період в приміщеннях Національного центру аерокосмічної освіти молоді 

(будівництво, придбання обладнання та введення в експлуатацію автономних 
теплогенераторів ). 

У зв'язку із перенесенням першої дати погашення основної суми кредиту з 
2013 року на 2014 рік за кредитним договором від 15.12.209 між державним 
підприємством «Укркосмос» та Канадською Експертною Агенцією виникла 
економія бюджетних коштів за бюджетною програмою 6381130 «Виконання 
боргових зобов'язань за кредитами, залученими під державні гарантії для 

реалізації проектів «Циклон-4» та «Створення Національної супутникової 
системи зв'язку». 

Інформація про виконання бюджетних програм, за якими пропонується 
ЗДlИснення перерозподілу бюджетних призначень, надана народним 

депутатам - членам Комітету. 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати України - члени 

Комітету з питань бюджету Гєллєр Є.Б., Путілов А.С., Чорноволенко О.В., 

Мартовицький А.В., Калетник О.М., Пресман О.с., а також перший заступник 

Голови Державного космічного агентства України Баулін С.О. 

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

визначено пунктом 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 
N!! 651-р. 
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УХRЛ_1ИЛИ: 

За наслідками РОЗГ';ІЯДУ та керуючись ВИ~fOгами частини восьмої статті 23 
Бюджетного кодексу України: 

ПОГОДИТИ перерозподіл видатків розвитку в межах 3а!"ЮIЬНОГО оБСЯI)' 

бюджетних ПРИ1l1ачень, передбачених у 2013 році Державному космічному 

areHTCTBY в загалыІмуу фонді дсржавнОІ'О бюджету, що визначено ПУНКТОМ І 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 К.651-р 
«Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених 

Державному космічному агентству на 2013 рію>, Ш;JЯХОМ: 
- зменшення Їх обсягу :ш програмою 6381130 «Виконання БОРІ'ОНИХ 

зобов'язань за кредитами, залученими під державні гарантії ДJlЯ реа..JIі3а!~ії 

проектів «І~иклон-4» та «Створення Національної СУіІУГІІИКОВОЇ системи 

зв'язку» на 206250 ТИС. 'l1ивень; 
- збіЛІ,ІІІСННЯ Їх обсЯІУ :~a програмами: 

6381050 «УIlравління та випробування космічних засобів» на 

5500 тис. гривень; 
6381120 «Утилізація тверлого ракстного палива» на 183300 тис. гривень; 
6381150 «І lідготовка виробництва та створення промислових 

потужностей Д.1Я утилізації звичайних видів босприпасів, неприлатних Д.1Я 

подальшоr'О використання та зберігання» ва 15950 тис. гривсш.; 
- встановлення видатків розвитку за програмою БЗ81030 «Надання 

позашкільної освіти Національним центром aepoKoCMit.tHOЇ освіти молоді 

України}} в сумі 1500 тис. гривснь. 

ГОJIОСУП3ЛИ: юю> - ЗІ, «ІІРОТИ)} - О, «утримались» - 2. 

2.5. СЛУХАЛИ: 
Інформацію директора фінансового Департа~lенту Міністерства 

регіонального розвитку. будівництва та житлово-комунального ('осподарства 

України Касіяника А.В. про погоджсння перерозподілу деяких видатків та 
надання кредит1В з державного бюджсту, ІІередбачених Міністерству 

реl'іонального розвитку, будівництва та житлово-комунального ГОСІІодарства на 

2013 рік. 

8ідміТИ':JIІ: 

ЛО KOMiTery Верховної Ради України з питань бюджету ІІадійшли 

звернення Міністерства регіонального розвитку, будіПНИІпва та житлово

комунального господарства від 31.10.2013 N,7/7-17131 та від 04.1 1.2013 
N2717-17353 ІІЮДО погодження перерозподілу деяких видатків та надання 
крсдитів з державного бюджету, нсредбачених Міністерству регіОНЗJIЬНОI"О 

розвитку, буліВНИllтва та житлово-комуна.1ЬНОГО ГОСlIодарства, відповідно ЛО 

IlУНКТУ І РОЗllорядження Кабінету Міністрів України від 23.10.2013 Х2841-р 
«І Іро перерозподіл деяких видатків та надання кр~дитів з державного бюджету, 

Ilередбачених Міністерству рсгіОНЗJlьноr'О розвитку, будіВНИЦ1ва та житлово

комуналы�oп)) господарства на 2013 рік», 
Комітетом погодження перерозподілу видатків і надання кредитів 3 

державного бюджету за бюджеl1JИМИ IJрограмами в ~{ежах загалhНОГО обсягу 
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бюджетних призначень I'О:ІОвного розпорядника коштів державного бюджету 
здійснюється відвовідно до tl3СТИНИ BOCЬ~1OЇ статті 23 Бюджетного кодексу 
У країни. Згідно із зазначеною вимогою hюджетного кодексу У країни 

перерозподіл видатків і надання кредитів з державного бюджсту здійснюсться 

за рішенням Кабінету Міністрів України, погодженим з Комітстом Верховної 

Ради України з питань бюджету. Такий порядок затверджсно постановою 

Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 N, 18 (зі змінами від 21.03.2012 р. 
-",217). 

Пунктом зазначеного вище розпорядження Уряду встановлено 

здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених 

Міністсрству регіонального розвитку. будівництва та житлово-комуна..1ЬfIOГО 

господарства Ііа 2013 рІК У загальному фонді державного бюджету. 

нерерозподіл видатків та надання кредитів з державного бюджету Ш:!ЯХОМ: 

1) зменшення обсягу видатків СllOживання за програмами: 
2751380 (llaCTKoBa компенсація відсоткової ставки кредитів комеРllійних 

банків МО.10ДИМ сім'я~ та одиноким молодим громадянам ІІа будівництво 

(реконструкцію) та придбання житла» на 17 ООО тис. гривень; 
2751470 «Здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезrlсчення 

ДОСТУПНИ~ житлом громадян, які потрсбують поліпшення житлових умов» 

на 35 618,866 тис. гривень; 
2) збільшення обсягу надання кредитів з державного бюджету за 

програмами: 

2751390 «lIадання пільгового довгострокового державного кредиту 

МОЛОДИ~l сім'ям та одиноким МО.10ДИМ громадянам на будівництво 

(реконструкцію) та придбавня ЖИТЛЮ) на 17 ООО тис. гривень; 
2751430 «ДержаВllе пільгове кредитування індивідуальних сільських 

забудовників на будівництво (реконструкцію) та придбання житл3») 

на 35 б 18,866 тис. 'l'ивень. 
Міністерству фінансів доручено після lІогодження зазначеного 

перерозподі.1У видатків та надання кредиті в з державного бюджету забезпс'шти 

внесення відповідних змін до розпису держаВНОI-О бюджету. 

у поясненнях та розрахунках щодо здійснення такого Ilерсрозподілу 

видатків та надання кредитів з державного бюджету, наведених у матеріа.1ах 

Міністерства регіОНЗJIЬНOl-О розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства, :юкрема відмічається IlрО иаСТУllне. 

Запропоноване змеШl1ення обсягу бюджетних призначень за бюджетною 

програмою 2751470 «Здешевлення вартості іпотечних кредитів для 

забезнечення ДОСТУПІІИМ житлом 11юмадян, які IlОтребують поліпшення 
житлових умов}) обгрунтовується зменшенням проти плану кількості фактично 

УЮlадених у 2013 роні договорів про надання часткової компенсації процентів 
за і ПОТС'IНИМИ кредитами_ Водночас, кошти в обсязі 35618,866 тис_ грН. 
передбачається спрямувати на бюджетну програму «Державне пільгове 
кредитування індивідуальних сіЛl,СЬКИХ забудовникію), за якою протягом 

4 років не передбачалися бюджетні асигнування за зага..'ІЬНИ~ фондом 

державного бюджету. 
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Довідково слід зазначити, що з урахуванням прийнятих на даний час 

Кабінетом Міністрів України рішень щодо перерозподілу витрат державного 

бюджету уточнений річний план за бюджетною програмою 2751470 
«Здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом 

громадян, які потребують поліпшення житлових умов» зменшено і становитиме 

65000 тис. гривень (згідно з частиною другою статті 55 Бюджетного кодексу 
України видатки загального фонду державного бюджету на компенсацію 

процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за 

кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи 

придбання житла визначено захищеними видатками). 

Зазначений обсяг коштів, за поясненням Мінрегіону, відповідає потребі з 

реалізації програм іпотечного житлового кредитування, зважаючи на фактичну 

кількість укладених договорів. 

Зниження розміру облікової ставки Національного банку України (з 7,5 
до 6,5 відсотків) та кількості укладених договорів часткової компенсації 

відсоткової ставки кредитів комерційних банків (з 7970 до 6393) дозволяє 
зменшити обсяг коштів, необхідних для реалізації заходів за бюджетною 

програмою 275 І 380 «Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів 

комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на 

будівництво (реконструкцію) та придбання житла». 

У зв'язку із цим, пропонується спрямувати вивільнений ресурс в обсязі 

17000 тис. грн на надання пільгових довгострокових державних кредитів 

молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво 

(реконструкцію) та придбання житла. 

Інформація щодо виконання бюджетних програм, перерозподіл видатків 

та надання кредитів з державного бюджету за якими запропоновано здійснити 

перерозподіл видатків та надання кредитів з державного бюджету, надана 

народним депутатам - членам Комітету. 

За оперативною інформацією, наданою в робочому порядку Державною 

казначейською службою, станом на 01.11.2013 року касове виконання 

становить: 

за бюджетною програмою 2751380 «Часткона компенсація відсоткової 
ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим 
громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла» 

38752,6 тис. гривень; 
за бюджетною програмою 2751470 «Здешевлення вартості іпотечних 

кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов» - 39512,1 тис. гривень. 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати України - члени 
Комітету з питань бюджету Гєллєр Є.Б., Заболотний Г.М., Різаненко П.О., 
Дубневич Я.В., Калетник О.М., Чорноволенко О.В., Пресман о.с., а також 
директор фінансового Департаменту Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України Касіяник А.В. 

Голова підкомітету з питань видатків Пресман О.М. вніс пропозицію 
підтримати перерозподіл видатків та надання кредитів з державного бюджету, 
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встановлений пунктом 

від 23.10.2013 И!!841-р. 

УХВАЛИЛИ: 

розпорядження Кабінету Міністрів України 

Керуючись вимогами частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу 

України: 

погодити у межах загального обсягу бюджетних призначень, 

передбачених Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово

комунального господарства на 2013 рік у загальному фонді державного 

бюджету, перерозподіл видатків та надання кредитів з державного бюджету, що 

визначено пунктом 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.10.2013 
И!! 841-р, а саме: 

І) зменшення обсягу видатків споживання за бюджетними програмами: 

2751380 «Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних 
банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво 

(реконструкцію) та придбання житла» на 17000 тис. гривень; 
2751470 «Здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення 

доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов» на 

35618,866 тис. гривень; 
2) збільшення обсягу надання кредитів з державного бюджету за 

бюджетними програмами: 

2751390 «Надання пільгового довгострокового державного кредиту 

молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво 

(реконструкцію) та придбання житла» на 17000 тис. гривень; 
2751430 «Державне пільгове кредитування індивідуальних сільських 

забудовників на будівництво (реконструкцію) та придбання житла» 
на 35618,866 тис. гривень. 

Голосували: «за» - 29, «проти» - 1, «утримались» - 3. 

2.6. СЛУХАЛИ: 
Інформацію директора фінансового Департаменту Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України Касіяника А.В. про погодження перерозподілу деяких видатків 
державного бюджету, передбачених Міністерству регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства У країни на 2013 рік. 

Відмітили: 

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету надійшло 
звернення Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово

комунального господарства від 23.10.2013 за N!! 7/19-16710 щодо погодження 
перерозподілу бюджетних призначень Мінрегіону відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України від 26.09.2013 И!! 743 «Про перерозподіл деяких 
видатків державного бюджету, передбачених Міністерству регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства на 2013 рік, та 
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 р. 
N!! 165». 
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Перерозподіл видатків державного бюджету за бюджетними програ~ами 

в межах загального обсягу бюджетних ПРИЗiJаgеllЬ головного розпорядника 

коштів державного бюджету здійснюється на підставі частини восьмої стагті 23 
Бюджетного кодексу України за рішенням Кабінету Міністрів України, 

І101'одженим з Комітетом Верховної Ради Укра'іни з питань бюджету (1І0РЯДОК 

передачі бюджетних призначень, Ilсрерозподілу видатків і надання кредитів з 

бюджету затверджено постановою Уряду від 12.01.2011 року N, 18 із змінами). 
Згідно з I1У"КТОМ 1 [юста нови Уряду від 26.09.2013 N,743 встановлено 

здійснити у межах загального обсягу бюджетних призна'IСНЬ, персдбачених у 
2013 році Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово

комунального ГОСllодарства у загальному фонді державно['О бюджету, 

перерозподіл видатків Ш.1ЯХОМ: 

зменшення обсягу видатків споживання за програмою 2751470 
«Здешевлення вартості іпотечних кредитів ДЛЯ забезпечення ДОСТУIlНИМ житлом 

громадяН, які потребують IlОЛlllшення житлових умов» на 

49381,134 тис. "ри"еIlЬ; 
передбачення видатків розвитку у сумі 46469,334 тис. ГРИRеllЬ та 

видатків СlIоживання 2911,8 тис. гривень за ІІапрямом фінансування 

програм- пере~ожців ПсеукраїIІСЬКОГО конкурсу проектів та програм розвитку 

місцевого самоврядування. 

Поряд з тим, відповідно до пункту 2 за.1начсної постанови внесені зміни 
до постанови Кабінету Міністрів України нід 28.02.2011 р. N,165 «Про 

затвердження Порядку та умов надання у 2012 році субвенції з державнОІ'О 
бюджету місцевим бюджетам на фінансування програм-переможнів 

Всеукраїнського конкурсу проекТІВ та програм розвитку місцевО! о 
самоврядуванню), згідно з якими: 

-- продовжено дію зазначених Порядку та умов на 2013 рік; 
- проведено розподіл між бюджетами адміністративно територіальних 

одиниць: 

у додатку І ДО Порядку та умов - обсЯІ}' субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджеТЗ\1 на фінансування у 2013 році ПРOfрам-нереможців 
Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого 

самоврядування обсягом 45 ООО тис. гривень (з них видатки споживання -
2911,8 тис. гривень та видатки розвитку - 42088,2 тис. гривень); 

у додатку 2 до lIорядку та умов - бюджетної кредиторської 

заборгованості, зареєстрованої органами Казначейства як фінансові 
зобов'язання станом на І січня 2013 р., за бюджетною програмою «Субвенція з 
державного бюджету місцевим бюджетам на фінансува!IНЯ програм -
переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого 

саYlоврядування» обсягом 4 381,134 тис. гривень (за видатками розвитку). 
При здійсненні такого перерозподілу видатків не взято до уваги, що: 

- згідно із стаїГею 55 Бюджетного кодексу видатки на компенсацію 
процентів, сплачуваних банкам та/або інши~ фінансовим установам за 

кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи 

придбання житла, є захищеними видатками держаВfюr'О бюджету, обсяг яких не 
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може змінюватися ГIРИ здійсненні скорочення затверджених бюджетних 

призначень; 

- за вимогами частини другої статті 23 та пункту 6 частини першої 
етапі 40 Бюджстного кодексу УкраїIІИ бюджетні призначення (зокрема, в 

частині міжбюджетних трансфертів) встаНОВ.1ЮЮТЬСЯ законом про державний 

бюджет, а Законом України «Вро Державний бюджет України ІІа 2013 рік» не 
передбачено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на 

фінансування nрограм-переможuів Всеукраїнського конкурсу проектів та 

програм розвитку місцевого самоврядування (відповідно порядок та умови 

надання такої субвенції місцевим бюджста.", затверджуються Урядом у разі їі 
встановлення uим Законом). 

Крім того, У пункті І цієї настанови вказано лише напрям використання 

коштів, а не конкретну бюджетну програму, на яку передбачаються кошти 

згідно із перерозподілом видатків, а пунктом 2 цієї постанови внесені зміни до 
постанови Уряду від 28.02.2013 p . .N!! 165, згідно з яким такі кошти є субвеllнією 
місцевим бюджетам на фінансування програ~-переМОЖllів Всеукраїнського 

конкурсу проектів та Гlрограм розвитку місцевого самоврядування та 

ро:шоділсні між місцевими бюджетами. 

ІЗ обl'рунтуванні щодо здійснення переРОЗl10ділу, доданому до листа 

Мінрегіону. зокрема зазначається, що спрямуваШIЯ коштів на виконання 
програм - переможців Всеукраїнськor"о конкурсу проектів та програм розвитку 

місцевого самоврядування стало можливим завдяки вишуканню внутрішніх 

ресурсів, оскі.1ЬКИ кошти за бюджетною програмою 2751470 до завершення 
бюджетного періоду не будуть використані. 

Довідково: згідно із звітом Казначейства за січень-вересень 2013 року 
видатки за бюджетною програ~ю 2751470 «Здешевлення вартості іпотечних 
кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують 

І101lіГ1шення житлових умов» становили 33,8 МJlН flJивень, або 23,4 % плану на 
цей період та 22,5 % уточненого річного плану асигнувань (150 млн гривень). 

В обговоренні взяли участь народні деПУl"ЗТИ України-члени Комітету з 
питань бюджету 1'<:JlЛСР СБ., Чорноволенко О.В., Прсеман О.С, Дубневи', Я.В., 

Канівець ОЛ., Різаненко І 1.0., Калетник О.М., Буряк СВ., Путілов А.с., 

ПаВJlОВ К.lО., а також директор фінансового Департаменту Міністерства 

регіонального ро:шитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України КасіЯIlИК А.В. 

І"олова підкомітету з питань місцевих бюджетів Павлов к.ю. вніс 

пропозицію підтримати перерозподіл видатків державного бюджету, шо 

визначено постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2013 NQ 743 
«І Іро перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених 

Міністерству регіона..1ЬНОГО розвитку, будівниuтва та житлово-комуна.1ЬНОI·О 

господарства на 2013 рік, та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 28 лютого 2011 р. N, 165». 
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УХI!А~ІИЛИ: 

За наслідка\llll рОЗГ.1ЯДУ та КСРУЮ'IИСЬ вимогами частини восьмої статті 23 
Бюджетного КОЛ,ексу України: 

[ІОІ'ОДИТИ здійснення переРОЗllоділу видатків в межах заГaJIЬНО['О обсягу 

бюджетних призначень, передбачених Міністерству реІ'іонаJlЬНОГО розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства на 2013 рік У загалЕ.НОМУ 
фонді державного бюджету, шляхом зменшення обсягу видатків споживання за 

програмою 2751470 «Здешевлення вартості іпотечних кредитів для 

забезпечення доступним ЖИТЛОМ громадяН, які lІотр~бують IJоліпшення 

житлових умов» на 49381,134 тис. гривень та передбачення видатків розвитку 
у сумі 46469,334 тис. гривеНh і видатків споживання . 2911,8 ТИС. гривень :ш 
наIJРЯ~ОМ фінансування ІІрогра:-.1-пере~южнів Всеукраїнського конкурсу 

проектів та програм розвитку місцевого самоврялування, що визначено 

постановою Кабінсту Міністрів України ВІД 26.09.2013 N!! 743 
«ІІро I1среро:шоділ деяких видатків лсржавного бюджету, передбачених 

Міністерству регіОНЗJlЬНОГО розвитку, будівництва та жит;юво-комуна.льного 

господарства на 2013 рік, та внесення змін до постанови Кабінету ~liHiCTpiB 
України від 28 ЛЮТОІ'О 2011 р. N!~ 165». 

ГО.l0сувади: ЮЗ» - 29, «llрОТЮ) - І, «утримались}) - 3. 

2.7. СЛУХА"lИ: 
Інформацію керівника апарату Верховного Суд:у України Кучерини 1.1. 

про ІlОгоджеНIІЯ передачі бюджетних призначень та перерозподілу вилатків 

держаВНОІ'О бюджету за окрсми~1И бюджетними ПРОJl)а\llами, передбаченими 

Міністерству фінансів України на 2013 рік. 

Від.'иітили: 

До Комітету Верховної Ради України 3 ІІитань бюджету наДlИllLlO 

звернеllllЯ lЗеРХОВIІОГО Суду України від 18.10.2013 N,25-2342/0/8-13 щодо 
погодження передачі бюджетних призначень та перерозподілу видатків 

державного бюджету за окре~ш:-.1И бюджетни.'\-ш IlрОJl)амами відповідно ;ю 

пунктів 1,2 РОЗllорядження Кабінету МіпіСІріu У країни від 26.09.2013 NQ 756-р 
«І Іро перерозполі.l деяких видатків державного бюджету, передбачених 

Міністерству фінансів на 2013 рік, та внссення змін до розпорядження КабіНСІУ 
Міністрів України від 11 ЛЮТОГО 2013 р. N~ 76), 

Комітетом погодження передачі бюджетних призначеНІ) та rrсреРО:ШQділ 

видатків державного бюджету між бюджетними програмами здійснюється 

відповідно до частин шостої та восьмої СТЗ1ті 23 Бюджетного кодексу України. 
Згідно із зазначеною ВИМОГОЮ Бюджетного кодексу України передача 

бюджеТIІИХ J1ризна'lСНЬ та IlСРСРОЗIlоді.l видатків державного бюджету 

здійсшосться за рішенням Кабінету .:v1.iHicтpiB України, 1І0годженим з 

Комітетом Верховної Ради України з l1иташ) бюджету. Такий порядок 

затверджено постановою Кабінету YlініС1рів України від 12.01.2011 N218 
(зі змінами від 21.03.2012 N2 217). 

ІІунктом 1 вишезазнаtІСНОГО розпоряд.ження Уряду І1РОIIОНУЄТЬСЯ 

здійснити у межах загального обсягу бюджетних :Іризначень, передбачених 
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Міністерству фінансів на 2013 рік У загальному фонді державного бюджету (зага.lьнодержавні витрати), перерозподіл видатків у сумі 3623,6 тис. гривень шляхом зменшення обсяry видатків споживання за програмою 3511590 «Обслуговування та погашення зобов'язань за залученими коштами під державні гарантїI для ЗДJИснення капітальних видатКІВ розпорядниками бюджетних коштів» та збі.lьшення обсягу видатків розвитку за програмою 35 J І 090 «Державні капітальні видатки, що РО'JПоділяються Кабінетом Міністрів України, R тому [шелі будівництво сучасного лікувальнодіагностичного комп.lексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит», реконструкція і РО:НlІирення Національного інституту раку, будівництво спортивних споруд з штучним :ІЬОДОМ, придбання медичного автотраНСПОР1У та медичного обладнання, підтримка реформування системи охорони здоров'я». 

Довідково: за підсумками сі [ІНя-вересня поточного року за даними звітності Казна'Jейства за програ.\10Ю 351 J 590 видатки не проводилися, річний план із урахуванням КОрИlування відповідно до Закону України віл 08. і 0.20 і 3 H~ 625~ УіІ, урядових рішснь (включаючи розпорядження Кабінс1)' Міністрів України від 26.09.2013 К9. 756-р) та погоджених законодавчих пропозицій становитиме 6 і 44,2 тис. гривень. 
Пунктом 2 даного розпорядження Кабінеry Міністрів України пропонується шляхом внесення змін до розпорядження Кабінету :\.1іністрів України від 11.02.2013 И,76-р «Деякі питання використання у 2013 ро"і державних капітальних видатків» (із змjнами) передати бюджетні призначення, передбачені у 2013 році Міністерству фінансів у загально ..... у фонді державного бюджету (загальнодержавні витрати) в межах видатків розвитку за І1рDr'рамою 351 J 090 «державні капітальні видатки, що розподіляються Кабінстом Міністрів України, в тому чис:ri будівництво сучасного лікувзльнодіагностичного КОМП:Іексу націон3.1ыІїЇ дитячої спеllіалізованої лікарні «Охматдип>, реконструкція і розширення Національного інституту раку, будівництво спортивних споруд з l1ПУЧНИМ льодом, придбання медичного автотранспорту та медичного обладнання, підтримка реформування системи OXOPOНl1 здоров'я», у сумі 3623,6 тис. гривень Верховному Суду Укра·іни для зміцнення його матеріально-техні·fНОЇ бази (за поясненням Суду для проведення реставраційних та ремонтних робіт на адміністративних будинках NQ 4 та N~ 4а 1]0 вул. n. Орлика, а також часткове UIІОВ;Іення побутової та орггехн;ки). 

ПУНКТОМ З розпорядження Кабінету М;ністр;в України від 26.09.2013 NQ 756-р Міністерсгву фінавсів доручено Jlісля погоджеНIІЯ зазначеної передачі бюлжетних призначень забезпечити відкриття у разі Ilотреби нових бюджетних програм та внесення відповідних змін до розпису державного бюджету. Необх;дно зазначити, ЩО у 2013 році для Верховноl"O СУДУ України ВИДатки розвитку за загальним фондом державного бюджету не передбачені. 
В обговоренні ВЗЯ.1И участь народні деllутати України-члени Комітету з питань бюлжету ГЄIlЛСР є.Б., Прес"ан о.с., Різаненко П.О., елюз тя, а також керівник апарату Верховного Суду України Кучеринз 1.1. 
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І'олова підкомітету з питань видатків державнО! о бюджету ГІресман О.С. 

вніс !lРОПОЗИLlію tJідтримати перерозподіл видатків державного бюджету та 

передачу бюджетних IІризначень, що визначено пунктами І і 2 ро:шорядження 
Кабінету Міністрів України від 26.09.2013 N, 756-р. 

УХВАЛИЛИ: 

За наслідками розгляду та ксруючись вимогами частин шостої восьмої 

статті 23 Бюджетного кодексу України: 
І. Погодити перерозподіл видатків у межах загального обсЯlУ бюджетних 

признаЧСllЬ, передбачених Міністерству фінансів на 2013 рік у зага...'ІЬНОМУ 

фонді державного бюджету (загальнодержавні витрати) у СУ!\.1і 

3623,6 тис. гривень, 1.lUІЯХОМ зменшення обсягу видатків споживання за 
програмою 3511590 «ОБСЛУІ'овування та ІІогашення зобов'язань за за:lученими 
кошта.v/И піл державні гараНТII дая :Щ1Иснення капітальних видатків 

розпорядниками бюджетних коштів» та :Jбілы1lнняя обсяry видатків розвитку за 
програмою 3511090 «Державні капітальні видатки, що РОЗl10діJІЯЮТЬСЯ 

Кабінетом ~iHicтpiB України, в тому числі будіВНИIІТВО сучаСНОІ'О лікувально

діаГНОСТИЧІ({}I'О комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні 

«ОхматдиТ», реконструкція і розширення Національного інституту раку, 
будівниuтво СПОРТИВНИХ споруд з ШТУЧНИМ льодом, придбання медичного 

автотранспорту та медичного обладнання, підтримка реформування системи 

охорони здоров'я», що визначено ПУНКТОМ 1 розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 26.09.2013 N, 756-р. 

2. Погодити передачу бюджетних ПРИЗНЗ4ень, передбачених у 201З році 
Міністерству фінансів у зю'альному фонді державного бюджету 

(загальнодержавні витрати) n межах видатків розвитку за програмою 3511090 
«Державні капіташ.ні видатки, що розподіляються Кабінетом Міністрів 
України, в тому числі будівництво сучасного лікувально-діагности'пюго 

КОМllлексу Національної дитячої спеніа.лізованої лікарні «Охматдип), 

реконструкція і РО:Jширення Національного інституту раку, будівництво 
спортивних споруд з штучним льодом, придбання медичного автотранспорту та 

меди({ного об.1ЗДНЗНIІЯ, підтримка реформування системи охорони здоров'я», 

у сумі 3623,6 тис. ''Ривень Верховному Суду Українн, що визначено пунктом 2 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.09.2013 N,756-p. 

ГО~'10суваЛII: юа» - 27, «протю) - З, «утримались» - 3. 

2.8. СЛУХАЛИ: 
Інформацію заступника Голови Державної судової aдMiHicrpauiї України 

Холоднюка З.В. про погодження перерозподі;IУ деяких видатків державного 

бюджету, IJередбачених Державній судовій адміністрації на 2013 рік. 

ВідміТИЛIІ: 

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету надійшло 
звернення Державної судової аДМlil1страцїі України від 21.10.2013 
N!:! 11-5706/13 щодо погодження перерозподілу деяких видатків державного 
бюджету, передбачених Державній судовій адміністрації, відповідно ДО 
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пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України оід 09.10.2013 х.788-р 
«Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, Ilередбачених 

Державній судовій адміністраиії на 2013 рію), 
Комітетом погодження перерозподілу видатків державного бюджету за 

бюджепlИ~1И програма\fИ в межах заrапыІгоo 06сЯfУ бюджетних 11ри:шзчень 

головного розпорядника коштів державного бюджету здійснюсться відповідно 

до частини восьмої етапі 23 Бюджетного кодексу України. Згідно із 

зазначеною вимогою Бюджетного кодексу України перерозподіл видатків 

державного бюджету здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України, 
погодженим з Комітетом Верховної Ради України з Пl1тань бюджету. Такий 

ПОРЯДОК затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 
N. 18 (зі змінами оід 21.03.2012 р. Х. 217). 

Пунктом І зазначенОІ'О вище розпорядження Уряду встановлено 

здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених 

Державній судовій адміністрації на 2013 рік. перерозподіл видатків споживання 
та видатків розвитку державного бюджету за загальним і спеціальним фондами 

Ш.1ЯХОМ: 

І) зменшення обсЯlУ видатків споживання та вставовлення видатків 

розвитку за загальним фондом за програмами: 

0501030 "Здійснення правосуддя аllеляційними загальними судами" 

на 635 тис. гривень; 
050 І 040 "Здійснення правосуддя місцевими загальними судами" 

на 800 тис. гривень; 
2) зменшення обсягу видатків споживання за спеціальним фОНДОМ за 

програмами: 

0501010 "Організаційне забезпечення діяльності судів та установ судової 
системи" на 1700 тис. гривень; 

0501030 '·ЗдіЙснення правосуддя апеляційними загальними судами" 

на 41 6,7 тис. гривень; 
0501040 "ЗдіЙСllення правосу.lUl.Я місцевими загальними судами" 

на 3208,2 тис. гривень; 
0501160 "ЗдіЙСllеllllЯ правосу.lUl.Я апеляційними апміністративними 

судами" на 5400 тис. гривень; 
0501170 "Здійснення правосуддя місцевими адміністративними судами" 

на 746 тис. гривень; 
3) зменшення обсягу видатків розвитку за спеціа.1ЬНIfМ фондом за 

програмами: 

0501010 "Оr['аніза[tiйне забезпечення діяльності судів та установ судової 
системи" на 481 О тис. гривень; 

0501160 "Здійснення правосуддя апеляційними адміністративними 

судами" на 451,3 тис. гривень; 
4) збільшення обсягу Аидаткїв споживання за спсціаJll.ним фондом за 

програмою 0501020 "Здійснення правосуддя місцевими господарськими 

судами" на 740 тис. гривень; 
5) збільшення обсягу видатків розвитку за спеціальним фондом за 

програмами: 
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050 І 020 "Здійснення правосуддя місцевими господарськими СУJtaми" 

на 1492,4 тис. гривень; 
0501030 "ЗдійСНсtIНЯ правосуддя апеляuійними загальними судами" 

на 1712,7 тис. гривень; 
0501040 "Здійснення правосуддя міспевими загальними судами" 

ва 5363,2 тис. гривень; 
0501170 "Здійснення правосуддя місцевими адміНІстративними судами" 

на 7423,9 тис. l'Ривевь. 
Міністерству фінансів доручено після погодження зазначеного 

перерозподілу видатків внеС1И відповідні зміни до розпису дсржавнш"о 
бюджету. 

У поясненні щодо здійснення такого перерозподілу видатків держаВlЮ["() 
бюджету, навсдено:'\llу у листі Державної судової адмініСlрації, зокрс~ta 

відмічається, що запропонований Ilсреро"зподіл дозволить частково виріш~пи 

першочергові потреби із забезпечення судів Н3..,1ежними приміщеннями, 

створення умов для виконання Перехідних положень Кримінального 
процеСУ3.1ЬНОГО кодсксу України в частині обладнання залів судових засідань, 

у тому числі ДЛЯ здійснення дистанційного судового провадження н режимі 

відеоконфереtlції. Крім того, супровідні матеріали містять інформацію щодо 

перерозподілу відповідних бюджетних асигнувань між установами судової 

влади. 

Одночасно, необхідно зазначити, що пунктом 4.1 Розділу УІ «Прикінцеві 
та переХІДні положенню) Бюджетного кодексу України установлено, що 

перерозподіл видатків між місцевими та/або апеляційними су да.\1 и за різними 
бюджетними llрOl")Jамами у межах Загального обсягу бюджетних призначень 

Державної судової адміністрації України здійснюється ДержанtlOЮ судовою 

адміністрацією України за погодженням з uентральним 0prdHOM виконавчої 

влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, після 

проведення перерозподілу видатків державного бюджету відповідно до частини 

восьмої СТЗ1ті 23 цього Кодексу. 

В обговоренні взяли участь народні депутати України· члени Комітету з 

питань бюджету Гсллєр є.к, Чорноволенко О.В., І Іресман о.с. 

Голова ІІідкомітету з питань видатків державнОІ"О бюджету Ilресман О.С. 

вніс ПРОl10зиuію підтримати переРОЗlIоділ ВИДа1ків державного бюджету, що 
визначено пунктом 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.10.2013 
Н.788-р. 

УХВАЛИЛИ: 

За fJaслідками розгляду та керуючись ВИМОі"зми частини восьмої етапі 23 
Бюджетного кодексу України: 

погодити перерозподіл видатків державного бюджету за зага..1Е:.НИМ і 

спеціальним фондами у межах загаш.НОI"О обсягу бюджетних призначень, 

передбачених Державній судовій адміністрації на 2013 рік, що визначено 

ПУНКТОМ І РОЗПОРЯдЖеНIІЯ Кабінету Міністрів України від 09.10.2013 И,788-р, 
а саме: 
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1) зменшення обсягу видатків СlJоживання та встаНОВ.1СШIЯ видатків 

розвитку за заГaJJЬШ1.'vI фондом 13 IJрограмами: 

050 І 030 "Здійснення правосумя апеляційними загальними судами" 

на 635 тис, гривень; 
0501040 "Здійснення правосуддя МІсцевими загальними судами" 

на 800 тис, гривень; 
2) З'-1еншсння обсягу видатків СIlоживання за спсціальним фондом за 

програмами: 

0501010 "Організаційне забезпечення діЯЛhності судів та установ судово}' 
системи" на 1700 тис. гривснь; 

0501030 "Здійснення правосуддя апеляційними загальними судами" 
на 4 J 6,7 тис. гривень; 

0501040 "Здійснення ІJравосуддя МІсцевими зага.1ЬНИМИ судами" 

на 3208,2 тис. гривеllЬ; 
0501160 "Здійснення правосуддя апеляційними адміністративними 

судами" на 5400 тис. гривень; 
0501170 "Здійснення правосуддя місцсвими адміністративними судами" 

на 746 тис. гривень; 
3) 3'-1еншення обсяrу видатків розвитку за спеціальним фондом за 

ПРОІрамами: 

0501010 "ОргаtlізаціЙllе забезпечення діяльності судів та установ судової 
системи" на 4&10 тис. гривень; 

0501160 "Здійснення правосуддя апеляційними адміністративними 
судами" нз 451,3 тис. гривень; 

4) збільшення обсягу видатків СІІоживання зз спеціальним фОНДОМ за 

програмою 0501020 "Здійснення правосуддя місцевими господарськими 

судами" на 740 тис. гривень; 
5) збільшення оБСЯІ)' видатків розвитку за спеціальним фОНДОМ за 

програ"1ами: 

0501020 "Здійснення правосудця місцевими господарськими судами" 

на J 492,4 тис. гривеНl,; 
и501030 "Здійснення правосулдя апеляпіЙНИМІІ :Шj'а.:JЬНИМИ судами" 

на 1712,7 тис. гривень; 
050 І 040 "Здійснення правосуддя місцевими загаl1Ь1ШМИ судами" 

на 5363,2 тис, гривень; 
0501170 "Здійснення правосуддя місцевими адміністративними судами" 

на 7423,9 тис, гривень, 

ГолосуваJlИ: «зю)· 27. «проти» - І, «утримапись») - 5. 

2.9. СЛУХАЛИ: 
Інформацію директора Департаменту місцевих бюджетів та інвестицій 

Міністерства фінансів України Кузькіна Є.Ю, про погодження передачі 

Севастопольській місьКІИ держаВІНИ аДМllнстрзнії окремих бюджетних 

призначень, передбачених Міністерству фінансів України на 20] 3 рік. 
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ВідміТИJIІІ: 

До Комітету Всрховної Ради України з питань бюджету надійшли 

звернення Міністерства фінансів У країн и від 3 І. І 0.20 13 JIj, 31-05150-02-2/3 1808 
та СеваСlОПОЛЬСI>КОЇ міської державної адміністрації від 04.11.2013 
N!! 7875108/2-13 IІрО погодження змін щодо передачі бюджетних прнзна'IСНЬ 

згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.10.2013 N!! 830-р 
«Про внесення змін у додаток 2 ДО розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 3 ЛИПНЯ 2013 р. JIi, 472». 

Комітетом погодження передачі бюджетних призначень здійснюється 

відповідно ДО частини шостої cTalїi 23 J)юджеТIiОГО кодексу України. Згідно із 
зазначеною ви~1огою Бюджетного кодексу України передача бюджетних 

ПРИЗНЗ'JСНЬ державного бюджету здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів 
України, погодженим з Комітетом Всрховної Ради Украіни з питаНI> бюджету. 

Такий ПОРЯДОК затверджено lюстаllОВОЮ Кабінету Міністрів України 

від 12.01.2011 JIi, 18 (зі з",інами від 21.03.2012 JIi, 217). 
Вищеза..1наченим розпорядженням Кабінету Міністрів Укра'LНИ ШЛЯХОМ 

внесення змін у додаток 2 до РОЗIlорядження Кабінету Міністрів України 

під 03.07.2013 лrя 472-р «Про перерозподі.l деяких видатків та передачу 

бюджетних призначень, псредбачених у 2013 році Міністерству фінансів» 

(із змінами) УТО'JНюються напрями (об'єкти) передачі бюджетних призначень 

(у межах видатків розвитку) СеваСТОПО.lьськіЙ міській державній адміністрації, 

попередньо l1ереданих Іи за рахунок коштІВ бюджеТlЮЇ програ~ш 3511090 
«Державні капітальні видатки, що розподіляються Кабінетом Міністрів 

України, в тому числі будівництво сучасного лікува.lьно-діагностичного 

комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдип>, 

реконструкція і розширення Національного інституту раку, бу;tівництво 

спортивних споруд з штучним льодом, придбання медичного автотранспорту та 

медичного обладнання, підтримка реформування системи охорони ЗДОРОIJ'я» 

(ilсрерозподіляються видатки державного бюджету між напрямами (об'єктами) 

у сумі 19269,236 тис. гривснь). При цьому, обсяг передачі бюджетних 

признаLJСНЬ за рахунок державних капіТ3..1ЬНИХ видатКІВ 

(26452,09 ТИС. гривень), визначений РОЗllорядженням Кабінету Міністрів 

України від 03.07.2013 JIi, 472-р, не змінюється. 
І10рівня;Іы�аa таб.1ИЦЯ змін, внесених розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 23.10.2013 Х, 830-р до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 03.07.2013 JIi, 472-р надана народним дс"утатам, членам Комітету. 

За інформацією Севастопольської міської державної адміністраllїі 

розпорядженням Уряду від 23.10.2013 lЧ!:! 830-р передбачається спрямуваНIІЯ 

кошТІВ на: 

будіВIІИUТВО об'єкта «Розширення моста біля міського залізничного 

вокзалу, друга черга» та реконструкцію об'єкта «Транспортна розв'язка 

вул. Хрустальова Камишове шосе» у м. Севастополі, що ДОЗВОЛИТЬ 

позбавитися автомобільних заторів у 'Іас пік; 
будівництво об'єктів «Газопровід високого тиску (1,2 МПа) від �l'C-3 дО 

ІТРП на Північній стороні, середнього тиску від ГГРП дО ГГРП-6а 3 перехода" 
Севастопольської бухти» та «Газопостачання с. Фронтове. Газопровід високого 
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тиску 2. категорії і середнього тиску, ГРП»), ШО ДОЗВО:JИть забезпечити 

населення газОМ. 

Довідково: за даними звітності Державної казна'lСЙСЬКОЇ служби за 

січень-вересень пото'lНОІ·О року державні КІОті га.1ыІi видатки СеваСТОПО.1ЬСЬКОЮ 
міськдержадміністрацією за бюджетною програмою 7971800 «Будівництво, 

реконструкція, капіта..1ЬНИЙ ремонт об'єктів соціальної та іншої інфраструктури 

у м. Севастополі» проведено у сумі 2116,0 тис. гривснь (або на 7,1 %) при 
плані на рік (із врахуванням внесених змін) 29568,09 тис. гривень. 

Голова підкомітету з lІитань видатків державного бюджету Прес ман О.С. 

вніс ПРОПОЗИllію підтримати псрерозподіл видатків державного бюджету, що 
визначено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.10.2013 N2830-p 
«Про внесення змін у додаток 2 дО РОЗПОРМЖСІІНЯ Кабінету Міністрів України 
від 3 .1ИПНЯ 2013 р. Н, 472». 

УХВАЛИЛИ: 

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

погодити здійснення в межах загального обсягу видатків розвитку за 

загальним фОНДОМ державного бюджету, передбачених Міністерству фінансів у 

2013 роиі за бюджетною програмою 3511090 «Державні капітальні видатки, що 
РОЗllоді.1ЯЮТЬСЯ Кабінстом Міністрів України. в тому 'lИслі будівниuтво 
сучасного лікувально-діагностичного комплексу J lаціональної дитячої 

спеuіалізованої ЛІкарНІ «Охматдит», реконструкція і розширення 

Національного інституту раку, будівництво спортивних споруд з штучним 

.1ЬОДОМ, придбання медичного автотранспорту та меДИЧНОГО обладнання, 

підтримка реформування системи охорони здоров'я», передачі бюджетних 

ІІризначень Севастопольській міській державній адміністрації з урахуванням 

уточнення напрямів (об'єктів) використання бюджетних коштів віДІІовідно до 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.10.2013 Ко 830-р 

«Про внесення змін у додаток 2 ДО роз[юряджсння Кабінету Міністрів України 
від 3 .1ИПНЯ 2013 р. -", 4 72». 

Голосували: «за» - 29, «протю) - І, «утрима..1ИСЬ) - 3. 

2.10. СЛУХАЛИ: 
Інформацію директора Департаменту місцевих бюджетів та інвестицій 

\1іністерства фінансів України Кузькіна Є.lО. про погодження перерозподілу 

деяких видатків державного бюджету та передачі бюджетних призначень за 

окремими бюджетними програмами, передбаченими Міністерству фінаllсів 

УкраїIІИ на 2013 рік. 

Відмітили: 

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету наДIИШЛИ 

звер"ен"я Міністерства фінансів України від 04.11.2013 N231-05150-02-2/32021 
та Запорізької обласної державної аllміністранії від 05.11.2013 К!:! 08-20/3393 
щодо ПОГО,ажсння перерозподі.,lУ деяких видатків державного бюджету та 

передачі бюджетних призначень за окремими бюджеТIІИМИ програмами 
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відповідно до пунктів 1,2 розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 23.1 0.2013 Н2 840-р «Про перерозподіл деяких видатків та передачу 
БЮДЖС1НИХ призначень, передбачених у 2013 році Міністерству фінансів». 

Комітетом погодження передачі бюджетних призначень та переРОЗIІОlJ.іл 

видатків державного бюджету між бюджетними IІрограмами здійснюється 

відповідно до частин шостої та восьмої стапі 23 Бюджетного кодексу У країни. 
Згідно із зюначеною вимогою Бюджетного кодексу України lІередача 

бюджетних призначень та перерозподіл видатків державного бюджету 
ЗДlИснюється за рішенням Кабінету Міністрів України, погодженим з 

Комітетом Верховної Ради України з питаНh бюджету. Такий порядок 
затверджено постановою Кабінету Міністрів Украіни від 12.01.2011 N218 
(зі змінами від 21.03.2012 Х. 217). 

ПУНКТОМ 1 ВИЩе:Jазначеного розпорядження Уряду IlрОПОНУСТЬСЯ 

здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених 

Міністерству фінансів на 2013 рік у загальному фонді держаВІЮ['О бюджету, 
перерозподіл видатків у сумі 10000 тис. гривень ilL1ЯХОМ: 

зменшення обсягу видатків споживання за програмами 3501170 
«Обслуговування державного бор,у та заходи шодо поступової компенсації 

громадянам втрат від :Jнецінення грошових заощаджень» на 5000 тис. гривень і 

3511590 «Обслуговування та погашення зобов'язань 1а залученими коштами 
під державні гарантії для здійснення капіТ3.1ЬНИХ видатків розпорядниками 

бюджетних коштію) на 5000 тис. гривень; 
збі.1ьшення обсяry видатків розвитку за програмою 3511090 «Державні 

капітальні видатки, що розподіляються Кабінетом Міністрів України, в тому 

числі будіВІІИЦТВО сучасного лікувально-діагностичного комплексу 

Націона..,ьної 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» на 

І 0000 тис. гривень. 
Довідково: за підсумками січня-вересня поточного року за даними 

звітності Казначейства за програмою 350] 170 проведено видатки у 
сумі 22,2 млрд '1швень, що становить 93,9 % плану на звітний період (план на 
рік (з урахуванням внесених змін) скла.пас 32,8 млрд гривень); за програмою 
3511590 видатки не проводилися, річний план із урахуванням кuригування 
відповідно до Закону України від 08.} О.20 l3 NQ 625-VII, урядових рішень 
(включаюtlИ розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.10.2013 No 840-
р) та погоджених законодавчих пропозицій становитиме 6144,2 ПfС. гривень. 

IJупктом 2 цього розпорядження Уряду пропонується передати бюджетні 
призначення, передбачені у 2013 році Міністерству фінансів у загальному 

фонді державного бюджету (загальнодержавні витрати) за програмою 3511090 
«Державні капітальНІ видатки, що розподіляються Кабінетом Міністрів 

України, в тому числі будівництво сучасного лікувально-діагностичного 

комплексу Національної дитячої спеЦІалізованої лікарні «Охматдит», 
реконструкція і розширення Національного інституту раку, будівництво 

спортивних споруд з штучним льодом, придбання меДИЧIЮГО aBTOTpaHCnOpry та 
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меДИЧНОI'О обладнання. підтримка реформування системи охорони здоров'я». 

у сумі І 0000 тис. гривень в межах видатків розвитку Заl10різькій об.1асніЙ 

державній адміністрації для реконструкції палацу crlOpTY «Юність» 

комунального спортивно-видовищного підприємства «І{)ність» у м. Заrlоріжжі. 

ІІунктом З цього розпорядження Уряду Міністерству фінансів доручено 

після погодження зазначеної передачі бюджетних призначень забезпечити 

відкриття у разі потреби нових бюджетних програм та внесення відповідних 

змін до розпису державного бюлжеlУ. 

R обговоренні питання взяли участь народні депутати - члени Комітету з 

питань бюджету ГЄ-1ЛСР є.Б., Медуниця О.В., [[реема!! О.с., 

Чорноволенко О.В., а також директор Департаменту місцевих бюджетів та 

інвестицій Міністерства фінансів України Кузькін Є.ІО. 

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

вніс ПРОПОЗИllію підтримати переРОЗlIопіл видатків державного бюджету та 

псреда'lУ бюджетних ІІризначень, що визначено пуш<тами І і 2 РОЗllорядження 
Кабінету Міністрів України від 23.10.2013 N,840-p. 

УХВАЛИЛИ: 

За нас.lідками розгляду та керуючись вимогами частин шостої восьмої 

статгі 2З nЮДжетного кодексу України: 

І. І lогодити ЗДlИснеНlІЯ у межах загального 06сяry бюджетних 

призначень, передбачеl1ИХ Міністерству фінансів на 20 ІЗ рік У загальному 

фонді державного бюджету, перерозподілу видатків у сумі І 0000 тис. гривень 
шляхом зменшення обсягу видатків споживання за програмами 3501170 
«Обслуговування державного борrу та заходи щодо поступовоЇ компенсації 

громадянам втрат від знецінення ГРОШОВИХ заощаджень» на 5000 тис. гривень і 
З511590 «Обслуговування та погашення зобов'язань за залученими коштами 

під державні гарантії ДJLЯ здійснення капітальних видатків розпорядниками 

бюджетних коштів) 118 5000 ТИС. гривень та збільшення обсяr)' вндатків 

розвитку за програмою 3511090 «Державні капіта..'1ьні видатки, що 

розподіЛЯЮТhСЯ Кабінетом Міністрів України, я тому числі будівництво 

сучасного лікувалыі-діагностичІюІ'оo комплексу Національної дитя'юї 

спеціалізованої лікарні «ОхматдиТ», реконструкнія і розширення 

Національного інстИ1УТУ раку, будівництво спортивних споруд з ШТУ'ІНим 
льодом, придбання меДИЧНОГО автотранспорту та медичного обладнання, 

підтримка реформування системи охорони здоров'ю) на 10 ООО ТНС. гривень, що 
визначено пунктом І розпорядження Кабінету Міністрів України 

від23.IО.2013 N,840-p. 
2. Погодити передачу бюджетних призначень, передбачених у 20 J З році 

Міністерству фінансів у загальному фонді державного бюджету 

(загальнодержавні витрати) за програмою З511090 «Державні капітальні 

видатки, що розподіляються Кабінетом Міністрів України, в тому числі 

будівництво сучаСIІОГО лікувалf,но-діагностичного комплексу Наніональної 

дитячої спеціалізованої лікарні «Охмат.і'(и'f»), реКОНСТРУЮlія і розширення 

Наl1іонального інституту раку, будівництво спортивних споруд з ШТУЧНИМ 
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льодом, IІридбання медичного автотранспорту та медичного обладнання, 

підтримка реформування системи охорони здоров'ю), У сумі 10 ООО тис. гривень 
в межах видатків розвитку ЗапоріЗhкій об:ІЗсній дсржавній адміністрації для 

реконструкції llaJIаllУ спорту «ІОні сть» комуна..1ЬНОГО СіЮРТИВНО-ВИ;ЮВИЩНОГО 

підприємства «ІОність}) у М. ЗаrlOріжжі, що визначено nYHk.IO~ 2 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.10.2013 И. 840-р. 

Голосували: «з3) - 19, «проти» - 6, «утримались» - 4, «}lе голосували» - 4. 

З.СЛУХАЛИ: 

Інформацію ГО.10ВИ підкомітету з питань МІсцевих бюджетів 

Павлова К.ІО. про доопрацювання до другого читання проекту Закону України 

про внесення змін до Закону України «ІІро Державний бюджет України на 

2013 рік» щодо погашення заборгованості за енсргетичні ресурси за 
реєстр. И. 3057. 

ВідміТIІЛИ: 

За наслідками розгляду Верховною Радою України 24 жовтня 2013 року 
заКОilопроект за реєстр. N~ 3057 прийнято за ОСІЮПУ (у першому читанні). 

Станом на 6 листопада поточного року ДО нього подано 9 пропозицій, які 
викладені у порівняльній таблиці до проекту закону, що надана народним 

депутатам (шенам Комітету. При IlЬОМУ пропозиції І, З, 5, 6, 7, 8, 9 
співпадають з позипісю КО\1ітету, що БУ.1а прийнята при розгляді 

законопроекту у першому читанні, і стосується уточнення показників у тсксті 

та додатках до НЬОІ·О для збалансованості бюджету та доручення визначити 

механізм надання субвенції та проведення видатків з 1І00'ашення заборгованості 
за спожиту електричну енергію. 

Згідно 3 поправкою 2 пропонується уточнити обсяг надходжень 

сrlсuіаш.ного фонду від реалізаuїі матеріальних цінностей матеріа.1ЬНОГО 

резерву та податку на прибугок підприємств у зв'язку з погашенням 

енергогенеруючими компаніями заборгованості перед держрезервом за 

отримане органі'-lне паливо у 1997-2000 роках. Такі кошти згідно із змінами до 
статті 21 закону визначаються джерелом надання субвенції місцевим бюджетам 
з 1l0гашеllНЯ різниці в тарифах. 

flропозиція 4 стосується реалізації національного проекту «ІІа вітряний 
експрес))) що було раніше підтримано Комітетом. 

Голова підкомітету з питань місuевих бюджетів Павлов К.lО. вніс 

пропозицію врахувати всі поправки, викладені у порівняльній таблиці до 

законопроекry, та рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект 

закону про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України 

на 2013 рік}) щодо погашення заборгованості за енергетичні ресурси за 
реєстр. N. 3057 (лоопрацьований) у другому читанні та в uілому ЯК Закон згідно 
із запропонованою у порівняльній таблиці до другого читання остаточною 

редакцією законопроекту (додається на l1J.1p.кJ. 

іЗ обпшоренні питання взяли участь народні депутати України - члени 
КомітеlУ з Ilитань бюджету І'сллєр с.Б., Калетник О.М., Павлов к.ю. 
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За підсумками обговорення Голова Комітету поставив на ГQ,10еувзння 

пропозицію, озвучену головою підкомітету ГlаВJlОВИМ KJO. І вик..lалену у 

розданій порівняльній таблиці. 

Така пропозиція була ліДЧJимана бі.lьшіетю IІрисутніх на засіданні членів 

Комітету з питань бюджету. 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати Верховній Раді України нроект Закону України про 

внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 

2013 рік» щодо погашення заборгованості за енергетичні ресурси за 

реєстр. К<! 3057 прийняти У другому читанні та в цілому як Закон згідно із 

запропонованою у порівняльній таблині остаточною редакцією законопроекту. 

Голосували: «13) - 17, «проти» - І, «утримались» - 8, «не голосувалю) -7. 

4. СЛУхл"lИ: 
Інформацію Першого заступника Голови Наніонального агентства 

України :І питань державної служби Ковалевської IО.С. про проект Закону 

України IlрО внесення змін до додатка N!'I3 дО Закону України «Про Державний 
бюджет України на 2013 рік» щодо Ilереро:щолілу видатків Наuіонзлмюго 

агентства України з питань державної служби (реєстр. N<! 2357а (доонрац.) 

від 02.10.2013), поданий народним депутатом УкраІни Тихоновим А.М. 

Відмітили: 

як зазначено у пояснюва.1ЬНlИ записні, законопроект розроблено )1)1я 

забезпечення своєtlЗсtюї СШlЗти коштів за використані енергоносїі і комунальні 

послуги бюджетними установами, піДІІорядковзни.\:tи Національному агентству 

України з питань державної служби, та виконання судових рішень IlpO СТЯПlення 

коштів з боржника, зокрема, за розрахунками З оплати праці, що Дозволить 

запобігти утворенню простроченої креJ1,ИТОРСЬКОЇ заборгованості. 

Так, законопроектом пропонусться здійснити перерозподLIl видатків 

споживання загаJІЬНОГО фонду державного бюджету на 2013 рік в межах 

бюджетних призначень, встановлених Національному агентству України з питань 
державно'і служби, ШЛЯХОМ збільшення обсягу таких видатків за бюджетною 

проrpамою 6121010 «Керівництво та функціональне управління у сфері 

державної с.lужби» на 633,2 тис. грн (у тому числі оплата праці - на 

233,3 тис. rpH, KOMYHaJJbHi послуги та енергоносії - на 315,2 тис. ГРН) за рахунок 
зменшення Їх обсягу за бюджетною програмою 6121020 «[ [ідготовка 

державних службовців V-V1I категорій, підвищення кваліфікації державних 

службовців І-ІУ категорій, працівників органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії проявам корупції на 
державній службі та службі в органах місцевого самоврядування, lІідвищення 
кваліфікації фахівців у сфері свропейсько'і та світової їнтеграцїі, організанія 
підготовки та виконав ня треніНІ'ОВИХ програм і заходів з розвитку ВИЩОГО 
корпусу державної служби» на 633,2 тис. грн (у тому чис.lі оплата праці - на 

233,3 тис. ''РН, комунальні ПОС.1УГИ та енергоносії - на 315,2 тис. гривень). 
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3меНШt:ННЯ обсягу ВI1ді.lГt.::ін 13 lаlНJЧСI/ОЮ flpurpaMOIO 'шіЙСllIOГП,СЯ у 

зв'я]ку і] скогючснням ЗJГ1JШНОШШОЇ KiJJnKUCTi uсіб"НІ НD.IIРЯ\.1t.::ом [ЩКорНt.:гання 

коштів «Ор! аllі"шнія відбору КШlдll1lзтіu та lIіДВIiШСНЮі рівня професіїtноі 

КОМllеТСIПlюсгі осіб, зарахованих до Гlре-шдеJПСЬКОГО 1\3ЩJOВОГО резерву «HORrt 

еліта l1анії» (1200 до 160 осіб), 
Реа:тіззція ЗЮI\аЧСНОГО ~aKOflOllp()eKTY не потребуватиме додаткових 

витрат З державного бюджсту, а буде здійснена З8 рахунок переРОЗГlOділу 

загалblЮГО обсягу видатків, передбачених Наllіональному агентству YKpaїНfi 1 
пmань ДСРЖ3R1ЮЇ служби. 

ВідповіДІІі ЗlІ,lіlll1 щодо зазна'lеного псреро'шоділу видатків дсржавного 

бюджету ::Іа бюджеТНIІМИ flРШ'рамами націuна.:lы�п)) ,н-ентства України з шпань 

державної о)'жбн запропоновано внеСПI до додатка N~! 3 «Ро"тоді.1 ВИЩ.llкїв 

Лержавного БЮДЖС1У УкраїНI1 ІІа 2013 рік)) 11.0 Закону України «(І lро )!еРіКаВIIИЙ 

бюджет YKpaїlН! на 2U1З рік)). 

Отже, заКоtЮflРОСКТ псредбача( переРОЗПОДІЛ видатків державного 

бюджсту між БЮДЖС1НІJМИ програмаМІ! n межах зага;]ЬНQГО обсягу бюджсТlШХ 
11ризвачснь, ВL'таlЮАлеНltх \-Іі:ініОНШlЬНОМУ иГСIiГСТВУ Українн з fIlrП1НЬ дсржrllШОЇ 

служБІІ, бсз :JMillll заГ[LН,НИХ показників В11латків д~ржзвного бюджету. 

1нформанія щодо R~lкоtlаlШЯ бюджетних програм. за ЯКИМИ у 

законопроеК1L запропоновано 1міни до оБСЯI'ів БЮДЖС1НИХ призначень, надана 

народним депутатам . членам KOf\liTCTY. 
Слід зауваЖИТlІ, шо У доопраuьованому законопроекті YCYHY10 помилки 

та неточності у викладі та ОфОр~1JJ~lІні заКОНОllроекту відповідно до вимог 

ІІОРМОТВОРЧОЇ техніки шодо внссення змін до ззкону !ІрО Лержавний бюджет 

України на віДlювідm,й бюджепші\ іlеріод, які містилися у ПОf1средніП рсдаКlіії 

заз!lзченого :ШКОIIОl1роекту. 

Крім того, уточненні ПОКJЗНИКИ видатків З оплати праці та оплати 

комунальних ПОСЛУГ та енергоносіїв, 

ГОЛОВНС науково-експсртне упраВ,1іння Апарату Верховної Ради України 

у CBOC:vIY eKcnepl !юму uисновку від 15.10.2013 J'-:"!:! 1613-1409/235'10. ззгаЛО.\1 не 

"Шllсречує: 11рОТИ IІрllїtняття законопроекгу й внесення відповідних ЗМІН дО 

Закону України «ІІро llержавннй бюджет України на 2013 рік». 
[Іроте, І'оповне науково-експертне упраВJJіlШЯ внажас за лоuільне 

звеРНУТIJ увагу на необхідність ДОТРІІМ<НШЯ проltt:llУРИ ВНСССІШЯ змін ло закону 

IlрО Державний БЮ,ilжет України. 

Заl'aJlО~l, "О1l0вне науково-експертне Уllравлі ННЯ 3а:!Н8час, шо 

законопроект може БУТI1 IlриfJIІЯТИЙ З<1 основу J урахуванням висловлених 

зауважснь та віДlІовіщюго висновку УРЯДУ. 
Міністерство фінансів України у свое·"у скспертному В(JсtюВку 

від 21.10.20 І J N!.'! 31-0711 0-02-2IJ0624 зазначає, щО ПРИЙНЯПЯ :шконопроекту ( 
доuільним НІ. нс матиме впливу на видаткову і доходну частину ДсржаВІЮП) 

бюджету УкраїIІИ, оскільки реалізовуватиметься в :".tсжах видатків, врахованих 

І Іаllіоналl>НОМУ агентству України з питань державної службн ІІа 2013 рік. 

R оБГОВОРСlші rнП8НІІЯ В"JЯJВІ участь народні ДСllутати УкраїНІ! ЧJJСНlI 

Комітету 1 ,,"таНI, бюджету "rллrр СБ., ЧОРIIOIЮ,lСНКО О.А., елюз ТЯ., 
Рі'тне]!",о 11.0., Ilp~Cl\lall ().С.. ;1 liJl\ОЖ Гleplllllii lЗС1}'ГIНIІI\ \'О;ЮВI1 
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Ilаuіонального агентства України з питань 

Ковалевська ю.с., заступник директора департаменту 

сфери Міністерства фінансів України Вовченко О.л. 

державної служби 

фінансів соціальної 

Голова підкомітеlУ з питань видатків державного бюджету Ilресман о.с. 

вніс пропозинію підтри~ати проект ухвали, викладений у розданих народним 

депутатам -. 'шенам Комітету матеріалах, а саме: реко~ендувати 13еРХО811ій Раді 
проект закону (реєстр. И!! 2357а доопрацьований) за результатами розгляду у 

першому читанні прийняти за основу та в ці.10МУ як закон. 

ВіДІІовідно І'олова Комітету поставив на голосуваfJНЯ 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 додатка ИО 3 до Закону України «Гlpo Державний бюджет 
України на 2013 рік» щодо перерозподілу видатків Національного агентства 
України з питань державної служби (реєстр. N2 2357а доопраи.), поданий 

народним ДСlтутатом України Тихоновим В.М., за результатами розгляду у 

псршому читанні прийняти за основу та в цілому ЯК закон. 

І'олосувзли: «за» - 28, «проти» - І, «утримались») - 3, «не голосували» - 1. 

5. СЛУХАЛИ: 
Jнфор~ацію голови підкомітету з питань місцевих бюджетів 

Павлова к.ю. про проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«ІІро Державний бюджет України на 2013 рік» щодо підтримки інвалідів

спинальників (реестр. Н.3257 (доолрац.) від 10.10.2013), поданий народним 
депутатом України Сушкевичем В.М. 

Відміти.1И: 

Як зазначено у пояснювальній записні, законопроект розроблено з метою 

забезпечення отримання необхідної медичної ДОІІОМОГИ інвалідами

спинальниками у єдиному в Украї ... і спеціалізованому медичному закладі, що 
надає висококваліфіковану відновну допомогу таким хворим Донецькій 

об.lаСllіЙ лікарпі відновного лікування (КОМУ1lалЬНО~fУ закладу, шо утримується 

.3 обласного бюджету Донецької області). 

Проблему відсутності бюджетних коштів для лікування ІНвалідів у 

зазначеній лікарні пропонуЄ'п.ся вирішити шляхом надання субвенції з 
державного бюдже1)' обласному бюджету Донецької області. 

Законопроектом передбачається внесення змін до додатків ~"{Q J і ~y!! 7 до 
Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рікн, а саме: 

збільшити за загальним фондом державного бюджету обсяг бюджетних 

призначень Міністерству охорони здоров'я України (загальнодержавні видатки) 

на 1350 тис. грн, передбачивши нону бюджетну програму (КОД 2311150) 
«Субвеннія з державного бюджету обласному бюджету Донецької області на 

забезпечення функціонування Донецької обласної лікарні відновного лікування 

для лікування інвалідіН-СПИНaJlьників». за рахунок зменшення на відповідну 
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CY~IY іВ!Ла1'ків (\'lіністсрстиZl фіНClIІ~ів України (1nГі.UjЬ'ЮJl~rЖUВJiі НIIШlТК;I) "~a 

БЮllжепюю про'"рамоro «О6С:IУГОБУВі.ШНЯ та lIОГ,ШlеIlIlЯ 'Зобов'язаНh 1<.1 
залучеНI1М 11 КQШ Пl~1ІІ 11ід деРЖ<J.вні гаршп ії Д,lЯ :шііісl1t:Н НЯ капітал ы�llхx внд:пкі Н 

РОЗІЮРЯДlВіК<ll\.Ш бюджеТIШХ коuпів)} {КОД 3:51159О). 

ОскіЛЬКl1 законопроект Ilерсд6ifча( І1ереРОЗIIO;lіJl Вlшатків державного 

бюджету між бюджегними програ:-'I3Мі1 окреМIІХ головних РОЗIЮРЯДНIІКlВ 

бюджетних К01llтін б~з зміЮI загальних показників, ~IOГO РСClЛ1331lія lІе 

потребуватиме додаткових витрат з державного бюджету. 

Однак '3НКОНОllроект не в повній мірі віДІІовідає вимогам нормотворчої 

тсхніЮI у чаСТl1fJі оформлення заКОНОJlроектів шодо внессння змін до заКОIlУ 

IlрО державний бю;tжст, зокре~1а: 

lіС узгоджусгься назва 1аконопроекту у текс J і та ДОЛ,а'Гках до нього 
(у додаl"ках відсутні слова «шоло IlіДГРI1МКИ інва.JIіді13-спIIIнu1ы�l1ків));; 

у законопроекті не враховані ]МІІІИ, внесені Законом Українв 

від 08.1 0.20 13р. Н!! 625-УІІ «ІІро внесення '~Mill до додатка Н!! J до Закону 

України «llро Державний бюджет України на 2013 рію>, у зв'юку З ЧИМ У 

додатку N!: 1 до 13КОliОllроекту 1l01ребують уто'шеНtlя видатки 1а бюджетною 
[ІрОІрамою 3511590 «О6СJlУІ"овуваЮIЯ та погашення 'юБОВ'Я13НЬ:13 залученими 
коштами /1111 держаВНІ гарантії для здіilснення капіТ::UIЬНИХ ІНІЮПКІR 

розпорядника:-.ш бюджетних коштів}) та за відповіЛIІИМИ підсумкоаи"\Н! КО)13МН 

3510000 та 3511000 (не враховано ·.!меншеНIІЯ 113 7811,2 11IС. гривень): 
у додатку N!: 2 до '"ШКОНОIІРОСК1У: 
у назві суБВ~lІuїі С1!ова цСу6венuія з державного бюджету обласному 

бюджету Донецької області на» с за11В~!Мlі і маЮТh буп! виключені~ 

необхіДІІа ВИКЛЮЧ(IПі рядки, за якими не передбачені показіНlКIІ змін. 

ПОРЯД з тим, Всрховною Радою України плануються до розгляду 

законопроекти, ЯКИМИ зміНЮЮJ"ЬСЯ локазнш<И державного бюджету, тому існує 

можшшість ПРИЙНЯТТЯ зазначсних законопроектів до розглялу даного 

'3аКОIЮПРОСIПУ. Вілтак, ДJ[Я ззбе~llечення збалансованості бюджету 
1l0требуватимуп, уточнсння !JQкаlНИЮ! у додатку N~ І до законопроскту ] 
урахуванням З:Vlін, щщйнятих І3ерховною Радою України до розгляду 

зазначсного З3КОlюпроекту. 

АВ1ОРОМ заКОНОllроекту не Н3;ЩНО фінансово-еКОllомічні обl'РУlІтування та 

відповідні розрахунки щодо обсягу нової програми «Су6веНllія з державного 

бюджету обласному бюджеlУ Донеиької обпаст! на забезнсчсння 

функціонування ДОНСlіЬКОЇ 06:I8СНОЇ Лlкарн! відlЮRНОГО лікування ДЛЯ 

лікування іllва.:!ідін-снина.:IЬilнків», що нимагастьсн. лідно із частиною перllЮЮ 

Сlаггі 27 БЮllжетного кодексу У країн 11 та 'Нl.СТИ!lИ третьою стап'і 91 Регламенту 
Верховно'і РаДІ! України. 

Видатки місцевих бюджетів на охорону злоров'я вілнесені до Вl1латків, 

що врахоuуються IІрlt визначенні міжбюджетних трансфертів, зокрема, видаТЮі 

на забезпечення функuіонування спеціaJlі'JOваної <J.мбулаторно-поліклінічно"і та 
стаціонарної ДОllUМОГИ віднссеllO ДО видатків обласних бюджетів (піДIlУН1\Т «6)~ 
rlYHKTY J частини Ilсршu"і СТ<J.п'і 90 ЬюджеТIІОI'О кодексу України). Оrжс, 

IIИТШIIIЯ забезнсчсння ФУНКllіонуваllНЯ комунаЛhНИХ зак.lздів ОХОРОНІ! здоров'я 

маЮТh виrішувзтнся віШlOві.1НIІ:--'I(! М;СllеВИ~1І1 органаш! ВlіКОНя.вчо"Ї ВЛJJLИ 13 
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рахуно!\ к()штіR I\lіСIlСВIfХ бюджетів. І Je1важаюч1t H<l 11(:, У ~()09 ! ~() І U роках 
надана:I<:ІСЬ су{)венція 1 держанног'о бюлж1.?ТУ для jа6е1rJечення лікуяаНШI 

інваліJ1ів-сrнНI<1J1bfНІ!\ів у ДОIlСl{ькій оБЛ8Сltііі лікарні АіДНОВIІОГО лікування н 

06ся'~і 3 М;Ні ГРНВСIiЬ. 
Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

в eKCllcpTHOMY висновку д() законопроекту (віо /5 /O .. ?OI3 /І/р 16/3-/408lJJ57) 
зазначає, що 1акононроеК1И про внесення 1мін до закону про ДержаВНИIІ 

бюджет України, (юда ні наРОДНИ.""m депутата:-ш України, відповідно до 8имоr' 

Бюджетного кодексу України, МОЖУТЬ РО3l';IЯДlJ:ГlfСЯ на засіданнях Верховної 

Ради України за наявності АіДlІовішюго ВИСІІОВКУ Кабінету Міllістрів УкраїIН1. 

Kpi~ того, для I1рИЙНЯТТЯ зваженого рішення щодо НРОПОЗlшій ]аКОIЮСJроекту 

ДОllільно ОТРИ~1аТИ від Міністерства фінансів іllформаllію щодо необхішюгu 
обсягу КОШlів ІН:! реалізанію ПРОlvа:4Н 351159О «Обслуговування та (]о( ашення 

зобов'язань 1а ]aJlучеНИМl1 КОll1l3МІ1 Ilід держанні гараlпїI для здійснення 

к8f1іта..1ы�хx ВJlдатків ро'mорядниками бюджеllНIХ кошгів» до кіНtlЯ ПОТОЧІІОГО 

бюджетного року. 

За У1аГа.!IЬНЮЮЧlіМ висновком І'оловного науково-експертного УСlравління 

АпараlУ Верховної РаДI1 України за ре1ультатю.1И РОЗГЛЯДУ в першому читанні 

З3КОНОllроеКl' може бути ПРІІЙНЯТІ1Jf13 ОСІІОНУ З ураХУВallІІЯМ 8исловлеІНІХ НИМ 
зауважень та відповідного ВИСНОВКУ Уряду. 

IlaJlСЖИТЬ зазначити, ню ЗІ іюю із звіТО\1 про виконаllllЯ .<1сржаВІІОГО 

бюд.жету :ш січень-вересень 2013 року видатки за бюджетною rlрограмою 

«Обслуговування та Т10гашення 10бов'язань за lа.1УЧСНI1МI1 коштами НІД 

державні гарантії Д.1Я здійснення каllітаЛЬііИХ BIJДa'·Kin розпорядниками 

бюджетних коштів») не lдіЙСІІюва,lIIСЯ. Разом з тим, на даН~IЙ час згідно із 

Законом України від 08.10.2013 H~ 625-V11, IІРIlі1нятими розпоряджеННЯМl1 

Кабінсту Міністрів України, а також УРЯДОВ(j~1 законопроектом за 

реестр. N!! 3319, Ішановий оБСНІ' видатків за такою програмою ]мешuується 

загало ... ! на 2593855,& ТНС. грн, однак запишшоть~я кошти ДЛЯ здіЙСНСН!іЯ 

передбаченого ІШМ 38конопроектом flСРСрtПllOділу ~шдатків, 

Міністерспю фінансів YKpaїНlI (ексnеРl1llllп/ висновок від 24./0.2013 JVg 31-
07320-07-2130978) не має заJlеречень щодо РОЗІ'ЛЯДУ :шконопроскту. 

Комітет Верховної Ради Украї~ш у справах lІенсіонерів, ветеранів та 

інвалідів у своєму рішенні від 11 жовтня 2013 року відмічає, шо лрийнятгя 
законопроекту дасть можливість отримати неn6хіднс .'vIеjLИЧНС ЛІкування 

іllВ<lнідаМ-С/IИllальникам у Донецькій області, та peKoMfHnyt: Верховнііі Ралі 

УкраїlіИ 1а реЗУЛЬТ8І"ами ЙОJ'О розгляду у lІершому читанні ІІРИЙНЯТИ ·Ш основу 

та R uілому як заКОI1. 

Голова Комітету ноставив на голосування ПРО'IОЗИlIію підтримати проект 
ухвали, ЯКИЙ роздано і озвучено головою IJі)щомітету з питань місuених 

бюджетів ПаВ.lОВИМ К,Ю., а сащ~: рекомендувати Верховній Раді Ilроект закону 

(peecTp.,N'u 3257 лоопраu,) за наслідками РОЗГЛЯДУ R першому читанні ПРИЙНЯТИ 
за основу та R uілшлу як закон 1 урахуванням НРОПОЗlщіП щодо УТО'lНСННЯ 
ПО.l0ЖСНh lаКОIЮПРОСКТУ згідно з [lроекТО .... 1 ріщсння. 1 ака ПРОПОЗJiuія була 

ПІдтримана більшістю ПРlІсутніх на 1асіданні членів K()MilCTY 1 питань 

БЮ;lжету. 
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УХВАЛIІJlIІ: 

РС"О\lеJlJlувати IkjlxOBHiil Раді України проект Закону України про 

внесення З:'vllt1 до Закону УКР;:l1'НН ({Про ДержаННl1" бюджет УкраїНІ! 11;) 

2013 рік}} шодо 1IiДlPll~I"11 i11B<1;liLiB-СГШНtU1ЬН1Iків (реєстр. H~ 3257, ДQОlIР;Щ.), 
IIО)ЩlIИЙ народним депутатом VкраїНt[ Сушкевичем Н.М., за наСЛl.ЦкаМІ[ 

р(л["лялу у JJСРl1ЮМУ читанні Ilрні1НЯТІ! 1(1 {)СliОВ,У та в нілом:, як lдКОН ) 

урахуваНIІЯМ такнх змін: 

І) У додатку .VI.! І уточнити показtН1Юf видатків за БЮJЖСТНОЮ 

ПРОІ-Р3МОЮ 3511590 «Обслуговування та 110гашення зо60Н'Я:ШНЬ за :ШJlучеНИМIІ 
коштаМl1 I!lД llСРЖ3I1Н\ гарантії jlЛЯ здійснення капіТШlЬННХ ВИЛ;НКlВ 

розпорядникаМ\1 бюджетних коштів» 11:1 ]Сі відповідними піДСУМКОШIМИ КО;\3МIІ 

3510000 та 3511000 Міністерства фінансів України (заГ<іJlЬJlUдсржавні видатки) 
3 урахуванням чинноЇ редакції Закону УкраїНIІ «{ Іро )tержаВllі1іі бюджет 

України на 2013 рік}} (і1 змінами від 08,10,201 Jp, _\(~ 625-УІІ) та IrРі1ЙНЯТИХ 

Верховною Радою Укроїш] lаКОIЮllроектів ШОl{О uнессння ]мін до державного 

бюджету на 20 І J рік ло р(пгляду "3<l1наЧСIІОГО JЗКОНОПРОСКТУ; 
2) у додатку ."l!:! 2: 
у нз'ші суБВСНllії ВИЮЮЧИТИ слова ({Субв~нuія з дсржавного бюджету 

обласному бюджету JLOIICUbKOЇ 06:ШСlі НЮ>; 

виключити рЯДКИ, ]3 ЯКИМі1 не передбачено llОка:шиків змін. 
ВіДlJовіюю Комітет з питаНh бюджету РЗ10М з Головним ЮРllЛі1ЧНИf\! 

управлінням АпараlУ Верховної Ра;щ України при офОРМ~IСНllі на l1ідпнс 

ГО.l0ві Нсрховної Р,щн України 1зконоороекту 'М реєстр. N!! 3257 
(доопраUЬОВ;lНОI'О), у разі його IlрИllняrгя, мають ШJССТll необхідні редакційні 

та техніко-юридичні) rочнеНІІЯ до тексту та лолатюв до иЬО["О ]аконопроекту, 
Ilов'язані з ухвалеНIІМ Комітетом рішснням шодо иього заКQНОllроекту, 

ГолосуваЛІІ: <оа}) - ОДНОI'О;lОСНО. 

6. С1УХАJlИ: 
'нформаuію заступника ГО.l0ВИ Tcplloni.lbCbKOЇ обласної державної 

аЛ:"1іністранії "сцька U,U. про проект Закону України щш внесення '~MiH до 

стап'і 79 ЬюджеlНQГО кодексу України (шодо заБСЗl1ечення фінансування 

3ахишеНіjХ шщагків у раЗІ НССІюсчасного приі1нятгя рішсtJНЯ про "1іСllеви~і 

бюджет (рессгр, Н!!. 3429 від 15,IО.2013), IJOданий народним ltellYTaTOM України 
Дсмішкзном В.Ф. 

BinMiTII.:Jlt: 

3аКОІЮІJроектом пропонується вреГУJlЮВ3ТИ питання ПРОRедення 
1ЗХіНUСІІИХ видатків зага..lhНОI'О фонду міСtLепих бюджетів та Ішкорис!ання 

кuніІЗJJЬНИХ lрзнсфертів, ОТРИ;"'1ЮJi1Х З державного БЮЛЖСIУ, у рюі 

несвоєчасного ПРИЙНЯТТЯ рішення "ро відповідний :--.ІіСllевиіі бюджет шляхом 

внессння З~lін до стап'і 79 hЮJlжеТНОІ'О KOjteKCY України (дмі· Колекс), 
3І'ідио із lJНННОЮ редакцією частини lІершої статті 79 Кодексу у разі, 

якщо до початку НОВОГО БЮllженюп) IJсріоду не rrрийнято рішення "ро 

Мlсиевн[! БН.щжет, Рада міністрів АВТОНОМIiОЇ Рt:Сl1уб.lіки Крим, міСlІева 

державна аД\lіні::,",раllія або mlКОI1ПRЧ~lіі орпш місцевої ради м<1юї'ь "раБО 
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1дііkнювJ.ТН ВlІтрати міСЦЄВОІ'О 6IОltЖ~ТУ !ІІrше ШІ ІІіJJl, ВіI1НJ.чеllі у ріНІснні ііЗ 

flопереднііі 6юджеТНІJІІ період та ОДllOчасно ПСРСЛО<lчені у проекті бюджету на 

настуrlниli БЮJ1жетнніі псріО;l, СХLШJlеному ВIІI\ОIl3RЧ~IМ ОРІ"[ІНОМ Т3 RlleC(!HOfl..ry 
на РО1Г:IЯД віДlІовідної місцевої ради, <t щоміСЯ<lні бюджетні аСНПlуваНШI 

місиСНОІ'О бюджсту CYMapl10 не МОЖУТЬ IІсреRlіЩУЮТl> 1/12 обсягу БЮl1іКЄl них 
ПРН1начснь, ВСТ3110ВЛЄНІІХ РІШСННЯМ про RіЛі[овідн~!й місuеВllЙ 611)ЛЖ~Т на 

ПОllеРСдіlій бюлжстннй IІсріод. 

RРJХОНУЮЧИ, 1110 1 початку нового бюджеТIІОГО перІОДУ заК()НО~1 про 

Державний бюджет УкраїНІІ, ЯК правило, збільшуються соLtіальні стаНЛЩПl1 та 
соніальні І·арантії, щоміСЯЧНИIІ обсяг захищених видатків у попередньому 

бюджетному періодj є ~1еНШI1М, ніж необхідний лля їх 'щіf!снення у H<JCTYIlHO\<ly 
бюджетному IІеріоді. ВіДІІовідно до ВИМОГ статті 55 І·а '1аСТІНlИ третьої статті 76 
Кодсксу заХllшеними видаГК<JМИ місиевОІ'О бюджеlУ, визначаються ВНД<ПКI1 

заГЗJlьtЮГО ФОНДУ, насаМllеред, на ОlIлаry праці працівників бюджеПIl1Х 

уста нон, нарахування на заробітну плату, rrридбаНIІЯ МСЩlкаменТlВ, 

З<J.БС1ПСЧСtlНЯ IІродуктами хаРЧУJ:ШННЯ. оплату снсргоносіїв та КОf\.lунаЛЬШIХ 

поt:л)т, rJоточні трансферти населенню. ЗважаЮ~lІj ІШ lІе, у законопроекті 

ПРОПОНУГГЬСЯ ПИЗН<Jчати такі шоміСЯ'lні бюджетні аСlІгнування з урахуванням 

необхіДllОсті провсдення ',ШХIJщених видагків MicueBlfx бюджетів (доnовнеllНЯ 
ди 'll1СlJ1l1НU J/щmюі статті 79 }\V(kKCyJ. 

8і.аповіДlІ0 ДО чинної редакції частини другої статп 79 Кодексу 

нсприйняття рlШСІIНЯ IlрО МlсиСВlІf! бюджет У"СМОЖ,l11811Юf здійснення 

KaniraJlbfНiX видатків 1а рахунок трансфертів 1 деРЖ<J.ВНОІ'О бюджету. 

ДШIOВНСННЯ, заПРОПОНОВ<J.ні У -законопроекті до часmШllf ()ругоі ЮJlшчеfЮl 

статті, надають дозвіл на IІроведення саме таких шщатків. 

Запропоновані змі~Нj ОО часmШIll mреmьоі статті 79 f(odeKr..:J' 

lІеrедбачають чітке унормування ТІІпання застосування IJOP~1 закону про 

Державний бюджет України на відповідний бюджетний Ilсріод JlРИ фор.\lувзнні 

надходжень та здійсненні витрат міСlIевого бюджеlУ у рюі несвоєчаСIІОГО 

"РlіЙНЯТТЯ рішення про місцевий бюджет на цей же Jlеріод. 

Як 18ЗваЧСIЮ у rrОЯСІІЮВa.llьніЙ записці до законопроекту, його ПJlИЙНЯТТЯ 

заБСЗIІСЧНТЬ вирішення першочерГUl:lНХ завдань соша:lі,1ю-еКОІJO~II'ІIІОГО 

розвитку теритuрій, ДОЗВОЛИВШИ здійснювати, насамперед, 1аХШl1ені ВИ}Іатки 

установ бюджетної сфери 1 урахуванням обсягів, які lІередбачсні у проекті 

місuеВОl'О бюлжету, та капітальні видатки за рахунок трансфертів з державного 
бюджету місцевим бюджетам, ззбеЗ[lечить дотри:,шнн)[ ВИ:'1ОГ ('татті S5 KOJ1eKCY 
та закону IІрО }tсржавний бюджет У країни. 

Належить зауважити, що назва законопроекту не в повній мірі розкриває 
його 1!V1iCT, оскі:lЬЮI йдеться не лише про забезпсчення проведеНllЯ захищсних 
видатків місневих бюджетів, а й про проведення каllіта..ll,НИХ Rидатків 1а 
рахунок трансфертів з державного бюджету. Тому необхідно у назві 

заКОНОllроекту слова в дужках «(шодо :шбеЗІІСЧСННЯ фінансування захишсних 

видатків у разі несвоєчасного ІІРИЙНЯТТЯ рішення [ІРО :'lісцевий бюджет») 

ННКЛЮЧі!ТН. 

r·оловне науково-експертне управління Аrшраry Верховної РаЛIt України 

·fгіДIІО 1 експертним В!I('НОВКО.\1 (RiO О5.//.20/3 JvP/(j/3-15З2.'3129) 9ваЖ<JС, шо 



1аКОІІОl1роект IlОтре6у(" 1l0UllраШ1JШНIІІЯ. МОJIШУIt.)С!ll ТI1М, ШU IiОРЯ1l0К 

здіііснення нитраг місuеlюr'О бюдже'IУ буде відрі:НJЯПIСЬ від ПОРЯДКУ ]дііісllення 

Вl1гpaг державного бюджету у раЗІ весвоєчаСlJоr"о 1агвеРJlЖ~НJНI lLlКllл 

бюлжеТIВ. 

IЦодо такого зауваження, належить наголосити, що ЗПЮЮ "j Imмога~"1 

Бюджетного кодексу України ріwеttня про MicueBi бюджети пр"ймаються піСJlЯ 
прийнятгя закоtlу про державний бюджст. Тому ззпропоtlовані зміl1l1 до 

ста'пі 79 Кодексу спрямовані на врегулювання I1ро6Лбl здійснсння витрат 

місuевих бюджетів ](1 умови, коли '.3акон про державний бюджеl ПРIIЙНЯТО, а 
рішення про ~lіСllевий бюджст - Ш~ ні. 

Міністерство фінансів України у своєму ~кспеРТНО~1У висновку 

(від З І. /0.20 І З Ne З 1-05 111І-03-2/3 1816) підтримує прийняття законо"роекту та 
термін набрання ним чинності. 

](1 l::Іідсутності з об'єктивних ІІРИЧИН автора 

дорученням 1аКОІІОІІроект Ilредставив заСТУПНI!К 

обласної деРЖ<lI3НОЇ r!Д~1іllістрації П.l3.Генько. 

З<JКОНОПРОСК1У :13 ЙОГО 

голови 'rCPliOl1i;lbCbKOЇ 

В uбr'Оlюренні В1ЯЮf участь Ішро;ші ДСIJутаги Українн - члени Комітету "3 

питань бюджету Чорноволенко О.В., Волков О.М.. Кзлсгннк О.М., 

Ilреема" о.с., елю] ТЯ., Дубнс""" Я.А., Меду"и"я О.А., Байдюк Л.!'v1., 
Іллєнко Л.Ю., 11аВ;ІОВ К.lО., Рі:шнснко 11.0., а гакож 1аСТУrlНІІК ГО .. 10ВИ 

Тернопільської оБJlасної державної адміністрації І "еш"ко В.Н., JНlpeKTOp 

дсrшртзмеllТУ місцевих бюджетів та інвестиuій Міністерства фіН3t-1сів УкраїВ11 

Кузькіll є.ю. 

Го.10ва піДКО~lітету з li}пань ~lіСllевих бюджетів IlаВЛОА K.lO. ВНІС 

пропозицію підтримати проект ухвали, вик .. 1адеtшlІ у розданих народним 

flel1YTaTaM - членам КО:\lітету матеріалах, а саме: рекомендувати Верховній Раді 

проект закону {реєстр. N':! 3429) ]3 l1аслідкаМ~1 РО11j1ЯДУ у першому читанні 

прийняти 1а основу і в uілому як закон "3 урахуваННЯ\ll такої пропозиuії: у назві 

законопроекту слова в дужках «(шодо забезпеЧСНIІЯ фінансування захищених 

видатків у разі несвоєчасного прийнятгя ріш~ння про місuевиіЇ бюджет)}) 

В1іКЛЮ'JИТИ. 

Відповішю І~олова KO~1i гет)' lІоставив на ГОЛОСУН<lIlНЯ зазначену 

пропозицію. Т(1ка IІРOlJ(ПИlIія була піД1РИ~lана більшістю присутніх на засіД(1нні 

членів KO~liTeTY з шпань бюджету. 

Першим '3аСТУПНIfКОМ Голови Комітету питань бюджету КШlетник О.М. 
висловлена окрема думка ШО)tО ]юtJaЧСНОГО заКОНОlIроекту (~Jр_(~аСПJьс;r 119. 

l..!шкJ, 

УХВАЛИЛИ: 

РекомсtlдуваПI Верховній Раді УкраїЖІ проект Закону України "ро 
внесення змін до CT(11Ti 79 Бюджетного кодексу УкраїНІ! (щодо 1абеЗl1ечення 
фінансування 1ахишеНflХ видатків у разі нссвоєчаснorо ІІРИЙНЯТТЯ рішення щю 

місuеВIІЙ бюджет) (рсо,,:тр. X~ 3429), поданий наРОДНИ!\1 ДСlIутаТО!\1 УкраїlіІ1 

ДемішкшlOМ В.Ф .. 13 нзслідка:-'1ІІ РОJГJlЯДУ у першому 'ІIП31111! прні1НЯТIІ З3 
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осно ну В ціпому ЯК закон з урахуванням такої пропозиuії: у нюві 

законопроекту слона в дужках «(ЩОДО :шбеЗllсчення фінансуваНIІЯ захищених 

видатків у разі несвоєчасного ПРИЙНЯТТЯ рішення про місцевий бюджет)>> 
ВИКЛЮЧИТИ, 

Г'ОJIОСУВали: «за» - 15, «протю) - 4, «УТРИМались» - 2, «не ['ОЛОСУШLІИ» - 12, 

7. Різне. 

Народний ленугат України - член Комітету з lІитань бюджету елюз т.я. 
внесла пропозицію щодо РОЗГ.1Ял.у питаllНЯ про проведення 11 ГРУДНЯ 2013 року 
парламентських СЛУХЮIЬ на тему: «Стан фінансування місцевих бюджетів». 

І'олова Комітету Ilоставив 1Іа голосування зазначену пропозицію, Така 

пропозиuія була підтримана членами Комітету з Ilитань бюджету ОДНОГОЛОСНО. 

Го .. l0ва Комітету Є.Б. ГЄ.1JIЄР 

" 

Секретар Комітету 

! !,-
1ki,iiid"!' ~ І Д 

В.В. Шкварилюк 

"--/ 
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