
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

Комітет з питань бюджету 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ NQ~ 
.. 05" грудня zffU13. 

J І" год/ща Лf. Київ, вул. І'рУlllєвськgго, 5 

Головує: Голова Комітету Гєллєр Є.Б. 

Присутні: 

Члени Комітету: Атрошенко В.А., Байдюк Л.М" Васильєв О.А., 

Волков О.М., Деркач А.Л., Дубневич Я.В., Заболотний Г.М., Задорожний В.К., 

Калетник О.М., Канівець о.л., Мартовицький А.в., Михальчишин Ю.А., 

Молоток І.Ф., Павлов К.Ю., Пресман О.С., Путілов А.С., Скосар І.Є., 

Струк В.О., Щербань А.В., Шуфрич Н.І. 

Всього присутніх - 21 народний депутат. 

Відсутні: 

ЧлеНІ! Комітету: Буряк с.В., Дубіль В.О., Жеребнюк В.М., Зубик В.В., 

Іллєнко А.Ю., Куровський 1.1., Ландик В.!" Медуниця О.В., Різаненко П.О., 

Слюз Т.Я. Табалов О.М., Фельдман О.Б., Фищук O.r., Хмельницький В.!., 

Чорноволенко О.В., Шкварилюк В.В. 

Присутні: 

Від секретаріату Комітету: Ватульов А.В., Джинджириста ля., 

Книшенко І.Ф., Фещук с.л., Боброва Т.с., Криволап М.К., Москаленко І.Г., 

Переста Я.!., Пунда О.Б., Зайченко А.с., Козловська Г.М., Товстенко В.М., 

Яковенко СЛ. 

Список запрошених додається. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

І. Про розгляд законопроектів щодо Їх впливу на показники бюджету та 

відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини, згідно з 

Регламентом Верховної Ради України і статтею 27 Бюджетного кодексу 

України. (За сnиско;,t) 

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



державного бюджету, і розподілу/перерозподілу трансфертів з державного 

бюджету місцевим бюджетам: 

І) перерозподіл видатків державного бюджету, передбачених 

Міністерству внутрішніх справ (згідно з розпорядженням КМУ від 07.11.2013 
N!! 873-р); 

2) перерозподіл видатків державного бюджету, передбачених 

Міністерству економічного розвитку і торгівлі (згідно з розпорядженням КМУ 

від 13.11.2013 N!! 897-р); 
3) передача Міністерству освіти і науки бюджетних призначень, 

передбачених Міністерству аграрної політики та продовольства (згідно 

з розпорядженням КМУ від 13.11.2013 N!! 898-р); 
4) перерозподіл видатків державного бюджету, передбачених 

Міністерству соціальної політики (згідно з розпорядженням КМУ 

від 18.11.2013 N!! 889-р); 
5) перерозподІЛ видатків державного бюджету, передбачених 

Національній академії медичних наук (згідно з розпорядженням КМУ 

від 21. І 1.2013 N!! 917-р); 
6) перерозподіл видатків державного бюджету, передбачених 

Міністерству освіти і науки (згідно з розпорядженням КМУ від 21.11.20 І 3 
N!! 925-р); 

7) перерозподіл видатків державного бюджету, передбачених 

Міністерству фінансів (згідно з розпорядженням КМУ від 21.1 1.2013 N!! 933-р); 
8) перерозподіл видатків державного бюджету, передбачених 

Міністерству фінансів (згідно з розпорядженням КМУ від 21.11.2013 N!! 934-р); 
9) перерозподіл видатків державного бюджету, передбачених 

Міністерству внутрішніх справ (згідно з розпорядженням КМУ від 2 І .11.20 13 
N!! 919-р); 

1 О) розподіл між місцевими бюджетами субвенції з державного бюджету 
на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з 

централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, 

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

невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з 

централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що 

затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого 

самоврядування (згідно з постановою КМУ від 27.11.2013); 
11) перерозподіл видатків державного бюджету, передбачених 

Міністерству оборони (згідно з розпорядженням КМУ від 30.1 0.2013 N!! 851-р); 
12) перерозподіл видатків державного бюджету, передбачених 

Міністерству освіти і науки (згідно з розпорядженням КМУ від 27.11.2013 
N!! 939-р); 

13) перерозподіл видатків державного бюджету та передача бюджетних 
призначень, передбачених Міністерству фінансів (згідно з розпорядженням 

КМУ від 21.11.2013 N!! 936-р). 
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3. Про проект Закону України про внесення змін до додатків И2 3 і И!! 8 до 
Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» (реєстр. И!! 3726 
від 04.12.2013), поданий народним депутатом України Гєллєром Є.Б. 

4. Різне. 
4.1. Інформація заступника Голови Комітету з питань бюджету 

Волкова О.М. про стан підготовки парламентських слухань з питань 

формування і виконання місцевих бюджетів. 

4.2. Про заміщення посади головного консультанта секретаріату Комітету 
з питань бюджету. 

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

впливу на показники бюджету та відповідності бюджетному законодавству 

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

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

Регламентом Верховної Ради України і статтею 27 Бюджетного кодексу 

України. 

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

1.1.1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в 

акціонерних товариствах (реєстр. И!! 3441 від 17.10.2013, Кабінет Міністрів 
Украни). 

1.1.2. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 
«Про здійснення державних закупівель» (щодо вдосконалення механізму 

здійснення закупівель за рамковими угодами) (реєстр. И!! 3481 від 24.10.2013, 
народний депутат України Кіссе A.l.). 

1.1.3. Проект Закону У країни про ратифікацію Договору між У країною та 
Республікою Сенегал про видачу правопорушників (реєстр. И!! 0048 
від 21.10.2013, Президент України). /Проект-рішення додається/. 

І. І А. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 
«Про Вищу раду юстиції» (щодо удосконалення порядку розгляду питань про 

звільнення суддів з посад за порушення присяги) (реєстр. И!! 3501 
від 25. І 0.2013, народний депутат України Сольвар Р.М.). 

1.1.5. Проект Закону України про внесення змін до Кримінального 

кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення 

(щодо забезпечення міжнародних стандартів у сфері захисту прав дитини) 

(реєстр. И!! 3408 від 10.10.20 І 3, народний депутат України Момот 0.1. та ін.). 

1.1.6. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про рекламу» щодо врегулювання деяких питань розміщення зовнішньої 

реклами та реклами на транспорті (реєстр. И!! 3503 від 25. 10.2013, народний 
депутат України Горіна І.А.). 
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1.1.7. Проект Закону України про внесення змін до деяких законів 

України (щодо імплементації вимог Директиви ЄС про недобросовісну 

комерційну практику) (реєстр. Н!! 3504 від 25.10.2013, народний депутат 

України Тягнибок о.я. та ін.). 

1.1.8. Проект Закону України про внесення змін до статті 239 Митного 
кодексу України щодо зберігання гуманітарної допомоги на складах органів 

доходів і зборів (реєстр. Н!! 3389-1 від 24.10.2013, народний депутат України 
Вознюк Ю.В.). 

1.1.9. Проект Закону України про внесення зміни до статті 2 Закону 
України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності» (щодо державного нагляду (контролю) за 

додержанням законодавства про працю) (реєстр.Н!!3513 від 29.10.2013, 
народний депутат України Зелик Р.Б. та ін.). 

1.1.10. Проект Закону України про внесення змін до деяких законів 
України в інформаційній та видавничій сферах у зв'язку з прийняттям Закону 

України «Про адміністративні послуги» (реєстр. Н!! 3476 від 23.10.2013, Кабінет 
Міністрів України). 

1.1.11. Проект Закону України про внесення змін до статті 570 
Цивільного кодексу України (щодо застосування завдатку до договорів купівлі

продажу нерухомого майна) (реєстр. Н!! 3509 від 29.10.2013, народний депутат 
України Фельдман О.Б.). 

1.1.12. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 
«Про звернення громадян» щодо електронного звернення (реєстр. Н!! 3480 
від 24.10.2013, Кабінет Міністрів України). 

1.1.13. Проект Закону У країни про внесення змін до Регламенту 

Верховної Ради України (щодо обов'язковості включення в порядок денний 

сесії проектів законів, постанов та інших актів Верховної Ради, поданих 

народними депутатами) (реєстр. Н!! 3472 від 23.10.2013, народний депутат 

України Бригинець О.М. та ін.). 

1.1.14. Проект Закону України про внесення змін до деяких законів 
України щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 

(реєстр. И!! 3411-2 від 23.10.2013, Кабінет Міністрів України). 

1.1.15. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих 

рад та сільських, селищних, міських голів» (щодо обмеження двома строками 

перебування на посаді сільського, селищного, міського голови) (реєстр. Н!! 3474 
від 23.10.2013, народний депутат України Мельник Є.l. та ін.). 

1.1.16. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо призначення виборів» (реєстр. Н!! 3442 від 18.10.2013, 
народний депутат України Князевич РЛ.). 

1.1.17. Проект Закону України про внесення змін до деяких законів 

України щодо надання житлово-комуналЬНIІХ послуг (реєстр. Н!! 3367-1 
від 21.10.2013, народний депутат України елюз т.Я.). 
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1.1.18. Проект Закону У країни про внесення змін до статті 127 Житлового 
кодексу Української РСР (щодо надання спеціально пристосованим казармам 

статусу гуртожитків) (реєстр. NQ 3450 від 21.10.2013, Кабінет Міністрів 

України). 

1.1.19. Проект Закону України про Технічний регламент будинків, 

будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури та 

будівельних виробів (реєстр. N!! 3351 від 03.10.2013, Кабінет Міністрів 

України). 

1.1.20. Проект Закону України про ратифікацію Договору між Україною 
та Республікою Сенегал про передачу засуджених осіб (реєстр. N!! 0046 
від 21.10.2013, Президент України). / Проект-рішення додається/. 

УХВАЛИЛИ: 

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

бюджетів. 

2. Це рішення надіслати профільним комітетам, відповідальним за 

підготовку законопроектів. 

Голосували: <ОЮ> - одноголосно. 

1.2. Законопроекти, які мають вплив на показники бюджетів 

а) безпосередній 

1.2.1. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про ратифікацію Меморандуму 

про взаєморозуміння між Україною як Позичальником та Європейським Союзом 

як Кредитором і Кредитної угоди між Україною як Позичальником, 

Національним банком України як Агентом позичальника та Європейським 

Союзом як Кредитором щодо надання Україні макрофінансової допомоги 

Європейського Союзу у сумі до 61 О мільйонів євро (реєстр. N!! 0050 
від 23.10.2013 року), внесений Президентом України. 

Відмітили: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет з питань європейської 

інтеграції. 

Законопроектом передбачається набуття чинності для України 

Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та Європейським Союзом і 

Кредитної угоди щодо надання Україні макрофінансової допомоги ЄС у сумі 

до 61 О мільйонів євро, підписаних у 20 І 3 році, з метою отримання Україною 
додаткових кредитних ресурсів для підтримання стабільності її фінансово

економічної системи. 

Згідно з частиною другою статті 16 Бюджетного кодексу України кредити 
(позики) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій 

для реалізації інвестиційних програм (проектів) залучаються державою на 

підставі міжнародних договорів України і відносяться до держаВНІІХ зовніщніх 
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запозичень. Кошти для реалізаЦll таких інвестиЦlИНИХ програм (проектів), 

а також витрати на обслуговування та погашення відповідних кредитів (позик) 
передбачаються у законі про Державний бюджет України протягом усього 

строку дії кредитних договорів. 

Враховуючи зазначене, а також фінансово-економічне обrpунтування до 

законопроекту, кредитні кошти такої макрофінансової допомоги ЄС, щО 

залучатимуться Україною, та витрати на їх обслуговування та погашення 

передбачатимуться у державному бюджеті наступних років. 
Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту набуття чинності 

Меморандуму про взаєморозуміння та Кредитної угоди дозволить Україні 

залучити на умовах строковості та платності додаткові ресурси ЄС, щО у 
майбутньому потребуватиме передбачення додаткових витрат з державного 

бюджету для обслуговування та погашення залученого кредиту. Відсоткова 

ставка запозичення на 15 років прогнозується як прийнятна, проте точно буде 
відома тільки під час виходу Європейської Комісії, що має найвищий 
кредитний рейтинг (ААА), на зовнішній ринок запозичень для отримання 

коштів, що перераховуватимуться Україні за тією ж кредитною ставкою. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку до 

законопроекту зазначає, що прийняття законопроекту не потребує додаткових 

фінансових витрат з державного бюджету на 2013 рік, а кредитні ресурси 

макрофінансової допомоги ЄС відображатимуться у положеннях державного 

бюджету наступних років. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про ратифікацію Меморандуму про 

взаєморозуміння між Україною як Позичальником та Європейським Союзом як 

Кредитором і Кредитної угоди між Україною як Позичальником, Національним 

банком У країни як AreHToM позичальника та Європейським Союзом як 

Кредитором щодо надання Україні макрофінансової допомоги Європейського 

Союзу у сумі до 610 мільйонів євро (реєстр. N!! 0050 від 23.10.2013), внесений 
Президентом України, не матиме впливу на показники бюджету у 2013 році, але 
матиме вплив на показники державного бюджету у наступних роках (призведе 

до збільшення надходжень від державних запозичень та збільшення витрат на 

обслуговування і погашення державного боргу відповідно до положень закону 
про Державний бюджет України на відповідний рік). 

У разі прийняття відnовідного закону він може набирати згідно із 

законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

європейської інтеграції. 

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

законодавчих актів України (шодо звільнення від сплати судового збору при 

оскарженні постанов по справах про аДМІНІстративні правопорушення) 

(реєстр. N!! 3454 від 22.10.20 І 3), поданий народним депутатом У країни 

Наливайченком В.О. 
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Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом пропонується не справляти судовий збір за подання 

позовних заяв про оскарження постанов по справі про адміністративне 

правопорушення. 

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

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

зміцнення матеріально-технічної бази судів, включаючи створення та 

забезпечення функціонування Єдиної судової інформаційної системи, веб

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

фіксування судового процесу, придбання та обслуговування комп'ютерної і 

копіювально-розмножувальної техніки, впровадження електронного цифрового 

підпису. 

Таким чином, норми законопроекту, в разі їх прийняття, призведуть до 

зменшення надходжень судового збору до спеціального фонду державного 

бюджету, а відтак потребуватимуть додаткових видатків загального фонду 

державного бюджету на функціонування органів судової влади. 

Вартісна величина впливу, за інформацією Міністерства фінансів 

У країни, залежатиме від кількості позові в про оскарження постанов по справах 

про адміністративні правопорушення. Однак, автором законопроекту не надано 

пропозицій змін до законодавчих актів України щодо скорочення витрат 

бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення 

збалансованості бюджету. Це не відповідає вимогам частини першої статті 27 
Бюджетного кодексу У країни та частини третьої статті 91 Регламенту 

Верховної Ради України. 

Крім того, передбачена законопроектом дата набрання чинності 

відповідного закону (з дня його опублікування) не відповідає вимогам частини 

третьої статті 27 Бюджетного кодексу України щодо терміну набрання чинності 
законів України, які мають вплив на показники бюджету. 

Законопроектом також пропонується внести зміни до Кодексу України 

про адміністративні правопорушення в частині звільнення осіб від сплати 

судового збору при оскарженні ними таких постанов. 

Належить зауважити, що Законом України від 19.09.2013 N!! 590-УІІ 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати 

судового збору» внесено зміни до Кодексу України про аДМІНІстративні 

правопорушення та Закону України «Про судовий збір», згідно з якими 

запроваджено справляння судового збору у справах про адміністративні 

правопорушення у розмірі 0,03 мінімальної заробітної плати та передбачено, 
що судовий збір у провадженні по справі про адміністративне правопорушення 

у разі винесення судом (суддею) постанови про накладення адміністративного 
стягнення сплачується особою, на яке покладено таке стягнення. 

Як зазначає Мінфін, в основу Закону України «Про судовий збір» 

покладено конституційний принцип рівності всіх учасників судового процесу 

7 



перед законом і судом, який закріплено в статгі 129 Конституції України. При 
цьому, відповідно до статгі 8 зазначеного Закону, враховуючи майновий стан 
сторони, суд може своєю ухвалою відстрочити або розстрочити сплату 

судового збору на певний строк, зменшити розмір судового збору або звільнити 

від його сплати. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зважаючи 

на необхідність усунення правової колізії норм шодо сплати судового збору та з 

метою уникнення втрат спеціального фонду державного бюджету при 

оскарженні відповідних постанов зазначає, шо законопроект може бути 

підтримано за умови врахування таких пропозицій: частину другу 

законопроекту виключити, а частину першу викласти у такій редакції: «абзац 

десятий статгі 288 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

виключити». 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону про України внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо звільнення від сплати судового збору при оскарженні 

постанов по справах про адміністративні правопорушення) (реєстр. NQ 3454 
від 22.10.2013), поданий народним депутатом України Наливайченком В.О., 
матиме вплив на показники бюджету (призведе до зменшення надходжень 

судового збору до спеціального фонду державного бюджету, а відтак 

потребуватиме додаткових видатків загального фонду державного бюджету на 

функціонування органів судової влади). 

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

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

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

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

Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб'єктів 

індустрії програмної продукції та учасників національного проекту 

«Технополіс» - створення інфраструктури інноваційного розвитку та високих 

технологій» і його складових (реєстр. NQ 2063-д від 21.10.2013), поданий 

народними депутатами України Гордієнком с.В., Хомутинніком В.Ю. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується, зокрема: 

- оподатковувати прибуток науково-дослідних підприємств учасників 

складових національного проекту «Технополіс» та прибуток підприємств 

розробників програмного забезпечення учасників складових національного 

проекту «Технополіс» від господарської діяльності в межах складових цього 

національного проекту за ставкою О відсотків протягом перших п'яти років з 
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дати набуття статусу учасника складової національного проекту «Технополіс» 

та 8 відсотків, протягом наступних п'яти років; 
- на 1 О років звільнити від оподаткування податком на додану вартість 

операції з ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту 

устаткування, обладнання та комплектуючих до них, що не виробляються в 

Україні, або виробляються, але поступаються іноземним аналогам за техніко

економічними показниками, імпортуються науково-дослідними 

підприємствами учасниками СКЛадових національного проекту «Технополіс». 

- запровадити на постійній основі знижену ставку податку на доходи 

фізичних осіб у розмірі 5 відсотків для доходів у формі заробітної плати, 
нарахованої (виплаченої) відповідно до умов трудового договору (контракту) 

працівників суб'єктів індустрії програмної продукції та працівників учасників 

складових національного проекту «Технополіс», замість діючих ставок 15 і 17 
відсотків. Поряд з цим, передбачається запровадити додаткові вимоги для 

суб'єктів індустрії програмної продукції, зокрема, щодо кількості працівників 

(не менше 30) та рівня їх середньої заробітної плати, що повинен у 2,5 рази 
перевищувати розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 

І січня кожного звітного (податкового) року, а також застосовувати зазначену 

вимогу щодо рівня заробітної плати до учасників складових національного 

проекту «Технополіс». 

У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що додаткові 

обсяги податку на прибуток, сплаченого підприємствами розробниками 

програмного забезпечення учасниками складових національного проекту 

«Технополіс» та науково-дослідними підприємствами учасниками складових 

національного проекту «Технополіс», за 8 років реалізації проекту складуть 
близько 0,3 млрд грн, а збільшення надходжень з податку на доходи фізичних 
осіб із заробітної плати працівників таких підприємств складе близько 

1,6 млрд грн, крім того, збільшення надходжень з податку на доходи фізичних 
осіб із заробітної плати співробітників суб'єктів індустрії програмної продукції 

за 8 років складе понад 5,6 млрд гривень. 
Однак, згідно з експертним висновком Міністерства фінансів України 

норми законопроекту, в разі Їх реалізації, призведуть до втрат доходів бюджету, 

зокрема, через запропоноване зниження діючої ставки оподаткування податку 

ІІа доходи фізичних осіб у 3 рази втрати бюджету складатимуть близько 
525,5 млн грн на рік. Водночас, як зазначає Мінфін, наведені фінансово

економічні розрахунки до законопроекту не містять аналізу можливих втрат 
доходів державного бюджету щодо податку на додану вартість та визначення 

необхідних джерел їх покриття. 

Загалом Міністерство фінансів України падає зауваження до 

законопроекту та не підтримує його прийняття. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 

Українн щодо особливостей оподаткування суб'єктів індустрії програмної 

продукції та учасників національного проекту «Технополіс» - створення 

інфраструктури інноваційного розвитку та високих технологій» і його 
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складових (реєстр. N2 2063-д від 21.10.2013), поданий народними депутатами 
України Гордієнком с.Б., Хомутинніком В.Ю., матиме вплив на показники 

бюджету (призведе до зменшення доходів державного та місцевих бюджетів в 

частині надходжень податку на прибуток підприємств, податку на додану 

вартість та податку на доходи фізичних осіб). 

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

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

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

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

України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду 
з прав людини» (щодо забезпечення виконання судових рішень) 

(реєстр. N!! 2237 (доопрац.) від 27.09.2013), поданий народним депутатом 

України ЛабазІОКОМ сл. 

Відмітилlt: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

верховенства права та правосуддя. 

Законодавчою ініціативою пропонується внести зміни до Закону України 

«Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав 

людини» (далі -Закон) з метою прискорення виконання рішень Європейського 

суду з прав людини та реалізації права громадян на справедливий судовий 

розгляд. 

При цьому, законопроектом, зокрема, пропонується: 

- встановити, що протягом десяти днів від дня одержання повідомлення 

про набуття Рішенням Європейського суду з прав людини (далі - Рішення) 

статусу остаточного Орган представництва готує, розміщує на своєму 

офіційному веб-сайті та направляє для оприлюднення і постійного зберігання 

на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України, а також публікує в 

газеті «Урядовий кур'єр» стислий виклад Рішення українською мовою 

(на офіційному веб-сайті Рішення розміщується невідкладно після його 

отримання, а видання публікує його у найближчому номері, який виходить 

від дати отримання Рішення); 

- встановити обов'язок для Органу представництва здійснювати переклад 

і опублікування повних текстів Рішень українською мовою; 

- передбачити термін у десять днів від дня відкриття виконавчого 

провадження за Рішенням, згідно з яким Орган представництва надсилає до 

Державної казначейської служби України постанову про відкриття виконавчого 

провадження; 

- виключити із чинного Закону норми, які регулюють порядок 

користування рішеннями та ухвалами Європейського суду (далі - Суд) з прав 

людини та Комісії, які не перекладені українською мовою (оскільки для 
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забезпечення користування документами на мові оригіналу національні судді 
повинні мати у своєму розпорядженні перекладача чи в обов'язковому порядку 

володіти іноземною мовою, що не передбачено українським законодавством і 

створює відповідні труднощі при розгляді справи); 

- доповнити Закон нормою щодо забезпечення юридичної експертизи 

нормативно-правових актів Органом представництва. 
Крім цього, відповідно до пункту 2 розділу І проекту Закону 

запропоновано частину першу статті 6 чинного Закону викласти у нові редакції, 
згідно з якою переклади повних текстів Рішень мають опубліковуватися 

українською мовою у спеціалізованому офіційному виданні у питаннях 

практики Суду. 

За експертним висновком Міністерства фінансів України реалізація норм 

законопроекту потребуватиме додаткових видатків державного бюджету 

(зокрема, в частині опублікування повних текстів Рішень українською мовою та 

заснування нового спеціалізованого офіційного видання). 

Як зазначило Міністерство фінансів, на даний час опублікування 

автентичних перекладів Рішень здійснюється у виданні «Офіційний вісник 

України» (заснованому Мін'юстом офіційному періодичному друкованому 

виданні, яке не є спеціалізованим виданням у питаннях практики 

Європейського Суду). Також повні тексти Рішень українською мовою 

опубліковуються у спеціалізованому журналі «Практика Європейського суду. 

Рішення. Коментарі.» (це спеціалізоване видання поширюється на 

безкоштовній основі серед судів, органів прокуратури, юстиції, внутрішніх 

справ, служби безпеки, установ виконання покарань, інших зацікавлених 

суб'єктів). 

Таким чином, на думку Мінфіну, заснування ще одного нового 

спеціалізованого офіційного видання (пункт 2 розділу І законопроекту) 

спричинить додаткові видатки державного бюджету, є недоцільним, наголошує 

на відсутності можливості фінансового забезпечення даної частини 

законопроекту в наступному бюджетному періоді та вважає відповідне 

положення таким, що не відповідає принципу ефективності та результативності 

бюджетної системи. 

Крім цього, Міністерство фінансів зазначає, що виконання рішень 

Європейського суду з прав людини здійснюється за бюджетною програмою 

«Платежі на виконання рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих 

за наслідками розгляду справ проти України» (код 3601170), головним 

розпорядником коштів якої є Міністерство юстиції України. Так, у Законі 

України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» за цією програмою 
передбачено кошти у сумі 88,4 млн гривень. 

Загалом, Мінфін підтримує прийняття законопроекту, за умови 

редакційного доопрацювання пункт 2 розділу І законопроекту, оскільки 

запропонована заміна терміну «спеціалізованим у питаннях практики Суду 
юридичним виданням» терміном «спеціалізованим офіційним виданням у 

питаннях практики Суду» передбачає заснування ще одного спеціалізованого 

офіційного видання у питаннях практики Суду, що потребуватиме додаткових 

витрат державного бюджету. 
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Необхідно зазначити, що в порушення вимог частини першої статті 27 
Бюджетного кодексу України та частини третьої статті 91 Регламенту 

Верховної Ради України розробником законопроекту не подано пропозицій 

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

джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості 

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

показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або збільшують 

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

На момент розгляду законопроекту від Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України висновок не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав 

людини» (щодо забезпечення виконання судових рішень) (реєстр. Х!! 2237 
(доопрац.) від 27.09.2013), поданий народним депутатом України 

Лабазюком сл., має вплив на показники бюджету (збільшуючи витрати 

державного бюджету). 

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

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

2. Рекомендувати Комітету з питань верховенства права та правосуддя 
редакційно доопрацювати пункт 2 розділу І законопроекту, оскільки 

запропонована проектом закону заміна терміну «спеціалізованим у питаннях 

практики Суду юридичним виданням» терміном «спеціалізованим офіційним 

виданням у питаннях практики Суду» передбачає заснування ще одного 

спеціалізованого офіційного видання у питаннях практики Суду, що 

потребуватиме додаткових витрат державного бюджету. 

3. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 
верховенства права та правосуддя. 

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

п'ятої статті 98 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (щодо 

вдосконалення механізму забезпечення діяльності членів Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України) (реєстр. Х!! 3109 від 21.08.2013), 
поданий народними депутатами України Шпеновим Д.Ю. та Задорожним В.к. 

ВідміТИЛIІ: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 
верховенства права та правосуддя. 

Законодавчою пропозицією передбачено внести зміни до частини п'ятої 
статті 98 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», яку пропонується 

доповнити нормою щодо встановлення членам Вищої кваліфікаційної комісії 
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суддів, які обіймають посади заступника Голови Комісії, секретаря Комісії, 

щомісячної доплати у розмір 1,5 мінімальної заробітної плати, голови Комісії -
2 мінімальних заробітних плат. 

За експертним висновком Міністерства фінансів України реалізація 

вищезазначеної норми законопроекту матиме наслідком збільшення розміру 
оплати праці Голови кваліфікаційної комісії, його заступника та секретаря 

Комісії, а відтак і до додаткових видатків державного бюджету, що за 

розрахунками Мінфіну складуть понад 1 ОО тис. гривень на рік. 
Крім цього, Міністерство фінансів звертає увагу на невідповідність 

даного законопроекту вимогам статті 8 Закону України «Про оплату праці» та 
статті 20 Закону України «Про Кабінет Міністрів України», якими визначено, 
що умови оплати праці працівників установ та організацій, що фінансуються з 

бюджету, визначаються Кабінетом Міністрів України. 

Міністерство фінансів наголошує на відсутності можливості фінансового 

забезпечення законопроекту в поточному бюджетному періоді. 

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

Верховної Ради України розробником законопроекту не подано пропозицій 

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

джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості 

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

показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або збільшують 

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

Згідно з узагальнюючим висновком Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України законопроект за результатами 

розгляду в першому читанні може бути прийнятий за основу із урахуванням 

висловлених зауважень. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення зміни до частини п'ятої статті 98 
Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (щодо вдосконалення 

механізму забезпечення діяльності членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів 

України) (реєстр. Н!! 3109 від 21.08.2013), поданий народними депутатами 

України Шпеновим Д.lО. та Задорожним В.к., має вплив на показники 

бюджету (збільшуючи витрати державного бюджету). 

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

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

2. Це ріщення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

верховенства права та правосуддя. 
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1.2.6. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення доповнень до 

Закону України «Про МІЛІЦІЮ» (щодо запровадження спеціальних 

ідентифікуючих особу міліціонерів маркувань при використанні ними шоломів 

та інших засобів особистого захисту) (реєстр. N~ 3 11 О від 21.08.2013), поданий 
народним депутатом України Бригинцем О.М. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законодавчою пропозицією передбачено доповнити статтю 13 Закону 

України «Про міліцію» новою нормою, яка передбачає запровадження 

спеціальних ідентифікуючих особу маркувань при використанні міліціонерами 

шоломів та інших засобів особистого захисту. Зокрема, в законопроекті 

визначено вимоги щодо маркування таких засобів та встановлено обмеження 

щодо особливостей використання цих засобів. При цьому, проектом закону 

визначається, що Міністерством внутрішніх справ ведеться єдиний реєстр 

обліку відповідності індивідуальних маркувань спецзасобів конкретній особі та 

журнал їх використання. 

За експертним висновком Міністерства фінансів України реалізація 

вищезазначеної норми законопроекту може збільшити видаткову частину 

державного бюджету, а саме за рахунок додаткових витрат для запровадження 

на засобах особистого захисту МІЛІЦІОнерів спеціальних маркувань 

ідентифікуючих особу, створення та функціонування єдиного реєстру обліку 

засобів особистого захисту. При цьому, зауважено, що відсутність фінансово

економічних обrрунтувань та розрахунків не дозволяє надати висновок щодо 

потреби в коштах на реалізацію законопроекту. 

Також Міністерство фінансів звертає увагу на наявність аналогічного 

законопроекту (реєстр. N2 3048 від 05.08.2013) та вважає за доцільне об'єднати 
такі проекти законів в один законопроект. 

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

Верховної Ради України розробником законопроекту не подано пропозицій 

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

джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості 

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

показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або збільшують 

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

На момент розгляду законопроекту від Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України висновок не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення доповнень до Закону України 
«Про міліцію» (щодо запровадження спеціальних ідентифікуючих особу 
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міліціонерів маркувань при використанні ними ШОЛОМІВ та ІНших засобів 

особистого захисту) (реєстр. N!! 3110 від 21.08.2013), поданий народним 

депутатом України Бригинцем О.М., має вплив на показники бюджету 

(збільшуючи витрати державного бюджету). 

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

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

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

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

законодавчих актів України (щодо посилення заходів протидії екстремістській 

діяльності) (реєстр. N!! 2600а від 16.07.2013), поданий народним депутатом 
України Колесніченком В.В. 

ВідміТIІЛИ: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Проектом закону пропонується внести зміни до глави 14 Кодексу У країни 
про аДМІНІстративні правопорушення (далі - Кодекс), доповнивши 11 

статтею 17з1 «Перешкоджання ідентифікації особи», якою встановлюється 
покарання у вигляді штрафу від 50 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів 
громадян (далі - НМДГ) або позбавлення волі на строк до одного року 

(довідково: Кодексом передбачено найсуворіший вид адміністративного 

стягнення, що застосовується лише у виняткових випадках за окремі види 

адміністративних правопорушень - адміністративний арешт на строк до 15 діб) 
за умисне перешкоджання ідентифікації особи шляхом використання масок, 

капюшонів, шарфів, інших способів приховування обличчя особи під час 

проведення мітингів, пікетів, маніфестацій та інших громадських і політичних 

акцій. 

Дія цієї норми не поширюється на працівників правоохоронних органів, 

медичних працівників, працівників служб подолання надзвичайних ситуацій, 

військовослужбовців збройних сил, державних службовців, осіб, яким 

необхідно прикривати обличчя, у зв'язку з умовами виконання службових 

обов'язків, осіб, які є учасниками театральних та хореографічних вистав, осіб, 

які мають захворювання, які передаються повітряно-крапельним шляхом, або 

осіб, які використовують медичні маски як засіб захисту від інфекцій на час 

офіційного оголошення епідемії. 

Крім того, пропонується внести зміни до розділу ХІІ Кримінального 

кодексу України, доповнивши його новою статтею 293-1 «Перешкоджання 

ідентифікації особи злочинця», якою встановлюється покарання у вигляді 

штрафу від 200 до 1000 НМДГ або позбавлення волі на строк до 2 років за 
умисне перешкоджання ідентифікації особи з метою полегшення вчинення 

злочину шляхом використання масок, капюшонів, шарфів, інших способів 

15 



приховування обличчя особи під час проведення мітингів, пікетів, маніфестацій 

та інших громадських і політичних акцій. 

Також встановлюється підвищена міра покарання у вигляді штрафу 

від 1 ООО до 2000 НМДГ або позбавлення волі на строк до 3 років за 

вищезазначені правопорушення, якщо воно вчинене службовою особою. 

Крім цього, передбачена кримінальна відповідальність у вигляді штрафу 

від 2000 до 5000 НМДГ або позбавлення волі на строк від 3 до 5 років за 
вищезазначені правопорушення, якщо воно вчинене організованою групою 

осіб. 

За експертним висновком Міністерства фінансів України реалізація 

законопроекту може призвести до збільшення надходжень до державного 

бюджету від штрафних санкцій та збільшення видатків державного бюджету на 

утримання засуджених до позбавлення волі в установах виконання покарань за 

відповідний злочин. Зауважено, що загальний обсяг доходів та видатків 

бюджету залежатиме від кількості правопорушників, до яких будуть 

застосовуватися штрафні санкції або позбавлення волі. 

Мінфін не заперечує щодо прийняття законопроекту. 

Крім того, необхідно зазначити, що реалізація норм законопроекту 

безпосередньо вплине на видаткову частину державного бюджету, ЩО 

пов'язано з організаційним забезпеченням ідентифікації особи. 

На момент розгляду законопроекту від Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України висновок не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо посилення заходів протидії екстремістській діяльності) 

(реєстр. И!! 2600а від 16.07.2013), поданий народним депутатом України 

Колесніченком В.В., має опосередкований вплив на показники бюджету 

(збільшуючи надходження та витрати державного бюджету при умові 

виявлення відповідних правопорушень та в залежності від покарання, що 

застосовуватимуться) та безпосередній вплив на видаткову частину державного 

бюджету. 

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

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

прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 
законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

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

законів України (щодо запровадження інституту священнослужителів 

(капеланів) у ВlИськових, правоохоронних органах) (реєстр. И!! 3143 
від 29.08.2013), поданий народним депутатом України Мірошниченком Ю.Р. 
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ВідміТIІЛИ: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

культури і духовності. 

Законодавчою пропозицією передбачено запровадити інститут військових 

священнослужителів (капеланів), які здійснюватимуть душпастирську опіку 

військовослужбовців (на добровільних засадах) Збройних Сил України та 

інших військових формувань, у тому числі учасників міжнародних операцій з 

підтримання миру і безпеки. 

Законопроектом, зокрема, пропонується: 

- внести зміни до Закону України «Про соціальнии І правовий захист 

військовослужбовців та членів Їх сімей» та виключити положення, згідно з 

яким держава не несе зобов'язань щодо задоволення потреб 

військовослужбовців, пов'язаних з їх релігійними переконаннями та 

відправленням релігійtІИХ обрядів (підпункт 1 пункту 3 розділу І 

законопроекту); 

доповнити закони України «Про Збройні Сили України», 

«Про внутрішні ВlИська Міністерства внутрішніх справ України» та 

«Про Державну прикордонну службу України» нормою, що передбачає 

можливість оплати душпастирської опіки за рахунок бюджетних коштів, 

передбачених для Міноборони, МВС та Держприкордонслужби (підпункт 2 
пункту 2, пункти 5 та 8 розділу І законопроекту). 

За експертним висновком Міністерства фінансів України реалізація 

законопроекту потребуватиме додаткових витрат з державного бюджету на 

оплату душпастирської опіки військовослужбовців та утримання посад 

штатних військових священнослужителів (капеланів) у миротворчих 

контингентах. 

Крім цього, Міністерство фінансів звертає увагу на невідповідність 

даного законопроекту Закону України «Про свободу совісті та релігійні 

організації» (стаття 5), згідно з яким держава не втручається у здійснювану в 
межах закону діяльність релігійних організацій, не фінансує діяльність будь

яких організацій, створених за ознакою ставлення до релігії. 

Міністерство фінансів, за результатами розгляду законопроекту, в межах 

компетенції підтримує його за умови виключення у розділі І законопроект 

підпункту 1 пункту 3, другого речення у абзаці сьомому підпункту 2 пункту 2, 
пунктів 5 та 8 (шодо можливості оплати душпастирської опіки 

військовослужбовців за рахунок бюджетних коштів). 

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

Верховної Ради України розробником законопроекту не подано пропозицій 

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

джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості 

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

показники бюджету (зменщують надходження бюджету та/або збільшують 

витраТІ! бюджету) і приймаються після 15 липня року, що передує плановому, 
вводяться в дію не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим. 
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На момент розгляду законопроекту від Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України висновок не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законів України 
(щодо запровадження інституту священнослужителів (капеланів)у військових, 

правоохоронних органах) (реєстр. NQ 3143 від 29.08.2013), поданий народним 
депутатом України Мірошниченком Ю.Р., має вплив на показники бюджету 

(збільшуючи витрати державного бюджету). 

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

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

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

культури і духовності. 

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

законів України (реєстр. N!! 3309 від 20.09.2013), поданий народними 

депутатами України Мартинюком А.І. та Гриневецьким С.Р. 

ВідміТJlЛIІ: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

національної безпеки та оборони. 

Законопроектом передбачено внесення змін до законів України 

«Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб», 

«Про оперативно-розшукову діяльність», «Про пенсійне забезпечення осіб, 

звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», «Про дорожній рух», 

«Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», 

«Про правовий режим майна у Збройних Силах України», «Про господарську 

діяльність у Збройних Силах Україню>, «Про деякі заходи щодо економії 

бюджетних коштів», «Про радіочастотний ресурс України», «Про статус 

народного депутата України», «Про контррозвідувальну діяльність», 

«Про боротьбу з тероризмом», «Про основи національної безпеки України», 

«Про загальну структуру і чисельність Управління державної охорони України», 

«Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України», 

«Про військовий обов'язок і військову службу», «Про особливості забезпечення 

громадського порядку та громадської безпеки у зв'язку з підготовкою та 

проведенням футбольних матчів», «Про охоронну діяльність», Статуту 

внутрішньої служби Збройних Сил України (затверджений Законом України від 

24.03.1999 N!! 548-ХІУ), Статуту гарнізонної та вартової служби Збройних Сил 
України (затверджений Законом України від 24.03.1999 NQ 550-ХІУ) та 

Дисциплінарного статуту Збройних Сил України (затверджений Законом 

України від 24.03.1999 NQ 551-XIV) З метою, на думку розробників, подальшого 
розвитку Управління державної охорони України, організації та управління його 

організаційної структури, кадрового забезпечення, соціального та правового 
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захисту особового складу, взаємодії з іншими органами державної влади з 

питань забезпечення державної охорони. 

Законодавчою пропозицією, зокрема, передбачено: 

- створення на базі Управління державної охорони Служби державної 

охорони України (далі - Служба) з розширенням гі завдань та повноважень; 

- розширення переліку осіб та об'єктів, що підлягають державній охороні, 
зокрема, передбачається забезпечувати державною охороною міністрів 

закордонних справ та інших осіб іноземних держав під час Їх перебування на 

території України, а також інших посадових осіб за рішенням Президента 

України; 

комплектування Служби державними службовцями поряд з 

військовослужбовцями та працівниками; 

- забезпечення державних службовців та осіб звільнених з державної 

служби за станом здоров'я у наслідок поранення (травми або каліцтва) 

заподіяного їм під час виконання службових обов'язків, медичним та 

санаторно-курортним обслуговуванням за рахунок бюджетних коштів на 

утримання Служби. 

За експертним висновком Міністерства фінансів України реалізація 

вищезазначеної норми потребуватиме додаткових витрат з державного 

бюджету, зокрема, на створення Служби (запровадження нових зразків 

форменого одягу, заміну посвідчень, медичне забезпечення державних 

службовців тощо), а також у зв'язку з розширенням переліку осіб та об'єктів, 

що підлягають державній охороні. 

При цьому, відсутність фінансово-економічних обrрунтувань та 

розрахунків, так само як і вихідних даних не дозволяє Мінфіну надати висновок 

щодо потреби в коштах на реалізацію законопроекту. 

Міністерство фінансів наголошує на тому, що реалізація законопроекту у 

разі його прийняття не буде забезпечена фінансовими ресурсами. 

Крім цього, Міністерство фінансів зауважило про створення Указом 

Президента України від 06.04.2012 N!! 252 Комітету з питань реформування 
правоохоронних органів, завданнями якого є удосконалення організації та 

діяльності правоохоронних органів України, оптимізації їх системи, структури і 

чисельності. 
Необхідно зазначити, що в порушення вимог частини першої статті 27 

Бюджетного кодексу України та частини третьої статті 91 Регламенту 

Верховної Ради України розробниками законопроекту не подано пропозицій 

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

джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості 

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

показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або збільшують 

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

Згідно з узагальнюючим висновком Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України законопроект за результатами 
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розгляду в першому читанні доцільно повернути суб'єктам права законодавчої 

ініціативи на доопрацювання. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законів України 
(щодо Управління державної охорони) (реєстр. N!! 3309 від 20.09.2013), поданий 
народними депутатами України Мартинюком А.І. та Гриневецьким с.Р., має 

вплив на показники бюджету (збільшуючи видаткову частину державного 
бюджету). 

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

раніше 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 

національної безпеки та оборони. 

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

України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері 

торгівлі, громадського харчування та послуг» (щодо державних гарантій 

суб' єктам господарювання у застосуванні ними реєстраторів розрахункових 

операцій) (реєстр. N!! 3466 від 22.10.2013), поданий народними депутатами 

України Павловським А.М., Бригинцем О.М., Стецем ю.я. 

ВідміпlЛИ: 

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

Законопроектом пропонується надати можливість суб'єктам 

господарювання кошти, витрачені на придбання модемів або реєстраторів 

розрахункових операцій, що створюють контрольну стрічку в електронній 

формі, зараховувати в якості сплати податкових зобов'язань у порядку, 

визначеному Кабінетом Міністрів України. Крім того, пропонується за 

порушення вимог Закону України «Про застосування реєстраторів 

розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» 
запровадити фінансові санкції до виробників, постачальників і сервісних 

центрів, які реалізують та здійснюють обслуговування реєстраторів 

розрахункових операцій. 

Запровадження положень законопроекту призведе до зменшення 

податкових надходжень до бюджету та може призвести до збільшення 

надходжень від штрафів до бюджету. 

Проте, до законопроекту не надано фінансово-економічне обrрунтування 

(включаючи відповідні розрахунки) та пропозиції змін до законодавчих актів 
України щодо скорочення витрат бюджету та/або ПРОПОЗИЦІІ джерел 

додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету, що 

не відповідає вимогам Бюджетного кодексу України (частина перша статті 27) 
та Регламенту Верховної Ради України (частина третя статті 91). Крім того, 
відсутність вихідних даних не дає можливості Мінфіну здійснити розрахунок 
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втрат бюджету. Положення законопроекту щодо набрання чинності 

відповідним законом з дня його опублікування не узгоджується з частиною 

третьою статті 27 Бюджетного кодексу України. 
Загалом Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку 

до законопроекту зазначає, що запровадження фінансових санкцій до 
виробників, постачальників і сервісних центрів, які реалізують та здійснюють 
обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, за порушення вимог 

Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у 

сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» є недоцільним, оскільки 

статтями 24 та 29 цього Закону вже передбачено випадки застосування та 
розміри фінансових санкцій до виробників, постачальників та центрів 

сервісного обслуговування, а питання заміни несправного РРО вже 
врегульовано у статті 28 зазначеного Закону. Крім того, Мінфін відмічає, що 
пропозиція щодо зарахування витрачених коштів на придбання модемів або 

РРО в якості сплати податкових зобов'язань є некоректною, оскільки 

передбачає покриття витрат суб'єкта господарювання на забезпечення ведення 

власної підприємницької діяльності за рахунок коштів, які мають сплачуватися 

до відповідного бюджету як податок або збір згідно із податковим 

законодавством. 

Враховуючи зазначене, Мінфін не підтримує законопроект. 

Експертний висновок Головного науково-експертного управління 

Апарату Верховної Ради України не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, 

громадського харчування та послуг» (щодо державних гарантій суб'єктам 

господарювання у застосуванні ними реєстраторів розрахункових операцій) 

(реєстр. Х!! 3466 від 22.10.2013), поданий народними депутатами України 

Павловським А.М., Бригинцем О.М., Стецем ю.я., матиме вплив на показники 

бюджету (призведе до зменшення доходів бюджету від податкових надходжень 

та може призвести до збільшення доходів бюджету від штрафів у разі 

застосування штрафних санкцій до виробників, постачальників та сервісних 

центрів за порушення вимог Закону). 

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

раніше 1 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. 

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

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

соціальне страхування» щодо покращення стану розрахунків державних 
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вугледобувних підприємств з Пенсійним фондом України (реєстр. N~ 3488 
від 24.10.2013), поданий народним депутатом України Гончаровим А.Д. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань соціальної 

політики та праці. 

У законопроекті пропонується внести зміни до порядку погашення 

заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування, а саме, не зараховувати в рахунок сплати недоїмки, 
штрафів та пені суми єдиного внеску, що сплачуються за рахунок коштів 

державного бюджету. При цьому, запропоноване положення законопроекту 

поширюється не лише на вугледобувні підприємства, а й на всі інші 

підприємства, сплата єдиного внеску яких здійснюється із державного 

бюджету. Це не відповідає назві законопроекту та його меті, зазначеній у 

Пояснювальній записці до законопроекту, на що також звертають увагу у своїх 

експертних висновках Головне науково-експертне управління Апарату 

Верховної Ради України та Міністерство фінансів України. 

Запровадження законопроекту призведе до зменшення надходжень до 

Пенсійного фонду і, відповідно, до збільщення видатків державного бюджету 

на покриття дефіциту цього фонду. 

Проте, автором законопроекту не надано фінансово-економічне 

обrpунтування (включаючи відповідні розрахунки) та пропозиції змін до 

законодавчих актів України щодо скорочення витрат бюджету та/або 

ПРОПОЗИЦІІ джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення 

збалансованості бюджету, що не відповідає вимогам Бюджетного кодексу 

України (частина перша статті 27) та Регламенту Верховної Ради України 
(частина третя статті 91). Положення законопроекту щодо набрання чинності 
відповідним законом з 1 січня 2014 року не узгоджується з частиною третьою 
статті 27 Бюджетного кодексу України. 

Міністерство фінансів України та ГНЕУ також зауважують, що 

законопроект не відповідає принципам збору та ведення обліку єдиного внеску, 

саме принципу обов' язковості сплати (єдиний внесок повинен сплачуватися 

вчасно, в повному обсязі та незалежно від фінансового стану платника) і 

принципу відповідальності платника за порушення норм Закону України 

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

страхування». Крім того, внесення запропонованих змін до порядку погашення 

заборгованості зі сплати єдиного внеску призведе до масових порушень 

платіжної дисципліни та до аналогічних звернень інших платників єдиного 

внеску. 

Враховуючи зазначене, та зважаючи на те, що реалізація законопроекту 

призведе до збільшення дефіциту Пенсійного фонду України, що покривається 

за рахунок коштів державного бюджету, Мінфін вважає недоцільним прийняття 

законопроекту. 

Згідно з експертним висновком Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України законопроект за результатами 

розгляду у першому читанні доцільно відхилити. 
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УХВАЛИЛИ: 
1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про збір 

та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування» щодо покращення стану розрахунків державних вугледобувних 

підприємств з Пенсійним фондом У країни (реєстр. N!! 3488 від 24.10.2013), 
поданий народним депутатом України Гончаровим А.Д., матиме вплив на 

показники бюджету (призведе до збільшення видатків державного бюджету на 

покриття дефіциту Пенсійного фонду України). 

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

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

прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

соціальної політики та праці. 

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

України «Про державну службу» (щодо обов'язкового володіння українською 

мовою посадовими та службовими особами органів державної влади) 

(peccTp.N23494 від 25.10.2013), поданий народними депутатами України 

Фаріон І.Д., Михальчишиним Ю.А. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування. 

Законопроектом пропонується внести зміни до статей третьої, четвертої, 

десятої і дванадцятої Закону України «Про державну службу», відповідно до 

яких посадові та службові особи органів державної влади повинні володіти 

українською мовою на рівні, необхідному для виконання ними Їхніх посадових 

і професійних обов'язків, не допускати публічних проявів зневаги до 

української мови, знущання чи глуму над нею, а також ії дискредитації. 

Разом з тим, новою частиною другою статті 4 Закону передбачається, що 
посадові та службові особи органів державної влади зобов'язані складати іспит 

з української мови для підтвердження необхідного рівня володіння нею під час 

виконання ними службових обов'язків. Порядок проведення іспитів 

затверджується Кабінетом Міністрів України. 

Зважаючи, що діяльність системи органів державної влади забезпечується 

значною кількістю державних службовців, реалізація такого положення 

законопроекту потребуватиме додаткових видатків з державного бюджету на 

організацію іспитів незалежно від форми Їх проведення. 

При цьому, до законопроекту не надано фінансово-економічне 

обгрунтування (включаючи відповідні розрахунки) та ПрОПОЗИЦll щодо 

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

Верховної Ради України. 
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Крім того, термін набрання чинності законом, вказаний у законопроекті, 

має узгоджуватися з частиною третьою статті 27 Бюджетного кодексу України, 
згідно з якою закони України або їх окремі положення, які впливають на 

показники бюджету (зменшують надходження бюджету та збільшують витрати 

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

Міністерство фінансів України не підтримує проект закону, зазначаючи, 

шо в Державному бюджеті на 2013 рік видатки на реалізацію Закону не 

передба чен і. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про державну службу» (щодо обов'язкового володіння українською мовою 

посадовими та службовими особами органів державної влади) (реєстр. N2 3494 
від 25.10.2013), поданий народними депутатами України Фарі он І.д., 

Михальчишиним Ю.А., є таким, що має вплив на показники бюджету (призведе 

до збільшення видатків державного бюджету). 

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

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

2. Це рішення надіслати Коміте1У Верховної Ради України з питань 

державного будівництва та місцевого самоврядування. 

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

Податкового кодексу України (щодо удосконалення режиму оподаткування та 

стимулювання інвестицІИНИХ процесів) (реєстр. N!! 3449 від 21.10.2013), 
поданий народним депутатом України Дзензерським Д.В. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується виключити з Податкового кодексу України 
норми щодо встановлення особливого податку на операції з відчуження цінних 

паперів та операцій з деривативами. 

Належить зазначити, що такий особливий податок запроваджено з І січня 

2013 року згідно із Законом України від 06.12.2012 N!! 5519-УІ «Про внесення 
змін до Податкового кодексу України щодо подальшого удосконалення 

адміністрування податків і зборів». 

Відповідно до звіту Державної казначейської служби України за січень

жовтень 2013 року до державного бюджету надійшло 50,3 млн грн акцизного 
податку щодо операцій з відчуження цінних паперів та операцій з 
деривативами. 

У пояснювальній записці до законопроекту вказано, що реалізація 

проекту закону не потребуватиме додаткових витрат державного бюджету та не 

спричинить відчутного скорочення доходів державного бюджету. 
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Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що прийняття законопроекту несе ризики зменшення доходів бюджету від 

акцизного податку (особливого податку на операції з відчуження цінних 

паперів та операцій з деривативами) у сумі 62,8 млн грн з розрахунку на рік 
виходячи з даних про суму фактичних надходжень до бюджету у 2013 році. 
Враховуючи зазначене, а також те, що скасування такого особливого податку 

знівелює головну мету його запровадження (застосування механізму 

організованої торгівлі на фондовому ринку через концентрацію угод купівлі

продажу на фондових біржах, формування прозорих ринкових цін, визначення 

реального розміру капіталізації корпоративного сектору), Мінфін не підтримує 

законопроект. 

Незважаючи на можливі втрати доходів бюджету, 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 Бюджетного 

кодексу України (частина перша статті 27) та Регламенту Верховної Ради 
У країни (частина третя статті 91). Крім того, положення законопроекту щодо 
терміну набрання чинності відповідним законом (з дня, наступного за днем 

його опублікування) не відповідає вимогам частини третьої статті 27 
Бюджетного кодексу України та пункту 4.1.9 статті 4 Податкового кодексу 
України. 

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

України (щодо удосконалення режиму оподаткування та стимулювання 

інвестиційних процесів) (реєстр. N!! 3449 від 21.10.2013), поданий народним 
депутатом України Дзензерським д.в., матиме вплив на показники бюджету 

(призведе до зменшення доходів державного бюджету від акцизного податку у 

зв'язку із скасуванням особливого податку на операції з відчуження цінних 

паперів та операцій з деривативами). 

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

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

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

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

Податкового кодексу України (шодо звільнення від оподаткування операцій з 

надання житлово-комунальних послуг фізичним особам) (реєстр. N!! 3521 
від 31.10.20 І 3), поданий народним депутатом У країни Рудьковським М.М. 

ВідміТIІЛIІ : 
Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 
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Законопроектом пропонується з О І січня 20 І 4 року звільнити від 

оподаткування податком на додану вартість операції з надання житлово

комунальних послуг фізичним особам. До таких послуг пропонується відносити 

комунальні послуги (централізоване постачання холодної та гарячої води, 

водовідведення, газо- та електропостачання, централізоване опалення, 

вивезення побутових відходів); послуги з утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій (прибирання внутрішньо будинкових приміщень та 

прибудинкової території, санітарно-технічне/ обслуговування, обслуговування 

внутрішньо будинкових мереж, утримання ліфтів, освітлення місць загального 

користування, поточний ремонт, вивезення побутових відходів). 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку до 

законопроекту зазначає, що за попередніми розрахунками недонадходження 

податку на додану вартість до державного бюджету у 2014 році можуть 

становити близько 6,9 млрд гривень. 
Незважаючи на те, що законопроект матиме негативний вплив на 

показники доходів державного бюджету, його автором не надано пропозицій 

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

джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості 

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

України. 

Слід зауважити, що положення законопроекту щодо звільнення від 

оподаткування окремих суб'єктів господарювання суперечить принципу 

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

Поряд з тим, законодавча ініціатива не відповідає Програмі економічних 

реформ України на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, 

конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», якою передбачено 

скорочення переліку пільг щодо податку на додану вартість. 

Крім того, передбачена законопроектом дата набрання чинності 

відповідного закону не відповідає вимогам частини третьої статті 27 
Бюджетного кодексу України щодо терміну набрання чинності законів України, 

які мають вплив на показники бюджету, та підпункту 4. 1.9 пункту 4. І статті 4 
Податкового кодексу України щодо стабільності податкового законодавства. 

Слід зауважити, що діючим законодавством вже передбачено ряд 

механізмів щодо зменшення фінансового навантаження на населення при сплаті 

житлово-комунальних послуг. Зокрема, для малозабезпечених верст населення 

передбачена державна підтримка у вигляді субсидій, призначених для 

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання 

скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Крім того, 

населення придбаває житлово-комунальні послуги за регульованими тарифами, 

які є меншими за собівартість таких послуг. Різниця, яка склалася між 

фактичними витратами на виготовлення (придбання) житлово-комунальних 
послуг (собівартістю) і регульованими тарифами на Їх продаж населенню 

(різниця між собівартістю і тарифом), компенсується виробничою дотацією з 
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бюджету. На зазначене також звертає увагу Міністерство фінансів України та 

відмічає, що стимулювання діяльності будь-яких підприємств шляхом надання 

Їм права на застосування пільгових режимів оподаткування податком на додану 

вартість не призводить до покращення діяльності вказаних підприємств, 

cyтrЄBoгo збільшення Їх продуктивності чи здешевлення товарів (послуг), 

а навпаки призводить до ускладнення системи адміністрування податку, 

недонадходження податку до державного бюджету та створення різних схем 

податкової оптимізації. 

Міністерство фінансів України не підтримує прийнятrя законопроекту. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 
України (щодо звільнення від оподаткування операцій з надання житлово

комунальних послуг фізичним особам) (реєстр. N!! 3521 від 31.10.2013), поданий 
народним депутатом України Рудьковським М.М., матиме вплив на показники 

бюджету (призведе до зменшення доходів державного бюджету від податку на 

додану вартість). 

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

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

прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

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

Податкового кодексу України щодо продовження дії особливостей справляння 

податку на додану вартість при здійсненні операцій з постачання необроблених 

шкур та чиненої шкіри без подальшої обробки (реєстр. N!! 3515 від 30.10.2013), 
поданий народним депутатом України Тігіпком с.л. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується продовжити до 31 грудня 2019 року 

звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з 

постачання необроблених шкур та чиненої шкіри без подальшої обробки 

(товарні позиції 41 01-4103,4301), у тому числі операції з імпорту таких товарів. 
При цьому, відповідна пільга встановлена пунктом 16 підрозділу 2 розділу ХХ 
Податкового кодексу України, а не пунктом 18 цього підрозділу, як визначено у 
законопроекті. Термін дії такої норми відповідно до діючого законодавства 

закінчується 31 грудня 2013 року. 
Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що прийняття законопроекту матиме негативний вплив на дохідну частину 

бюджету. Однак, автором законопроекту не надано пропозицій змін до 

законодавчих актів УкраїНIІ щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел 

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

Крім того, передбачена законопроектом дата набрання чинності 

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

відповідає вимогам частини третьої статті 27 Бюджетного кодексу України 
щодо терміну набрання чинності законів України, які мають вплив на 

показники бюджету (на що також звертає увагу у своєму експертному висновку 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України), 

а також вимогам підпункту 4.1.9 пункту 4.1 і пункту 4.5 статті 4 Податкового 
кодексу України щодо стабільності податкового законодавства. 

Водночас належить зауважити, що згідно з пояснювальною запискою до 

законопроекту, дія відповідної норми у 2012 році дозволила зберегти 

чисельність працівників у виробництві шкіри та ВЗУlїЯ на рівні близько 

20 тис. осіб, збільшити виробництво ВЗУlїЯ на 4,2 відсотка, а подальше 

продовження дії цієї законодавчої норми до 2019 року дозволить зберегти 
започатковане нарощування виробництва готової шкіри та взуїl·Я для 

забезпечення потреб внутрішнього ринку, зберегти наявні та створити 

додаткові робочі місця на підприємствах ВЗУlїєвої, шкіряної, 

шкіргалантерейної галузей, збільшити надходження до бюджету та зменшить 

втрати бюджету щодо відшкодування податку на додану вартість при експорті 

шкіряного напівфабрикату. 

Як зазначає Мінфін, за даними «Статистичний бюлетень. Виробництво 

промислової продукції за видами в Україні» виробництво шкіри дубленої, без 

подальшої обробки за січень-вересень 2012 року порівняно з відповідним 

періодом попереднього року (періодом, коли не діяла відповідна норма 

Кодексу) знизилось на 44,7 відсотка та становило 7313 тон. У 2013 році 

зафіксований спад виробництва промисловості вдалось виправити, збільшивши 

темпи зростання до рівня 201 І року (у січні-вересні 2013 року виробництво 
сягнуло 10966 тон.). 

Міністерство фінансів України враховуючи позитивні тенденції розвитку 

промисловості, вважає за можливе розглянути необхідність продовження дії 

зазначеної норми Податкового кодексу України, а відтак підтримує 

законопроект. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення зміни до Податкового кодексу 

України щодо продовження дії особливостей справляння податку на додану 

вартість при здійсненні операцій з постачання необроблених шкур та чиненої 

шкіри без подальшої обробки (реєстр. N!! 3515 від 30.10.2013), поданий 

народним депутатом України Тігіпком с.л., матиме вплив на показники 

бюджету (призведе до зменшення доходів державного бюджету від податку на 

додану вартість). 

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

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

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

податкової та митної політики. 

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

України «Про екстрену медичну допомогу» (щодо забезпечення справедливої 

оплати праці працівників бригад екстреної медичної допомоги) (реєстр. N~ 3500 
від 25.10.2013), поданий народними депутатами України Соболєв им с.В. та 
Павловським А.М. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань охорони здоров'я. 

Метою законопроекту, як визначено у пояснювальнІИ записці, є 

забезпечення виплати підвищених окладів, надбавок та матеріальної допомоги 

немедичним працівникам (зокрема, молодшому медичному персоналу та 

водіям) системи екстреної медичної допомоги. 

Для досягнення цієї мети вносяться зміни до статей 11 і 14 Закону 
України «Про екстрену медичну допомогу» щодо поширення прав медичних 

працівників екстреної медичної допомоги в частині оплати праці на усіх 

працівників, та встановлення порядку виплат надбавок за особливий характер 

праці, особливі умови праці, а також матеріальної допомоги для вирішення 

соціально-побутових питань. 

Автором законопроекту зазначається, що його реалізація не потребує 

додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України. 

Проте, розширення кола працівників екстреної медичної допомоги, які 

мають право на виплату підвищеної заробітної плати, призведе до зростання 

бюджетних видатків. Враховуючи, що статтею 90 Бюджетного кодексу України 
видатки на забезпечення функціонування центрів екстреної медичної допомоги 

та медицини катастроф, станцій екстреної медичної допомоги віднесено до 

видатків місцевих бюджетів, які враховуються при визначенні обсягу 

міжбюджетних трансфертів, це матиме вплив на видатки державного та 

місцевих бюджетів. 

В порушення вимог частини першої статті 27 Бюджетного кодексу 

України та частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради України до 
законопроекту не надано належне фінансово-економічне обrрунтування 

(включаючи відповідні розрахунки) та пропозиції щодо джерел проведення 

додаткових видатків для збалансування бюджетів, що, в свою чергу, не 

дозволило Мінфіну провести вартісну оцінку впливу на показники бюджетів. 

Термін набрання чинності, визначений у законопроекті, не відповідає 

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

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

приймаються після 15 липня року, що передує плановому, вводяться в дію не 
раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим. 
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Міністерство фінансів України (вис//овок від 18.11.2013 Ng 14582/0/2-13) 
зазначає, що норми законопроекту суперечать чинному законодавству, зокрема, 

статті 8 Закону України «Про оплату праці», статті 21 Закону України 

«Про Кабінет Міністрів України» в частині надання повноважень Кабінету 

Міністрів України у визначенні умов оплати праці працівників бюджетних 

установ, та вважає його прийняття недоцільним. 

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

«Про екстрену медичну допомогу» (щодо забезпечення справедливої оплати 

праці працівників бригад екстреної медичної допомоги) (реєстр. N2 3500 
від 25.10.2013), поданий народними депутатами України Соболєвим С.В. та 
Павловським А.М.), має вплив на показники бюджетів (призведе до збільшення 

видатків державного та місцевих бюджетів). 

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

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

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

охорони здоров' я. 

1.2.17. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до статті 34 

Кодексу У країни про надра щодо врегулювання деяких питань у сфері 

користування надрами на території Автономної Республіки Крим 

(реєстр. N!! 2385 (доопрац.) від 17.10.2013), поданий народним депутатом 

України Нетецькою О.А. 

ВідміТIfЛIf: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації 

наслідків Чорнобильської катастрофи. 

Законопроектом пропонується звільнити дитячі спеціалізовані санаторно

курортні заклади, що належать Автономній Республіці Крим, від сплати збору 

за видачу спеціальних дозволів за здійснення видобутку мінеральних вод у 

частині, що використовується для лікування на Їх території. 

Слід зазначити, що відповідно до пункту 28 частини другої статті 29 
Бюджетного кодексу України збір за видачу спеціальних дозволів на 

користування надрами та кошти від продажу таких дозволів надходять до 

загального фонду державного бюджету. Враховуючи наведене, реалізація 

законодавчої ініціативи може призвести до зменшення надходжень до 

загального фонду державного бюджету. 

Міністерство фінансів України підтримує законопроект. 

За узагальнюючим висновком Головного науково-експертного управління 

Верховної Ради України за результатами розгляду в першому читанні 
законопроект l\юже бути прийнятий за основу з урахуванням викладених нам 

пропозицій. 
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УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до СТа1ті 34 Кодексу України 
про надра щодо врегулювання деяких питань у сфері користування надрами на 

території Автономної Республіки Крим (реєстр. N2 2385 (доопрац.) 

від 17.10.2013), поданий народним депутатом У країни Нетецькою О.А., має 
вплив на показники бюджету (може призвести до зменшення доходів 

державного бюджету). 

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

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

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків 
Чорнобильської катастрофи. 

1.2.18. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення доповнень до 

Житлового кодексу Української РСР (щодо встановлення мінімальної норми 

жилої площі) (peecTp.N23439 від 17.10.2013), поданий народним депутатом 
України Зубком г.г. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального 

господарства та регіональної політики. 

У законопроекті шляхом доповнення статей 42 та 48 Житлового Кодексу 
пропонується встановити, що розмір жилої площі, визначений статтею 47 
Житлового Кодексу (13,65 квадратних метри на одну особу), застосовується 
при наданні жилого приміщення громадянам, а також для визначення громадян 

такими, що потребують поліпшення житлових умов. 

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, реалізація 

законопроекту не потребує додаткових фінансових витрат з Державного 

бюджету України. 

Однак, відповідно до пункту 13 Правил обліку громадян, які потребують 
поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, 

затверджених Постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11 грудня 
1984 року N2470, потребуючими поліпшення житлових умов встановлюються 
громадяни, які забезпечені жилою площею нижче за рівень, що визначається 

виконавчими комітетами обласних, Київської і Севастопольської міських рад 

народних депутатів разом з радами профспілок. Цей рівень періодично 

переглядається вищевказаними органами, і у разі, якщо він буде визначеним 

менше НІж той, що запропоновано встановити у законопроекті 

(13,65 квадратних метри) збільшиться чисельність громадян, які 

потребуватимуть поліпшення житлових умов. Забезпечення таких громадян 

житлом призведе до додаткових витрат державного та місцевих бюджетів, на 
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що також звертає увагу Міністерство фінансів України в експертному висновку 

до законопроекту. 

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

України не надано належне фінансово-економічне обгрунтування (включаючи 

відповідні розрахунки) та пропозиції щодо скорочення витрат бюджету 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 плановому, 
вводяться в дію не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим. 

Міністерство фінансів України не підтримує прийняття законопроекту, 

зазначивши, що відсутність у супровідних 

фінансово-економічного обгрунтування не 

можливого фінансового ресурсу. 

УХВАЛИЛИ: 

матеріалах до законопроекту 

дозволяє визначитися щодо 

І. Проект Закону України про внесення доповнень до Житлового кодексу 

Української РСР (щодо встановлення мінімальної норми жилої площі) 

(реєстр. N23439 від 17.10.2013), поданий народним депутатом України 

Зубком г.г, має вплив на показники бюджету (може призвести до збільшення 

видатків державного та місцевих бюджетів залежно від встановленого на 

місцях рівня забезпечення громадян жилою площею). 

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

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

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

будівництва, містобудування житлово-комунального господарства та 

регіональної політики. 

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

України «Про державні нагороди України» щодо запровадження почесного 

звання «Місто бойової слави» (реєстр. N23506 від 28.10.2013), поданий 

народним депутатом України Мартовицьким А.В. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування. 

Законопроектом пропонується визначити правові засади присвоєння 

містам України почесного звання України «Місто бойової слави», шляхом 

внесення змін до Закону України «Про державні нагороди України», а саме 

доповнити: 
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стапю 5 нормою, за якою міста У країни також можуть бути нагороджені 
державними нагородами; 

у стапі 10 перелік почесних звань України, почесним званням «Місто 
бойової слави», яке присвоюється містам України, на територіях яких або у 

безпосередній близькості від яких, в ході жорстоких битв під час Великої 
Вітчизняної війни, захисники Вітчизни проявили мужність та масовий героїзм. 

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, реалізація його 
положень не потребуватиме додаткових коштів з державного бюджету. 

Слід зазначити, що Законом України ««Про державні нагороди України» 

встановлено, що: 

нагородження державними нагородами провадиться указом Президента 

України, нагородженому вручається державна нагорода та документ, що 

посвідчує нагородження нею (стапя 5); 
виготовлення орденів, медалей, нагрудних знаків до почесних звань 

України, нагрудних знаків лауреатів державних преМІИ України і 

президентських відзнак, а також документів, що посвідчують нагородження 

ними, здійснюється виключно Банкнотно-монетним двором Національного 

банку України (стапя 12-1). 
Відтак, щорічно у законі про Державний бюджет України встановлюється 

бюджетна програма «Виготовлення державних нагород та пам'ятних знаків». 

Оскільки запроваджується нове почесне звання «Місто бойової слави», то 

відповідно збільшаться видатки на виготовлення відповідних документів і 

пам'ятних знаків. 

Однак, до законопроекту не надано належне фінансово-економічне 
обrрунтування (включаючи відповідні розрахунки) та ПРОПОЗИЦll для 
досягнення збалансованості, як визначено у частині першій стапі 27 
Бюджетного кодексу України та частині третій стапі 91 Регламенту Верховної 
Ради України. 

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

відповідає частині третій стапі 27 Бюджетного кодексу України, якою 

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

показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або збільшують 

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

Міністерство фінансів України вважає прийняпя законопроекту 

недоцільним, зазначивши, що реалізація законопроекту потребуватиме 

вишукання додаткових коштів з Державного бюджету України, обсяг яких 

через відсутність розрахунків не визначено. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 
«Про державні нагороди України» щодо запровадження почесного звання 

«Місто бойової слави» (реєстр. N!! 3506 від 28.10.2013), поданий народним 
депутатом України Мартовицьким А.В., має вплив на показники бюджету 

(призведе до збільшення видатків державного бюджету). 

зз 



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

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

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

державного будівництва та місцевого самоврядування. 

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

законодавчих актів України (щодо вжиїгя заходів забезпечення позову у 

підтримку міжнародного арбітражу) (реєстр. И!! 3366 від 07.10.2013), поданий 
народним депутатом України Шпеновим Д.Ю. 

ВідміТIІЛИ: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

верховенства права та правосуддя. 

Законодавчою пропозицією передбачено доповнити Цивільний 

процесуальний кодекс нормами, відповідно до яких розширюється виключна 

підсудність місцевих загальних судів справами про вжиїгя заходів 

забезпечення позову в підтримку міжнародного арбітражу, визначається 

процедура подання та огляду клопотання, підстави та умови вжиїгя 

вищезгаданих заходів, а також скасування таких заходів. 

Крім того, законопроектом пропонується внести зміни до Закону України 

«Про судовий збір», якими визначити розмір судового збору, що підлягатиме 

сплаті в разі подання міжнародного арбітражу, а також у разі оскарження 

рішення суду з цього приводу. 

За експертним висновком Міністерства фінансів України реалізація 

вищезазначеної норми може потребувати додаткових витрат державного 

бюджету, адже збільшення кількості справ, що розглядатимуться місцевими 

судами, може викликати потребу у збільшенні чисельності суддів, видатки на 

суддівську винагороду котрих становлять близько 207 тис. грн на рік з 

розрахунку на 1 суддю місцевого суду. 
Крім цього, Міністерство фінансів України визначає збільшення доходної 

частини бюджету за рахунок сплати судового збору. Проте, за відсутності 

вихідних даних щодо кількості справ про вжиїгя вищезгаданих заходів та 

вартості позовів таких справ Мінфін не має можливості визначити вартісну 
величину впливу на доходну частину бюджету. 

Необхідно зазначити, що відповідно до визначення Закону України 

«Про судовий збір» напрямів використання від судового збору збільшення 

НадХоджень спеціального фонду державного бюджету від такого збору 
дозволить збільшити видатки спеціального фонду державного бюджету на 
забезпечення діяльності судів. 

Загалом, Міністерство фінансів України, за результатами розгляду, 
зазначає, що даний законопроект не потребує фінансового забезпечення в 

поточному бюджетному періоді (зважаючи на запропонований термін набрання 
чинності закону - у шестимісячний строк з дня опублікування закону) та 
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підтримує його реалізацію за умови, якщо запропоновані розміри судового 

збору покриють витрати, пов'язані з розглядом справ про вжиття заходів 

забезпечення позову в підтримку міжнародного арбітражу, та надання 

розробником законопроекту відповідних розрахунків. 

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

розробником законопроекту не подано пропозицій щодо змін до законодавчих 

актів України із скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових 

надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету. Крім того, 

згідно з вимогами частини третьої статті 27 Бюджетного кодексу України 
закони України або Їх окремі положення, які впливають на показники бюджету 
(зменшують надходження бюджету та/або збільшують витрати бюджету) і 

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

Згідно з узагальнюючим висновком Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України законопроект за результатами 

розгляду в першому читанні доцільно повернути на доопрацювання з 

урахуванням висловлених зауважень та пропозицій. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо вжиття заходів забезпечення позову у підтримку 

міжнародного арбітражу) (реєстр. N!! 3366 від 07.10.2013), поданий народним 
депутатом України Шпеновим Д.Ю., має вплив на показники бюджету 

(збільшуючи видаткову та доходну частини державного бюджету). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності 

відповідно до законодавства. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 
верховенства права та правосуддя. 

3аконоnроекnш, як; .ІІІmоmь вплив ІІа показники бюджету 

та потребують узгод;JlсеНIІЯ з бюд:нсеmllll.IJІ законодавсmвО.lll 

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

законодавчих актів України (щодо реорганізації та ліквідації навчально

виховних закладів комунальної форми власності за погодженням 
територіальних громад) (реєстр. N!! 3410 від 10.10.2013), поданий народним 
депутатом України Сичом О.М. 

ВідміТИЛlt: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 
Комітет з питань науки і освіти. 

Метою законопроекту, як 

збереження та недопущення 

професійно-технічних, вищих 

визначено у пояснювальній записці, є 

безпідставного закриття позашкільних, 
навчальних закладів комунальної форми 
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власності, сприяння забезпеченню реалізаЦl1 права територіальної громади 

володіти та ефективно користуватися і розпоряджатися на свій розсуд і в своїх 

інтересах майном, що їй належить, узгодження правових норм у галузі 

професійно-технічної освіти. 

Для досягнення цієї мети пропонується внести зміни до законів України 

«Про позашкільну освіту», «Про професійно-технічну освіту» та «Про вищу 

освіту», встановивши, що реорганізація або ліквідація відповідно 

позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладів комунальної 

форми власності допускається лише за згодою територіальних громад, наданою 

у порядку, встановленому чинним законодавством, або на підставі результатів 

місцевого референдуму (по аналогії із чинними нормами стосовно дошкільних 
та сільських загальноосвітніх навчальних закладів). 

Зважаючи, що відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України 

підготовка та проведення місцевих референдумів здійснюються за рахунок 

місцевих бюджетів, організація місцевого референдуму з питань ліквідації та 

реорганізації позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладів 

комунальної форми власності призведе до збільшення видатків місцевих 

бюджетів. 

Поряд з тим, відсутність можливості оптимізувати мережу таких закладів 

потребуватиме додаткових коштів на утримання понаднормової мережі, 

насамперед, штатної чисельності працівників. Оскільки видатки на професійно

технічну освіту є такими, що враховуються при визначенні обсягу 

міжбюджетних трансфертів, це матиме вплив на видатки державного та 

місцевих бюджетів. 

Крім того, законопроектом вносяться зміни до статей 9, 19, 20 Закону 
України «Про професійно-технічну освіту» в частині надання повноважень 

органам місцевого самоврядування в цій галузі, зокрема, щодо подання 

пропозицій з формування мережі професійно-технічних навчальних закладів, 

забезпечення виконання державних програм у цій галузі, ЗДlИснення інших 

повноважень відповідно до законодавства, а також права бути засновниками 

таких навчальних закладів. 

Згідно з висновком Міністерства фінансів України, створення органами 

місцевого самоврядування професійно-технічних навчальних закладів призведе 

до розширення вже існуючої мережі таких закладів загальнодержавної форми 

власності та необхідності вишукання суттєвих додаткових коштів. Наприклад, у 

разі створення по одному професійно-технічному навчальному закладу в 

кожному з міст обласного значення необхідно вишукати додаткові кошти у 

обсязі 3,9 млрд грн у розрахунку на рік. 
В порушення вимог частини першої статті 27 Бюджетного кодексу 

України та частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради України до 
законопроекту не надано належне фінансово-економічне обrрунтування 

(включаючи відповідні розрахунки) та пропозиції щодо джерел проведення 

додаткових видатків для збалансування бюджетів. 

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

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

Слід зауважити, що Бюджетним кодексом України, яким здійснено 

розмежування видатків між державним та усіма видами місцевих бюджетів, 

видатки на професійно-технічну освіту (на оплату послуг з підготовки 

кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення у професійно

технічних навчальних закладах державної та комунальної власності) віднесено 

до видатків, що здійснюються з бюджету Автономної Республіки Крим, 

обласних бюджетів, бюджетів міст Києва і Севастополя (статті 67 і 90). 
До складу видатків, що здійснюються з районних бюджетів, бюджетів 

міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення, 

бюджетів сіл (їх об'єднань), селищ, міст районного значення, видатки на 

професійно-технічну освіту у Бюджетному кодексі України не належать. 

Міністерство фінансів України вважає законопроект таким, що потребує 

додаткових бюджетних коштів, і визначає його прийняття недоцільним. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змІН до деяких законодавчих 
актів України (щодо реорганізації та ліквідації навчально-виховних закладів 

комунальної форми власності за погодженням територіальних громад) 
(реєстр. N!! 341 О від 10.1 0.20 13), поданий народним депутатом України 

Сичом О.М., має вплив на показники бюджетів (призведе до збільшення 

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

2. Рекомендувати Комітету з питань науки і освіти при доопрацюванні 
законопроекту положення статей 9, 20 законопроекту узгодити із Бюджетним 
кодексом України в частині повноважень на проведення видатків з відповідних 

бюджетів. 

3. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань науки 
І ОСВІТи. 

1.2.22. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про правовий режим майна 

спільної власності територіальних громад (реєстр. N!! 3260 від 17.09.2013), 
поданий народними депутатами України Королюком В.А., Кальченком В.М., 

Олійником В.Д., Парасківим О.Д. 

ВідміТИЛIІ: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 
Комітет з питань економічної політики. 

Законопроект, за визначенням його авторів, розроблений з метою 
правової регламентації відносин управління об'єктами спільної власності 
територіальних громад сіл (добровільного об'єднання в одну територіальну 
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громаду жителів кількох сіл), селища, міста, що ЗДІИСНЮЄТЬСЯ районними та 

обласними радами, і створення законодавчої основи такого управління. 

Згідно із пояснювальною запискою до законопроекту його прийняття не 

потребуватиме додаткових коштів з державного бюджету, хоч у статті 18 
законопроекту встановлюється витрати на управління майном, що 

знаходиться у спільній власності територіальних громад, здійснюється із 

державного та місцевих бюджетів у розмірах та у спосіб, передбачений чинним 

законодавством. Крім того, у процесі управління майном, що визначено у 

статті 8 законопроекту як право володіння, користування та розпорядження 
майном, можливі додаткові надходження до місцевих бюджетів, зокрема, від 

здачі в оренду майна та від його відчуження. 

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

України суб'єктом законодавчої ініціативи до законопроекту не надано 

належного фінансово-економічного обrрунтування, включаючи відповідні 
розрахунки. 

Водночас, законопроект містить норми, які не узгоджуються з 

бюджетним законодавством. Так, згідно із частиною дев'ятою статті 17 
законопроекту кошти від приватизації об'єктів комунальної власності 

зараховуються виключно до бюджету розвитку місцевих бюджетів і 

спрямовуються на інвестиції у разі приватизації майна, шо було у спільній 

власності, із чітким розподілом коштів відповідно до часток територіальних 

громад - співвласників. У разі приватизації майна, що було у спільній сумісній 

власності територіальних громад, кошти, отримані від приватизаЦll, 

перераховуються на рахунок в установі банку та вважаються об'єктом спільної 

сумісної власності. 

Такі положення не повною мірою відповідають положенням статті 71 
Бюджетного кодексу України та статей 60 і 64 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» в частині формування та використання бюджету 

розвитку місцевих бюджетів, згідно з якими доходи від відчуження майна 

зараховуються в повному обсязі до бюджетів розвитку відповідних місцевих 

бюджетів (у даному випадку - це обласні та районні бюджети) і спрямовуються 

на реалізацію програм соціально-економічного розвитку відповідної території, 

пов'язаних із здійсненням інвестиційної діяльності, здійснення інших заходів, 

пов'язаних з розширеним відтворенням. 

Крім того, положення законопроекту щодо перерахування коштів від 

приватизації об'єктів комунальної власності, що були у сумісній власності 

територіальних громад, на рахунок в установі банку, суперечить вимогам 

статті 43 та 78 Бюджетного кодексу України, згідно з якими при виконанні 
місцевих бюджетів застосовується казначейське обслуговування бюджетних 

коштів. 

Відтак слід зауважити, що питання формування і виконання місцевих 

бюджетів врегульовано Бюджетним кодексом України, у частині другій статті 4 
якого встановлено, якщо ІНшим нормативно-правовим актом бюджетні 

відносини визначаються інакше, ніж у цьому Кодексі, застосовуються 

відповідні норми цього Кодексу. 
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На неузгодженість з бюджетним законодавством звертає увагу 

Міністерство фінансів України. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про правовий режим майна спільної власності 
територіальних громад (реєстр. N!! З260 від 17.09.2013), поданий народними 
депутатами України Королюком В.А., Кальченком В.М., Олійником В.Д., 

Парасківим О.Д., має вплив на показники бюджетів (буде реалізовуватись в 

межах коштів державного та місцевих бюджетів, визначених на відповідний 

рік, сприяючи при цьому збільшенню надходжень місцевих бюджетів від 

операцій з управління майном). У разі прийняття відповідного закону він може 
набирати чинності згідно із законодавством. 

2. Рекомендувати Комітету Верховної Ради України з питань економічної 
політики при доопрацюванні законопроекту виключити частину дев'яту 

статті 17 законопроекту, як таку що не узгоджується з положеннями частини 
другої статті 4, частини першої статті 4З, частини другої статті 78, статті 71 
Бюджетного кодексу У країни та не потребує додаткового унормування. 

З. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

економічної політики. 

а) опосередкований 

1.2.23. СЛУХАЛИ: 
Про проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» (щодо засад внутрішньої 

політики у сфері охорони здоров'я) (реєстр. N!! З467 від 22.10.20 ІЗ), поданий 
народними депутатами України Гелевеєм 0.1., Ханенком С.М. 

ВідміТIІЛ 11: 

Головним з опрацювання даного законопроекту є Комітет з питань 

охорони здоров'я. 

Положеннями законопроекту пропонується внести зміни до Закону 

У країни «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики», відповідно до яких 

засади внутрішньої політики у сфері охорони здоров'я відокремити від засад з 

гуманітарної сфери шляхом передбачення окремої статті у розширеній редакції. 

Зокрема, пропонується визначити такі засади: фінансування державою 

соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних 

програм, спрямованих на забезпечення охорони здоров'я; підвищення якості 

медичного обслуговування населення закладами охорони здоров'я усіх форм 

власності та медичними працівниками; приведення стандартів у сфері охорони 

здоров' я, зокрема стандартів медичного обслуговування, у відповідність до 

стандартів Європейського Союзу. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що реалізація законопроекту впливає на видаткову частину державного та 

місцевого бюджетів, та вважає недоцільним виокремлення питань ОХОРОНІ! 

здоров'я (як окремої сфери) із напрямів гуманітарного розвитку держави, 
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зважаючи, зокрема, на наявність Основ законодавства України про охорону 

здоров'я, які визначають правові, організаційні, економічні та соціальні засади 

охорони здоров'я в Україні, регулюють суспільні відносини у цій сфері. 

Належить зауважити, що Закон України «Про засади внутрішньої і 
зовнішньої політики» є рамковим і програмним документом. Отже, необхідні 

додаткові видатки бюджету на реалізацію положень законопроекту будуть 

визначатися залежно від встановлення відповідних положень у законодавчих 

актах з питань охорони здоров'я та передбачення відповідних коштів у 

державному та місцевих бюджетах. 

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

«Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» (щодо засад внутрішньої 

політики у сфері охорони здоров'я) (реєстр. Н!! 3467 від 22.10.2013), поданий 
народними депутатами України Гелевеєм 0.1., Ханенком с.м., матиме 

опосередкований вплив на показники бюджетів (потребуватиме додаткових 

видатків державного і місцевих бюджетів залежно від встановлення 

відповідних положень у законодавчих актах з питань охорони здоров'я та 

передбачення відповідних коштів у державному та місцевих бюджетах). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

охорони здоров'я. 

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

України «Про міжнародні договори України» (щодо внесення змін до статті 5) 
(реєстр. Н!! 3486 від 24.10.2013), поданий народними депутатами України 

Пинзеником В.М., Наливайченком В.О., Чугунніковим В.С. 

Відмітили: 

Відповідальним комітетом Верховної Ради України з розгляду 

законопроекту за реєстр. Н!! 3486 є Комітет у закордонних справах. 
Законопроектом пропонується встановити заборону на включення до 

текстів міжнародних договорів, які підлягають ратифікації, норм, що 

дозволяють у подальшому сторонам, які підписали договір, вносити зміни в ці 

договори без ратифікації цих змін Верховною Радою України. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що реалізація законопроекту не призведе до зміни показників державного 

бюджету, затверджених Законом У країни «Про Державний бюджет У країни 

на 2013 рік». 
Водночас, Мінфін звертає увагу, що існуюча практика внесення змін до 

кредитних угод, укладених між Україною та міжнародними фінансовими 

організаціями про надання позик на реалізацію інвестиційних проектів, в 

частині продовження терміну вибірки коштів дає можливість завершити 
реалізацію інвестиційних проектів і використати кошти позики в повному 

обсязі. Будь-які зміни до кредитних угод в обов'язковому порядку 
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узгоджуються з зацікавленими міністерствами та відомствами і направляються 

на розгляд до Мін'юсту для отримання відповідного юридичного висновку. 

Якщо такі зміни не призведуть до збільшення зобов'язань України, Мін'юстом 

надається висновок щодо можливості набуття змінами чинності без надання 

згоди Верховною Радою України у формі закону. Враховуючи зазначене, 

Мінфін вважає, що законопроект потребує доопрацювання в частині 

визначення змін до міжнародних договорів, що ведуть до збільшення 

зобов'язань держави і підлягають ратифікації Верховною Радою України. 

Слід відмітити, що згідно з частиною другою статті 16 Бюджетного 
кодексу України кредити (позики) від іноземних держав, банків і міжнародних 

фінансових організацій для реалізації інвестиційних програм (проектів) 

залучаються державою на підставі міжнародних договорів України і 

відносяться до державних зовнішніх запозичень. Кошти для реалізації таких 

інвестиційних програм (проектів), а також витрати на обслуговування та 

погашення відповідних кредитів (позик) передбачаються у законі про 

Державний бюджет України протягом усього строку дії кредитних договорів. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про міжнародні договори України» (щодо внесення змін до статті 5) 
(реєстр. NQ 3486 від 24.10.2013), поданий народними депутатами України 

Пинзеником В.М., Наливайченком В.О., Чугунніковим В.С., матиме 

опосередкований вплив на показники бюджету (може призвести до зміни 

надходжень і витрат державного бюджету, пов'язаних з реалізацією 

інвестиційних проектів за рахунок кредитів (позик) від іноземних держав, 

банків і міжнародних фінансових організацій, залежно від стану вибірки коштів 
відповідних кредитів). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України у закордонних 
справах. 

1.2.25. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону У країни про державний банк розвитку 

України (реєстр. И~ 3445 від 18.10.2013), внесений народним депутатом 

України Омельченком ВЛ. 

ВідміТИЛIІ: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет Верховної Ради 

України з питань фінансів і банківської діяльності. 

Законопроектом встановлюються особливості створення, функціонування 

та діяльності державного банку розвитку України (далі - Банк розвитку), 

визначаються його основні завдання, джерела їх фінансування та обмеження 
щодо його діяльності, загальні принципи формування органів управління банку 
розвитку та їх повноваження, з метою стимулювання та підтримки розвитку 

пріоритетних сфер економіки, інвестиційних та інноваційних проектів. Крім 

того, передба'іається внесення відповідних змін до законів України «Про банки 
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і банківську діяльність», «Про акціонерні товариства», «Про систему 

гарантування вкладів фізичних осіб». 

Як зазначено у законопроекті, Банк розвитку буде створено у формі 

публічного акціонерного товариства на базі публічного акціонерного 

товариства «Український банк реконструкції та розвитку». Таке ПАТ було 

створено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.05.2003 
N!! 655 «Деякі питання розвитку інноваційної інфраструктури в Україні та 

напрями діяльності Української державної інноваційної компанії у 2003 році». 
Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

у своєму експертному висновку звертає увагу на те, що у поданих до проекту 

документах відсутні інформація щодо результатів діяльності ПАТ 

«Український банк реконструкції та розвитку України» та переконливі 

аргументи на користь того, що створений на його базі Банк розвитку зможе 

більш ефективно діяти на ринку довгострокових кредитів. 

Статтею 6 законопроекту визначено, що джерелами збільшення 

статутного капіталу Банку розвитку відповідно до рішення Кабінету Міністрів 

України є кошти державного бюджету та облігації внутрішньої державної 

позики, придбані в обмін на акції додаткової емісії Банку розвитку. 

Насамперед належить зауважити, що кошти від розміщення ОВДП є 

кощтами державного бюджету і відповідно запропоновані законопроектом 

операції щодо придбання ОВДП в обмін на акції додаткової емісії Банку 

розвитку будуть обліковуватися у державному бюджеті. Тому положення, 

передбачені в абзацах четвертому і п'ятому статті 6 законопроекту потребують 
уточнення для забезпечення узгодженості з бюджетним законодавством. 

Статтею 12 законопроекту передбачено, що кредитні ресурси Банку 

розвитку формуються за рахунок, зокрема, коштів, залучених на внутрішньому 

та зовніщньому фінансових ринках, в тому числі під державні гарантії, та 

коштів, передбачених Державним бюджетом України на відповідний рік для 

фінансування державних інвестиційних програм та проектів соціально

економічного розвитку. 

Отже, реалізація положень статей 6 і 12 законопроекту потребуватиме 
додаткових витрат державного бюджету у разі встановлення відповідних норм 

у законі про Державний бюджет України. 

Слід також зазначити, що частиною другою статті 7 Закону України 
«Про банки і банківську діяльність» визначено, що державний банк 

створюється за рішенням Кабінету Міністрів України, а в законі про Державний 

бюджет України на відповідний рік передбачаються витрати на формування 
статутного капіталу державного банку. Зважаючи на це, ГНЕУ звертає увагу, 

що законопроектом не пропонуються відповідні зміни до Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2013 рік». 
Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що реалізація положень законопроекту не має прямого впливу на доходну чи 

видаткову частину державного бюджету, та вважає, що законопроект може 
бути підтримано. 
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УХВАЛИЛИ: 
1. Проект Закону України про державний банк розвитку України» 

(реєстр. N2 3445 від 18.10.2013), внесений народним депутатом України 

Омельченком ВЛ.: 

1) матиме опосередкований вплив на показники державного бюджету 
(може призвести до збільшення витрат державного бюджету у разі 

встановлення відповідних норм у законі про Державний бюджет України). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно із 

законодавством; 

2) рекомендувати при доопрацюванні законопроекту абзаци четвертий і 

п'ятий статті 6 замінити абзацом такого змісту: «кошти державного бюджету 
(включаючи облігації внутрішньої державної позики, придбані в обмін на акції 

додаткової емісії Банку розвитку)>>. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

фінансів і банківської діяльності. 

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

України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за 

невиконання законних вимог працівників МІЛЩll (реєстр. N!! 3160 
від 02.09.2013), поданий народним депутатом України Олійником В.М. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом пропонується доповнити Кодекс України про 

адміністративні правопорушення новою статтею 185-13, якою передбачається 
адміністративна відповідальність за невиконання законних вимог працівників 

міліції щодо надання посадовими особами підприємств, установ і організацій 

незалежно від форм власності інформації, необхідної для виконання 

покладених на працівників міліції обов'язків, або надання неправдивої 

інформації або створення інших перешкод у доступі до інформації, право на 

отримання якої передбачено законом, у вигляді штрафу від 50 до 

100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. При цьому, за ці ж дії, 

вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню 

за те ж правопорушення, - від 1 ОО до 200 неоподаткованих мінімумів доходів 
громадян. 

Змінами до статей 221 та 255 Кодексу повноваження на складання 

протоколів про зазначені вище правопорушення надати органам внутрішніх 

справ, а розгляд справ у судовому порядку - районним, районним у містах, 

міським чи міськрайонним судам (суддям). 

Така законодавча пропозиція матиме опосередкований вплив на 

показники державного бюджету в частині збільшення надходжень до бюджету 

від штрафних санкцій, передбачених за вищезазначені правопорушення (при 

умові виявлення відповідних правопорушень та в залежності від санкцій, що 
застосовуватимуться ). 
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За експертним висновком Міністерства фінансів України реалізація 

законопроекту може мати наслідком збільшення надходжень державного 

бюджету за рахунок застосування штрафних санкцій за вчинення зазначених 

правопорушень. Можливий обсяг додаткових надходжень буде залежати від 

кількості скоєних правопорушень та застосування конкретних розмірів 

штрафів. 

На момент розгляду законопроекту від Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України висновок не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення щодо відповідальності за невиконання 

законних вимог працівників міліції (реєстр. N!! 3160 від 02.09.2013), поданий 
народним депутатом України Олійником В.М., має опосередкований вплив на 

показники бюджету (збільшуючи надходження державного бюджету при умові 

виявлення відповідних правопорушень та в залежності від санкцій, що 

застосовуватиметься). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

1.2.27. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змІН до Кодексу 

України про аДМІНІстративні правопорушення (щодо посилення 

відповідальності за дрібне хуліганство) (реєстр. NQ 3327 від 27.09.2013), 
поданий народним депутатом України Зубчевським ол. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Проект закону передбачає внесення змін до статті 173 Кодексу України 
про адміністративні правопорушення щодо збільшення штрафів з 3-7 до 30-50 
неоподаткованих мінімумів доходів громадян за нецензурну лайку в 

громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії, що 

порушують громадський порядок і спокій громадян. 

З огляду на викладене, законопроект матиме опосередкований вплив на 

показники бюджету, а саме: збільшуватиме надходження державного бюджету 

від штрафних санкцій за вищезгадані правопорушення (за умові виявлення 

відповідних правопорушень та Б залежності від санкцій, що 
застосовуватимуться) . 

За експертним висновком Міністерства фінансів України реалізація 

положень законопроекту може призвести до збільшення надходжень до 

державного бюджету від штрафних санкцій. На думку Мінфіну, величина 

впливу на доходну частину державного бюджету буде залежати від кількості 

правопорушень. 

Мінфін Б межах компетенції не заперечує щодо прийняття законопроекту. 
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На момент розгляду законопроекту від Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України висновок не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення (щодо посилення відповідальності за дрібне 

хуліганство) (реєстр. N2 3327 від 27.09.2013), поданий народним депутатом 
України Зубчевським ол., має опосередкований ВПЛИв на показники бюджету 

(збільшуючи надходження державного бюджету при умові виявлення 

відповідних правопорушень та в залежності від об'єму санкцій, що 

застосовуватимуться). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

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

України про адміністративні правопорушення щодо вдосконалення 

відповідальності за правопорушення, що посягають на здійснення народного 

волевиявлення та встановлений порядок його забезпечення (реєстр. N2 3502 
від 25.10.2013), поданий народним депутатом України Князевичем рл. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Пропонуючи ряд змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення в частині законодавчого вдосконалення окремих положень 

щодо адміністративної відповідальності за порушення виборчих прав громадян, 

проектом закону, зокрема, передбачається, що: 

- порушення встановленого законом порядку фінансування передвиборної 
агітації чи агітації референдуму або порушення встановленого законом порядку 

фінансування участі суб'єктів виборчого процесу чи процесу референдуму у 

відповідному виборчому процесі чи процесі референдуму, або порушення 

порядку здійснення добровільних внесків до виборчого фонду чи фонду 

референдуму чи інше порушення встановленого законом порядку формування 

виборчого фонду чи фонду референдуму - тягне за собою накладення штрафу 

на громадян від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

на посадових осіб від ста сімдесяти до двохсот п'ятдесяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

- перешкоджання головою виборчої комісії чи комісії референдуму чи 
іншим її членом діяльності відповідної комісії, в тому числі, але не виключно, 

шляхом блокування або шляхом іншого обмеження доступу до будь-якого 

приміщення цієї комісії для членів цієї комісії, офіційних спостерігачів або 

інших осіб, які мають право заходити до відповідного приміщення та 
перебувати у ньому - тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 
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- перешкоджання діяльності виборчої комісії чи комісії референдуму 

особою, яка не є членом цієї комісії, в тому числі, але не виключно, шляхом 

блокування або шляхом іншого обмеження доступу до приміщення виборчої 

комісії чи комісії референдуму для членів цієї комісії, офіційних спостерігачів 

або інших осіб, які мають право заходити до відповідного приміщення та 

перебувати у ньому - тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до ста 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

- ненадання у випадках, у строки та у порядку, встановленого законом, 
головою відповідної виборчої комісії чи комісії референдуму або особою, яка 
відповідно до закону виконує його обов'язки, рішення, постанови, протоколу, 

їх засвідченої копії чи іншого документу виборчої комісії чи комісії 

референдуму - тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до ста 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

- порушення встановленого законом порядку опублікування та/або 

оприлюднення документів та іншої інформації, пов'язаних з підготовкою і 

проведенням виборів, референдуму виборчою комісією, комісією референдуму 

чи засобом масової інформації, - тягне за собою накладення штрафу на 

посадових осіб від ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян. 

Крім того, змінами до статті 21220 «Порушення порядку звернення щодо 
призначення виборів» цього Кодексу, пропонується збільшити штрафи, які 

накладаються на посадових осіб за порушення встановленого законом порядку 

та/або строку звернення до Верховної Ради України щодо призначення 

позачергових місцевих виборів в розмірі від ста до двохсот п'ятдесяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. (чинна редакція від десяти до 

двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). 

Реалізація таких положень законопроекту може призвести до збільшення 

надходжень до державного бюджету за рахунок штрафних санкцій, 

передбачених за скоєння вищезгаданих дій. 

Міністерство фінансів України підтримує прийнятгя законопроекту. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення щодо вдосконалення відповідальності за 
правопорушення, що посягають на здійснення народного волевиявлення та 

встановлений порядок його забезпечення (реєстр. И!! 3502 від 25.10.2013), 
поданий народним депутатом України Князевичем рл., має опосередкований 

вплив на показники бюджету (збільшуючи надходження до державного 
бюджету за умови виявлення відповідних правопорушень). 

У разі прийнятгя відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

46 



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

законодавчих актів України (щодо посилення ефективності державної 

антикорупційної політики) (реєстр. N!! 3522 від 31.1 0.2013), поданий народними 
депутатами України Чумаком В.В., Тігіпком сл., Петренком П.Д., 

Махніцьким 0.1., Оробець Л.Ю. 

Відмітили: 
Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією. 

Законопроектом пропонується удосконалити положення 

антикорупційного законодавства відповідно до Плану дій щодо лібералізації 

єс візового режиму для України шляхом внесення змін до Кодексу України 

про аДМІНІстративні правопорушення, Кримінального кодексу України, 

Цивільного процесуального кодексу України, законів України «Про звернення 

громадян», «Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України», 

«Про здійснення державних закупівель», «Про засади запобігання і протидії 

корупції». 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що реалізація законопроекту не потребує додаткових видатків державного 

бюджету, та підтримує законопроект у поданій редакції. 

Водночас, належить зауважити, що у законопроекті запропоновано 

встановити адміністративну відповідальність за подання завідомо 

недостовірних відомостей у деклараціях про майно, доходи, витрати і 

зобов'язання фінансового характеру та посилити санкції та відповідальність за 

кримінальні корупційні правопорушення шляхом збільшення розміру штрафів 

та обмеження або позбавлення волі. Отже, реалізація вказаних положень 

законопроекту матиме вплив на показники бюджету у разі виявлення 

відповідних порушень. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо посилення ефективності державної антикорупційної 

політики) (реєстр. N!! З522 від ЗІ. І 0.20 13), поданий народними депутатами 

України Чумаком В.В., Тігіпком с.л., Петренком П.Д., Махніцьким 0.1., 
Оробець Л.Ю., матиме опосередкований вплив на показники бюджету (може 

призвести до збільшення доходів бюджету від штрафів та/або збільшення 

видатків державного бюджету на утримання засуджених у разі виявлення 

відповідних правопорушень). 

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

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

боротьби з організованою злочинністю і корупцією. 

Голосували: «зю> - одноголосно. 
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2. Про погодження передачі бюджетних призначень та перерозподілу видатків 
державного бюджету, передбачених головним розпорядникам коштів 

державного бюджету, і розподілу/перерозподілу трансфертів з державного 

бюджету місцевим бюджетам. 

Народний депутат України - член Комітету з питань бюджету 

Шуфрич Н.І. вніс пропозицію одним голосуванням прийняти рішення щодо 

погодження внесених до пункту 2 порядку денного засідання Комітету передач 
бюджетних призначень та перерозподілі в видатків державного бюджету і 

розподілів/перерозподілів трансфертів з державного бюджету місцевим 

бюджетам згідно з відповідними нормативно-правовими актами Кабінету 

Міністрів України, зважаючи на попередній розгляд усіх питань у підкомітетах 

та відсутність заперечень щодо них. 

Голова Комітету поставив на голосування зазначену пропозицію. 

Голосували: <<зю> - 16, «проти» - 3, «утримались» - 1, «не голосували» - 1. 

Відповідно Голова Комітету поставив на голосування пропозицію 

погодити одним голосуванням включені до пункту 2 порядку денного засідання 
Комітету передачі бюджетних призначень та перерозподіли видатків 

державного бюджету і розподіли/перерозподіли трансфертів з державного 

бюджету місцевим бюджетам згідно з відповідними нормативно-правовими 

актами Кабінету Міністрів України, у тому числі: 

2.1. СЛУХАЛИ: 
Про погодження перерозподілу видатків державного бюджету, 

передбачених Міністерству внутрішніх справ України (згідно ІЗ 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.11.2013 N!1 873-р). 

Відмітили: 

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету надІИШЛО 

звернення Міністерства внутрішніх справ України від 18.1] .2013 NQ 20047/Рт 
щодо погодження перерозподілу деяких видатків державного бюджету, 

передбачених Міністерству внутрішніх справ, відповідно до пункту 1 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.] 1.20]3 N2873-p «Про 

перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству 

внутрішніх справ на 2013 рік». 
Комітетом погодження перерозподілу видатків державного бюджету за 

бюджетними програмами в межах загального обсягу бюджетних призначень 

головного розпорядника коштів державного бюджету здійснюється відповідно 

до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України. Згідно із 

зазначеною вимогою Бюджетного кодексу України перерозподіл видатків 

державного бюджету здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України, 

погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. Такий 

порядок затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 
N2 18 (зі змінами від 21.03.2012 р. N2 217). 

48 



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

державного бюджету, і розподілу/перерозподілу трансфертів з державного 

бюджету місцевим бюджетам. 

Народний депутат України - член Комітету з питань бюджету 

Шуфрич HJ. вніс пропозицію одним голосуванням (ad hoc) прийняти рішення 
щодо погодження внесених до пункту 2 порядку денного засідання Комітету 
передач бюджетних призначень та перерозподілів видатків державного 
бюджету і розподілів/перерозподілів трансфертів з державного бюджету 

місцевим бюджетам згідно з нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів 

України, зважаючи на попередній розгляд усіх питань у підкомітетах та 

відсутність заперечень щодо них. 

Голова Комітету поставив на голосування зазначену пропозицію. 

Голосували: «зю> - 16, «проти» - 3, «утримались» - 1, «не голосували» - 1. 

Відповідно Голова Комітету поставив на голосування пропозицію 

погодити одним голосуванням включені до пункту 2 порядку денного засідання 
Комітету передачі бюджетних призначень та перерозподіли видатків 

державного бюджету і розподілиlперерозподіли трансфертів з державного 

бюджету місцевим бюджетам згідно з відповідними нормативно-правовими 

актами Кабінету Міністрів України, у тому числі: 

2.1. СЛУХАЛИ: 
Про погодження перерозподілу видатків державного бюджету, 

передбачених Міністерству внутрішніх справ України (згідно ІЗ 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.11.2013 N!! 873-р). 

Відмітили: 

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету надlИшло 

звернення Міністерства внутрішніх справ України від 18.11.2013 N!!20047/PT 
щодо погодження перерозподілу деяких видатків державного бюджету, 

передбачених Міністерству внутрішніх справ, відповідно до пункту 1 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2013 N!! 873-р «Про 
перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству 

внутрішніх справ на 2013 рік». 
Комітетом погодження перерозподілу видатків державного бюджету за 

бюджетними проrpамами в межах загального обсягу бюджетних призначень 

головного розпорядника коштів державного бюджету здійснюється відповідно 

до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України. Згідно із 

зазначеною вимогою Бюджетного кодексу України перерозподіл видатків 

державного бюджету здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України, 

погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. Такий 

порядок затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 
N!! 18 (зі змінами від 21.03.2012 р. N2 217). 
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Пунктом зnзначеного вище розпорядження Уряду ВСТ<1110влено 

здіЙСНі1Т1І в межах З<1Гального обсягу бюджетних ПРИЗН<1чеIlЬ, передбачених 

Міністерству внутрішніх справ на 20 І 3 рік (відповідальному виконавшо 

бюджетних програм - Головному управлінню внутрішніх військ Міністерства 

внутрішніх справ) у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл 

видатків споживання в сумі 1962 тис. гривень, у тому числі на оплату праці -
1560 тис. гривень, шляхом зменшення їх обсягу за програмою 1003020 «Участь 
внутрішніх військ в охороні громадського порядку та боротьбі із ЗЛО'lИнністю, 

охорона арештованих, засуджених та охорона особливо В<1ЖЛИВИХ об'єктів» та 

збільшення ЇХ обсягу за програмою 1003070 «Підготовка кадрів для внутрішніх 
військ МВС України ВИЩИМИ навчальними закладам 11 ІІІ ІУ рівнів 

акредитації». 

Міністерству фінансів УкраїНII доручено забезпечити внесення 

відповідних змін до розпису державного бюджету lІіСJlЯ погодження 

зазна'lеного перерозподілу видатків державного бюджету з KOMiTeTO~1 з питань 

бюджету. 

У поясненні щодо здійснення такого перерозподілу видатків державного 

бюджету, наведеному у листі Міністерства внутрішніх справ, відмічається, що 

зазначеНІ ЗМІНІ! запропоновані з метою lІедопущення ВlІникнення 

заборгованості із виплати грошового забезпечення особовому складу 

навчалЬНIІХ закладів внутрішніх військ МВС у зв'язку зі збільшенням у 

20 \3 році чисельності курсантів з числа осіб, які проходять військову службу за 
контрактом та за якими згідно із законодавством зберігається ('рошове 

забезпечення, установлене до вступу на навчання. 

Інформація щодо виконання бюджетних програм, перерозподіл видатків 

державного бюджету за якими запропоновано, надана народним депутатам 

України - членам Комітету. 

УХВАЛИЛИ: 

За наслідками розгляду та керуючись вимогами частини восьмої статгі 23 
Бюджетного кодексу України: 

ПОГОДlIТIf перерозподіл видатків споживання в сумі 1962 Т\lС. гривень, 
у TOI\'IY числі на оплату праці - 1560 Т!lС. гривень в межах загального обсягу 
бюджеТНIІХ призначень, передбачених Міністерству внутрішніх справ на 

2013 рік у загальному фонді державного бюджету, ШЛЯХОМ зменшення Їх обсягу 
за програмою 1003020 «Участь внутрішніх військ в охороні громадського 

порядку та боротьбі із злочинністю, охорона арештованих, засуджених та 

охорона особливо важливих об'єктіВ}) та збільшення їх обсягу за 

програмою 1003070 «fliдготовка кадрів для внутрішніх військ МВС України 
вищими навчальними закладами 1lI і ІV рівнів акредитації», шо визначено 

пунктом 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2013 N!! 873-р. 

2.2. СЛУХАЛИ: 
Про ІJOгоджеШIЯ ІІерерозподілу видатків державного бюджету, 

передба'lеНIІХ Мі ністерству економічного РОЗВІІТКУ і торгівлі (згіюю з 
розпорядженням Кабінету МіІІістрів УкраїНI1 від 13.\1.2013 N!! 897-р). 
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Відмітили: 

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету надійшло 

звернення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 

від 22.11.2013 И!! 2901-01/41254-03 щодо погодження перерозподілу деяких 

видатків державного бюджету, передбачених Міністерству економічного 
розвитку і торгівлі на 2013 рік, відповідно до пункту 1 розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 13.11.2013 И!! 897-р «Про перерозподіл деяких видатків 
державного бюджету, передбачених Міністерству економічного розвитку і 

торгівлі на 2013 рік». 
Комітетом погодження перерозподілу видатків державного бюджету за 

бюджетними програмами в межах загального обсягу бюджетних призначень 

головного розпорядника коштів державного бюджету здійснюється відповідно 

до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України. Згідно із 

зазначеною вимогою Бюджетного кодексу України перерозподіл видатків 
державного бюджету здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України, 

погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. Такий 

порядок затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 
И!! 18 (зі змінами від 21.03.2012 р. И!! 217). 

Пунктом 1 розпорядження Уряду від 13.11.2013 И!! 897-р встановлено 

здійснити в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених 

Міністерству економічного розвитку і торгівлі на 2013 рік у загальному фонді 
державного бюджету, перерозподіл видатків споживання в сумі 

1121 тис. гривень шляхом зменшення Їх обсягу за програмою 1201020 «Внески 
України до бюджету ГАТТ/СОТ та Єдиного бюджету органів СНД» та 

збільшення Їх обсягу за програмою 1201030 «Забезпечення двостороннього 
співробітництва України з іноземними державами та міжнародними 
організаціями, інформаційне та організаційне забезпечення участі України у 

міжнародних форумах, конференціях, виставках». 

Міністерству фінансів доручено після погодження зазначеного 

перерозподілу видатків державного бюджету забезпечити внесення відповідних 

змін до розпису державного бюджету. 

У поясненні щодо здійснення такого перерозподілу видатків державного 

бюджету, наведеному у листі Міністерства економічного розвитку і торгівлі, 

зокрема відмічається про необхідність забезпечення погашення кредиторської 

заборгованості зі сплати внеску за участь України в Робочій групі з питань 

розвитку малого і середнього бізнесу та підприємництва Організації 

економічного співробітництва та розвитку, членом або спостерігачем яких є 
Україна, а також проведення засідань в рамках двостороннього співробітництва 

України з іноземними державами. 

Інформація про виконання бюджетних програм, за якими пропонується 

здійснення перерозподілу бюджетних призначень, надана народним депутатам 

України - членам Комітету. 

УХВАЛИЛИ: 

За наслідками розгляду та керую'ІИСЬ вимогами чаСТИНІ! восьмої статті 23 
Бюджетного кодексу України: 
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погодити здійснення в межах загального обсягу бюджетних призначень, 

передбачених Міністерству економічного розвитку і торгівлі на 2013 рік 

у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків споживання в 

сумі 1121 тис. гривень шляхом зменшення їх обсягу за програмою 1201020 
«Внески України до бюджету ГАТТ/СОТ та Єдиного бюджету органів СНД» 

та збільшення їх обсягу за програмою 1201030 «Забезпечення двостороннього 
співробітництва України з іноземними державами та міжнародними 

організаціями, інформаційне та організаційне забезпечення участі України у 

міжнародних форумах, конференціях, виставках», що визначено пунктом 1 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.11.2013 N2897-p 
«Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених 

Міністерству економічного розвитку і торгівлі на 2013 рію>. 

2.3. СЛУХАЛИ: 
Про погодження передачі у 2013 році Міністерству освіти і науки України 

бюджетних призначень передбачених Міністерству аграрної політики та 

продовольства (згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 13.11.2013 р. N!! 898-р). 

Відмітили: 

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету наДlИШЛО 

звернення Міністерства освіти і науки від 21.11.2013 р. NQ 1110-4132 про 

погодження передачі бюджетних призначень відповідно до розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 13.11.2013 р. N!! 898-р «Про передачу у 2013 
році деяких бюджетних призначень Міністерству освіти і науки». 

Комітетом погодження передачі бюджетних призначень здійснюється 

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

призначень державного бюджету здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів 

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

Такий порядок затверджено постановою Кабінету Міністрів України 

від 12.01.2011 N2 18 (зі змінами від 21.03.2012 N!! 217). 
Пунктом 1 зазначеного вище розпорядження Уряду встановлено передати 

Міністерству освіти і науки бюджетні призначення, передбачені в 2013 році 
Міністерству аграрної політики та продовольства: 

1) У загальному фонді державного бюджету за такими програмами: 
2801050 «Дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки, 

виконання робіт за державними цільовими програмами і державним 

замовленням у сфері розвитку агропромислового комплексу, підготовка 

наукових кадрів, наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації 

сільськогосподарської продукції, дослідження та експериментальні розробки у 

сфері агропромислового комплексу» у сумі 18 ООО тис. гривень (видатки 

розвитку) та 2801470 «Фінансова підтримка Української лабораторії якості і 
безпеки продукції агропромислового комплексу» у сумі б 054,5 тис. гривень 
(видатки споживання) на програму 2201040 «Дослідження, наукові та науково
технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та 
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державним замовленням, виконання міжнародних наукових та науково

технічних програм і проектів вищими навчальними закладами та науковими 
установами, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка наукової 

інфраструктури та наукових об'єктів, що становлять національне надбання» 

у сумі 24054,5 тис. гривень (видатки споживання - б 054,5 тис. гривень, 
видатки розвитку - 18 ООО тис. гривень); 

2801080 «Підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими 
навчальними закладами І і 11 рівнів акредитації» на програму 2201150 
«Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І і П рівнів акредитації та 

забезпечення діяльності їх баз практики» у сумі 99 122,6 тис. гривень (видатки 
споживання); 

2801130 «Лідготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації 

робітничих кадрів, підвищення кваліфікації фахівців агропромислового 

комплексу» на програму 2201250 «Навчання, стажування, підвищення 

кваліфікації студентів, аспірантів, науково-педагогічних та педагогічних 

працівників за кордоном, підвищення кваліфікації керівних працівників і 

спеціалістів харчової та переробної промисловості» у сумі 5290 тис. гривень 
(видатки споживання 5290 тис. гривень, з них оплата праці 

3502,5 тис. гривень, комунальні послуги та енергоносії - 491,1 тис. гривень); 
2801450 «Лїдготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими 

навчальними закладами ІІІ і ІУ рівнів акредитації Національного університету 

біоресурсів і природокористування» на програму 2201160 «Підготовка кадрів 
вищими навчальними закладами ІІІ і ІУ рівнів акредитації та забезпечення 

діяльності їх баз практики» у сумі 349 255,9 тис. гривень (видатки споживання); 
2) у спеціальному фонді державного бюджету за такими програмами: 
2801050 «Дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки, 

виконання робіт за державними цільовими програмами і державним 

замовленням у сфері розвитку агропромислового комплексу, підготовка 

наукових кадрів, наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації 

сільськогосподарської продукції, дослідження та експериментальні розробки у 

сфері агропромислового комплексу» у сумі 4 119,7 тис. гривень (видатки 

розвитку) та 2801470 «Фінансова підтримка Української лабораторії якості і 

безпеки продукції агропромислового комплексу» у сумі 3 145,3 тис. гривень 
(видатки споживання 2845,3 тис. гривень, видатки розвитку 

300 тис. гривень) на програму 2201040 «Дослідження, наукові та науково

технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та 

державним замовленням, виконання міжнародних наукових та науково

технічних програм і проектів вищими навчальними закладами та науковими 

установами, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка наукової 

інфраструктури та наукових об'єктів, що становлять національне надбання» 

у сумі 7265 тис. гривень (видатки споживання - 2845,3 тис. гривень, видатки 
розвитку - 4 419,7 тис. гривень); 

2801080 «Лідготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими 
навчальними закладами І і II рівнів акредитаЩІ» на програму 2201150 
«Лїдготовка кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації та 

52 



забезпечення діяльності їх баз практики» у сумі 37255,3 тис. гривень (видатки 
споживання - 33405,6 тис. гривень, видатки розвитку - 3849,7 тис. гривень); 

2801130 «Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації 
робітничих кадрів, підвищення кваліфікації фахівців агропромислового 

комплексу» на програму 2201250 «Навчання, стажування, підвищення 

кваліфікації студентів, аспірантів, науково-педагогічних та педагогічних 

працівників за кордоном, підвищення кваліфікації керівних працівників і 

спеціалістів харчової та переробної промисловості» у сумі 1 О ОО 1,8 тис. гривень 
(видатки споживання 8001,8 тис. гривень, з них оплата праці 

2962,3 тис. гривень, комунальні послуги та енергоносії - 1 265,1 тис. гривень, 
видатки розвитку - 2000 тис. гривень); 

2801450 «Підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими 
навчальними закладами ІІІ і ІУ рівнів акредитації Національного університету 

біоресурсів і природокористування» на програму 2201160 «Підготовка кадрів 
вищими навчальними закладами ІІІ і ІУ рівнів акредитації та забезпечення 

діяльності їх баз практики» у сумі 195 492,1 тис. гривень (видатки 

споживання - 181 082,1 тис. гривень, видатки розвитку - 14410 тис. гривень). 
Міністерству фінансів доручено після погодження зазначеної передачі 

бюджетних призначень забезпечити внесення відповідних змін до розпису 

державного бюджету. 

В обrрунтуванні щодо здійснення передачі бюджетних призначень, 

наведеному у листі Міністерства освіти і науки, зокрема відмічено, що така 

передача бюджетних призначень здійснюється відповідно до розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 р. N~ 486-р «Про віднесення 

ЦІЛІсного майнового комплексу Національного університету біоресурсів і 

природокористування України до сфери управління Міністерства освіти і 

науки». 

Зазначеним розпорядженням встановлено передати ЦІЛІсний майновий 

комплекс Національного університету біоресурсів і природокористування 

України із сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства 

до сфери управління Міністерства освіти і науки та доручено Міністерству 

фінансів, Міністерству аграрної політики та продовольства вжити в 
установленому законодавством порядку заходів щодо передачі Міністерству 

освіти і науки відповідних бюджетних призначень. 

Відповідно до інформації, наданої Міністерством, обсяги коштів, що 

передаються, відповідають бюджетним асигнуванням на 2013 рік 

Національного університету біоресурсів і природокористування України. 
Інформація щодо виконання бюджетних програм, передачу бюджетних 

призначень за якими запропоновано, надана пародним депутатам України -
членам Комітету. 

УХВАЛИЛИ: 

За наслідками розгляду та керуючись вимогами частини шостої cTaтri 23 
Бюджетного кодексу України: 

ПОГОДІІТи встановлену пунктом 1 розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 13.11.2013 р. N~ 898-р передачу Міністерству освіти і науки 
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бюджетних призначень, передбачених в 2013 році Міністерству аграрної 

політики та продовольства: 

І) У загальному фонді державного бюджету за такими бюджетними 

програмами: 

2801050 «Дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки, 
виконання робіт за державними цільовими програмами і державним 

замовленням у сфері розвитку агропромислового комплексу, підготовка 

наукових кадрів, наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації 

сільськогосподарської продукції, дослідження та експериментальні розробки у 

сфері агропромислового комплексу» у сумі 18 ООО тис. гривень (видатки 

розвитку) та 2801470 «Фінансова підтримка Української лабораторії якості і 

безпеки продукції агропромислового комплексу» у сумі 6054,5 тис. гривень 
(видатки споживання) на програму 2201040 «Дослідження, наукові та науково
технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та 

державним замовленням, виконання міжнародних наукових та науково

технічних програм і проектів вищими навчальними закладами та науковими 

установами, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка наукової 

інфраструктури та наукових об'єктів, що становлять національне надбання» у 

сумі 24 054,5 тис. гривень (видатки споживання - 6054,5 тис. гривень, видатки 
розвитку - 18 ООО тис. гривень); 

2801080 «Підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими 
навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитаЩl» на програму 2201150 
«Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І і П рівнів акредитації та 

забезпечення діяльності Їх баз практики» у сумі 99 122,6 тис. гривень (видатки 
споживання); 

2801130 «Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації 

робітничих кадрів, підвищення кваліфікації фахівців агропромислового 

комплексу» на програму 2201250 «Навчання, стажування, підвищення 

кваліфікації студентів, аспірантів, науково-педагогічних та педагогічних 

працівників за кордоном, підвищення кваліфікації керівних працівників і 

спеціалістів харчової та переробної промисловості» у сумі 5290 тис. гривень 
(видатки споживання 5290 тис. гривень, з них оплата праці 

3 502,5 тис. гривень, комунальні послуги та енергоносії - 491 , І тис. гривень); 
2801450 «Підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими 

навчальними закладами ІІІ і ІУ рівнів акредитації Національного університету 

біоресурсів і природокористування» на програму 2201160 «Підготовка кадрів 
вищими навчальними закладами ІІІ і ІУ рівнів акредитації та забезпечення 

діяльності їх баз практики» у сумі 349 255,9 тис. гривень (видатки споживання); 
2) у спеціальному фонді державного бюджету за такими бюджетними 

програмами: 

2801050 «Дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки, 
виконання робіт за державними цільовими програмами і державним 

замовленням у сфері розвитку агропромислового комплексу, підготовка 

наукових кадрів, наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації 

сільськогосподарської продукції, дослідження та експериментальні розробки у 

сфері агропромислового комплексу» у сумі 4 119,7 тис. гривень lвидаТКI1 
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розвитку) та 2801470 «Фінансова підтримка Української лабораторії якості і 

безпеки продукції агропромислового комплексу» у сумі 3 145,3 тис. гривень 
(видатки споживання 2845,3 тис. гривень, видатки розвитку 

300 тис. гривень) на програму 2201040 «Дослідження, наукові та науково

технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та 

державним замовленням, виконання міжнародних наукових та науково

технічних програм і проектів вищими навчальними закладами та науковими 

установами, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка наукової 

інфраструктури та наукових об'єктів, що становлять національне надбання» 

у сумі 7265 тис. гривень (видатки споживання - 2845,3 тис. гривень, видатки 
розвитку - 4 419,7 тис. гривень); 

2801080 «Підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими 
навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитаЦIJ» на програму 220) 150 
«Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації та 

забезпечення діяльності їх баз практики» у сумі 37255,3 тис. гривень (видатки 
споживання - 33405,6 тис. гривень, видатки розвитку - 3849,7 тис. гривень); 

2801130 «Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації 

робітничих кадрів, підвищення кваліфікації фахівців агропромислового 

комплексу» на програму 2201250 «Навчання, стажування, підвищення 

кваліфікації студентів, аспірантів, науково-педагогічних та педагогічних 

працівників за кордоном, підвищення кваліфікації керівних працівників і 

спеціалістів харчової та переробної промисловості» у сумі 1 О ОО 1,8 тис. гривень 
(видатки споживання 8 ОО 1,8 тис. гривень, з них оплата праці 
2962,3 тис. гривень, комунальні послуги та енергоносії - І 265,1 тис. гривень, 
видатки розвитку - 2000 тис. гривень); 

2801450 «Підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими 
навчальними закладами ІІІ і ТУ рівнів акредитації Національного університету 

біоресурсів і природокористування» на програму 2201160 «Підготовка кадрів 
вищими навчальними закладами ІІІ і ІУ рівнів акредитації та забезпечення 

діяльності їх баз практики» у сумі 195 492, І тис. гривень (видатки 

споживання - 181 082,1 тис. гривень, видатки розвитку - 14 41 О тис. гривень). 

2.4. СЛУХАЛИ: 
Про погодження перерозподілу видатків державного бюджету, 

передбачених Міністерству соціальної політики (згідно з розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 18.11.2013 р. Ng 889-р). 

Відмітили: 

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету надійшло 

звернення Міністерства соціальної політики України від 21.! 1.2013 р. 
Ng 546310/1 0-13104 щодо погодження перерозподілу деяких видатків 

державного бюджету відповідно до пункту І розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 18.] 1.2013 р. Ng 889-р «Про перерозподіл деяких видатків 

державного бюджету, передбачених Міністерству соціальної політики на 

201 З рік». 
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Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України у 
межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника 

коштів державного бюджету перерозподіл видатків державного бюджету за 

бюджетними програмами здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів 

України, погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. 
Відповідний порядок перерозподілу видатків бюджету затверджено 

постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 N!! 18 (із змінами 

від 21.03.2012 р. N~ 217). 
Пунктом 1 розпорядження Уряду від 18.11.2013 р. N!! 889-р встановлено 

здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених 

Міністерству соціальної політики на 2013 рік у загальному фонді державного 
бюджету, перерозподіл видатків шляхом: 

зменшення обсягу видатків споживання за програмою 2501130 
«Одноразові виплати жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати

героїня», інвалідам і непрацюючим малозабезпеченим особам та особам, які 

постраждали від торгівлі людьми» у сумі 3.257,3 тис. гривень; 
збільшення обсягу видатків споживання за програмами: 

2505030 «Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів та 
ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових пам'ятників 

та з увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 років» у сумі 
1.700 тис. гривень; 

2501150 «Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни та жертвам 
нацистських переслідувань» у сумі 1.557,3 тис. гривень. 

У поясненні щодо здійснення запропонованого перерозподілу видатків 

державного бюджету, наведеному у матеріалах Міністерства соціальної 

політики України, зазначається про необхідність додаткових виплат до 

щорічної разової грошової допомоги ветеранам війни та жертвам нацистських 

переслідувань, яким надано статус інваліда війни і виповнилося 85 років і 

більше, а також сплати пайового внеску України до Комітету у справах воїнів

інтернаціоналістів при Раді голів урядів держав-учасниць СНД. Водночас, за 

бюджетною програмою 2501130 виникла економія бюджетних коштів за 

виплатами одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання 

«Мати-героїня» (у державному бюджеті на 2013 рік така винагорода 

передбачена для 30.227 багатодітних .матерів, фактично у поточному році 
присвоєне відповідне зваю/я - 19.949 багатодітним .матерям та до кінця 
поточного року планується nрuсвоїіllll це звання ще 2.000 жінкшн). 

Інформація щодо стану виконання бюджетних програм, за якими 

запропоновано здійснити перерозподіл видатків державного бюджету, надана 

народним депутатам України - членам Комітету з питань бюджету. 

УХВАЛИЛИ: 

За наслідками розгляду та керуючись вимогами частини восьмої статті 23 
Бюджетного кодексу України: 

погодити здійснення перерозподілу видатків державного бюджету в 

межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству 

соціальної політики на 2013 рік у загальному фонді державного бюджету, що 
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визначено пунктом розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 18.11.2013 р. N2 889-р, а саме: 
зменшення обсягу видатків споживання за програмою 2501130 

«Одноразові виплати жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати

героїня», інвалідам і непрацюючим малозабезпеченим особам та особам, які 

постраждали від торгівлі людьми» у сумі 3.257,3 тис. гривень; 
збільшення обсягу видатків споживання за програмами: 

2505030 «Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів та 

ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових пам'ятників 

та з увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 років» у сумі 
1.700 тис. гривень; 

2501150 «Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни та жертвам 
нацистських переслідувань» у сумі 1.557,3 тис. гривень. 

2.5. СЛУХАЛИ: 
Про погодження перерозподілу видатків державного бюджету, 

передбачених Національній академії медичних наук (згідно з розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 21.11.2013 р. N2 917-р). 

Відмітили: 

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету надJИШЛО 

звернення Національної академії медичних наук України від 28.11.2013 р. N!! 1-
06/2558 щодо погодження перерозподілу деяких видатків державного бюджету 
відповідно до пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 

21.11.2013 р. N!! 917-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, 
передбачених Національній академії медичних наук на 2013 рік». 

Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України у 
межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника 

бюджетних коштів перерозподіл видатків державного бюджету за бюджетними 

програмами ЗДJИснюється за рішенням Кабінету Міністрів України, 

погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. 

Відповідний порядок перерозподілу видатків бюджету затверджено 

постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 N!! 18 (із змінами 

від 21.03.2012 р. N2 217). 
Пунктом І розпорядження Уряду від 21.11.2013 р. N!! 917-р встановлено 

здійснити в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених 

Національній академії медичних наук на 2013 рік у загальному фонді 

державного бюджету, перерозподіл видатків шляхом: 

І) зменшення обсягу видатків розвитку за програмою 6561850 
«Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт та придбання обладнання для 
об'єктів, що відносяться до сфери управління Національної академії медичних 

наук України» на 3570 тис. гривень; 
2) збільшення обсягу: 
видатків розвитку за програмою 6561040 «Фундаментальні дослідження, 

прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними 
цільовими програмами і державним замовленням у сфері профілактики і 
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лікування хвороб людини, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка 

розвитку наукової інфраструктури та об'єктів, що становлять національне 

надбання» на 570 тис. гривень; 
видатків споживання за програмою 6561060 «Діагностика і лікування 

захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних 

технолоГІИ, спеціалізована консультативно-поліклінічна допомога, що 

надається науково-дослідними установами Національної академії медичних 

наук України» на 3000 тис. гривень (комунальні послуги та енергоносії). 
У поясненні щодо здійснення такого перерозподілу видатків державного 

бюджету, наведеному у зверненні Національної академії медичних наук 

України, зокрема відмічається про необхідність погашення кредиторської 
заборгованості за комунальні послуги по підвідомчих установах та 

підключенню до гарячого водопостачання ДУ «Національний центр радіаційної 

медицини Національної академії медичних наук України». 

Інформація щодо стану виконання бюджетних програм, за якими 

запропоновано здійснити перерозподіл видатків державного бюджету, надана 

народним депутатам України - членам Комітету. 

УХВАЛИЛИ: 
За наслідками розгляду та керуючись вимогами частини восьмої стапі 23 

Бюджетного кодексу України: 

погодити здійснення в межах загального обсягу бюджетних призначень, 

передбачених Національній академії медичних наук на 2013 рік у загальному 
фонді державного бюджету, перерозподілу видатків, що визначено пунктом 1 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.11.2013 р. NQ 917-р, а саме: 

1) зменшення обсягу видатків розвитку за програмою 6561850 
«Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт та придбання обладнання для 

об'єктів, що відносяться до сфери управління Національної академії медичних 

наук України» на 3570 тис. гривень; 
2) збільшення обсягу: 
видатків розвитку за програмою 6561040 «Фундаментальні дослідження, 

прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними 

цільовими програмами і державним замовленням у сфері профілактики і 
лікування хвороб людини, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка 

розвитку наукової інфраструктури та об'єктів, що становлять національне 

надбання» на 570 тис. гривень; 
видатків споживання за програмою 6561060 «Діагностика і лікування 

захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних 

технолоГ1И, спеціалізована консультативно-поліклінічна допомога, що 

надається науково-дослідними установами Національної академії медичних 

наук України» на 3000 тис. гривень (комунальні послуги та енергоносії). 

2.6. СЛУХАЛИ: 
Про погодження перерозподілу видатків державного бюджету, 

передбачених Міністерству освіти і науки (згідно з розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від21.11.2013 N2925-p). 
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Відмітили: 

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету наДIИШЛО 

звернення Міністерства освіти і науки від 28.11.2013 р. N!! 1/10-4187 щодо 
погодження перерозподілу видатків державного бюджету, передбачених 

Міністерству освіти і науки, відповідно до пункту 1 розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 21.11.2013 N!1925-p «Про перерозподіл деяких видатків 
державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2013 рік». 

Комітетом погодження перерозподілу видатків державного бюджету за 

бюджетними програмами в межах загального обсягу бюджетних призначень 

головного розпорядника коштів державного бюджету здійснюється відповідно 

до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України. Згідно із 

зазначеною вимогою Бюджетного кодексу України перерозподіл видатків 

здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України, погодженим з 

Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. Такий порядок 

затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 N!! 18 (зі 

змінами від 21.03.2012 р. N!1 217). 
Пунктом 1 зазначеного вище розпорядження Уряду встановлено 

здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених 

Міністерству освіти і науки на 2013 рік у загальному фонді державного 

бюджету, перерозподіл видатків споживання в сумі 1256,4 тис. гривень 
шляхом зменшення Їх обсягу за програмою 2209090 «Державні премії, 

стипендії та гранти в галузі науки і техніки» та збільшення Їх обсягу за 

програмою 2201080 «Державні премії, стипендії та гранти в галузі освіти, науки 
і техніки, стипендії переможцям міжнародних конкурсів». 

Міністерству фінансів доручено після погодження зазначеного 

перерозподілу видатків забезпечити внесення відповідних змін до розпису 

державного бюджету. 

В обrрунтуванні щодо зазначеного перерозподілу видатків, наведеному у 

листі Міністерства освіти і науки, зокрема відмічено про необхідність 
здійснення виплат молодим ученим стипендій Президента України та про 
наявність економії за бюджетною програмою 2209090 у зв' язку із зменшенням 
кількості стипендіатів (закінченням терміну виплат стипендій, смерті 

стипендіатів ). 
Інформація щодо виконання бюджетних програм, перерозподіл видатків 

державного бюджету за якими запропоновано, надана народним депутатам 

України - членам Комітету. 

УХВАЛИЛИ: 

За наслідками розгляду та керуючись вимогами частини восьмої статті 23 
Бюджетного кодексу України: 

погодити у межах загального обсягу бюджетних призначень, 

передбачених Міністерству освіти і науки на 2013 рік у загальному фонді 
державного бюджету, перерозподіл видатків споживання в сумі 

І 256,4 тис. гривень шляхом зменшення Їх обсягу за бюджетною 

програмою 2209090 «Державні премії, стипендії та гранти в галузі науки і 

техніки» та збільшення їх обсягу за бюджетною програмою 220 І 080 «Державні 
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преМll, стипеНдll та гранти в галузі освіти, науки і техніки, стипендії 

переможцям міжнародних конкурсів», що визначено пунктом 1 розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 21.11.2013 N2 925-р. 

2.7. СЛУХАЛИ: 
Про погодження перерозподілу видатків державного 

передбачених Міністерству фінансів (згідно з розпорядженням 

Міністрів України від 21.11.2013 р. N!! 933-р). 

ВідміТИЛIІ: 

бюджету, 

Кабінету 

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету надІИшло 

звернення Міністерства фінансів України від 26.11.2013 за N!! 31-07310-38-
2/34361 щодо погодження перерозподілу деяких видатків державного бюджету, 
передбачених Міністерству фінансів на 2013 рік, затвердженого 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21.11.2013 N!! 933-р. 
Перерозподіл видатків державного бюджету за бюджетними програмами 

в межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника 

коштів державного бюджету здійснюється на підставі частини восьмої статті 23 
Бюджетного кодексу України за рішенням Кабінету Міністрів України, 

погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету (порядок 

передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків і надання кредитів з 

бюджету затверджено постановою Уряду від 12.01.2011 р. N218 із змінами). 

Питання розподілу та перерозподілу обсягів міжбюджетних трансфертів між 

місцевими бюджетами в межах їх загального обсягу за погодженням з 

Комітетом з питань бюджету унормовано у частині шостій статті 108 
Бюджетного кодексу України, а щодо додаткової дотації на вирівнювання 

фінансової забезпеченості місцевих бюджетів - у частині четвертій статті 97 
Бюджетного кодексу України. 

Пунктом 1 зазначеного розпорядження встановлено здійснити у межах 
загального обсягу бюджетних призначень, передбачених у 2013 році 

Міністерству фінансів у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл 
видатків споживання шляхом: 

зменшення Їх обсягу за програмами: 3511150 «Субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій 
населенню на оплату електроенеРГI1, природного газу, послуг тепло-, 

водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і 
споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких 

нечистот» на 80 ООО тис. гривень та 3511340 «Субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, 
малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та 
тимчасової державної допомоги дітям» на 50 ООО тис. гривень; 

збільшення Їх обсягу за програмою 3 511 060 «Додаткові дотації з 
державного бюджету місцевим бюджетам» у частині додаткової дотації з 
державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих 
бюджетів на 130 ООО тис. гривень для спрямування міському бюджету м. Києва. 
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У поясненні Міністерства фінансів України щодо здійснення такого 

перерозподілу зазначається, що перерозподіл проведено за зверненням 
Київської міської державної адміністрації у зв' язку із незабезпеченістю видатків 

бюджету міста на оплату праці працівників бюджетних установ, які 
утримуються за рахунок коштів міського бюджету, та за рахунок визначеної 

Київською міською державною адміністрацією очікуваної до кінця року 

економії за окремими субвенціями з державного бюджету міському бюджету на 

здійснення державних програм соціального захисту. 
Відповідно до пункту 3 розпорядження додатковий обсяг дотації має бути 

спрямований Київською міською державною адміністрацією виключно на 

оплату праці працівників бюджетних установ. 

Інформація щодо стану перерахування у січні-жовтні 2013 року 

міжбюджетних трансфертів з державного бюджету міському бюджету м. Києва, 

за якими запропоновано здійснити перерозподіл, надана народним депутатам 

України - членам Комітету. 

УХВАЛИЛИ: 
За наслідками розгляду та керуючись вимогами частини восьмої статті 23 

Бюджетного кодексу України: 

погодити здійснення у межах загального обсягу бюджетних призначень, 

передбачених у 2013 році Міністерству фінансів у загальному фонді 

державного бюджету, перерозподіл видатків споживання, шляхом зменшення їх 

обсягу за програмою 3511150 «Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 

електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання 

водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот» на 

80 ООО тис. гривень і за програмою 3511340 «Субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, 

малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та 

тимчасової державної допомоги дітям» на 50 ООО тис. гривень та збільшення їх 
обсягу за програмою 3511060 «Додаткові дотації з державного бюджету 

місцевим бюджетам» у частині додаткової дотації з державного бюджету на 
вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів на 
130 ООО тис. гривень для спрямування міському бюджету м. Києва, що 
визначено пунктом 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 

21.11.2013 року N!! 933-р «Про перерозподіл деяких видатків державного 
бюджету, передбачених Міністерству фінансів на 2013 рік, для спрямування 
міському бюджету м. Києва на оплату праці». 

2.8. СЛУХАЛИ: 
Про погодження перерозподілу видатків державного бюджету, 

передбачених Міністерству фінансів (згідно з розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 21.11.2013 р. N!! 934-р). 
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ВідміТIІЛИ: 

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету надlИШЛО 

звернення Міністерства фінансів України від 26.11.2013 за N231-05120-02-
2/34362 щодо погодження перерозподілу деяких видатків державного бюджету, 
передбачених Міністерству фінансів на 2013 рік, для спрямування місцевим 
бюджетам на оплату праці, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів 

У країни від 21.11.2013 N!! 934-р «Про перерозподіл деяких видатків державного 
бюджету, передбачених Міністерству фінансів на 2013 рік, для спрямування 
місцевим бюджетам на оплату праці та внесення змін до деяких розпоряджень 

Кабінету Міністрів України». 

Перерозподіл видатків державного бюджету за бюджетними програмами 

в межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника 

коштів державного бюджету здійснюється на підставі частини восьмої статті 23 
Бюджетного кодексу України за рішенням Кабінету Міністрів України, 

погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету (порядок 

передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків і надання кредитів з 

бюджету затверджено постановою Уряду від 12.01.2011 р. N!! 18 із змінами). 
Питання розподілу та перерозподілу обсягів міжбюджетних трансфертів між 

місцевими бюджетами в межах Їх загального обсягу за погодженням з 

Комітетом з питань бюджету унормовано у частині шостій статті 108 
Бюджетного кодексу України, а щодо додаткової дотації на вирівнювання 
фінансової забезпеченості місцевих бюджетів - у частині четвертій статті 97 
Бюджетного кодексу України. 

Пунктом 1 зазначеного розпорядження та додатком до нього встановлено 
здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених у 

2013 році Міністерству фінансів у загальному фонді державного бюджету, 

перерозподіл видатків у сумі 641 034,4 тис. гривень шляхом: 
І) зменшення обсягу видатків споживання: 

- за програмою 3511150 «Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання 

водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот» у 

сумі 459 131,1 тис. гривень; 
- за програмою 3511340 «Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, 

інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги 

дітям» у сумі 39 540,7 тис. гривень; 
- за програмою 3511230 «Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання 

твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу» у сумі 

32712,4 тис. гривень; 
- за програмою 3511250 «Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених 

законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату 

електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та 
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рідкого пічного побyrового палива, послуг тепло-, водопостачання 

водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на 

компенсацію втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників 

транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним 
збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за 

пільговий проїзд окремих категорій громадян» у сумі 2 550,0 тис. гривень; 
2) зменшення обсягу видатків розвитку: 
- за програмою 3511210 «Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій» у сумі 45 557,4 тис. гривень; 

- за програмою 3511460 «Державний фонд регіонального розвитку» у сумі 
46 299,6 тис. гривень /шляхом внесення змін до розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 22.05.2013 И!! 508 «Про затвердження переліку 

інвестиційних програм (проектів), що фінансуються у 2013 році за рахунок 
коштів державного фонду регіонального розвитку» за відповідними 

адміністративно-територіальними одиницями з належним уточненням обсягів 

коштів!; 

- за програмою 3511090 «Державні капітальні видатки, що розподіляються 
Кабінетом Міністрів України, в тому числі будівництво сучасного лікувально
діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні 
«Охматдит», реконструкція і розширення Національного інституту раку, 
будівництво спортивних споруд з штучним льодом, придбання медичного 

автотранспорту та медичного обладнання, підтримка реформування системи 

охорони здоров'я» у сумі 15243,2 тис. гривень /за рахунок зменшення обсягів 
бюджетних призначень, попередньо переданих з цієї бюджетної програми 

Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській та 

Хмельницькій обласним державним адміністраціям, шляхом внесення змін до 

розпоряджень Кабінету Міністрів України від 11.02.2013 И!! 76 «Деякі питання 
використання у 2013 році державних капітальних видатків» та від 03.07.2013 
И!! 472 «Про перерозподіл деяких видатків та передачу бюджетних призначень, 
передбачених у 2013 році Міністерству фінансів»/. 

3) збільшення обсягу видатків споживання за програмою 3511060 
«Додаткові дотації з державного бюджету місцевим бюджетам» у частині 
додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової 

забезпеченості місцевих бюджетів у сумі 641 034,4 тис. гривень. 
При цьому відбулось зменшення обсягів видатків за зазначеними 

бюджетними програмами у Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, 
Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, 
Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, 
Полтавській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, 
Чернігівській областях та спрямування таких коштів у відповідних обсягах на 
збільшення додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості 
місцевих бюджетів обласним бюджетам цих областей. 

Згідно з інформацією Міністерства фінансів України перерозподіл 
проведено за пропозиціями, наданими місцевими органами виконавчої влади 
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вказаних областей, щодо очікуваної до кінця року економії коштів за субвенціями 

на здійснення державних програм соціального захисту у зв'язку із зменшенням 

кількості отримувачів пільг і допомог, субвенції на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій, за видатками державного 

фонду регіонального розвитку та державними капітальними видатками, а також 

обсягів незабезпеченості видатків місцевих бюджетів на оплату праці 

працівників бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів місцевих 

бюджетів. 

Відповідно до підпункту І пункту 5 розпорядження додатковий обсяг 
дотації у тижневий строк має бути розподілено між обласними бюджетами та 

бюджетами районів і міст обласного значення. При цьому не вказано критерії 

такого розподілу. 
Розпорядженням також доручено облдержадміністраціям вжити заходів 

до спрямування додаткової дотації райдержадміністраціями виключно на 

оплату праці працівників бюджетних установ та рекомендовано міським радам 

міст обласного значення дотримуватися визначеного напряму спрямування 

коштів (підпункт 2 пункту 5 та пункт 6 розпорядження). 
Слід зауважити, що видатки за бюджетними програмами 3511460 

«Державний фонд регіонального розвитку» та 3511090 «Державні капітальні 

видатки, що розподіляються Кабінетом Міністрів України, в тому числі 

будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної 

дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит», реконструкція і розширення 

Національного інституту раку, будівництво спортивних споруд з штучним 

льодом, придбання медичного автотранспорту та медичного обладнання, 

підтримка реформування системи охорони здоров'я» не є видатками обласних 

бюджетів, як відображено у додатку до розпорядження. 

Інформація щодо стану виконання бюджетних програм, за якими 

запропоновано здійснити перерозподіл видатків державного бюджету, надана 

народним депутатам України - членам Комітету. 

УХВАЛИЛИ: 

За наслідками розгляду та керуючись вимогами частини восьмої статті 23 
Бюджетного кодексу України: 

погодити здійснення у межах загального обсягу бюджетних призначень, 
передбачених у 2013 році Міністерству фінансів у загальному фонді 

державного бюджету, перерозподілу видатків у сумі 641 034,4 тис. гривень 
згідно з додатком, як визначено пунктом 1 розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 21.11.2013 р. N!! 934-р «Про перерозподіл деяких видатків 

державного бюджету, передбачених Міністерству фінансів на 2013 рік, для 

спрямування місцевим бюджетам на оплату праці та внесення змін до деяких 

розпоряджень Кабінету Міністрів України». 

2.9. СЛУХАЛИ: 
Про погодження перерозподілу деяких видатків державного бюджету, 

передбачених Міністерству внутрішніх справ України (згідно 13 

розпорядженням Кабінету Міністрів У країни від 21.11.20 13 N~ 919-р). 
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Відмітили: 

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету надlИШЛО 

звернення Міністерства внутрішніх справ України від 29.11.2013 И!! 20764/Лк 

щодо погодження перерозподілу деяких видатків державного бюджету, 

передбачених Міністерству внутрішніх справ, відповідно до пункту 1 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.11.2013 И!! 919-р 

«Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених 

Міністерству внутрішніх справ на 2013 рік». 
Комітетом погодження перерозподілу видатків державного бюджету за 

бюджетними програмами в межах загального обсягу бюджетних призначень 

головного розпорядника коштів державного бюджету здійснюється відповідно 
до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України. Згідно із 

зазначеною вимогою Бюджетного кодексу України перерозподіл видатків 

державного бюджету здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України, 

погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. Такий 

порядок затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 
И!! 18 (зі змінами від 21.03.2012 р. И!! 217). 

Пунктом 1 зазначеного вище розпорядження Уряду встановлено 

здійснити в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених 
Міністерству внутрішніх справ на 2013 рік у загальному фонді державного 

бюджету, перерозподіл видатків споживання шляхом: 

1) зменшення їх обсягу за бюджетними програмами: 
1001070 «Участь органів внутрішніх справ у міжнародних миротворчих 

операціях» на 1100 тис. гривень (оплата праці); 
1 ОО 1 080 «Підготовка кадрів для органів внутрішніх справ вищими 

закладами освіти ІІІ і IV рівнів акредитації» на 2973 тис. гривень; 
2) збільшення їх обсягу за бюджетними програмами: 
1001050 «Забезпечення захисту прав і свобод громадян, суспільства 

держави від протиправних посягань, охорона громадського порядку та протидія 

незаконній міграції» на 1790,9 тис. гривень; 
1 ОО 11 ОО «Медичне забезпечення працівників, 

начальницького складу органів внутрішніх справ» на 

(комунальні послуги та енергоносії); 

осіб рядового і 

1856,8 тис. гривень 

1001130 «Дошкільна освіта та заходи з позашкільної роботи з дітьми 

працівників, осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ» 

на 425,3 тис. гривень (комунальні послуги та енергоносії). 
Міністерству фінансів України доручено забезпечити внесення 

відповідних змін до розпису державного бюджету після погодження 

зазначеного перерозподілу видатків державного бюджету з Комітетом з питань 
бюджету. 

У поясненні щодо здійснення такого перерозподілу видатків державного 

бюджету наведеному у листі Міністерства внутрішніх справ, зазначається про 

необхідність здійснення розрахунків з оплати праці, а також недопущення 

заборгованості з нарахування та сплати єдиного соціального внеску, за спожиті 

комунальні послуги та енергоносії. 
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Інформація щодо виконання бюджетних програм, перерозподіл видатків 

державного бюджету за якими запропоновано, надана народним депутатам 

України - членам Комітету. 

УХВАЛИЛИ: 

За наслідками розгляду та керуючись вимогами частини восьмої статті 23 
Бюджетного кодексу України: 

погодити перерозподіл видатків споживання у межах загального обсягу 

бюджетних призначень, передбачених Міністерству внутрішніх справ на 

2013 рік у загальному фонді державного бюджету, що визначено пунктом І 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.11.2013 И!! 919-р, а саме: 
1) зменшення їх обсягу за бюджетними програмами: 
1001070 «Участь органів внутрішніх справ у міжнародних миротворчих 

операціях» на 1100 тис. гривень (оплата праці); 
1001080 «Підготовка кадрів для органів внутрішніх справ вищими 

закладами освіти ІІІ і ІУ рівнів акредитації» на 2973 тис. гривень; 
2) збільшення їх обсягу за бюджетними програмами: 
1 ОО 1 050 «Забезпечення захисту прав і свобод громадян, суспільства і 

держави від протиправних посягань, охорона громадського порядку та протидія 

незаконній міграції» на 1790,9 тис. гривень; 
1001100 «Медичне забезпечення працівників, 

начальницького складу органів внутрішніх справ» на 
(комунальні послуги та енергоносії); 

осіб рядового і 

1856,8 тис. гривень 

1 ОО 1130 «Дошкільна освіта та заходи з позашкільної роботи з дітьми 

працівників, осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ» 

на 425,3 тис. гривень (комунальні послуги та енергоносії). 

2.10. СЛУХАЛИ: 
Про погодження розподілу між місцевими бюджетами субвенції з 

державного бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах на 

теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та 

водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачали ся населенню, 

яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та 

послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що 

затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого 

самоврядування (згідно з постановою Кабінету Міністрів України 

від 27.11.2013 р.). 

Відмітили: 

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету надійшло 

звернення Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово

комунального господарства України від 27.11.2013 р. за И!! 7120-18688 щодо 
погодження розподілу між місцевими бюджетами обсягу субвенції з 

державного бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах на 

теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та 
водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постаЧ,IJIИСЯ населенню, 

яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та 
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послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що 
затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого 

самоврядування (далі - субвенція), згідно із додатком 1 до Порядку та умов 
надання у 2013 року субвенції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 27.11.2013 р. 

Відповідно до частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України 
Кабінет Міністрів України за погодженням з Комітетом з питань бюджету може 

здійснювати розподіл та перерозподіл обсягів субвенцій та додаткових дотацій 
з державного бюджету місцевим бюджетам між місцевими бюджетами у межах 

загального обсягу відповідних субвенцій та додаткових дотацій. 

Законом України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» 

субвенція була передбачена у складі спеціального фонду державного бюджету 

у сумі 5 125 600 тис. гривень. Розподіл їі обсягу між бюджетом Автономної 

Республіки Крим, обласними, міст Києва та Севастополя міськими бюджетами 

встановлено у додатку N!! 1 до Порядку та умов надання у 2013 році субвенції, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 р. N!! 167. 

Законом України від 21.11.2013 N!! 710-УIl «Про внесення змін до Закону 
України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» встановлено обсяг 

субвенції спеціального фонду у сумі 3838519,5 тис. гривень та затверджено 
субвенцію у складі загального фонду державного бюджету у сумі 

1 300 ооо тис. гривень без розподілу між місцевими бюджетами. 
Виходячи із законодавчих змін, Кабінетом Міністрів України постановою 

від 27.11.2013 внесено зміни до Порядку та умов надання у 2013 році субвенції, 
а також проведено розподіл між місцевими бюджетами субвенції із загального 

та спеціального фондів державного бюджету обсягом 1 300 ооо тис. гривень і 

3838519,5 тис. гривень відповідно у додатку 1 до Порядку та умов (який 
викладено у НОВІИ редакції із загальною сумою субвенції 

5 138519,5 тис. гривень). 
Інформація щодо розподілу субвенції між місцевими бюджетами за 

загальним та спеціальним фондами надана народним депутатам України -
членам Комітету. 

Загальні пояснення щодо здійснення розподілу субвенції між бюджетами 

адміністративно-територіальних одиниць (без детальних розрахунків) наведено 

у довідці Мінрегіону. 

УХВАЛИЛИ: 

Керуючись вимогами частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу 
України: 

погодити розподіл між місцевими бюджетами обсягу субвенції окремо із 

загального та спеціального фондів державного бюджету місцевим бюджетам на 

погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з 

централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, 

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

невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з 

централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що 
затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого 
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самоврядування, у межах загальних обсягів цієї субвенції, встановлених 

Законом України «Про Державний бюджет України на 2013 рік», згідно з 

листом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово

комунального господарства України від 27.11.2013 р. N!! 7/20-18688, за умови 
унормування такого розподілу рішенням Кабінету Міністрів України. 

2.11. СЛУХАЛИ: 
Про погодження перерозподілу видатків державного бюджету, 

передбачених Міністерству оборони України (згідно із розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 30.10.2013 N!! 851-р). 

ВідміТIІЛИ: 

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету надІИШЛО 

звернення Міністерства оборони України від 07.11.2013 N!! 220/8731 щодо 

погодження перерозподілу деяких видатків державного бюджету, передбачених 

Міністерству оборони на 2013 рік, відповідно до пункту 1 розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 30.10.2013 N!! 851-р «Про перерозподіл деяких 
видатків державного бюджету, передбачених Міністерству оборони на 

2013 рік». 
Комітетом погодження перерозподілу видатків державного бюджету за 

бюджетними програмами в межах загального обсягу бюджетних призначень 

головного розпорядника коштів державного бюджету здійснюється відповідно 

до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України. Згідно із 

зазначеною вимогою Бюджетного кодексу України перерозподіл видатків 

державного бюджету здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України, 

погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. Такий 

порядок затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 
N!! 18 (зі змінами від 21.03.2012 р. N!! 217). 

Пунктом 1 зазначеного вище розпорядження Уряду встановлено 

здійснити в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених 

Міністерству оборони на 2013 рік у загальному фонді державного бюджету, 
перерозподіл видатків споживання шляхом: 

1) зменшення обсягу видатків за програмою 2101020 «Забезпечення 

діяльності Збройних Сил України та підготовка військ» на 40889,5 тис. гривень 
(у тому числі на оплату праці - 40889,5 тис. гривень); 

2) збільшення обсягу видатків за програмами: 
21 О 1 080 «Медичне лікування, реабілітація та санаторне забезпечення 

особового складу Збройних Сил України, ветеранів військової служби та членів 

ЇХ сімей, ветеранів війни» на 24410 тис. гривень (у тому числі на оплату праці-
15720 тис. гривень); 

21 О 11 ОО «Підготовка військових фахівців у вищих навчальних закладах 
І-ІУ рівнів акредитації, підвищення кваліфікації та перепідготовка військових 

фахівців і державних службовців, початкова військова підготовка молоді» 
на 16479,5 тис. гривень (у тому числі на оплату праці - 5079,5 тис. гривень). 

Міністерству фінансів України доручено забезпечити внесення 

відповідних змін до розпису державного бюджету ПІсля погодження 
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зазначеного перерозподілу видатків державного бюджету з Комітетом з питань 

бюджету. 

У поясненні щодо здійснення такого перерозподілу видатків державного 

бюджету, наведеному у листі Міністерства оборони, зокрема зазначається про 

необхідність виплати військовослужбовцям медичних та навчальних закладів 

Збройних Сил України щомісячної додаткової грошової винагороду, відповідно 

до постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2013 К!! 161 (передбачено 
виплату такої винагороди військовослужбовцям Збройних Сил України з 

1 квітня П.р. - до 20 %, з 1 вересня П.р. - до 40 % місячного грошового 
забезпечення військовослужбовців). 

Одночасно, за повідомленням Міністерства оборони, внаслідок 
скорочення до 31 травня 2013 року 2200 працівників військових комісаріатів 
вивільнився ресурс фонду оплати праці (40,9 млн грн) за бюджетною 

програмою 21 О 1 020 «Забезпечення діяльності Збройних Сил України та 

підготовка військ», який пропонується спрямувати на виплату зазначеної 

грошової винагороди військовослужбовцям медичних та навчальних закладів 

Збройних Сил, що не призведе до зменшення існуючих розмірів грошового 

забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України. 

Додатково Міністерство оборони поінформувало, що відповідний дефіцит 

коштів виник у зв'язку з необхідністю виплати грошового забезпечення 

військовослужбовцям, на яких фонд оплати праці до кінця року не планувався. 

Через загрозу зниження рівня соціального захисту окремих катеГОРІИ 

військовослужбовців і ветеранів Великої Вітчизняної війни та військової 

служби, було скасовано заплановане скорочення військовослужбовців у 

лікувальних і військових навчальних закладах. 
Інформація щодо виконання бюджетних програм, перерозподіл видатків 

державного бюджету за якими запропоновано, надана народним депутатам 

України - членам Комітету з питань бюджету. 

УХВАЛИЛИ: 

За наслідками розгляду та керуючись вимогами частини восьмої статті 23 
Бюджетного кодексу України: 

погодити здійснення перерозподілу видатків споживання у межах 

загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству оборони 

у загальному фонді державного бюджету на 2013 рік, що визначено пунктом 1 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.10.2013 К!! 851-р, а саме: 

1) зменшення обсягу видатків за програмою 21 О 1 020 «Забезпечення 

діяльності Збройних Сил України та підготовка військ» на 40889,5 тис. гривень 
(у тому числі на оплату праці - 40889,5 тис. гривень); 

2) збільшення обсягу видатків за програмами: 
21 01080 «Медичне лікування, реабілітація та санаторне забезпечення 

особового складу Збройних Сил України, ветеранів військової служби та членів 

їх сімей, ветеранів війни» на 24410 тис. гривень (у тому числі на оплату праці -
15720 тис. гривень); 

21 О 1 1 ОО «Підготовка військових фахівців у вищих навчальних закладах 
І-ІУ рівнів акредитації, підвищення кваліфікації та перепідготовка військових 
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фахівців і державних службовців, початкова військова підготовка молоді» на 

16479,5 тис. гривень (у тому числі на оплату праці - 5079,5 тис. гривень). 

2.12. СЛУХАЛИ: 
Про погодження перерозподілу видатків державного бюджету, 

передбачених Міністерству освіти і науки (згідно з розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 27.11.2013 N!! 939-р). 

Відмітили: 

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету надlИШЛО 
звернення Міністерства освіти і науки від 04.12.2013 р. N!! 1110-4254 щодо 
погодження перерозподілу видатків державного бюджету відповідно до 

пункту І розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.11.2013 N!! 939-р 
«Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених 

Міністерству освіти і науки на 2013 рік». 
Комітетом погодження перерозподілу видатків державного бюджету за 

бюджетними програмами в межах загального обсягу бюджетних призначень 

головного розпорядника коштів державного бюджету здійснюється відповідно 

до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України. Згідно із 

зазначеною вимогою Бюджетного кодексу України перерозподіл видатків 
здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України, погодженим з 
Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. Такий порядок 

затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.201 І N!! 18 
(зі змінами від 21.03.2012 р. N!! 217). 

Пунктом 1 зазначеного вище розпорядження Уряду встановлено 

здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених 

Міністерству освіти і науки на 20 І 3 рік У загальному фонді державного 

бюджету, перерозподіл видатків споживання шляхом зменшення Їх обсягу за 

програмою 22011 ОО «Надання загальної та поглибленої освіти з фізики і 

математики, фізкультури спорту загальноосвітніми спеціалізованими 

школами-інтернатами, надання освіти у загальноосвітніх школах соціальної 

реабілітації» на 21 233,5 тис. гривень (3 них оплата праці - 9683,2 тис. гривень, 
комунальні послуги та енергоносії - 6000,0 тис. гривень) та збільшення Їх 
обсягу за програмою 2201150 «Підготовка кадрів вищими навчальними 

закладами І і ІІ рівнів акредитації та забезпечення діяльності Їх баз практики» 

на 21 233,5 тис. гривень. 
Міністерству фінансів доручено після погодження зазначеного 

перерозподілу видатків забезпечити внесення відповідних змін до розпису 

державного бюджету. 

В обrpунтуванні щодо зазначеного перерозподілу видатків, наведеному у 

листі Міністерства освіти і науки, зокрема відмічено про необхідність 

погашення вищими навчальними закладами І - ІІ рівнів акредитаЦJl 

кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги та енергоносії, та 

про наявність економії коштів за бюджетною програмою 2201100 «Надання 
загальної та поглибленої освіти з фізики і математики, ФіЗІ<УЛЬТУРИ і спорту 
загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами, надаЮіЯ освіти у 
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загальноосвітніх школах соціальної реабілітації», що виникла, зокрема, у 

зв'язку із відтермінуванням відкриття нового навчального закладу /державної 

гімназії-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський 

корпус»/ . 
Інформація щодо виконання бюджетних програм, перерозподіл видатків 

державного бюджету за якими запропоновано, надана народним депутатам 

України - членам Комітету. 

УХВАЛИЛИ: 

За наслідками розгляду та керуючись вимогами частини восьмої статті 23 
Бюджетного кодексу України: 

погодити в межах загального обсягу бюджетних призначень, 

передбачених Міністерству освіти і науки на 2013 рік у загальному фонді 

державного бюджету, перерозподіл видатків споживання шляхом зменшення їх 

обсягу за програмою 2201100 «НадаЮІЯ загальної та поглибленої освіти з 

фізики і математики, фізкультури і спорту загальноосвітніми спеціалізованими 
школами-інтернатами, надання освіти у загальноосвітніх школах соціальної 

реабілітації» на 21 233,5 тис. гривень (з них оплата праці - 9 683,2 тис. гривень, 
комунальні послуги та енергоносії - 6000,0 тис. гривень) та збільшення Їх 
обсягу за програмою 2201150 «Підготовка кадрів вищими навчальними 

закладами І і П рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики» 

на 21 233,5 тис. гривень, що визначено пунктом 1 розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 27.11.2013 N!! 939-р. 

2.13. СЛУХАЛИ: 
Про погодження перерозподілу видатків державного бюджету та 

передачу бюджетних призначень, передбачених Міністерству фінансів (згідно з 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21.11.2013 N!! 93 6-р). 

Відмітили: 

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету надlИШЛИ 

звернення Міністерства фінансів України від 02.12.2013 N!! 31-05150-02-2/35094 
та Волинської обласної державної адміністрації від 03.12.2013 N!! 7804/21/2-13 
щодо погодження перерозподілу деяких видатків державного бюджету та 

передачі бюджетних призначень відповідно до розпорядження Кабінету 

Міністрів У країни від 21. І 1.2013 N!! 936-р «Про перерозподіл деяких видатків 
державного бюджету, передачу бюджетних призначень, передбачених 

Міністерству фінансів на 2013 рік, та внесення змін до розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 11 лютого 2013 р. N!! 76». 

Комітетом погодження передачі бюджетних призначень та перерозподілу 

видатків державного бюджету між бюджетними програмами здійснюється 

відповідно до частин шостої та восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України. 
Згідно із зазначеними вимогами Бюджетного кодексу України передача 

бюджетних призначень та перерозподіл видатків державного бюджету 

здійснюються за рішенням Кабінету Міністрів України, погодженим з 
Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. Такий порядок 
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затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 N!! 18 
(зі змінами від 21.03.2012 N!1 217). 

Пунктом І вищезазначеного розпорядження Уряду пропонується 

здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених 

Міністерству фінансів на 2013 рік у загальному фонді державного бюджету 

(загальнодержавні витрати), перерозподіл видатків у сумі 22 ООО тис. гривень 
шляхом зменшення Їх обсягу за програмою 3511030 «Резервний фонд» та 
збільшення обсягу видатків розвитку за програмою 3511090 «Державні 

капітальні видатки, що розподіляються Кабінетом Міністрів України, в тому 

числі будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу 

Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит», реконструкція і 

розширення Національного інституту раку, будівництво спортивних споруд з 

штучним льодом, придбання медичного автотранспорту та медичного 

обладнання, підтримка реформування системи охорони здоров'я». 

Довідково: за даними звітності Казначейства за січень-.жовтень 

2013 року за рахунок коштів резервНО20 фонду державного бюджету 

nроведе1l0 видатків на суму 106,9 млн гривень (план зі З.мінами 

1 065,7 млн гривень, передбачено аюnами Кабінету Міністрів України у 

звітному періоді - 662,4 млн гривень). 
Пунктами 2 і 4 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 медичного 

автотранспорту та медичного обладнання, підтримка реформування системи 

охорони здоров'я», у сумі 32377 тис. гривень в межах видатків розвитку 

окремим головним розпорядникам бюджетних коштів: Волинській 

облдержадміністрації у сумі 10377 тис. гривень (як субвенцію з державного 

бюджету районному бюджету Шацького району Волинської області для 

продовження будівництва та капітального ремонту доріг Шацьк - Світязь -
Залісся - Пульмо - Шацьк, у тому числі на оплату виконаних у 2012 році робіт) 
і Миколаївській облдержадміністрації у сумі 22000 тис. гривень (для 

будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів соціальної та 

іншої інфраструктури). 

Водночас, шляхом внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 11.02.2013 N!! 76-р «Деякі питання використання у 2013 році 

державних капітальних видатків» (із змінами) зменшується обсяг попередньо 

переданих державних капітальних видатків на 10377 тис. гривень, що 

встановлено пунктом 4 розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 21.11.20 13 N!! 936-р. 
У пункті 3 розпорядження Уряду від 21.11.2013 N!! 936-р зазначається, що 

пооб'єктний розподіл бюджетних коштів, передбачених Миколаївській 

обласній державній адміністрації для будівництва, реконструкції та 
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капітального ремонту об'єктів соціальної та іншої інфраструктури, 

здійснюється зазначеною адміністрацією. 
Пунктом 5 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 бюджету. 

Необхідно зауважити, що згідно з пунктом 6 частини першої статті 40 
Бюджетного кодексу України бюджетні призначення міжбюджетних 
трансфертів визначаються законом про Державний бюджет України. 

Слід відмітити, що відповідно до пункту 7 Порядку передачі бюджетних 
призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 NQ 18 
(зі змінами від 21.03.2012 NQ 217), головному розпоряднику коштів державного 
бюджету належить надавати Комітету з питань бюджету обrpунтування щодо 

зазначеної передачі бюджетних призначень. 

УХВАЛИЛИ: 

За наслідками розгляду та керуючись вимогами частин шостої і восьмої 
статті 23 Бюджетного кодексу України: 

1. Погодити перерозподіл видатків у межах загального обсягу бюджетних 
призначень, передбачених Міністерству фінансів на 2013 рік у загальному 

фонді державного бюджету (загальнодержавні витрати) у сумі 
22 ооо тис. гривень, шляхом зменшення їх обсягу за програмою 3511030 
«Резервний фонд» та збільшення обсягу видатків розвитку за 

програмою 3511090 «Державні капітальні видатки, що розподіляються 

Кабінетом Міністрів України, в тому числі будівництво сучасного лікувально

діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні 

«Охматдит», реконструкція і розширення Національного інституту раку, 

будівництво спортивних споруд з штучним льодом, придбання медичного 

автотранспорту та медичного обладнання, підтримка реформування системи 

охорони здоров'я», що визначено пунктом 1 розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 21.11.2013 NQ 936-р. 

2. Погодити передачу бюджетних призначень, передбачених у 2013 році 
Міністерству фінансів у загальному фонді державного бюджету 

(загальнодержавні витрати) за програмою 3511090 «Державні капітальні 

видатки, що розподіляються Кабінетом Міністрів України, в тому числі 

будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної 
дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит», реконструкція і розширення 

Національного інституту раку, будівництво спортивних споруд з штучним 

льодом, придбання медичного автотранспорту та медичного обладнання, 

підтримка реформування системи охорони здоров'я», у сумі 32 377 тис. гривень 
в межах видатків розвитку окремим головним розпорядникам бюджетних 

коштів: Волинській облдержадміністрації у сумі 10377 тис. гривень і 

Миколаївській облдержадміністрації у сумі 22000 тис. гривень за напрямами, 
визначеними пунктом 2 розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 21.11.2013 N!! 93б-р, із урахуванням змін щодо обсягів передачі відповідних 
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бюджетних призначень, встановлених пунктом 4 розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 21.11.2013 N2936-p.3. 

Голосували: «зю) - 16, «проти» - 4, «утримались» - о, «не голосу валю) - 1. 

3. СЛУХАЛИ: 
Інформацію Голови Державної судової адміністрації України 

Кирилюка Р.І. про проект Закону України про внесення змін до додатків N23 і 

N!! 8 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» 

(реєстр. N2 3726 від 04.12.2013), поданий народним депутатом України 

Гєллєром Є.Б. 

Відмітили: 
Проект закону спрямований на забезпечення своєчасної та у повному 

обсязі виплати у грудні ПОТО'Іного року суддівської винагороди та заробітної 

плати працівникам апаратів місцевих та апеляційних судів на мінімально 

необхідному рівні відповідно до встановлених умов оплати праці. 

Законопроектом шляхом внесення змін до додатків N2 3 та N2 8 до Закону 
України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» передбачено збільшити 
обсяг видатків споживання загального фонду державного бюджету для 

Державної судової адміністрації України на 219206 тис. гривень (у тому числі 
оплата праці - на 189903,2 тис. гривень), зокрема, запропоновано збільшити 
видатки споживання загального фонду державного бюджету за бюджетними 

програмами: 

0501020 «Здійснення правосуддя місцевими господарськими судами» 

на 18 563,4 тис. гривень; 
0501030 «Здійснення правосуддя апеляційними загальними судами» 

на 48 992,8 тис. гривень; 
0501040 «Здійснення правосуддя місцевими загальними судами» 

на 134789,2 тис. гривень; 
0501080 «Здійснення правосуддя апеляційними господарськими судами» 

на 9 025,4 тис. гривень; 
0501170 «Здійснення правосуддя місцевими адміністративними судами» 

на 9 498,3 тис. гривень; 
та зменшити видатки загального фонду державного бюджету за 

бюджетною програмою 0501160 «Здійснення правосуддя апеляційними 

адміністративними судами» на І 663,] тис. гривень. 
Збільшення видатків Державній судовlИ аДМІНlстраЦll України 

на 219 206 тис. грн пропонується здійснити за рахунок відповідного зменшення 
видатків за бюджетною програмою 3501170 «Обслуговування державного 

боргу та заходи щодо поступової компенсації громадянам втрат від знецінення 

грошових заощаджень». 

Довідково: за даними оnераl11U61ЮЇ звітності Державної казначеzlської 
слу.жби за січе/{ь-;жовmень 110/l10'1І/0го року видатки за 6юд;жепт//ою 

програмою 3501170 «Обслуговуваl/НЯ держа6lюго боргу та заходи щодо 
110cmYnOBOЇ колmеl/саljії громадянам втрат від знецінення гРОИlOвuх 
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заощаджень» проведено У су",і 25600 млн гривень (план на 2013 рік з 

урахуванням внесених змін - 32 828,7 млн гривень). 
Відповідні зміни бюджетних призначень на здійснення правосуддя в 

розрізі місцевих та апеляційних судів відображено у змінах до додатку N!! 8 до 
Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік». 

Положення законопроекту передбачають перерозподіл видатків 
державного бюджету за окремими бюджетними програмами Державної судової 

адміністрації України та Міністерства фінансів України, тобто не змінюють 
загальних показників видатків державного бюджету. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

у своєму висновку до законопроекту (лист від 04.12.2013 М 16/3-1730/3726) 
зазначає, що за результатами розгляду в першому читанні законопроект може 

бути прийнятий за основу з урахуванням висловлених зауважень та 

відповідного висновку Уряду. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку 
(від 04.12.2013 М 31-07220-03-3/35329) зазначає про підтримку даного 

законопроекту . 
Належить також звернути увагу, що поточного пленарного тижня 

передбачається розгляд ряду інших законопроектів щодо внесення змін до 

Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік», якими також 
змінюватимуться бюджетні показники. Таким чином, потребуватимуть 

уточнення показники видатків державного бюджету у додатку N!! 1 до 

законопроекту відповідно до чинної редакції Закону України «Про Державний 

бюджет України на 2013 рік» з урахуванням законопроектів, розглянутих та 
прийнятих Верховною Радою України до розгляду зазначеного законопроекту. 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати України - члени 

Комітету з питань бюджету Гєллєр Є.Б., Калетник О.М .. Пресман о.с., а також 
Голова Державної судової адміністрації України Кирилюк Р.І. 

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

вніс пропозицію підтримати проект ухвали, викладений у розданих народним 

депутатам - членам Комітету матеріалах, а саме:рекомендувати Верховній Раді 

законопроект (реєстр. N!! 3726) за результатами розгляду у першому читанні 
прийняти за основу та в цілому як закон із урахуванням пропозицій Комітету 

щодо узгодження бюджетних показників із законами прийнятими до розгляду 

цього законопроекту. 

Відповідно Голова Комітету поставив на голосування зазначену 

пропозицію. Така пропозиція була підтримана більшістю присутніх на засіданні 

членів Комітету з питань бюджету. 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до додатків NQ 3 і NQ 8 до Закону України «Про Державний 
бюджет України на 2013 рік» (реєстр. NQ 3726 від 04.12.2013), поданий 

народним депутатом України Гєллєром Є.Б., за результатами розгляду у 

першому читанні прийняти за основу та в цілому як закон з урахуванням 

75 



необхідності уточнення показників видатків державного бюджету у додатку 

N!! 1 до законопроекту відповідно до чинної редакції Закону У країни 

«Про Державний бюджет України на 2013 рік» з урахуванням законопроектів, 
розглянутих та прийнятих Верховною Радою України до розгляду зазначеного 

законопроекту. 

У разі прийняття даного законопроекту Комітету з питань бюджету разом 

з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України при 

оформленні закону належить внести необхідні редакційні та техніко-юридичні 

уточнення, пов'язані з ухваленим Комітетом рішенням щодо цього 

законопроекту. 

ГолосуваЛІІ: «за» - 17, «проти» - 1, «утримались» - 1, «не голосували» - 2. 

4. Різне. 

4.1. СЛУХАЛИ: 
Інформацію заступника Голови Комітету Волкова О.М. про стан 

підготовки парламентських слухань з питань формування і виконання місцевих 

бюджетів. 

Заступник Голови Комітету Волков О.М., якому доручено очолити 

робочу групу щодо організації і підготовки парламентських слухань з питань 

формування і виконання місцевих бюджетів, зокрема відмітив, що: 

- на минулому засіданні Комітету (20 листопада) досить гостро 

обговорювалось питання організації парламентських слухань щодо місцевих 
бюджетів, як найбільш актуальне на даний час; 

- за наслідками до всіх членів Комітету було направлено повідомлення 

про утворення відповідної робочої групи із зверненням про надання пропозицій 

щодо участі у такій групі. 

На сьогодні надійшли пропозиції лише від двох народних депутатів, що 

унеможливлює повноцінну роботу. 

Зважаючи на завершення року та невизначеність з прийняттям 

державного бюджету запропоновано повернутися до цього питання не раніше 

лютого наступного року. 

4.2. СЛУХАЛИ: 
Інформацію Голови Комітету з питань бюджету Гєллєра Є.Б. про 

заміщення посади головного консультанта секретаріату Комітету з питань 
бюджету. 

Відмітили: 

У зв'язку з наявністю BaKaHCll за посадою головного консультанта 
секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань бюджету пропонується 

перевести на цю посаду Кочубей Олену Петрівну, яка з квітня 2001 року 

працює у секретаріаті на посаді старшого консультанта і перебуває у кадровому 

резерві на зазначену посаду. 
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Кочубей Олена Петрівна, 1973 року народження, освіта вища, у 1995 році 
закінчила Національний аграрний університет за спеціальністю «Облік і аудит» 

з присвоєнням кваліфікації «економіст - бухгалтер». 

Досвід роботи у сфері фінансів (на державній службі) - 16 років. 

До 1997 року працювала ревізором-інспектором 1 катеГОрll Ніжинської 

районної державної адміністрації Чернігівської області, з 1997 по 2001 рік 

у Державному казначействі України провідним економістом, головним 

економістом зведеного відділу Управління оперативно-касового планування 

видатків державного бюджету та цільових фондів. 

За час роботи в секретаріаті виявила професійну компетентність, вміння 

працювати з нормативно-правовими актами та іншими документами, 

дисциплінованість. До роботи ставиться відповідально та сумлінно, 

забезпечуючи на займаній посаді виконання завдань та підготовку питань щодо 

фінансового забезпечення агропромислового комплексу, земельних відносин, 

охорони навколишнього природного середовища у процесі розгляду, 

прийняття, виконання закону про державний бюджет та звітності про його 

виконання. Відповідно до компетенції опрацьовує та готує висновки до 

законопроектів, поданих до Комітету згідно з вимогами статті 27 Бюджетного 
кодексу України. 

Вільно володіє українською мовою. 

Комунікабельна, користується повагою в колективі. 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати для переведення на посаду головного консультанта 

секретаріату Комітету з питань бюджету Кочубей Олену Петрівну, як таку, що 

перебуває у кадровому резерві на зайняття вищої посади. 

Голові Комітету з питань бюджету направити відповідне подання та витяг 

із протоколу цього засідання Керівнику Апарату Верховної Ради України. 

Голосували: «зю) - одноголос 

Голова Комітету Є.Б. Гєллєр 

Секретар Комітету В.В. Шкварилюк 
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