
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

Комітет з ПlІтань бюджету 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ N2~ 
"18,, грудня 201f01.3 
--,;urг -р 
/5 година ,W. Київ. вул. Банкова. 6-8 

Головує: Голова Комітету Гєллєр Є.Б. 

Присутні: 

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

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

Задорожний В.К., Зубик В.В., Калетник О.М., Куровський 1.1., Ландик В.!., 

Мартовицький А.В., Медуниця О.В., Михальчишин Ю.А., Молоток І.Ф., 

Павлов К.Ю., Пресман О.с., Струк В.О., Табалов О.М., Фельдман О.Б., 

Чорноволенко О.В., Шкварилюк В.В., Шуфрич Н.І. Щербань А.В. 

Всього присутніх - 28 народних депутатів. 

Відсутні: 

Члени Комітету: Буряк с.В., Дубіль В.О., Іллєнко А.Ю., Канівець о.л., 

Путілов А.с., Різаненко П.О., Скосар І.Є., Слюз ТЯ. Фищук от., 

Хмельницький В.І. 

Присутні: 

Від секретаріату Комітету: Ватульов А.В., Джинджириста л.я., 

Книшенко І.Ф., Фещук с.л., Андросюк н.в., Боброва Т.с., Больбат 0.0., 
Кочубей ОЛ., Криволап М.К., Москаленко І.Г., Острогляд Н.В., Переста Я.І., 

Пінчукова А.В., Пунда О.Б., РаСЧИСJIова Л.В., Зайченко А.с., Козловська Г.М., 

Луценко н.в., Товстенко В.М., Яковенко СЛ. 

Список запрошених додається. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

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

Регламентом Верховної Ради України і статтею 27 Бюджетного кодексу 

України. (За сnиска.м) 

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, а також ЗМІНи обсягів джерел фінансування 

державного бюджету: 

1) перерозподіл видатків державного бюджету, передбачених 

Міністерству культури (згідно з розпорядженням КМУ від 04.12.2013 N!! 954-р); 
2) перерозподіл видатків державного бюджету, передбачених 

Міністерству фінансів для спрямування місцевим бюджетам на оплату праці 

(згідно з розпорядженням КМУ від 11.12.2013 N!! 974-р); 
3) перерозподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для 

лікування осіб з гіпертонічною хворобою (згідно з розпорядженням КМУ 

від 27.11.2013 N!! 941-р); 
4) передача Міністерству охорони здоров'я бюджетних призначень 

(згідно з пунктом 2 розпорядження КМУ від 17.10.2013 N!! 827-р); 
5) перерозподіл видатків державного бюджету та передача бюджетних 

призначень, передбачених Міністерству фінансів (згідно з розпорядженням 

КМУ від 23.10.2013 N!! 828-р); 
6) перерозподіл видатків державного бюджету, передбачених 

Міністерству економічного розвитку і торгівлі (згідно з постановою КМУ 

від30.10.2013 N!! 803); 
7) передача бюджетних призначень, передбачених Міністерству 

економічного розвитку і торгівлі, окремим головним розпорядникам коштів 

державного бюджету (згідно з розпорядженням КМУ від 30.10.2013 N!! 867-р); 
8) передача окремих бюджетних призначень (згідно з розпорядженням 

КМУ від 04.12.2013 N!! 962-р); 
9) зміна обсягів джерел фінансування державного бюджету у 2013 році 

(згідно з розпорядженням КМУ від 04.12.2013); 
1 О) перерозподіл видатків державного бюджету, передбачених 

Міністерству фінансів для спрямування місцевим бюджетам Київської області 

на оплату праці (згідно з розпорядженням КМУ від 18.12.2013); 
11) перерозподіл видатків державного бюджету, передбачених 

Міністерству охорони здоров'я на централізовані заходи, між адміністративно

територіальними одиницями (згідно з розпорядженням КМУ від 11.12.2013) 
(питання внесено до порядку денного за ПРОПОЗllцією народного депутата 

України Пресмаllа О.с., розглянуто після пункту 2.4.) 
3. Про проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2013 рік» щодо фінансування 

Міжнародного дитячого фестивалю «Змінимо світ на краще» (реєстр. N!! 3629 
від 18.11.2013), поданий народним депутатом України Табачніком ял. 

4. Про проект Закону України про внесення змін до Закону України 
«Про Державний бюджет України па 2013 рік» (реєстр. N!! 3766 від 17.12.2013), 
поданий народним депутатом України Павловим К.Ю. 

5. Про проект Закону України про внесення змін до додатка NQ 3 до 
Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» (реєстр. N!! 3744 
від 06.12.2013), поданий Кабінетом Міністрів України. 

6. Про проект Закону України про внесення змін до Закону України 
«Про Державний бюджет України на 2013 рік» (щодо погашення кредиторської 
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заборгованості) (реєстр.N2 3772 від 17.12.2013), поданий народним депутатом 
України Лук'яновим В.В. 

7. Різне: 
- Про орієнтовний розклад засідань Комітету з питань бюджету на січень 

2014 року. 
- Про заміщення посади спеціаліста першої категорії 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 статті 430 Цивільного 
кодексу України (щодо унеможливлення зловживання стосовно об'єктів 

інтелектуальної власності створених державним коштом) (реєстр. N23462 
від 22.10.2013, народний депутат України Фельдман О.Б.). 

1.1.2. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо заборони використання синтетичних наркотиків метадону 

гідрохлориду і бупренорфіну гідрохлориду в замісній підтримувальній терапії) 

(реєстр. N!! 3473 від 23.10.2013, народний депутат України Калетник О.М. та 
ін.). 

1.1.3. Проект Закону України про ратифікацію Договору між Україною та 
Республікою Сенегал про правову допомогу у цивільних та кримінальних 

справах (реєстр. N2 0047 від 21.10.2013, Президент України). 
1.1.4. Проект Закону України про ратифікацію Угоди між Кабінетом 

Міністрів України і Урядом Республіки Білорусь про порядок перетину 

українсько-білоруського державного кордону жителями Рокитнівського району 

Рівненської області України і Столинського району Брестської області 

Республіки Білорусь (реєстр. N!! 0051 від 24.10.2013, Кабінет Міністрів 

України). 

1.1.5. Проект Закону України про внесення змін до Кодексу цивільного 
захисту України (щодо удосконалення моніторингу та заходів із запобігання 

виникненню надзвичайних ситуацій) (реєстр. N!! 3499 від 25.10.2013, народний 
депутат України Литвинов Л.Ф. та ін.). 

1.1.6. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про Конституційний Суд України» (щодо строку КОНСТИТУЦlиного 

провадження) (реєстр. N!! 3514 від 29.10.2013, народний депутат України 

Князевич РЛ.). 

1.1.7. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо унеможливлення зловживання договором поруки для 
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створення штучних ситуаЦJИ вибору підсудності) (реєстр. N~ 35 17 
від 3 1.10.2013, народний депутат України Фельдман О.Б.). 

І. І .8. Проект Закону України про внесення змін до Земельного кодексу 
України (щодо грошової оцінки земельних ділянок) (реєстр. N23507 
від 29.10.2013, народний депутат України Дмитрук М.І.). 

1.1.9. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо використання меліорованих земель та меліоративних 

систем (реєстр. N2 3448 від 21.10.2013, Кабінет Міністрів України). 
1.1.10. Проект Закону України про внесення змін до Земельного кодексу 

України (щодо удосконалення механізму передачі земельних ділянок, 

відчужених для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності) 

(реєстр. N!! 3432 від 16.10.2013, народні депутати України Дзензерський Д.В., 
Бондар В.В.). 

1.1.11. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо врегулювання окремих питань розвитку біржової торгівлі 

сільськогосподарською продукцією (реєстр. N2 3469 від 23.10.2013, народний 
депутат України Кутовий т.8. та ін.). 

1.1.12. Проект Закону У країни про внесення змін до Закону У країни 
«Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру» (щодо 

особливостей розподілу обсягів виробництва цукру в межах квоти "А") 

(реєстр. N2 3468 від 22.10.2013, народний депутат України Купчак В.Р.). 
1.1.13. Проект Закону України про внесення змін до статті 68 Закону 

України «Про виконавче провадження» (щодо встановлення місця отримання 

доходів боржника) (реєстр. N23334 від 30.09.2013, народний депутат України 
Горохов с.о.). 

Законопроекти, як; lІе .мають впливу ІІа nокаЗllllКll бюд:lІсеmу, 

але потребують узгоджеllllЯ з бюд:>lсетutl.М заКО1l0давсmвОJlt 

1.1.14. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо фінансування судової влади) (реєстр. N23172 
від 03.09.20]3, народний депутат України Мельниченко В.В.). 

Пропонується додатково: 

Рекомендувати Комітету з питань верховенства права та правосуддя при 

доопрацюванні законопроекту ІІУНКТ 2 розділу І законопроекту виключити 

(в частині внесення змін до статті 157 Закону України «Про Регламент 

Верховної Ради України») для забезпечення узгодження з процедурами 

розгляду Верховною Радою України проекту закону про Державний бюджет 

України на наступний рік. 

УХВАЛИЛИ: 

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

2. Це рішення надіслати профільним комітетам, відповідальним за 

підготовку законопроектів. 

Голосували: «З8» - одноголосно. 
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1.2. Законопроекти, які мають вплив на показники бюджетів, 
у тому числі: 

а) безпосередній 

1.2.1. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення зміни до статті 4 

Закону України «Про вищу освіту» (щодо забезпечення рівних прав на здобуття 

безоплатної вищої освіти) (реєстр. N!! 3505 від 28.10.2013), поданий народним 
депутатом України Пінчуком АЛ. 

Відмітили: 

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

Законопроектом передбачається внести зміни до Закону України 

«Про вищу освіту», згідно із якими громадяни, які отримали першу вищу освіту 

за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб, будуть мати право на здобуття 

другої вищої освіти за рахунок бюджетних коштів. 

Реалізацію положень законопроекту, у разі його прийняття, належить 

здійснювати за рахунок та в межах коштів, які щорічно передбачаються у 

державному та місцевих бюджетах на оплату послуг з підготовки фахівців, 

наукових та науково-педагогічних кадрів у вищих навчальних закладах 

державної та комунальної власності на умовах державного (регіонального) 

замовлення, тобто на оплату освітянських послуг. 

Міністерство фінансів України в межах компетенції вважає прийняття 

законопроекту недоцільним, звернувши увагу на ненадання суб'єктом права 

законодавчої ініціативи фінансово-економічних обгрунтувань до положень 

законопроекту, як це визначено частиною першою статті 27 Бюджетного 

кодексу України та частиною третьою статті 93 Регламенту Верховної Ради 
України. 

Узагальнюючий висновок Головного науково-експертного управління 

Апарату Верховної Ради України на даний час відсутній. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення зміни до статті 4 Закону України 
«Про вищу освіту» (щодо забезпечення рівних прав на здобуття безоплатної 

вищої освіти) (реєстр. N2 3505 від 28.10.2013), поданий народним депутатом 
України llінчуком АЛ., матиме вплив на показники державного та місцевих 

бюджетів (потребуватиме витрат бюджету, що здійснюватимуться в межах 

щорічно визначених бюджетних призначень на здійснення освітньої діяльності) 

і у разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно із 

законодавством. 

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

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

законів України (щодо єдиного ПРИIІЦIlIlУ нарахування Ilенсій) 
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(реєстр. N!! 3511 
Розенком П.8., 

Геращенко 1.8. 

Відмітили: 

від 29.10.2013), поданий народними депутатами України 

Ковальчуком В.А., Павленком Р.М., Чернегою Р.Т., 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет у справах пенсіонерів, 

ветеранів та інвалідів. 

Законопроектом пропонується внести зміни до Законів України 

«Про статус народного України», «Про Кабінет Міністрів України», 

«Про судоустрій і статус суддів» та «Про загальнообов'язкове державне 

пенсійне страхування», встановивши з 1 липня 2014 року умови пенсійного 
забезпечення на загальних підставах, визначених Законом України 

«Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», для Президента 

України, члснів Кабінету Міністрів України, народних депутатів України та 
суддів. 

Необхідно звернути увагу, що особливий порядок пенсійного 

забезпечення з урахуванням правового статусу, професійних обов'язків, 

підвищених вимог до дисципліни, певних обмежень тощо визначено також 

Митним кодексом України, законами України «Про державну службу», 

«Про прокуратуру», «Про Національний банк України», «Про дипломатичну 

службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про судову 

експертизу», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про державну підтримку засобів 

масової інформації та соціальний захист журналістів», «Про наукову і науково

технічну діяльність», «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової 

служби, та деяких інших осіб», Постанови Верховної Ради України 

«Про затвердження Положення про помічника-консультанта народного 

депутата України». 

Також слід зазначити, що одержувачі пенсій за спеціальними законами 

сплачують внески до Пенсійного фонду України у підвищеному розмірі -
б,1 % від заробітної плати, в той час, як для одержувачів пенсій на загальних 
підставах розмір таких внесків складає 3,6 %. 

Міністерство фінансів України зазначає, що питання зміни порядку 

призначення пенсії окремим категоріям громадян потребує летального 

опрацювання та комплексного підходу. Реалізація законопроекту у разі його 

прийнятгя не потребуватиме вишукання додаткових коштів з Державного 

бюджету України. 

Головне науково-експертне управління Аllарату Верховної Ради України 

вважає, що за результатами розгляду в першому читанні законопроект доцільно 

відхилити. При цьому, зазначається, що запровадження занропонованих змін 

суперечитиме принципу загальнообов'язкового державного пенсійного 

страхування щодо дотримання рівноправності застрахованих осіб при 

отриманні пенсійних виплат та виконанні обов'язків щодо сплати страхових 

внесКІВ на вказане страхування. 

Крім того, зазначається, що завлаНІІЯ усунення диспропорції ІЗ розмірах 

пенсій, призначених за спеціальними законами та пенсій, призначених на 
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загальних підставах, має вирішуватися не шляхом запровадженням сумнівного 

у правовому відношенні і економічно малоефективного обмеження пенсій, 

призначених за спеціальними законами, а шляхом підвищення загального рівня 

пенсійного забезпечення, і насамперед, розмірів мінімальних пенсій за віком. У 

свою чергу, вирішення цієї проблеми має супроводжуватися здійсненням 

КОМІІлексу заходів, спрямованих на підвищення рівня ефективної зайнятості 

населення, розмірів заробітної плати і ті легалізації, що матиме безпосередній 

вплив на рівень пенсійного забезпечення і фінансовий стан Пенсійного фонду 

України. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законів України 
(щодо єдиного принципу нарахування пенсій) (реєстр. NQ 3511 від 29.10.2013), 
поданий народними депутатами України Розенком П.В., Ковальчуком В.А., 

Павленком Р.М., Чернегою Р.Т., Геращенко 1.8., має вплив на показники 

бюджету (зменшує витрати бюджету на покриття дефіциту Пенсійного фонду 

України). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно із 

законодавством. 

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

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

Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» (щодо 

нагороджених грамотами Верховної Ради України) (реєстр. N~ 3512 від 

29.10.2013), поданий народними депутатами України Зеликом Р.Б., 

Леоновим Е.В., Мохником А.В. 

Відмітили: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет у справах 

пенсіонерів, ветеранів та інвалідів. 

Законопроектом пропонується внести зміни до статті 1 Закону України 
«Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» з метою надання права на 

пенсію за особливі заслуги перед Україною особам, які нагороджені Почесною 

грамотою Верховної Ради України або Грамотою Верховної Ради України 

(за чинною редакцією таке право надано, зокрема особам, нагородженим 

Почесною грамотою Президії Верховної Ради Української РСР або Грамотою 

Президії Верховної Ради Української РСР). 

Надання права на пенсію за особливі заслуги перед Україною, 

передбачає встановлення надбавки до розміру пенсії, на яку має право особа 

згідно із законом, у розмірі 20-25 відсотків прожиткового мінімуму, 

визначеного для осіб, які втратили працездатність. 

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту станом на 

1 липня 2013 року пенсії за особливі заслуги перед Україною отримують 
4106 осіб, відзначених Почесною грамотою Президії Верховної Ради 

Української РСР, та 4527 осіб, відзначених Грамотою Президії Верховної Ради 
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Української РСР (загалом 8633 особи). За період з 16 липня 1990 року по 
18 липня 2013 року Почесною грамотою Верховної Ради України нагороджено 
6314 осіб та Грамотою Верховної Ради України 6507 осіб (загалом 

12821 особа), тобто кількість осіб, які матимуть право на одержання зазначеної 
пенсії, збільшується майже у 1,5 рази. 

За попередніми розрахунками авторів законопроекту реалізація 

запропонованих змін потребуватиме додаткових видатків державного бюджету 

в частині виплати пенсій, призначених за різними пенсійними програмами, 

близько 36 млн гривень на рік. 
За експертним висновком Міністерства фінансів ЗМІНИ, 

запропоновані в законопроекті, призведуть до збільшення кола осіб, які 

матимуть право на одержання пенсій за особливі заслуги, і, як наслідок, до 

додаткових витрат Державного бюджету України на пенсійне забезпечення. 

Також відмічається. що зважаючи на наявність дефіциту Пенсійного фонду 

України, який покривається за рахунок коштів державного бюджету, прийняття 

рішень стосовно підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян має 

здійснюватися комплексно, виходячи з соціально-економічного становища 

країни та фінансової спроможності Державного бюджету України. 

Всупереч вимогам статті 91 Регламенту Верховної Ради України та 

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

відповідні розрахунки) та пропозицій змін до законодавчих актів України щодо 

скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету 

для досягнення збалансованості бюджету. 

Термін набрання чинності, визначений у законопроекті, не відповідає 

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

бюджету (зменшують надходження бюджету та/або збільшують витрати 

бюджету) і приймаються після 15 липня року, що передує плановому, 

вводяться в дію не раніше початку бюджетного періоду, що настає за 

плановим. 

На даний час висновок Головного науково-експертного управління 

Апарату Верховної Ради України не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення зміни до статті 1 Закону України 
«Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» (щодо нагороджених 

грамотами Верховної Ради України) (реєстр. N!! 3512 від 29.10.2013), 
поданий народними депутатами України Зеликом Р.Б., Леоновим Е.В., 

Мохником А.В., має вплив на показники бюджету (збільшує витрати бюджету). 

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

раніше 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 у 

справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів. 
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1.2.4. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до Закону 

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

Чорнобильської катастрофи» (щодо громадян, які брали участь і постраждали у 

ліквідації інших ядерних аварій та випробовувань, у військових навчаннях із 

застосуванням ядерної зброї, а також учасники по збиранню ядерних зарядів) 
(реєстр. Н!! 3417 від 11.10.2013), поданий народним депутатом України 

Рудьковським М.М. 

Відмітили: 
Головним з опрацювання законопроекту є Комітет з питань екологічної 

політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської 

катастрофи. 
Законопроектом пропонується внести зміни до статей 14,54 та 55 Закону 

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

Чорнобильської катастрофи», згідно яких з 1 січня 2014 року: 
учасників по збиранню ядерних зарядів включено до категорії осіб, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи з віднесенням до 

категорій 1, або 2, або 3; 
призначення учасникам ядерних випробовувань, учасникам 

військових навчань із застосуванням ядерної зброї, учасникам ліквідації інших 

ядерних аварій, а також учасникам по збиранню ядерних зарядів пенсій 

відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та зменшення пенсійного 

віку для цієї категорії осіб (віднесеним до 1 категорії - на 1 О років, до 

2 категорії - на 8 років, до 3 категорії - на 5 років). 
Міністерство фінансів у своєму експертному висновку до зазначеного 

законопроекту відмічає, що за прогнозними розрахунками надання учасникам 

по збиранню ядерних зарядів пільг та компенсацій, встановлених Законом 

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

Чорнобильської катастрофи», потребуватиме в розрахунку на 1 особу від 

36 тис. грн до 450 тис. грн додаткових бюджетних коштів щорічно в умовах 
2013 року. 

Зауважено, що реалізація положень законопроекту у разі його прийняття 

не буде забезпечена фінансовими ресурсами. 

Крім того, зазначено, що у разі прийняття запропонованих змін, особи, які 

відносяться до вищезазначеної категорії осіб та вийшли на пенсію до 1 січня 
2014 року, будуть знаходитись в нерівних умовах з особами, яким пенсія 
призначатиметься з 1 січня 2014 року. 

Отже, реалізація положень законопроекту в частині встановлення 

пільгових умов пенсійного забезпечення для зазначеної у законопроекті 

категорії осіб матиме наслідком збільшення видатків державного 

бюджету та Пенсійного фонду України на виплату пенсій. 

Всупереч вимогам статті 91 Регламенту l3ерховної Ради України та 

етапі 27 БюджеТІЮІ'О кодексу України суб'єктом законодавчої ініціативи не 
надано фінансово-економі'IНИХ обlрунтувань до законопроекту (включаючи 
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відповідні розрахунки) та пропозицій змін до законодавчих актів України щодо 

скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету 

для досягнення збалансованості бюджету. 

З позиції Міністерства фінансів України, питання надання державних 

соціальних гарантій та поліпшення соціального захисту громадян, у тому 

числі і громадян, які брали участь у ядерних випробовуваннях, військових 

навчаннях із застосуванням ядерної зброї, ліквідації інших ядерних аварій, а 

також учасників по збиранню ядерних зарядів, має здійснюватися комплексно, 

в рамках чинного законодавства у сфері соціального та пенсLИНОГО 

забезпечення з урахуванням соціально-економічного становища країни та 

фінансових можливостей Державного бюджету та Пенсійного фонду України. 

Термін набрання чинності, визначений у законопроекті, не відповідає 

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

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

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

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

вважає, що за результатами розгляду в першому читанні законопроект доцільно 

повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змІН до Закону України 

«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи» (щодо громадян, які брали участь і постраждали у 

ліквідації інших ядерних аварій та випробовувань, у військових навчаннях із 

застосуванням ядерної зброї, а також учасники по збиранню ядерних зарядів) 

(реєстр. Н!! 3417 від 11.10.2013), поданий народним депутатом У країни 

Рудьковським М.М., має вплив на показники бюджету (збільшуючи витрати 

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 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 

екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків 

Чорнобильської катастрофи. 

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

законодавчих актів України щодо повноважень Верховного Суду України 

(реєстр. Н!! 3356 від 04.10.2013), поданий народними депутатами України 

Пилипенком ВЛ., Ківаловим с.в. та Писаренком В.В. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітст з питань 

верховснства права та правосуддя. 
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Законодавчою пропозицією передбачено внести змІНИ до Цивільного 

процесуального, Кримінального процесуального, Господарського 

процесуального кодексів України та Кодексу адміністративного судочинства 

України стосовно: 

- запровадження механізму розгляду справ Верховним Судом України за 

запитами судів загальної юрисдикції про надання висновків щодо правильного 

застосування норми права (норми закону 

відповідальність) у разі встановлення судом 

України про кримінальну 

під час розгляду справи 

невизначеності щодо правильного застосування норми матеріального права 

(норми закону України про кримінальну відповідальність) чи норми 

процесуального права, пов'язаної з визначенням порядку судочинства, в якому 

належить здійснювати розгляд справи; 

- запровадження механізму оскарження рішень судів першої, апеляційної 
та касаційної інстанцій у разі Їх невідповідності висновку, викладеному в 

постанові (ухвалі) Верховного Суду України, а також перегляду судового 

рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами з підстави його 

невідповідності висновку, викладеному в постанові (ухвалі) Верховного Суду 

України, яка прийнята після набрання законної сили відповідним судовим 

рішенням; 

- запровадження механізму перегляду постанов (ухвал) Верховного Суду 
України у зв'язку з їх суперечністю висновку, який визнано обов'язковим 

Пленумом Верховного Суду України; 

- розширення повноважень Верховного Суду України при задоволенні 

заяви про перегляд справи. 

Також, законопроектом пропонується внести зміни до Закону України 

«Про судоустрій і статус суддів», якими передбачається встановити: 

- щомісячне довічне грошове утримання виплачується судді у розмірі 

80 відсотків його грошового утримання відповідно посади на якій він прю(ює. 
Грошове утримання може збільшуватися на два відсотки заробітку судді за 

кожний повний рік роботи на посаді понад 20 років, але має становити не 

більше ніж 90 відсотків заробітної плати судді, без обмеження граничного 

розміру щомісячного довічного грошового утримання; 

у разі зміни розміру грошового утримання діючих суддів 

Конституційного суду України та суддів судів загальної юрисдикції відповідно 

має місце перерахунок їх раніше призначеного щомісячного довічного 

грошового утримання, що здійснюється з усієї суми заробітної плати 

вищезазначених суддів з дня виникнення права на відповідний перерахунок; 

- пенсія або щомісячне довічне грошове утримання судді виплачується 

незалежно від заробітку (прибутку), одержуваного суддею після виходу у 

відставку, вилучивши обмеження щодо максимального розміру щомісячного 

довічного грошового утримання суддів у відставці у розмірі десяти 

прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність; 

- збільшення розмірів доплат за роботу, яка передбачає доступ до 

державної таємниці (за ступінь секретності "цілком таємно" з 1 О до 15 відсотків 
посадового окладу судді відповідного суду; за ступінь секретності "таємно" -
з 5 до 1 О відсотків посадового окладу судді відповідного суду). 
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За експертною оцінкою Міністерства фінансів України реалізація 

вищезазначених норм потребуватиме додаткових видатків з державного 

бюджету на збільшення розміру щомісячного довічного грошового утримання, 

на збільшення розміру суддівської винагороди в обсязі щонайменше 

140 млн гривень (в умовах 2013 року), а також може потребувати видатків на 
оплату праці додаткової чисельності працівників апарату Верховного Суду 

України. Відтак Міністерство фінансів наголошує на відсутності можливості 

забезпечення прийняття даного законопроекту в поточному бюджетному 

періоді. 

Крім цього, Міністерство фінансів зазначає, що зміна умов і норм 

загальнообов'язкового державного пенсlИНОГО страхування ЗДІИСНЮЄТЬСЯ 

виключно шляхом внесення змін до Закону України «Про загальнообов'язкове 

державне пенсійне страхування», а також те, що запропоновані норми в частині 

зміни нарахування довічного грошового утримання судді не узгоджуються із 

загальними засадами проведення в Україні Пенсійної реформи. 

Міністерство фінансів в межах компетенції не підтримує прийняття 

законопроекту. 

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 таlабо 

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 таlабо 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 із 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 повноважень Верховного Суду України (реєстр. N~ 3356 
від 04.10.2013), поданий народними депутатами України Пилипенком ВЛ., 

Ківаловим с.В. та Писаренком В.В., має вплив на показники бюджету 
(збільшує 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 1 січня 2016 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу 
прийняття закону). 

2. ие рішення 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 змін до деяких 

законодавчих актів України щодо повноважень Верховного Суду України 

(реєстр. NQ 3356-1 від 24.10.2013), поданий народним депутатом України 

Махніцьким 0.1. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

верховенства права та правосуддя. 

Законодавчою пропозицією передбачено внесення змін до Цивільного 

процесуального, Кримінального процесуального, Господарського 

процесуального кодексів України та Кодексу адміністративного судочинства 

України. Запропоновані зміни полягають у наступному: 

- запровадження механізму перегляду справ Верховним Судом України за 
запитами судів загальної юрисдикції про надання висновків щодо правильного 

застосування норми права (норми закону України про кримінальну 

відповідальність) у разі встановлення судом під час розгляду справи 

невизначеності щодо правильного застосування норми матеріального права 

(НОРМИ закону України про кримінальну відповідальність) чи норми, 

процесуального права, пов'язаної з визначенням порядку судочинства, в якому 

належить здійснювати розгляд справи; 

- запровадження механізму оскарження рішень судів першої, апеляційної 
та касаційної інстанцій у разі Їх невідповідності висновку Верховного Суду 

України, а також перегляду судового рішення у зв'язку з нововиявленими 

обставинами з підстави його невідповідності висновку Верховного Суду 

України, що викладений в постанові (ухвалі) Верховного Суду України, яка 

прийнята після набрання законної сили відповідним судовим рішенням; 

- запровадження механізму перегляду постанов (ухвал) Верховного Суду 
України у зв'язку з їх суперечністю висновку Пленуму Верховного Суду 

України. 

- розширення повноважень Верховного Суду України при задоволенні 

заяви про перегляд справи. 

Також, законопроектом пропонується внести зміни до Закону України 

«Про судоустрій і статус суддів», якими передбачається встановити наступне: 

- щомісячне довічне ["рошове утримання виплачується судді у розмірі 

80 відсотків грошового утримання суддів на відповідній посаді. За кожний 

повний рік роботи на посаді судді понад 20 років розмір щомісячного довічного 
грошового утримання збільшується на два відсотки заробітку, але не більше 

ніж 90 відсотків заробітної плати судді, без обмеження граничного розміру 
щомісячного довічного грошового утримання; 

у разі зміни розміру грошового утримання діючих суддів 

Конституційного Суду України та суддів судів загальної юрисдикції відповідно 

здійснюється перерахунок раніше призначеного щомісячного довічного 

грошового утримання. Перерахунок щомісячного довічного грошового 

утримання здійснюється з усієї суми заробітної [[лати діючих суддів 
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Конституційного Суду України та суддів судів загальної юрисдикції з дня 

виникнення права на відповідний перерахунок; 

- пенсія або щомісячне довічне грошове утримання судді виплачується 

незалежно від заробітку (прибутку), одержуваного суддею після виходу у 

відставку, вилучивши обмеження щодо максимального розміру щомісячного 

довічного грошового утримання суддів у відставці у розмірі десяти 

прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність; 

- збільшення розмірів доплат за роботу, яка передбачає доступ до 

державної таємниці (за ступінь секретності "цілком таємно" з І О до 15 відсотків 
посадового окладу судді відповідного суду; за CTYlliHb секретності "таємно" -
з 5 до І О відсотків посадового окладу судді відповідного суду). 

За експертною оцінкою Міністерства фінансів України реалізація 

вищезазначених норм потребуватиме додаткових видатків з державного 

бюджету в обсязі щонайменше 140 млн гривень (в умовах 2013 року), 

пов'язаних зі збільшення витрат на винагороду суддям, а також їх довічне 

утримання та збільшенням кількісного складу суддів Верховного Суду України. 

Поряд з цим, реалізація законопроекту потребуватиме видатків на оплату праці 

додаткової чисельності працівників апарату Верховного Суду України. 

Міністерство фінансів України вважає прийняття законопроекту не 

можливим, наголошуючи на відсутності належного фінансового забезпечення 

даного законопроекту. 

Крім цього, Міністерство фінансів України зазначає, що зміна умов і 

норм загальнообов'язкового державного пенсійного страхування здійснюється 

виключно шляхом внесення змін до Закону України «Про загальнообов'язкове 

державне пенсійне страхування», а також те, що запропоновані норми в частині 

зміни нарахування довічного грошового утримання судді не узгоджуються із 

загальними засадами проведення в Україні пенсійної реформи. 

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 haykobo-експертнor'о 

управління Апарату Верховної Ради України висновок не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо повноважень Верховного Суду України як найвищого 

судового органу в системі судів загальної юрисдикції (реєстр. N!! 3356-1 
від 24.10.2013), поданий народним депутатом України Махніцьким 0.1., має 
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вплив на показники бюджету (збільшус 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 20 І 6 року (або І січня наступного за цим року залежно від часу 

прийняття закону). 

2. Не рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

верховенства права та правосуддя. 

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

законодавчих актів України щодо повноважень Верховного Суду України як 

найвишого судового органу в системі судів загальної юрисдикції 

(реєстр. N!! 3356-2 від 24.10.2013), поданий народними депутатами України 

Яценюком АЛ., Кличком В.В., Агафоновою н.в., Петренком П.Д. 

ВідміТИЛIf: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

верховенства права та правосуддя. 

Законодавчою пропозицією передбачено внесення зміни до Цивільного 

процесуального, Кримінального процесуального, Господарського 

процесуального кодексів України, Кодексу адміністративного судочинства 

України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, законів 

України «Про судоустрій і статус суддів» та «Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини» стосовно: 

- механізму розгляду справ Верховним Судом України за запитами судів 

загальної юрисдикції про надання висновків щодо правильного застосування 

норми права (норми закону України про кримінальну відповідальність) у разі 

встановлення судом під час розгляду справи невизначеності щодо правильного 

застосування норми матеріального права (норми закону України про 

кримінальну відповідальність) чи норми процесуального права; 

- механізму визначення належної юрисдикції та належної підсудності 

справи; 

скасування положень щодо процедури допуску вищими 

спеціалізованими судами справ до провадження Верховним Судом України; 

- обов'язковості порядку передачі судом матеріалів справи до суду 

належної юрисдикції у випадку, якщо справа не підсудна цьому суду; 

- скасування обмеження строку на звернення до Верховного Суду 

України із заявою про перегляд судового рішення національного суду у зв'язку 

зі встановленням міжнародною судовою установою порушення Україною 

міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом, якщо юрисдикція такої 

установи визнана Україною; 

- можливості оскарження в апеляційному порядку до Верховного Суду 

України рішень Вищого адміністративного суду України, ухвалених Вищим 

адміністративним судом України; 
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- 'Збільшення кількісного складу суддів Верховного Суду України на 

24 одиниці (з 48 до 72 суддів). 
За експертною оцінкою Міністерства фінансів України реалі 'Заці я 

вищезазначеної норми потребуватиме додаткових видатків з державного 

бюджету в обсязі щонайменше 31 млн гривень, пов'язаних зі збільшенням 

кількісного складу суддів Верховного Суду України. 

Окрім того, така норма потребуватиме додаткових видатків на оплату 

праці додаткової чисельності працівників апарату Верховного Суду України. 

Міністерство фінансів не підтримує прийняття законопроекту, 

наголошуючи на відсутності можливості фінансового забезпечення даного 

законопроекту. 

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

Верховної Ради України розробником законопроекту не подано пропозицій 

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

джерел додаткових надходжень бюджету 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 із узагальнюючим висновком Головного haykobo-експеРТIЮГО 

управління Апарату Верховної Ради України законопроект за результатами 

розгляду в першому читанні доцільно повернути на доопрацювання і"3 

урахуванням висловлених зауважень та пропозицій. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо повноважень ВерховнОІ-О Суду України як найвищого 

судового органу в системі судів загальної юрисдикції (реєстр. K~ 3356-2 
від 24.10.2013), поданий народними депутатами України Яценюком АЛ., 

Кличком в.в., Агафоновою НЯ., Петренком П.Д., має вплив на показники 

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

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

верховенства права та правосуддя. 

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

Закону України «Про міліцію» (щодо обов'язковості здійснення відеореєстрації 

працівниками МIЛЩI1 своїх Дlи при ЗДlисненні будь-яких контактів з 

громадянами в своїй діяльності) (реєстр. К2 3330 від 27.09.2013), поданий 

народними депутатами України Бригинцем О.М. та Павловським А.М. 
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Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Проектом закону пропонується доповнити Закон України «Про міліцію» 

новою статтею 5.1 та передбачити обов'язковість здійснення відеореєстрації 

працівниками міліції своїх дій при здійсненні будь-яких контактів з 

громадянами в своїй діяльності. 

Зокрема, відеофайли мають містити інформацію про час, дату, місце 

відеореєстрації, прізвище, ім'я, по-батькові, звання та посаду усіх працівників 

міліції, які попереджають громадян про здійснення відеореєстрації. 

При цьому, у разі відсутності рішення суду, що дозволяє відеозйомку і 

згоди громадян на здійснення такої зйомки, то така зйомка має стосуватись 

тільки дій працівників міліції. 

Крім того, передбачено, щО МВС зберігає файли відеореєстрації в єдиній 

базі, та зобов'язано на вимогу громадян, які контактували з працівниками 

міліції, надавати їм відповідні відеофайли. 

За експертним висновком Міністерства фінансів України реалізація 

проекту закону може потребувати додаткових витрат з державного бюджету у 

зв'язку із необхідністю створення єдиної бази для зберігання файлів 

відеореєстрації та придбання обладнання для здійснення таких зйомок. 

Міністерство фінансів зазначає про відсутність вихідних даних щодо 

вартості здійснення вищезгаданих заходів, що унеможливлює розрахунок 

величини впливу законопроекту на видатки державного бюджету. 

Міністерство фінансів в межах компетенції не підтримує прийняття 

законопроекту, як такого, що не відповідає вимогам статті 27 Бюджетного 
кодексу України. 

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: 

І. Проект Закону України про внесення доповнень до Закону України 

«Про міліцію» (щодо обов'язковості здійснення відеореєстрації працівниками 

міліції своїх дій при здійсненні будь-яких контактів з громадянами в своїй 

діяльності) (реєстр. N~ 3330 від 27.09.2013), поданий народними депутатами 
України Бригинцем О.М. та Павловським А.М., має вплив на показники 

бюджету (збільшуючи видаткову частину державного бюджету). 
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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 1 січня наступного за цим року залежно від часу 
прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

1.2.9. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до статті 120 

Кодексу цивільного захисту України (щодо отримання пільг з оплати 

комунальних послуг) (реєстр. N<:! 3452 від 21.10.20 І 3), поданий народними 

депутатами України Бутківським В.В. та Гержовим Ю.І. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків 

Чорнобильської катастрофи. 

Законодавчою пропозицією пропонується внести зміни до частини 

першої статті 120 Кодексу цивільного захисту щодо визначення категорії осіб, 
які мають право на отримання пільг з оплати комунальних послуг (зокрема, 

квартирної плати, плати за водопостачання, газ, електричну, теплову енергію та 

інших послуг у жилих будинках незалежно від форми власності у межах норм 

споживання, передбачених законодавством, та вартості палива, у межах 

встановлених норм для осіб, які проживають у будинках, що не мають 

централізованого опалення). 

Зокрема, законопроектом передбачено розширити коло осіб, ЯКІ мають 

право на ПІльги, та надати: 

- знижку у розмірі 50 відсотків плати за користування житлом та 

комунальними послугами та вартості палива особам рядового і 

начальницького складу, звільненим зі служби цивільного захисту та державної 

пожежної охорони за станом здоров'я або які після звільнення із служби 

отримали інвалідність внаслідок захворювання чи нещасного випадку, 

пов'язаного з виконанням службових обов'язків, незалежно від строку, який 

минув після звільнення із служби; 

- знижку у розмірі 50 відсотків вартості палива - батькам та членам сімей 
осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та державної 

пожежної охорони, які отримали інвалідність внаслідок захворювання чи 

нещасного випадку, пов'язаного з виконанням службових обов'язків. 

Одночасно, пропонується уточнити перелік осіб, яким надаються пільги 

на оплату комунальних послуг, доповнивши його особами рядового і 

начальницького складу державної пожежної охорони, як такими, що мають 

право на цю пільгу відповідно до статті 102 Бюджетного кодексу України. 
За експертним висновком Міністерства фінансів України реалізація 

вищезазначених законодавчих пропозицій призведе до необхідності збільшення 

видаткової частини державного бюджету (на невизначений об'єм, оскільки 

відсутнє фінансово-економічне оБІ'рунтування) у зв'язку з розширенням кола 
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осіб, які отримають право на пільги з оплати комунальних послуг. Крім того, 

зважаючи на вимоги частини першої статті І 02 Бюджетного кодексу України 
щодо здійснення державних програм соціального захисту за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам, законодавча пропозиція також 

матиме наслідком збільшення видатків місцевих бюджетів. 

Міністерство фінансів не підтримує законопроект як такий, що не 

відповідає вимогам статті 27 Бюджетного кодексу України. 
Так, 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 із узагальнюючим висновком Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України законопроект за результатами 

розгляду в першому читанні доцільно направити на доопрацювання з 

урахуванням висловлених зауважень і пропозицій. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення ЗМІН дО статті 120 Кодексу 
цивільного захисту України (щодо отримання пільг з оплати комунальних 

послуг) (реєстр. NQ 3452 від 21.10.2013), поданий народними депутатами 

України Бутківським В.В. та Гержовим Ю.І., має вплив на показники бюджету 

(збільшуючи витрати державного та місцевих бюджетів). 

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

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

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

екологічної політики, природокористування та ліквідації насЛІДКІВ 

Чорнобильської катастрофи. 

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

процесуального кодексу України та Кодексу адміністративного судочинства 

України (щодо забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення 

суду) (реєстр. Х2 3263 від 18.09.2013), поданий народним депутатом України 
Долженковим О.В. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

верховенства права та правосуддя. 
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Як зазначено у пояснювальній записці до проекту закону, його 

розроблено з метою удосконалення законодавства щодо права осіб на 

апеляційне та касаційне оскарження судових рішень у справах цивільної та 

адміністративної юрисдикції. Законопроект надає право на касаційний перегляд 

справи судом касаційної інстанції шляхом виключення з положень ЦИllільного 

процесуального кодексу України та Кодексу адміністративного судочинства 

України положень щодо відмови у відкритті касаційного впровадження чере·j 

необгрунтованість касаційної скарги. 

Необхідно зазначити, що така норма законопроекту може призвести до 

збільшення судових справ у касаційному впровадженні та відповідно до 

збільшення навантаження на суддів, що може зумовити необхідність 

передбачення додаткових посад суддів та апарату суддів і, як наслідок, 

збільшення видатків державного бюджету. 

Разом з тим, 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. 

Міністерства фінансів України у своєму експертному висновку до даного 

законопроекту не висловило зауважень. 

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 Цивільного 

процесуального кодексу України та Кодексу адміністративного судочинства 

України (щодо забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення 

суду) (реєстр. N!! 3263 від ]8.09.2013), поданий народним депутатом України 
Долженковим О.В., має вплив на показники бюджету (збільшуючи витрати 

державного бюджету). 

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

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

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

верховенства права та правосуддя. 

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

України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові 

незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, 
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органів досудового розслідування, прокуратури і суду» щодо збільшення 

переліку підстав відшкодування шкоди (реєстр. N2 3392 від 09.10.2013), 
поданий народним депутатом України Вознюком Ю.В. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

законодаВ<JОГО забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законодавчою пропозицією передбачено розширення переліку Пlдстав 

щодо відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями 

органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового 

розслідування, прокуратури і суду, та доповнення його новими випадками: 

- незаконна бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні 

відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальні 

правопорушення; 

- незаконне рішення слідчого, прокурора про зупинення досудового 

розслідування, закриття кримінального провадження та про відмову у визнанні 

потерпілим. 

Міністерство фінансів України у експертному висновку до законопроекту 

зазначає, що його реалізація може впливати на видаткову частину державного 

бюджету, у зв'язку із відшкодуванням громадянам шкоди, у разі її заподіяння 

незаконними діями слідчого чи прокурора. Обсяг додаткових витрат буде 

залежати від кількості таких правопорушень та розміру завданої шкоди, 

наголошується на тому, що відсутність вихідних даних унеможливлює 

розрахунок кількісного впливу. 

Міністерство фінансів визначає законопроект як такий, що потребує 

доопрацювання з метою приведення його у відповідність до статті 27 
Бюджетного кодексу України щодо визначення терміну набрання ним чинності 

та розрахунку орієнтовної додаткової фінансової потреби в коштах на його 

реалІзаЦІЮ. 

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

Верховної Ради України розробником законопроекту не подано пропозицій 

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

джерел додаткових надходжень бюджету 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 

Rитрати 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 !ІрО внесення змін до Закону України 

«Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними 
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діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів 

досудового розслідування, прокуратури і суду» щодо збільшення переліку 

підстав відшкодування шкоди (реєстр. N!1 3392 від 09.\ 0.20 І 3), поданий 

народним депутатом України Вознюком ю.в., має вплив на показники 

бюджету (збільшуючи витрати державного бюджету). 

У разі прийняття відповідного закону до \5 липня 2014 року він може 
вводитися в дію не раніше І січня 20 І 5 року, а після 15 липня 20 І 4 року - не 

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

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

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

України «Про державну підтримку сільського господарства України» (щодо 

державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників та розвитку 

меліорації) (реєстр. N!1 3324 від 26.09.2013), поданий народним депутатом 

України Бриченком І.в. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

аграрної політики та земельних відносин. 

Законопроектом пропонується внести зміни до пункту ! 7-2.3 статті 17-2 
Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» та 

розширити напрями надання державної підтримки, передбачивши 

відшкодування сільськогосподарським товаровиробникам (в обсязі до 

30 відсотків) вартості закупівлі меліоративної техніки та обладнання для 

меліорації. 

Крім того, застосування нульової ставки ввізного мита при ввезенні на 

митну територію України сільськогосподарськими товаровиробниками для 

власних потреб зазначених машин та обладнання. При цьому, перелік такої 

техніки та обладнання для сільськогосподарського виробництва уповноважено 

затверджувати Кабінет Міністрів України. 

У пояснювальній записці до законопроекту автор зазначає, що його 

реалізація не потребує виділення додаткових коштів з Державного бюджету 

України у 2013 році, а відповідні зміни повинні бути враховані Міністерством 
фінансів України при опрацюванні проекту Закону України «Про Державний 

бюджет України на 2014 рію>. 
Слід зазначити, що пропозиція щодо відшкодування до 30 % вартості 

закупівлі меліоративних машин та обладнання для меліорації призведе до 

необхідності вишукання додаткових КОШТІВ державного бюджету, 

а застосування нульової ставки ввізного мита - до зменшення відповідних 

надходжень державного бюджету. 

Однак, автором законопроекту в порушення вимог статті 27 Бюлжетного 
кодексу УкраїIІИ та статті 91 Регламенту Верховної Ради України до 

законопроекту не надано фінансово-економічних обгрунтувань (розрахунків), 
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атакож пропозиц\и змін до законодавчих актів України щодо скорочення 

витрат бюджету та джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення 

збалансованості бюджету. 

Крім того, надання податкових пільг окремим суб'єктам не узгоджується 

з одним із основних принципів, на яких rpунтується податкове законодавство -
принципом рівності усіх платників перед законом, недопущення будь-яких 

проявів податкової дискримінації, забезпечення однакового підходу до всіх 

платників податків незалежно від соціальної, расової, національної, релігійної 

приналежності, форми власності юридичної особи, громадянства фізичної 

особи, місця походження капіталу (піДIlУНКТ 4.1.2 пункту 4.1 статті 4 
Податкового кодексу України). 

Запропоновані зміни щодо застосування нульової ставки ввізного мита 

повинні врегульовуватися у Митному кодексі України, оскільки, відповідно до 

вимог п. 1.2 ст. 1 Податкового кодексу України правила оподаткування товарів, 
що переміщуються через митний кордон України, визначаються цим Кодексом, 

крім правил оподаткування товарів митом, які встановлюються Митним 

кодексом України та іншими законами з питань митної справи. Про це зазначає 

у своєму висновку і Головне науково-експертне управління Апарату Верховної 

Ради України. 

Одночасно Міністерство фінансів зауважує, що підпунктом вісім пункту 4 
розділу ХХІ «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України 

передбачено звільнення до 1 січня 2017 року від ввізного мита імпорту 

матеріалів, вузлів, агрегатів та/або комплектуючих виробів, що ввозяться на 

митну територію України підприємствами вітчизняного машинобудування для 

агропромислового комплексу. 

Загалом Міністерство фінансів України в експертному висновку до 

зазначеного законопроекту зазначає, що в межах компетенції, не підтримує 

законопроект. Реалізація його положень впливатиме на дохідну та видаткову 

частину Державного бюджету України, проте визначити вартісну величину 

неможливо через відсутність фінансово-економічних розрахунків. 

Термін набрання чинності, визначений у законопроекті, не відповідає 

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

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

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

Згідно з узагальнюючим висновком Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України за результатами розгляду у 

першому читанні проект доцільно направити на доопрацювання. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про державну підтримку сільського господарства України» (щодо державної 

підтримки сільськогосподарських товаровиробників та розвитку меліорації) 

(реєстр. N~ 3324 від 26.09.2013), поданий народним депутатом України 
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Бриченком І.в., має вплив на показники бюджету (зменшує надходження 

бюджету;збільшує витрати бюджету). 

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

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

прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

аграрної політики та земельних відносин. 

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

України «Про відходи» (щодо запровадження заставних цін на зворотну тару 

для рідких харчових продуктів та прискорення введення обов'язкового 

роздільного збирання відходів) (реєстр. N!! 3489 від 24.10.2013), поданий 

народним депутатом України Балогою В.І. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків 

Чорнобильської катастрофи. 

Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України 

«Про відходи». Зокрема, передбачається до основних напрямів державної 

політики у сфері ПОВОдЖення з відходами віднести функціонування системи 

заставних цін на зворотну тару для харчових продуктів, надавши Кабінету 

Міністрів України повноважень із затвердженням порядку функціонування такої 

системи та розміри заставних цін на тару для харчових продуктів, а також надати 

громадянам право здавати (повертати) приймальним пунктам та закладам торгівлі 

такої тари з отриманням за це заставної ціни. 

Слід зазначити, що змінами до статті 3 зазначеного закону до завдань 
законодавства про відходи визначено стимулювання виробників харчових 

продуктів та тари, закладів торгівлі, власників відходів, у тому числі громадян 

та інших кінцевих споживачів до участі у повторному обігу, переробці чи 

утилізації тари, максимального залучення в господарський обіг відходів як 
вторинної сировини. 

Новою статтею 35-3 цього закону пропонується встановити вимоги до 

функціонування системи заставних цій на зворотну тару. Зокрема, визначено, що 

органи місцевої державної влади та місцевого самоврядування зобов'язані 

створити державні та комунальні приймальні пункти у кожній адміністративно

територіальній одиниці для приймання зворотної тари, за яку було сплачено 

заставну ціну, а також сприяти створенню мережі приймальних пунктів інших 

форм власності. 

Змінами до статті 42 цього закону передбачається встановлення 

відповідальності за порушення порядку приймання зворотної тари для харчових 

продуктів та виплати за неї заставної ціни, а також за порушення правил 

роздільного збирання побутових відходів та захоронення неперероблених 
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(необроблених) побутових відходів, проте санкцій щодо таких правопорушень 

не запропоновано. 

Проте, реалізація положень законопроекту в частині створення державних 

та комунальних приймальних пунктів потребуватиме додаткових коштів 

державних та місцевих бюджетів. 

Однак, розробником всупереч вимогам статті 27 Бюджетного кодексу 
У країни та статті 91 Регламенту Верховної Ради У країни до законопроекту 

не надано фінансово-економічних обгрунтувань (розра;хунків), а також 

пропозиції змін до законодавчих актів України щодо скорочення витрат 

бюджету та джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення 

збалансованості бюджету. 

Міністерство фінансів України в експертному висновку зазначає, що 

прийняття поданого законопроекту не впливатиме на доходну частину бюджету 

та впливатиме на видаткову частину місцевих бюджетів в частині необхідності 

створення приймальних пунктів. Вартісну величину впливу Міністерство 

фінансів не має можливості визначити у зв'язку із відсутністю належної 

інформації щодо фінансово-економічного впливу положень законопроекту. 

Слід зазначити, що термін розроблення та запровадження функціонування 

системи заставних цін на зворотну тару для харчових продуктів, а також 

введення обов' язкового роздільного збирання побутових ВІДХОДІВ визначено з 

1 січня 2015 року. 
Згідно з узагальнюючим висновком Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України за результатами розгляду у 

першому читанНІ законопроект доцільно повернути суб'єкту права 

законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про відходи» (щодо запровадження заставних цін на зворотну тару для рідких 

харчових продуктів та прискорення введення обов'язкового роздільного 

збирання відходів) (реєстр. Н!! 3489 від 24.10.2013), поданий народним 

депутатом України Балогою В.І., має вплив на показники бюджету (збільшує 

витрати державного та місцевих бюджетів). 

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

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

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

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків 

Чорнобильської катастрофи. 

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

законів України (щодо виноробства) (реєстр. Н2 3157 від 02.09.2013), поданий 
народними депутатами України Дейчем Б.д., Ващук К.Т., Кириленком І.Г. 
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Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

аграрної політики та земельних відносин. 

Законопроектом запропоновані зміни і доповнення до законів України 

«Про виноград та виноградне вино», «Про державне регулювання виробництва і 

обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та 

тютюнових виробів», «Про безпечність та якість харчових продуктів» в частині 

уточнення та визначення доповнення термінів у сфері виноробетва, правових 

вимог технології виробництва виноробної продукції, маркування та правил їі 

реалізації. 

Зокрема, щодо доповнень статті 5 Закону України «Про виноград та 
виноградне вино» нормою, відповідно до якої дозволяється виробництво в 

одних приміщеннях коньяків та бренді виноградного Міністерство фінансів 

України в своєму висновку зауважує, що зазначене викликає занеІІОКОЄННЯ 

віДIІОСНО сплати акцизного податку у повному обсязі. Зловживання можливі, 

зважаючи на різний рівень ставок акцизного податку на коньяк - 32 грн за І л 

1 ОО % спирту (з 01.01.2014 року) та бренді - 49,49 грн за І л 1 ОО % спирту. 
Відповідно, Міністерство фінансів вважає за доцільне залишити існуючий 

порядок виробництва коньяків та бренді в окремих приміщеннях. Зважаючи на 

зазначене, реалізація положень законопроекту може негативно вплинути ІІа 

дохідну частину Державного бюджету України в частині сплати акцизного 
податку. 

Також, законопроектом пропонується дозволити виробництво спирту 

етилового ректифікованого виноградного суб'єктами господарювання 

незалежно від форми власності, які мають відповідну ліцензію, що в свою чергу 

може збільшити кількість суб'єктів господарювання, що будуть впроваджувати 

таку діяльність та як наслідок збільшаться доходи місцевих бюджетів 

(підпункт І 01 частини першої статті 69 Бюджетного кодексу України) від плати 
за ліцензію на виробництво спирту етилового ректифікованого виноградного. 

Проте, розробником всупереч вимогам статті 27 Бюджетного кодексу 
У країни та статті 91 Регламенту Верховної Ради У країни до законопроекту 

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

пропозиції змін до законодавчих актів України щодо скорочення витрат 

бюджету та джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення 

збалансованості бюджету. 

Варто зауважити, що внесення змін до статей 6 та 11 Закону України 

«Про виноград та виноградне вино» щодо надання права виробнику самостійно 

визначати нанесення на етикетку інформації про тип виноробної продукції, 

використані при її виробництві матеріали і сировину може призвести до 

фальсифікації виноробної продукції та не узгоджується з нормами статті 4 
Закону України «Про захист прав споживачів» в частині прав споживачів на 

необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про продукцію. 

Зміни до статті 38 Закону України «Про безпечність та якість харчових 
продуктів», які передбачають вилучення норми щодо нанесення на етикетці 

інформації про наявність ароматизаторів, барвників, не тільки суперечать 

вищезазначеним нормам Закону України «Про захист прав споживачів», але і 
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можуть призвести до виготовлення неякісної всієї харчової продукції, а не лише 

виноробної. 

Крім того, статтю 13 Закону України «Про виноград та виноградне вино» 
пропонується доповнити положеннями, згідно з якими під час реалізації 

алкогольних напоїв на території України, кількість пропонованих до придбання 

товарів згідно з кодами 2204 І О, 220421 І О ОО, 2204 29 1 О ОО, 2208 20 12 ОО, 
2208 20 62 УКТ ЗЕД, які вироблені на території України, повинна складати не 
менше 50 відсотків кількості пропонованих до придбання в кожному 

торгівельному об'єкті аналогічних товарів, виготовлених поза межами території 

України. Така законодавча пропозиція не узгоджується з нормами параграфів 1 
і 5 статті ІІІ Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року, відповідно до 
яких внутрішні податки й інші внутрішні збори та закони, правила та вимоги, 

які стосуються внутрішнього продажу, пропозиції до продажу не повинні 

застосовуватися до імпортованих чи вітчизняних товарів таким чином, щоб 

створювати захист для вітчизняного виробництва. Головне науково-експертне 

управління Апарату Верховної Ради України у своєму висновку зауважує, що 

жоден член СОТ не повинен будь-яким іншим чином застосовувати правила 

внутрішнього кількісного регулювання таким чином, щоб це суперечило 

принципам, викладеним у параграфі 1 статті ІІІ Генеральної угоди з тарифів і 

торгівлі 1994 року. 
Міністерство фінансів України в експертному висновку зазначає, що 

законопроект потребує доопрацювання з урахуванням висловлених зауважень. 

Зокрема, звернуто увагу, що реалізація положень законопроекту у відповідному 

бюджетному періоді може вплинути на дохідну частину Державного бюджету 

України, проте визначити вартісну величину впливу неможливо через 

відсутність фінансово-економічних розрахунків розробника. 

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

відповідає частині третій статті 27 Бюджетного кодексу України, якою 

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

показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або збільшують 

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

Згідно з узагальнюючим висновком Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України за результатами розгляду у 

першому читанні законопроект доцільно повернути на доопрацювання з 

урахуванням висловлених зауважень. 

УХВАЛИЛИ: 

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

(щодо виноробства) (реєстр. N2 3157 від 02.09.2013), поданий народними 

депутатами України Дейчем Б.Д., Ващук К.Т., Кириленком І.Г, має вплив на 

показники бюджету (зменшує надходження державного бюджету та може 

збільшити надходження місцевих бюджетів). 

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

27 



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

прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

аграрної політики та земельних відносин. 

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

законів України щодо використання земель сільськогосподарського 

призначення державної власності (реєстр. N2 3523 від 3 І. І 0.2013), поданий 

народним депутатом України Лук'яновим В.В. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є KOl\-lітет з питань 

аграрної політики та земельних відносин. 

Законопроектом пропонується внести зміни та доповнення до Земельного 

кодексу України та Закону України «Про оцінку земель», якими зокрема, 

передбачається визначити порядок передачі земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення до статутного капіталу Державного 
земельного банку. 

Слід зазначити, що новою статтею 123-1 Земельного кодексу У країни 

передбачається встановити, що фінансування робіт із землеустрою, необхідних 

для передачі земельних ділянок до статутного капіталу Державного земельного 

банку, здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, 

Державного земельного банку, коштів юридичних осіб, громадян та інших 

джерел, не заборонених законом. Отже, реалізація положень законопроекту 

може потребувати видатків державного бюджету. 

Проте, Міністерство фінансів України в експертному висновку до цього 

законопроекту зазначає, що Законом України «Про Державний бюджет України 

на 2013 рік» за бюджетною програмою 2803030 «Проведення земельної 

реформю> передбачено видатки на здійснення заходів, пов'язаних із передачею 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності до 

статутного капіталу Державного земельного банку в розмірі 240 млн грн., 
(зокрема: 192 млн грн - на інвентаризацію земельних ділянок та 48 млн грн - на 

проведення експертної грошової оцінки земель). Відмічено, що у наступних 

бюджетних періодах проведення зазначених заходів можливо здійснювати за 

вказаною бюджетною програмою, але через відсутність фінансово

економічного обгрунтування та розрахунків до законопроекту визначити 

вартісну величину впливу на показники в 2014 році та наступних роках 

неможливо. 

Міністерство фінансів України в межах компетенції не заперечує щодо 

розгляду зазначеного законопроекту. 

Згідно з узагальнюючим висновком Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України за результатами розгляду у 

першому читанні законопроект доцільно відхилити. 
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УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законів України 
щодо використання земель сільськогосподарського призначення державної 

власності (реєстр. NQ 3523 від 31.10.2013), поданий народним депутатом 

України Лук'яновим В.В., має вплив на показники бюджету (може потребувати 

додаткових витрат 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 І січня 201 б року (або І січня наступного за цим року залежно від часу 

прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

аграрної політики та земельних відносин. 

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

законодавчих актів України щодо охорони археологічної спадщини 

(реєстр. N~ 3416 від 11.10.2013), поданий народними депутатами України 

Богуслаєвим В.О. та Сухим Я.М. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду проекту закону є 

Комітет з питань культури і духовності. 

Законопроектом пропонується внести зміни до статей 35 та 37 Закону 
України «Про охорону культурної спадщини», статей 1,3,7,9, 10, 14 Закону 
України «Про охорону археологічної спадщиню) з метою законодавчого 

визначення археологічної експертизи, а також закріплення підстав "й 

проведення на ділянках, де не проводились археологічні дослідження. 

Зокрема, законопроектом передбачається розширення переліку об'єктів, 

що підлягають науковlИ археологічній експертизі та покладається на 

Міністерство культури України, як центральний орган виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадшини, функції 

щодо погодження відведення земельних ділянок з урахуванням висновків 

наукової археологічної експертизи цих ділянок. При цьому, проведення та 

вартість робіт з наукової археологічної експертизи затверджується Кабінетом 

Міністрів України. 

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, його реалізація 

не потребує використання додаткових коштів з державного бюджету України. 

Проте, відповідно до вимог Закону України «Про наукову і науково

технічну експертизу» експертиза проводиться на договірних засадах, з 

урахуванням, що усі витрати з проведення експертизи покладаються на 

замовника відповідного проекту. Відтак, якщо замовником експертизи буде 

виступати держава чи територіальна громада то зазначене призведе до 

необхідності передбачення видатків державного або місцевих бюджетів на 

проведення такої експертизи. 

Крім того, покладення на Міністерство культури України повноваження 

щодо І10годжеllllЯ віJщедення земеЛЬНIІХ ділянок може зумовити необхідність 
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збільшення кількості штатних одиниць у міністерстві для забезпечення 

виконання даної функції, що потребуватиме додаткових видатків державного 

бюджету. 

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

обrрунтування з відповідними розрахунками та ПРОПОЗИЦJl змін до 

законодавчих актів України щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел 

додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету, 

однак така інформація відсутня. 

Разом з тим, відповідно до пункту першого розділу другого «Прикінцеві 

положення», цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його 

опублікування. Проте, відповідно до положень частини третьої статті 27 
Бюджетного кодексу України, закони України або їх окремі положення, які 

впливають на показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або 

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

за плановим. Тому, відповідні норми заllропонованого проекту закону, у разі 

його прийняття, повинні застосовуватися відповідно до вимог бюджетного 

законодавства. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що прийняття законопроекту матиме вплив на видаткову частину державного 

бюджету. 

Крім того, Міністерство фінансів висловлює ряд зауважень до 

законопроекту. Так, зокрема, зауважено, що проект Закону України не 

відповідає законам України «Про Перелік документів дозвільного характеру у 

сфері господарської діяльності» і «Про землеустрій» та Земельному кодексу 

України тощо. 

Так, зміни, що вносяться до Закону України «Про охорону культурної 

спадщини» в частині надання дозволів центральним органом виконавчої влади, 

що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини, не 

відповідають Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської 

діяльності, який затверджено Законом України від 19.05.2011 N~ 3392-Уl. 
Разом з тим, статтю 37 Закону України «Про охорону культурної 

спадщини» передбачається доповнити нормою, відповідно до якої відведення 

земельних ділянок здійснюється за погодженням з органом виконавчої влади, 

що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини, з 

урахуванням висновків наукової археологічної екснертизи цих ділянок. 

Підпунктом 22 частини другої статті 5 Закону України «Про охорону 
культурної спадщини» до повноважень центрального органу виконавчої влади, 

що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини, 

віднесено погодження документації із землеустрою у випадках та порядку, 

визначених Земельним кодексом України та Законом України 

«Про землеустрій», щодо відповідності зазначеної документації законодавству 

у сфері охорони культурної спадщини. 
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Відповідно до статті 50 Закону України «Про землеустрій» проеКТІ! 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок погоджуються та 

затверджуються в порядку, встановленому Земельним кодексом України. 

Повноваження органів виконавчої влади в частині погодження проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок визначені статтею 1861 
Земельного кодексу України. 

Відповідно до частини 7 статті 1861 Земельного кодексу України органам, 
при погодженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

забороняється вимагати додаткові матеріали та документи, не вклюqені до 

проекту землеустрою щодо відведення земельної діЛЯI/КИ відповідно до 

стапі 50 Закону України «Про землеустрій» надавати погодження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки будь-якими іншими органами 

виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, 

установами та організаціями; проводити будь-які обстеження, експертизи та 

роботи. 

Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної 

Ради України у даний qac відсутній. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону У країни про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо охорони археологічної спадщини (реєстр. N~ 3416 
від 11.10.2013), поданий народними депутатами України Богуслаєвим В.О. та 
Сухим Я.М. має вплив на показники бюджету (збільшить витрати державного 

та місцевих бюджетів ). 
У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 

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

раніше 1 сіqня 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. 

1.2.17. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про функціонування української 

мови як державної та порядок застосування інших мов в Україні 

(реєстр. N2 1233 (доопрацьований) від 23.01.2013), поданий народними 

депутатами України Яворівським В.О., Матіас М.В., Фарі он l.д., 

Бондаренком В.Д., Іллєнком А.Ю. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду проекту закону є 

Комітет з питань культури і духовності. 

Законопроект спрямований на регулювання порядку застосування 

української мови як державної у публіqних сферах суспільного життя та порядку 

застосування інших мов в Україні. 
Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, його реалізація 

не потребуватиме додаткових витрат з державного бюджету України. 
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Проте, слід зазначити, що нормами законопроекту пропонується 

ЗДIИСНСIІIІЯ заходів фінансування яких, потребуватиме додаткових коштів 

державного бюджету. 

Так, зокрема, статтею 2 законопроекту передбачено, що держава 

забезпечує захист та підтримку мов національних меншин та регіональних 

(міноритарних) мов в Україні відповідно до Рамкової конвенції про захист 

національних меншин та Європейської Хартії регіональних або міноритарних 

мов. 

Крім того, частиною другою і третьою статті 5 регламентовано, що 
держава забезпечує кожному громадянинові України можливості оволодіння 

українською мовою через систему закладів дошкільної, загальної шкільної та 

вищої освіти та забезнечує можливість вільно опанувати українську мову 

громадянами, які внаслідок історичних обставин у минулому були позбавлені 

змоги оволодіти українською мовою. Доступ до опанування українською 

мовою забезпечує Центр української мови відповідно до методики, визначеної 

Національною комісією зі стандартів державної мови. 

Так зокрема, завданням Національної комісії зі стандартів державної 

мови є збереження, розвиток і захист української мови шляхом встановлення 

стандартів та методів перевірки рівня володіння українською мовою для потреб 

доступу до визначених законами України посад і професій, для набуття 

громадянства, а також для працевлаштування іноземців і осіб без громадянства, 

які перебувають в Україні на законних підставах. 

Дана Комісія є юридичною особою, посади ії членів за умовами оплати 

праці й соціального забезпечення прирівнюються до посади заступника 

міністра. 

Крім того, передбачено що діяльність Національної комісії зі стандартів 

державної мови забезпечує секретаріат, структуру і штатну чисельність якого 

затверджує Комісія у межах видатків на утримання Комісії. Працівники 

секретаріату, яких призначає на посаду та звільняє з посади керівник 

секретаріату, є державними службовцями. 

Статтею 20 законопроекту передбачається здійснення Центром 

української мови перевірки рівня володіння українською мовою lІосадовими і 

службовими особами та працівниками органів державної влади і органів 

місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ та 

організацій, інших суб'єктів господарювання державної і комунальної форм 

власності. 

При цьому, рівень володіння українською мовою визначається за 

результатами іспиту на рівень володіння українською мовою, за наслідками 

складання якого видається Державний Сертифікат. 

Нормами проекту закону передбачено створення також інших органів у 

сфері розвитку української мови, зокрема, Термінологічного центру української 

мови, до сфери компетенції якого віднесено ініціювання внесення змін до 

Правопису української мови, напрацювання стандартів української термінології 

та мови жестів, стандартів транскрибування українською мовою та 

транслітерації з української мови. 
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Згідно з частиною 5 статті 52 та статтею 54 законопроекту статус, умови 
оплати праці й соціального забезпечення працівників Центру української мови 

та Термінологічного центру української мови визначається відповідно до 

Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність». 
Разом з тим, передбачається діяльність Уповноваженого із захисту 

державної мови, мов національних меншин, регіональних (міноритарних) мов 

та для організаційного забезпечення діяльності Уповноваженого діє його 

секретаріат. 

Разом з тим, з метою забезпечення належного контролю за дотриманням 

стандартів державної мови та ті застосуванням при Уповноваженому із захисту 

державної мови, мов національних меншин, регіональних (міноритарних) мов 

діє відповідна компетентна служба у складі 27 мовних інспекторів. 
При цьому, статус працівників вищезазначених служб визначається 

Законом України «Про державну службу». 

Відтак, діяльність та виконання функцій передбачених законопроектом 

органів та установ потребуватимуть значних додаткових видатків державного 

бюджету. 

Крім того, потребу у додатковому бюджетному забезпеченні зумовить 

здійснення заходів щодо закупівлі за кошти державного бюджету України 

послуг видання, виготовлення та розповсюдження книжкової продукції 

українською мовою, що визначено статтею 32 законопроекту. 
Реалізація положень законопроекту щодо порядку застосування мови 

органами державної влади, органами місцевого самоврядування, державними та 

комунальними підприємствами та установами, а також у сфері освіти і науки, 

охорони здоров'я, культури та спорту, засобами масової інформації також 

потребуватиме залучення коштів державного та місцевих бюджетів. 

Поряд з цим, нормами законопроекту передбачається доповнити Кодекс 

України про адміністративні правопорушення новими статтями 18843 та І 8844 та 
передбачити відповідальність за порушення законодавства у сфері застосування 

української мови та за невиконання законних вимог мовного інспектора. У разі 

здійснення даних правопорушень передбачається накладення штрафу у розмірі 

від трьохсот до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян в 

залежності від вчиненого правопорушення. 
Реалізація зазначених положень може призвести до збільшення 

надходжень державного бюджету від штрафних санкцій у разі виявлення 

зазначених правопорушень та застосування визначених санкцій. 

Отже, зважаючи на зазначене вище щодо впливу положень законопроекту 

на показники бюджету, згідно з частиною третьою статті 91 Регламенту 

Верховної Ради України та частиною першою стаТІ"і 27 Бюджетного кодексу 
України до даного законопроекту належить подати фінансово-економічне 

обгрунтування з відповідними розрахунками та ПРОПОЗИЦ11 змін до 

законодавчих актів України щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел 

додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету, 

однак така інформація відсутня. 

Разом з тим, відповідно до розділу ХІІ «Прикінцеві Положення» 

законопроекту, цей закон набирає чинності з дня ЙОl'О опублікування (крім 
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окремих його положень). Проте, відповідно до положень частини третьої 

статті 27 Бюджетного кодексу України, закони України або Їх окремі 

положення, які впливають на показники бюджету (зменшують надходження 

бюджету та/або збільшують витрати бюджету) і приймаються після 15 липня 
року, що передує плановому, вводяться в дію не раніше початку бюджетного 

періоду, що настає за плановим. Тому, відповідні норми запропонованого 

проекту закону, у разі його прийняття, повинні застосовуватися відповідно до 

вимог бюджетного законодавства. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що прийняття законопроекту вплине на видаткову частину Державного 

бюджету України. 

Крім того, Міністерство фінансів України відмічає, що на виконання 

доручення Президента України від 08.08.2012 Nц 1-112109 утворена робоча 
група для розробки та внесення системних пропозицій з удосконалення 

законодавства щодо застосування мов в Україні. 

Разом з тим, Міністерство фінансів України зауважило, що 

запровадження податкових режимів (стаття 34 проекту закону), на думку 

Міністерства фінансів України, не відповідає основним принципам системи 

оподаткування в частині забезпечення однакового підходу до платників 

податків в частині сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та 

недопущення податкової дискримінації. 

Відносини, які виникають у сфері справляння податків і зборів, 

регулюються Податковим кодексом України. Податковий кодекс України 

визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та 

порядок Їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, 

компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових 

осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за 

порушення податкового законодавства. 

Будь-які питання щодо оподаткування регулюються цим Кодексом і не 

можуть встановлюватися або змінюватися іншими законами України, крім 

законів, що містять виключно положення щодо внесення змін до цього Кодексу 

та/або положення, які встановлюють відповідальність за порушення норм 

податкового законодавства. 

Крім того, існування значної кількості галузевих пільг призводить до 

порушення принципу нейтральності податків у конкурентному середовищі, 

звуження бази оподаткування та, відповідно, втрат бюджету, СУ1ТЄВО ускладнює 

адміністрування податків та зборів. 

З урахуванням викладеного, а також виходячи з політики Уряду щодо 

необхідності мінімізації податкових пільг, ненадання податкових пільг за 

галузевою ознакою та недопущення суб'єктивного підходу в системі 

оподаткування, Міністерство фінансів України не підтримує дану законодавчу 

ПРОПОЗИЦІЮ. 

Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної 

Ради України на даний час відсутній. 

34 



УХВАЛИЛИ: 

]. Проект Закону України про функціонування української мови як 

державної та порядок застосування інших мов в Україні (реєстр. N~ ] 233 
(доопрацьований) від 23.01.2013), поданий народними депутатами України 

Яворівським В.О., Матіос М.В., Фаріон І.д., Бондаренком В.д., Іллєнком А.Ю., 

має вплив на показники бюджету (збільшуючи витрати державного та місцевих 

бюджетів та зменшуючи надходження бюджету). 

У разі прийняття відповідного закону до І 5 липня 20 І 4 року він має 
вводитися в дію не раніше І січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

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

прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

культури і духовності. 

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

України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України» щодо 

приведення 11 діяльності до європейських стандартів (реєстр. N~ 3 153 
від 30.08.2013), поданий народним депутатом України Кожем'якіним А.А. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду проекту закону є 

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом пропонується внесення змІН до Закону України 

«Про Державну кримінально-виконавчу службу України» з метою 

реформування кримінально-виконавчої системи та надання іТ установам суто 

ЦИВІЛьного статусу. 

Зокрема, законопроект передбачає відмову від проходження служби 

особами рядового і начальницького складу та перехід на комплектування 

підрозділів Державної пенітенціарної служби виключно цивільними 

працівниками за трудовим договором (державними службовцями, 

нрацівниками із спеl{іальними званнями та іншими категоріями працівників). 

При цьому, законопроектом передбачено припинення використання 

воєнних звань співробітниками пенітенціарної системи, а присвоєння 

спеціальних звань допускається лише особам, зарахованим на посади 

воєнізованих формувань та слідчих ізоляторів Державної пенітенціарної 

служби. 

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, його реалізація 

не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України, оскільки 

заходи, пов'язані із створенням воєнізованих формувань установ виконання 

покарань та слідчих ізоляторів, здійснюються у межах бюджетних коштів, 

призначених на утримання відповідних підрозділів, які відповідно до закону 

діють у складі органів і установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, 

призначених для їх охорони та запобігання припинення дій, що 

дезорганізують роботу виправних установ. 

35 



Проте, перехід на нову систему комплектування установ Державної 

пенітенціарної служби призведе до масового звільнення атестованого складу, З:l 

даними Міністерства фінансів України станом на 01.07.2013 Їх фактична 

чисельність становила 34 800 осіб. 
Відтак, зазначене потребуватиме значних додаткових витрат державного 

бюджету, зокрема, на виплату вихідної допомоги у зв'язку із звільненням зі 

служби, переатестацією та забезпеченням особам рядового і начальницького 

складу соціального захисту відповідно до статті 23 Закону України 

«Про Державну кримінально-виконавчу службу України», статті 6 Закону 

України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх 

справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист» та виплату пенсій відповідно 

до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової 

служби, та деяких інших осіб». 

Крім ЦЬОГО, додаткові видатки будуть необхідні на інші заходи, пов'язані 

з реорганізацією кримінально-виконавчої системи, а саме для замовлення нових 

печаток, знаків розрізнення, забезпечення новим форменим одягом тощо. 

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

обгрунтування з відповідними розрахунками та ПРОПОЗИЦIJ змін до 

законодавчих актів України щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел 

додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету, 

однак така інформація відсутня. 

Разом з тим, відповідно до пункту першого розділу другого «Прикінцеві 

положення», цей закон набирає чинності 3 дня його опублікування. Проте, 

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

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

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

норми запропонованого проекту закону, у разі його прийняття, повинні 

застосовуватися відповідно до вимог бюджетного законодавства. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що прийняття законопроекту матиме ВІIJIИВ на видаткову частину державного 

бюджету та в межах компетенції не підтримує його. 

Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної 

Ради України у даний час відсутній. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про Державну кримінально-виконавчу службу України» щодо приведення Ті 

діяльності до європейських стандартів (реєстр. N!! 3153 від 30.08.20 І 3), поданий 
народним депутатом України Кожем'якіним А.А., має вплив на показники 

бюджету (потребуватиме додаткових видатків державного бюджету). 

У разі прийняття відповідного закону до І 5 липня 20 І 4 року він має 
вводитися в дію ве раніше І січня 20 І 5 року, а після ] 5 липня 2014 року - не 
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раніше І січня 20 І б року (або І січня наступного за цим року залежно від часу 

прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

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

України «Про рекламу» щодо обмеження реклами (реєстр. N~ 3347 
від 02.10.2013), поданий народним депутатом України Миримським Л.Ю. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду проекту закону є 

Комітет з питань свободи слова та інформації. 

Законопроектом пропонується доповнити статтю 8 Закону України 

«Про рекламу», з метою встановивши заборону реклами будь-яких товарів і 

послуг на телебаченні і радіо протягом днів, оголошених у державі днями 

жалоби (трауру, скорботи) та днями пам'яті, а також протягом днів, визначених 

статтею 73 Кодексу законів про працю України як святкові і неробочі дні. 

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, його реалізація 

не потребує витрат з Державного бюджету України, місцевих бюджетів та 

державних цільових фондів. 

Проте, реалізація норм законопроекту призведе до зниження ділової 

активності та зменшення доходів підприємств, що надають рекламні послуги, 

і, як наслідок, до зменшення надходжень від сплати вказаними підприємствами 

податків та обов'язкових платежів до бюджетів. 

Крім того, як зауважило Міністерство фінансів України у своєму 

експертному висновку, прийняття законопроекту може призвести до зменшення 

обсягу спеціального фонду державного бюджету (показників надходжень та 

витрат) у зв'язку із зменшенням надходжень від розміщення реклами 

державними телерадіоорганізаціями, що в свою чергу може зумовити 

необхідність збільшення видатків за загальним фондом державного бюджету, 

пов'язаних з діяльність державних телерадіоорганізацій. Такий же вплив у разі 

ПРИЙНЯТТЯ законопроекту він може спричинити щодо показників місцевих 

бюджетів. 

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

обгрунтування з відповідними розрахунками та ПРОПОЗИЦ1J змін до 

законодавчих актів України щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел 

додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету, 

однак така інформація відсутня. 

Разом з тим, відповідно до частини другої законопроекту, цей :шкон 

набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Проте, 

відповідно до положень частини третьої статті 27 Бюджетного кодексу України, 
Закони України або Їх окремі положення, які впливають на показники бюджету 

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

норми запропонованого проекту закону, у разі його прийняття, повинні 

застосовуватися відповідно до вимог бюджетного законодавства. 

Крім того, Міністерство фінансів України зауважує, що норми проекту 

закону суперечать статті 13 Закону України «Про рекламу», якою встановлено 
частку реклами протягом астрономічної доби фактичного обсягу мовлення не 

більше 15 відсотків. 
Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної 

Ради України в даний час відсутній. 

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

«Про рекламу» щодо обмеження реклами (реєстр. N~ 3347 від 02.10.2013), 
поданий народним депутатом України Миримським Л.Ю., має вплив на 

показники бюджету (може зменшити надходження бюджетів, у тому числі за 

спеціальним фондом, і відповідно призвести до зменшення витрат бюджетів за 

спеціальним фондом та збільшення видатків загального фонду бюджету, 

пов'язаних з діяльність державних та комунальних телерадіоорганізацій). 

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 

свободи слова та інформації. 

3акоиоnроекти, які .мають вплив иа показники бюд:JlCету 

та потребують узгоджеllllЯ з бюджетним заКОllодавсmво.м 

1.2.20. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про основні засади державної 

житлової політики (реєстр. N~ 3498 від 25.10.2013), внесений народними 

депутатами України Кілінкаровим сл., Андрієвським Д.Й., Бобковим О.М., 
Сальдом В.В., Чугунніковим в.с., Барвіненком В.Д., Гончаровим с.в., 

Любоненком Ю.В., Зубком г.г. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального 

господарства та регіональної політики. 

Законопроект згідно з преамбулою визначає правові, соціально

економічні та організаційні засади державної житлової політики як складової 

частини внутрішньої політики України. Положення законопроекту визначають 

зміст, мету, основні ПРИНЦИПИ та пріоритети державної житлової політики, 

систему житлових фондів, засади здійснення житлової політики органами 

державної влади та місцевого самоврядування, управління житловим фондом, 

механізми та систему моніторингу реалізації житлової політики. 
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Авторами законопроекту зазначено, що його ПРИЙНЯТТЯ не потребуватиме 

додаткових коштів державного та місцевих бюджетів. 

Поряд з тим, у статті 24 законопроекту щодо фінансового забезпечення 
реалізації державної житлової політики передбачається залучення коштів з 

державного та місцевих бюджетів, у тому числі міжбюджетних трансфертів, що 

матиме вплив на видатки відповідних бюджетів. 

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

надано належне фінансово-економічне обгрунтування (включаючи відповідні 

розрахунки) та пропозиції для досягнення збалансованості бюджетів, що, 

в свою чергу, не дозволило Міністерству фінансів України провести вартісну 

оцінку впливу законопроекту на показники бюджетів. 

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

відповідає частині третій статті 27 Бюджетного кодексу України, якою 

передба'lено, 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. 

Поряд з тим, Міністерство фінансів України надало ряд зауважень до 

законопроекту. Зокрема: 

- статтею 21 законопроекту передбачається встановити, що основними 
державними соціальними гарантіями права на житло є, зокрема, розміри 

державної соціальної допомоги або інших виплат, що спрямовуються на оплату 

житлово-комунальних послуг. Крім того, пунктом другим частини другої 

статті 24 встановлюється, що механізмом фінансування державної житлової 

політики є надання пільг громадянам, які потребують соціального захисту, на 

утримання житла та сплату житлово-комунальних послу!". Проте в даний час діє 

Програма житлових субсидій населенню, тобто, соціальна підтримка населення 

із оплати житлово-комунальних послуг вже здійснюється шляхом надання 

відповідних житлових пільг і субсидій; 

- пунктом другим частини другої та частиною четвертою статті 24 
законопроекту до механізму фінансування державної житлової політики 

віднесено капітальні видатки державного та місцевих бюджетів на будівництво, 

придбання та експлуатацію житла. Втім на сьогодні реалізуються механізми 

забезпечення житлом окремих категорій громадян, які за своєю ознакою не є 

капітальними видатками, зокрема, часткова компенсація відсоткової ставки 

кредитів комерційних банків молодим с!м ям та одиноким молодим 

громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, здешевлення 

вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов; 

- пропонується вилучити окремі положення статті 24 як такі, що не 

узгоджуються з Бюджетним кодексом Украі·ни: 

- частину першу, так як Бюджетним кодексом Украі·ни регулюються 

відносини, що виникають у процесі складання, розгляду, затвердження, 

виконання бюджетів, звітування про їх виконання та контролю за дотриманням 

бюджетного законодавства, і питання відповідальності за його порушення; 
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- пункт перший частини другої в частині міжбюджетних трансфертів на 

реалізацію регіональних (місцевих) житлових програм, оскільки видатки Н<1 

фінансове забезпечення таких програм статтею 91 Бюджетного кодексу 

України віднесено до видатків, що не враховуються при визначенні обсягу 

міжбюджетних трансфертів, за рахунок джерел, визначених статтями 69,71 
кодексу; 

- пункт п'ятий частини другої та пункт перший частини третьої стосовно 

спрямування коштів державного фонду регіонального розвитку на реалізацію 

державної житлової політики, оскільки напрями використання таких коштів 

визначено у статті 241 Бюджетного кодексу України, тому така норма не є 
предметом регулювання даного законопроекту. 

Враховуючи наведене, законопроект про основні засади державної 

житлової політики (реєстр. NQ 3498) Міністерством фінансів не підтримується 
як такий, що потребує доопрацювання та приведення у відповідність до вимог 

бюджетного законодавства. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про основні засади державної житлової 

політики (реєстр. NQ 3498 від 25.10.2013), поданий народними депутатами 

України Кілінкаровим СЛ., Андрієвським Д.Й., Бобковим О.М., Сальдом В.В., 
Чугунніковим В.с., Барвіненком В.Д., Гончаровим с.В., Любоненком Ю.В., 

Зубком Г.Г., 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 І січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

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

2. Рекомендувати Комітету з питань будівництва, містобудування і 

житлово-комунального господарства та регіональної політики при 

доопрацюванні законопроекту положення статті 24 узгодити з положеннями 
Бюджетного кодексу України. 

3. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

будівництва, містобудування житлово-комунального господарства та 

регіональної політики. 

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

України «Про національні меншини в Україні» (нова редакція) 

(реєстр. NQ 2127а від 24.05.2013), поданий народними депутатами України 

Кошулинським Р.В., Фаріон І.Д., Бенюком Б.М., Леоновим Е.В. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду проекту закону є 

Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних 

відносин. 

Законопроектом пропонується ухвалити нову редакцію Закону України 

«Про національні меншини в Україні» і внести зміни до Закону України 
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«Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих 

рад та сільських, селищних, міських голів». 

Відповідно до проекту закону національною меншиною пропонується 

вважати громадян України - представників народу чи національної групи, що 

проживають на території України щонайменше з 22 січня 1918 року - часу 

проголошення Української Народної Республіки незалежною державою; 

кількісно складають меншість у структурі населення держави; відрізняються від 

решти населення своєю мовою, культурною, традиціями; засвідчують належний 

рівень усвідомлення єдності, спрямований на збереження своєї спjльності та 

ідентичності. 
За визначенням авторів законопроекту його реалізація не потребує 

додаткових фінансових витрат із Державного бюджету України. 

Проте, нормами законопроекту пропонується передбачити надання 

фінансової підтримки національним меншинам за рахунок коштів Державного 

бюджету України. 

Крім того, нормами законопроекту встановлюється державна підтримка 

ще для 5 мов національних меншин, зокрема: вірменської, караїмської, 

кримчацької, ромської, сербської (крім тих, які Європейською хартією 

регіональних мов або мов меншин віднесено до регіональних мов або мов 

меншин), що потребуватиме додаткових видатків з бюджетів. 

Разом з тим у розділі ІІІ законопроекту регламентується правовий 

механізм створення органів самоврядування національних меншин, зокрема, 

передбачається, що орган самоврядування меншини здійснює всі повноваження 

згідно з Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також 

визначаються порядок утворення, повноваження та додаткові вимоги щодо 

забезпечення прав національних меншин на підлеглих органам Їх 

самоврядування територіях. 

Так, статтею 21 передбачається, що орган самоврядування меншини 

отримує фінансову підтримку Державного бюджету України на створення та 

функціонування навчальних закладів або окремих класів (груп) із викладанням 

мовою національної меншини, організацію викладання мови національної 

меншини в інших навчальних закладах, підтримку засобів масової інформації, 

культурних установ та творчих колективів національної меншини, проведення 

відповідних культурно-просвітницьких заходів тощо. 

Разом з тим, орган самоврядування менщини у межах наявних фінансових 

засобів може створювати і утримувати установи у галузі місцевої освіти, 

друкованих і електронних ЗМІ, культурно-просвітницької діяльності. 

Реалізація даних положень законопроекту призведе до необхідності 

вищукання суттєвих додаткових кощтів на створення і утримання органів 

місцевого самоврядування національних меншин, установ у галузі місцевої 

освіти, друкованих і електронних ЗМІ на підлеглій органу самоврядування 

менщини території. 

Крім того, нормами законопроекту визначається освітній та культурний 

розвиток національних менщин. Так, зокрема, держава забезпечує підготовку 

педагогічних, культурно-просвітницьких та інших національних кадрів через 
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мережу навчальних закладів, видання підручників, посібників для навчання 

національних меншин тощо. 

Це також призведе до необхідності вишукання додаткових коштів 

державного та місцевих бюджетів. 

Також, проект передбачає надання громадянам України можливості 
зазначати свою національність у паспорті та свідоцтвах про акти 

громадянського стану, шо потребуватиме відповідного бюджетного 

забезпечення у зв'язку із виникненням необхідності перегляду форм (бланків) 

відповідних державних органів. 

Слід зазначити, що запропоноване законопроектом покладення на орган 

самоврядування меншини функцій щодо створення та функціонування 

навчальних закладів або окремих класів (груп) із викладанням мовою 

національної меншини, організації викладання мови національної меншини в 

інших навчальних закладах, підтримки засобів масової інформації, культурних 

установ тощо не відповідає Конституції України та Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» та фактично дублює повноваження, 

що здійснює орган місцевого самоврядування. 

Так, відповідно до стаТТІ 140 Конституції України місцеве 

самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, 

встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого 

самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи. 

Статтею 142 Конституції України встановлено, що матеріальною і 

фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, 

доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також 

об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і 

обласних рад. 

Згідно із статтею 143 Конституції України територіальні громади села, 
селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого 

самоврядування управляють майном, що є в комуналЬНlи власності; 

затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і 

контролюють їх виконання; встановлюють місцеві податки і збори відповідно до 

закону; утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, 

організації і установи, а також здійснюють контроль за Їх діяльністю; 

вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої 

компетенції. 

Крім того, статтею 2 Закону України «Про місцеве самоврядування» 
визначається що місцеве самоврядування здійснюється територіальними 

громадами сіл, селищ, міст як безпосередньо, так і через сільські, селищні, 

міські ради та Їх виконавчі органи, а також через районні та обласні ради, які 

представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст. 

Враховуючи зазначене, Бюджетним кодексом України видатки на 

забезпечення діяльності органів самоврядування меншин не передбачено. 

Разом з тим, видаткові повноваження державного та місцевих бюджетів 

щодо здійснення діяльності бюджетних установ чітко врегульовані Бюджетним 

кодексом України. Так, видатки на освіту, культуру і мистецтво відповідно до 
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вимог пункту 2 частини першої статті 88, пунктів 2, 5 частини першої статті 89, 
пунктів 2,5 частини першої статті 90 Бюджетного кодексу України встановлено 
здійснити з: бюджетів сіл, їх об'єднань, селищ, міст районного значення, 

районних бюджетів та бюджетів міст республікансько['О Автономної Республіки 

Крим і міст обласного значення, бюджету Автономної Республіки Крим та 

обласних бюджетів та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних 

трансфертів. 

Бюджетним кодексом України не передбачено виключне бюджетне 

забезпечення діяльності заходів щодо освіти, культури і мистецтва за рахунок 

коштів державного бюджету. 

Крім того, необхідно зауважити що питання контролю за надходженнями 

та видатками бюджету достатньо врегульовані у статті 26 та розділі V 
Бюджетного кодексу У країни. 

При цьому, варто наголости, що згідно частини другої статті 4 
Бюджетного кодексу України бюджетна система України і Державний бюджет 

України встановлюються виключно Бюджетним кодексом України та законом 

про Державний бюджет України. Якщо іншим нормативно-правовим актом 

бюджетні відносини визначаються інакше, ніж у даному Кодексі, 

застосовуються відповідні норми Бюджетного кодексу. 

Крім того, як зауважило Міністерство фінансів України, згідно з частиною 

другою, третьою і четвертою статті 20 Закону України «Про засади державної 
мовної політики» громадянам України гарантується право отримання освіти 

державною мовою і регіональними мовами або мовами меншин. Це право 

забезпечується через мережу дошкільних дитячих установ, загальних середніх, 

позашкільних, професійно-технічних і вищих державних комунальних 

навчальних закладів з українською або іншими мовами навчання, яка 

створюється відповідно до потреб громадян згідно із законодавством України 

про освіту. 

Разом з тим, зазначено, що потреба громадян у мові навчання визначається 

в обов'язковому порядку за заявами про мову навчання, які подаються учнями 

(для неповнолітніх - батьками або особами, які їх замінюють), студентами при 

вступі до державних і комунальних навчальних закладів, а також, у разі 

потреби, у будь-який час протягом навчання. 

При цьому, державні і комунальні навчальні заклади у встановленому 

порядку створюють окремі класи, групи, в яких навчання ведеться іншою 

мовою, ніж у навчальному закладі в цілому, за наявності достатньої кількості 

відповідних заяв про мову навчання від учнів (для неповнолітніх - від батьків 

або осіб, які їх замінюють), студентів згідно із законодавством України про 
освіту. 

Тому, дане питання вже регламентовано чинним законодавством. 

Слід також відзначити, що статтею 32 законопроекту пропонується 

надавати пільги у сплаті митних зборів у разі надходження допомоги з-за 

кордону для сприяння розвитку культури меншини. 

Надання права на звільнення від ввізного мита окремим суб'єктам 

зовнішньоекономічної діяльності порушує визначений Законом України 

«Про зовнішньоекономічну діяльність» принцип гарантування всім суб'єктам 
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рівних прав у впровадженні такої діяльності та принцип митно-тарифного 

регулювання зовнішньої торгівлі, а також зменшить відповідно надходження 

державного бюджету. 

Враховуючи зазначене, згідно частиною третьою статті 91 Регламенту 

Верховної Ради України та частиною першою етапі 27 Бюджетного кодексу 
України до даного законопроекту належить подати фінансово-економічне 

обrрунтування з відповідними розрахунками та пропозиції змін до 

законодавчих актів України щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел 

додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету, 

однак така інформація відсутня. 

Відповідно до частини третьої розділу УІ «Прикінцеві положення» цей 

закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Проте, 

відповідно до положень частини третьої етапі 27 Бюджетного кодексу України, 
Закони України або їх окремі положення, які впливають на показники бюджету 

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

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

норми запропонованого проекту закону, у разі його прийняття, повинні 

застосовуватися відповідно до вимог бюджетного законодавства. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що прийняття законопроекту призведе до збільшення видаткової 'Іастини 

державного бюджету місцевих бюджетів та зменшить надходження 

державного бюджету. 

Крім того, Міністерство фінансів зазначає, що проект Закону України не 

відповідає Конституції України, Бюджетному кодексу України, Митному 

кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування», Закону 

України «Про ЄВРОІІейську хартію регіональних мов або мов меншин», тому 

законопроект потребує доопрацювання. 

Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної 

Ради України в даний час відсутній. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про національні меншини в Україні» (нова редакція) (реєстр. N~ 2127а 

від 24.05.2013), поданий народними депутатами України Кошулинським Р.В., 
Фаріон І .Д., Бенюком Б.М., Леоновим Е.В., має вплив на показники бюджету 

(збільшить витрати державного і місцевих бюджетів та зменшить надходження 

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. Рекомендувати Комітету з питань прав людини, національних меншин і 

міжнаціональних відносин при доопрацюванні законопроекту виключити 

частини 2 і 3 статті 21 як такі, що суперечить нормам Бюджетного кодексу 
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України (пункту 2 частини першої статті 88, пунктів 2, 5 частини першої 
статті 89, пунктів 2,5 частини першої статті 90). 

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

б) опосередкований 

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

законодавчих актів України (щодо посилення захисту працівників закладів 

охорони здоров'я незалежно від форм власності під час виконання ними своїх 

професійних обов'язків) (реєстр. N!! 3422 від 14.10.2013), поданий народними 
депутатами України Гелевеєм 0.1., Павловським А.М. 

ВідміТИJlИ: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом пропонується доповнити Кримінальний кодекс України 

новою статтею 345-1 «Погроза або насильство щодо працівника закладів 
охорони здоров'я незалежно від форм власності при виконанні ним професійних 

обов'язків», якою передбачити кримінальну відповідальність за: 

- погрозу вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням 

майна щодо працівника закладу охорони здоров'я при виконанні ним 

професійних обов'язків (у вигляді виправних робіт на строк до 2 років або 
арешту до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 2 років); 

- умисне заподіяння працівникові закладу охорони здоров'я побоїв, 

легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням 

медичним працівником професійних обов'язків (у вигляді обмеження або 

позбавлення волі на строк до 3 років); 
- умисне заподіяння працівникові закладу охорони здоров'я тяжкого 

тілесного ушкодження у зв'язку з виконанням ним професійних обов'язків 

(у вигляді позбавлення волі на строк від 5 років до І О років). 

Крім того, пропонується доповнити статтю 77 Закону України «Основи 
законодавства України про охорону здоров'я» новою нормою та встановити, 

що медичні і фармацевтичні працівники мають право вимагати й одержувати 

допомогу у виконанні покладених на них обов'язків, а в разі потреби - для 

особистого захисту з боку відповідних правоохоронних та інших державних 

органів. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку до цього 

законопроекту зазначає, що реалізація положень законопроекту може 

збільшити видаткову частину Державного бюджету України на утримання 

засуджених до арешту, обмеження або позбавлення волі осіб в установах 

виконання покарань, а також на забезпечення особистого захисту медичних та 

фармацевтичних працівників з боку відповідних правоохоронних та інших 

державних органів. 

Варто зауважити, що загальна величина впливу положень законопроекту 

на видаткову частину державного бюджету визначатиметься залежно від 
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кількості скоєних кримінальних правопорушень, визначених у заКОНОlIроекті 
видів покарань, що застосовуватимуться, та необхідністю надання медичним і 

фармацевтичним працівникам допомоги з боку правоохоронних та інших 

державних органів. 

Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної 

Ради України на даний час не надійшов. 

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

актів України (щодо посилення захисту працівників закладів охорони здоров'я 

незалежно від форм власності під час виконання ними своїх професійних 

обов'язків) (реєстр. N!! 3422 від 14.10.2013), поданий народними депутатами 
України Гелевеєм 0.1., Павловським А.М., має опосередкований вплив на 

показники бюджету (може збільшити витрати державного бюджету у разі 

вчинення кримінальних правопорушень щодо працівника закладів охорони 

здоров'я та залежно від покарань, 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. 

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

Кримінального та Кримінального процесуального кодексі України щодо 

запровадження інституту кримінальних проступків (реєстр. N!! 3438 
від 17.10.2013), поданий народним депутатом України Малишевим В.с. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроект запропонований до впровадження з метою здійснення 

поступової декриміналізації злочинів, обмеження сфери застосування покарань, 

пов'язаних із позбавленням волі, та передбачає запровадити інститут 

кримінальних проступків шляхом внесення змін до Кримінального та 

Кримінального процесуального кодексів України. 

Відтак відповідні зміни Кримінального кодексу України (далі - ККУ) 
стосуються наступного: 

- замінено поняття «злочин» на «кримінальне правопорушення» з 

наступним його поділом залежно від ступеню тяжкості на кримінальні 

проступки та злочини, а також визначаються поня'п'я даних діянь. У зв'язку з 

цим, до ряду статей ККУ, щО стосуються кримінальних IІроступків, вносяться 

зміни в частині заміни поняття «Злочин» на «кримінальне правопорушення», 
а поняття «злочинність» - на «протиправність», без зміни при цьому існуючої 

класифікації злочинів; 

- визначено строки тримання в умовах ізоляції засуджених до покарання у 
вигляді арешту, громадських робіт, виправних робіт за вчинення кримінальних 
проступків; 
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- встановлено норму строку давності в один рік 1 ДНЯ набрання чинності 

вироку для притягнення до кримінальної відповідальності 'З3 кримінальні 

проступки; 

- визначено, що набрання законної сили обвинувальним вироком щодо 

кримінального проступку не тягне за собою визнання засудженої особи такою, 

що має судимість; 

- послаблено санкції статей, які планується віднести до категорії 

кримінальних проступків (критеріями є складність при документуванні та 

доказуванні кримінальних правопорушень, а також ступінь Їх суспільної 

небезпеки). 

Зокрема, зменшено строк обмеження волі до двох років (в І ,5-2 рази) за 
кримінальні проступки, передбачені частиною першою статті 185 «Крадіжка» 
частиною першою статті 186 «Грабіж», частиною першою статті 309 
«Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи 

пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або Їх аналогів без 
мети збуту». Також, зменшено розміри штрафів за діяння, передбачені 

статтею 206 «Протидія законнlИ господарськlИ діяльності», статтею 212 
«Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)>> до OдНlЄJ 

тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (діюча норма - від 

однієї тисячі до трьох тисяч н.м.д.г.) тощо. 

Крім того, до Кримінального процесуального кодексу України (далі -
КПКУ) запропоновані наступні зміни: 

- із введенням в ККУ поняття «кримінальне правопорушення» внесено 

відповідні зміни до окремих статей КПКУ, щО стосуються досудового 

розслідування (внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань, об'єднання і виділення кримінальних проваджень, строків 

розслідування, спрощення процедури досудового розслідування кримінальних 
проступків); 

- визначено в КПКУ перелік статей особливої частини ККУ, які будуть 

віднесені до кримінальних проступків; 

- надано право прокурорам доручати проведення дізнання органу 

досудового розслідування кримінальних проступків, які можуть викликати 

суспільний резонанс або складнощі у проведенні дізнання тощо; 

- запроваджено можливість обрання запобіжних заходів у вигляді 

особистого зобов'язання та особистої поруки під час досудового розслідування 

кримінальних проступків слідчим, за погодженням з прокурором, а під час 

судового провадження - прокурором. 
За експертною оцінкою Міністерства фінансів України реалізація 

вищезазначених норм може зменшити як видаткову (в результаті економії 

державних коштів за рахунок зменшення видатків на утримання засуджених), 

так і доходну (через зменшення розміру штрафних санкцій) частини 

державного бюджету. Загальна величина впливу залежатиме від кількості 

правопорушень та застосування відповідних мір покарання. 

Міністерство фінансів не заперечує щодо прийняття законопроекту у разі 

його відповідності вимогам Бюджетного кодексу України в частині терміну 

набрання чинності. 
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Необхідно зазначити, що в порушення вимог частини першої статті 27 
Бюджетного кодексу України та частини третьої статті 9] 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: 

І. Проект Закону України про внесення змін до Кримінального та 

Кримінального процесуального кодексі України щодо запровадження інституту 

кримінальних проступків (реєстр. N~ 3438 від 17. ] 0.2013), поданий народним 
депутатом України Малишевим В.С., має опосередкований вплив на показники 

бюджету (може зменшити як видаткову, так і доходну частини державного 

бюджету залежно від кількості і видів скоєних правопорушень та санкцій, що 
будуть застосовані). 

У разі прийняття відповідного закону він може вводитися в дію 
відповідно до законодавства. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

1.2.24. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змІН до деяких 

законодавчих актів України (щодо посилення відповідальності за 

правопорушення правил користування маломірними судами) (реєстр. N~ 3440 
від 17.10.2013), поданий народним депутатом України Нетецькою О.А. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом пропонується шляхом внесення змін до Кодексу України 

про аДМІНІстративні правопорушення підвищити відповідальність за 

недотримання норм законодавства у сфері забезпечення безпеки судноплавства 

на морському та річковому транспорті. Так, зокрема встановлюються збільшені 

розміри штрафних санкцій за такі правопорушення: 

за керування судноводіями річковими або маломірними суднами, не 

зареєстрованими у встановленому порядку, або такими, що не пройшли 

технічного огляду, або не несуть бортових номерів і позначень, або мають 

несправності, з якими заборонено Їх експлуатацію, або переобладнаними без 

відповідного дозволу, або з порушенням правил завантаження, норм 

пасажиромісткості, обмежень по району та умовах плавання встановлюється 
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штраф у розмірі від 50 до 1 оо неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 
(далі - н.м.д.г.) (діюча норма - від 1 до 5 н.м.д.г.); 

за перевищення судноводіями маломірних суден установленої швидкості 

руху, недодержання вимог навігаційних знаків, умисне зупинення або стоянка 

судна в заборонених місцях, пошкодження гідротехнічних споруд або 

технічних засобів і знаків судноплавної і навігаційної обстановки, порушення 

правил маневрування, подачі звукових сигналів, несення бортових вогнів і 

знаків встановлюється штраф у розмірі від 80 до 100 Н.М.Д.г. або позбавлення 
права керування маломірним судном на строк до трьох років. (діюча норма -
від З до 5 Н.М.Д.г. або позбавлення права керування маломірним судном на 

строк до одного року); 

за керування річковим або маломірним судном особою, яка не має права 

керування цим судном, або передача керування таким судном особі, яка не має 

права керування, встановлюється штраф у розмірі від 80 до 1 оо Н.М.Д.г. (діюча 
норма- від З до 5 н.м.д.г.); 

за порушення судноводіями маломірних суден інших правил 

користування маломірними суднами встановлюється штраф у розмірі від 50 до 
1 оо Н.М.Д.г. (діюча норма - від 1 до З н.м.д.г.); 

за норушення правил випуску судна в плавання або допуск до керування 

судном осіб, які не мають відповідного документа, встановлюється штраф на 

посадових осіб, відповідальних за експлуатацію маломірних суден, у розмірі 

від 50 до 200 Н.М.Д.г. (діюча норма - від 1 до 7 н.м.д.г.); 
за викидання за борт річкового або маломірного судна сміття та інших 

предметів встановлюється штраф у розмірі від зо до 50 Н.М.Д.г. (діюча норма -
від 0,5 до 1 н.м.д.г.); 

за інші правопорушення у сфері безпеки судноплавства на морському та 

річковому транспорті. 

Зазначене матиме вплив на дохідну частину державного бюджету за 

рахунок збільшення надходжень від стягнення адміністративних штрафів за 

відповідні правопорушення у разі їх виявлення, про що також зазначає 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку. 

Крім того, законопроектом доповнюється вищезазначений Кодекс новою 

статтею 265-4, відповідно до якої врегульовується питання тимчасового 

затримання маломірного судна. 

Також законопроектом вносяться зміни до Закону України 

«Про транспорт» щодо надання повноважень центральному органу виконавчої 

влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на 

морському та річковому транспорті, у разі виявлення маломірного судна, що не 

має власника, або власника якого не можливо встановити в ході перевірки, 

доставляти його на штрафну площадку бази для стоянки маломірних (малих) 

суден. 

Міністерство фінансів в межах компетенції підтримує даний 
законопроект. 

На момент розгляду законопроекту висновки Головного науково

експертного управління Апарату Верховної Ради України не надійшли. 
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УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо посилення відповідальності за правопорушення правил 

користування маломірними суднами) (реєстр . .N!! 3440 від 17.\ 0.20 \3), поданий 
народним депутатом України Нетецькою О.А., має опосередкований вплив на 

показники бюджету (збільшує надходження державного бюджету у разі 

виявлення відповідних правопорушень та залежно вІД санкцій, що 

застосовуватимуться ). 
У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

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

законодавчих актів України (щодо подолання стихійної торгівлі з тимчасових 

споруд) (реєстр . .N!! 3470 від 23.10.2013), поданий народним депутатом України 
Парасківим О.Д. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законодавчою ініціативою пропонується внесення змін до Кодексу 

України про адміністративні правопорушення. 

З метою подолання стихійної торгівлі з тимчасових споруд 

законопроектом передбачається повноваження щодо визначення порядку 

розміщення тимчасових споруд надати виконавчим органам місцевого 

самоврядування, а також встановити адміністративну відповідальність за 

виконання будівельно-монтажних робіт по встановленню таких споруд з 

порушенням встановленого порядку (у вигляді штрафу від 150 до 250 
неоподаткованих мінімумів громадян), за торгівлю та ведення іншої 

підприємницької діяльності з них без дозвільних документів щодо їх 

розміщення шляхом внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення (у вигляді штрафу від 250 до 500 неоподаткованих мінімумів 
доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі та споруд) та Закону 

України «Про міліцію». 

За експертною оцінкою Міністерства фінансів України реалізація 

законопроекту матиме опосередкований вплив на показники бюджету, а саме: 

може збільщувати дохідну частину за рахунок сплати суб'єктами 

підприємницької діяльності податкових та інших обов'язкових IІлатежів 

(у зв'язку з упорядкуванням торгівельної діяльності), а також штрафних 

санкцій у разі недотримання норм законодавства у цій сфері. 

Крім цього, Міністерство фінансів наголошує на тому, що відсутнісТ!, 

розрахунків до законопроекту унеможливлює надання оцінки вартісної 

величини впливу законопроекту ІІа бюджет. 
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Міністерство фінансів в межах компетенції підтримує прийняття 

заКОНОIlроекту, зауважуючи, що реалізація його положень може мати наслідком 

покращення ситуації на внутрішньому ринку та збільшення надходжень до 

бюджету. 

На момент розгляду законопроекту від Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України висновок не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України (щодо подолання стихійної торгівлі з тимчасових споруд) 

(реєстр. N!! 3470 від 23.10.2013), поданий народним депутатом У країни 

Парасківим О.Д., має опосередкований вплив на показники бюджету 

(збільшуючи надходження бюджету за рахунок сплати суб'єктами 

підприємницької діяльності податкових та інших обов'язкових платежів, а 

також штрафних санкцій у разі недотримання норм законодавства у цій сфері). 

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. 

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

кодексу України (щодо продовження мораторію на продаж земель 

сільськогосподарського призначення) (реєстр. N!! 3520 від 31.10.2013), поданий 
народним депутатом України Рудьковським М.М. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроектів є Комітет з питань 

аграрної політики та земельних відносин. 

Законопроектами пропонується продовжити з 1 січня 2016 до 1 СІЧНЯ 
2030 року строк дії мораторію на операції з земельними ділянками 

сільськогосподарського призначення, передбаченого у пунктах 14 і 15 
розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України. 

Відповідно до пункту 15 розділу Х «Перехідні положення» Земельного 
кодексу України встановлено мораторій на відчуження земель 

сільськогосподарського призначення, земельних ділянок, виділених в натурі (на 

місцевості) власникам земельних часток (паїв) до набрання чинності законами 

України про державний земельний кадастр та про ринок земель але не раніше 

1 січня 2016 року. 
Продовження мораторію на відчуження земель сільськогосподарського 

призначення на період до 2030 року, за умови дотримання умов визначених 
Земельним кодексом, унеможливить здійснення операцій із земельними 

ділянками сільськогосподарського призначення, а відтак і надходження до 

бюджету відповідних платежів, пов'язаних з обігом земель 

сільськогосподарського призначення. 

Міністерство фінансів України не підтримує прийняття законопроекту, 

аргументуючи тим, що запровадження тривалої заборони на вільне відчуження 
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земель сільськогосподарського призначення може призвести до загострення 

ситуації і, забезпеченням ефективного використання та охорони землі, а також 

до поширення незаконних механізмів відчуження земельних ділянок, збільшення 

кількості зловживань у даній сфері і, як наслідок, до порушень конституційних 

прав громадян. Крім того, зазначене унеможливить довгострокове кредитування 

сільського господарства та залучення в аграрний сектор економіки інвестицій. 

На момент розгляду законопроекту висновок Головного науково

експертного управління Апарату Верховної Ради України відсутній. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змІН до Земельного кодексу 

України (щодо продовження мораторію на продаж земель 

сільськогосподарського призначення) (реєстр . .N~ 3520 від 3 І. J 0.20 13), поданий 
народним депутатом України Рудьковським М.М., має опосередкований вплив 

на показники бюджету (обмежує надходження до бюджетів платежів, що 

пов'язані із ЗДlИсненням операцій 11 земельними ділянками 

сільськогосподарського призначення). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

аграрної політики та земельних відносин. 

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

України «Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні» (щодо 

вдосконалення державної політики у книговидавничій справі) (реєстр . .N~ 3198 
від 05.09.2013), поданий народним депутатом України Благодиром Ю.А. та 
іншими. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду проекту закону є 

Комітет Верховної Ради України з питань культури і духовності. 

Законопроектом пропонується внесення змін до Закону України 

«Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні», згідно з якими 

встановлюється вимога щодо обов'язкового використання учасником процедур 

державної закупівлі послуг з випуску (підготовки до видання, виготовлення та 

розповсюдження) книжкової продукції друкарських фарб вітчизняного 

виробництва. 

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, його реалізація 

не потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України. Крім 

того, відсутня будь-яка інформація щодо аналізу ринку друкарських фарб, 

а саме порівняння вартості вітчизняних та іноземних друкованих фарб. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що встановлення вимоги щодо обов'язкового використання учасником 

державних процедур закупівлі послуг з випуску (підготовки до видання, 

виготовлення та розповсюдження) книжкової продукції друкованих фарб 

вітчизняного виробництва може призвести до підвищення собівартості випуску 
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книжкової продукції, що у свою чергу потребуватиме додаткових бюджетних 

коштів для забезпечення випуску книжкової продукції, насамперед, для 

випуску підручників для студентів вищих навчальних закладів, учнів 

загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців 
дошкільних навчальних закладів, а також випуску книжкової продукції за 

програмою «Українська книга». 

Разом з тим, на думку Міністерства фінансів, норми законопроекту не 

відповідають статті 5 Закону України «Про здійснення державних закупівель», 
згідно з якою вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурах 

закупівель на рівних умовах. Крім того, звернуто увагу, що згідно із частиною 

другою статті 25 Господарського кодексу України органам державної влади 
забороняється приймати акти або вчиняти дії, що визначають привілейоване 

становище суб'єктів господарювання тієї чи іншої форми власності, або 

ставлять у нерівне становище окремі категорії суб'єктів господарювання чи 

іншим способом порушують правила конкуренції. 

Також, Міністерство фінансів відмічає, що відповідно до Указу 

Президента України від 19.06.2013 N!! 336 «Про деякі заходи щодо державної 
підтримки книговидавничої справи і популяризацн читання в Україні» 

необхідно вжити заходів щодо створення сприятливих умов для розвитку 

книгорозповсюдження, запобігання монополізаЦlІ, посилення захисту 

конкуренції у цій сфері, зниження собівартості виготовлення вітчизняної 

книжкової продукції, сприяння Пекспорту. 

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

обгрунтування з відповідними розрахунками та ПРОПОЗИЦІІ змін до 

законодавчих актів України щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел 

додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету, 

однак така інформація відсутня. 

Головне науково-експертного управління Апарату Верховної Ради 

України у своєму експертному висновку зазначає, що за результатами розгляду 

в першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу з 

урахуванням висловлених пропозицій. Зокрема, зауважено про відсутність у 

пояснювальній записці до законопроекту інформації про МОЖЛИВІСТЬ 

українських виробників повністю забезпечити книговидавничу справу 

друкарськими фарбами вітчизняного виробництва. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні» (щодо 

вдосконалення державної політики у книговидавничій справі) (реєстр. N!! 3198 
від 05.09.2013), поданий народним депутатом України Благодиром Ю.А. та 
іншими, має опосередкований вплив на показники бюджету (може потребувати 

додаткових видатків з державного бюджету у разі підвищення собівартості 

випуску книжкової продукції внаслідок застосування друкованих фарб 

віТЧIІЗНЯНОГО виробництва). 
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У разі прийняття закону його норми можуть набирати чинності 

відповідно до законодавства України. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

культури і духовності. 

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

України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду 

з прав людини}) (щодо вдосконалення процедури виконання рішень та 

пропозицій Європейського суду з прав людини) (реєстр. Х2 3075 від 13.08.2013), 
поданий народним депутатом України Омельченком ВЛ. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду проекту закону є 

Комітет Верховної Ради України з питань верховенства права та правосуддя. 

Законопроектом пропонується доповнити статті 3 та 1 б Закону У країни 
«Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав 

людини}) нормами шодо покладення персональної відповідальності на 

посадових осіб за незаконні дії або бездіяльність, що призвели до подачі заяви 

до Європейського суду з прав людини та за результатами розгляду якої 

Європейським судом прийнято рішення не на користь України. 

Так, регламентується, що такі особи за власний рахунок відшкодовують 

державі витрати, повязані з виконанням рішення Європейського суду з прав 

людини, та позбавляються права обіймати певні посади або займатися певною 

діяністю. 

Реалізація зазначеного не матиме впливу на доходну частину бюджету та 

може сприяти зменшенню навантаження на видаткову частину бюджету, у разі 

відшкодування посадовими особами витрат державного бюджету, пов'язаних з 

виконанням рішення державою Європейського суду 1 прав людини. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що прийняття законопроекту не матиме впливу на доходну частину бюджету та 

може сприяти зменшенню видатків державного бюджету на виконання рішень 

Європейського суду з прав людини. 

Разом з тим, Міністерство фінансів України зазначає, що значна частина 

прийнятих не на користь України рішень Європейського суду з прав людини 

стосується справ, які пов'язані з недостатнім фінансовим забезпеченням 

соціальних виплат, гарантій, пільг тощо, які здійснюються за рахунок коштів 

Державного бюджету України. 

Враховуючи, що бюджетний процес чітко регламентується положеннями 

Конституції України, Бюджетного кодексу України та іншим законодавством, 

виходячи насамперед з необхідності дотримання конституційного принципу 

бюджетної системи щодо збалансованості державного бюджету, визначати дії 

посадових осіб або бездіяльність ЯКИХ призвели до подачі заяви громадянином 

України до Європейського суду з прав людини буде практично неможливо. 

Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної 

Ради України у даний час відсутній. 
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УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав 

людини» (щодо вдосконалення процедури виконання рішень та IІРОПО11щій 

Європейського суду з прав людини) (реєстр. N2 3075 від 13.08.2013), поданий 
народним депутатом України Омельченком ВЛ., має опосередкований вплив 

на показники бюджету (може зменшити видатки державного бюджету на 

виконання рішень Європейського суду з прав людини у разі відшкодування 

витрат, пов'язаних з Їх виконанням, посадовими особами, дії або бездіяльність 

яких спонукали стягувача подати заяву до Суду). 

У разі прийняття закону його норми можуть набирати чинності у терміни 

визначені автором законопроекту. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

верховенства права та правосуддя. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

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, а також зміни обсягів джерел фінансування 

державного бюджету. 

2.1. СЛУХАЛИ: 
Інформацію Першого заступника Міністра культури України Кохана тг 

про погодження перерозподілу видатків державного бюджету, передбачених 

Міністерству культури (згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 04.12.2013 р. N2954-p). 

Відмітили: 

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету надійшло 

звернення Міністерства культури від 11.12.2013 р. N2 2653/15/1 0-13 щодо 

погодження перерозподілу видатків державного бюджету згідно із пунктом І 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.12.2013 р. N~ 954-р 

«Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених 

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

бюджетними програмами в межах загального обсягу бюджетних призначень 

головного розпорядника коштів державного бюджету здійснюється відповідно 

до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України. Згідно із 

зазначеною вимогою Бюджетного кодексу України перерозподіл видатків 

державного бюджету здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України, 

погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. Такий 

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

Пунктом 1 розпорядження Уряду від 04.12.2013 р. N2954-p встановлено 
здійснити в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених 
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Міністерству культури на 2013 рік у загальному фонді державного бюджету, 
перерозподіл видатків споживання у сумі 780 тис. грн шляхом: 

- зменшення їх обсягу за бюджетною програмою 1801190 «Бібліотечна та 
музейна справа, виставкава діяльність, здійснення культурно-інформаційної та 

культурно-просвітницької діяльності» (з них оплата праці - 694,3 тис. гривень), 
- збільшення Їх обсягу за бюджетною програмою 1801050 «Підготовка 

кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами 1 і 11 
рівнів акредитації». 

Міністерству фінансів доручено ПІсля погодження зазначеного 

перерозподілу видатків забезпечити внесення відповідних змін до розпису 

державного бюджету. 

В обгрунтуванні 

бюджету, наведеному у 

щодо цього перерозподілу видатків державного 

матеріалах Міністерства культури України, зокрема 

відмічено, що зазначене дозволить ЗДІИснити видатки на оплату 

теплопостачання Київським державним хореографічним училищем та не 

допустити утворення кредиторської заборгованості на кінець року. При цьому 

зауважено, що у зв'язку із тим, що цілісний майновий комплекс Національний 

літературно-меморіальний музей Г.С. Сковороди не був переданий у державну 

власність та ще не віднесений до сфери управління Міністерства культури, 

є можливість зменшити обсяг видатків за бюджетною програмою 1801190. 
Інформація щодо стану виконання бюджетних програм, за якими 

запропоновано здійснити перерозподіл видатків державного бюджету, надана 

народним депутатам України - членам Комітету. 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати України - члени 

Комітету з питань бюджету Гєллєр є.Б., Калетник О.М., Пресман О.с., а також 

Перший заступник Міністра культури України Кохан Т.Г. 

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

запропоновував підтримати встановлений пунктом 1 розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 04.12.2013 р. К2 954-р перерозподіл видатків державного 
бюджету. 

УХВАЛИЛИ: 

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

погодити здійснення в межах загального обсягу бюджетних призначень, 

передбачених Міністерству культури на 2013 рік у загальному фонді 

державного бюджету, перерозподілу видатків споживання у сумі 780 тис. грн 
шляхом зменшення їх обсягу за бюджетною програмою 1801190 «Бібліотечна 
та музейна справа, виставкова діяльність, здійснення культурно-інформаційної 

та культурно-просвітницької діяльності» (з них оплата праці - 694,3 тис. грн) і 

збільшення Їх обсягу за бюджетною програмою 1801050 «Підготовка кадрів для 
сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів 

акредитації», що визначено пунктом 1 розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 04.12.2013 р. К!! 954-р. 

Голосували: «З8» - 26, «проти» - О, «утримались» - 2. 
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2.2. СЛУХАЛИ: 
Інформацію заступника Міністра фінансів України Рибака с.о. про 

погодження перерозподілу видатків державного бюджету, передбачених 

Міністерству фінансів (згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 11.12.2013 року NQ 974-р). 

Відмітили: 

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету надІИШЛО 

звернення Міністерства фінансів України від 12.12.2013 за NQ 31-05120-02-
2/36146 щодо погодження перерозподілу деяких видатків державного бюджету, 
передбачених Міністерству фінансів на 2013 рік, для спрямування місцевим 
бюджетам на оплату праці, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 11.12.2013 «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 бюджету і надання 

кредитів з бюджету затверджено постановою Уряду від 12.01.2011 року И2 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 1 до нього 

встановлено здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, 

передбачених у 2013 році Міністерству фінансів у загальному фонді 

державного бюджету, перерозподіл видатків 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 363 793,1 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 26 739,8 тис. гривень; 
- за програмою 3511230 «Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на надання ПІльг та житлових субсидій населенню на придбання 
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твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу» у сумі 

29 565,1 тис. гривень; 
- за програмою 3511220 «Додаткова дотація з державного місцевим 

бюджетам на виплату допомоги по догляду за інвалідом І чи ІІ групи 

внаслідок психічного розладу» у сумі 2770 тис. гривень; 
- за програмою 3511060 «Додаткові дотації з державного бюджету 

місцевим бюджетам» у сумі 9 116,7 тис. гривень /у частині додаткової дотації з 
державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих 

бюджетів міському бюджету міста Севастополя/; 

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 116 941,8 тис. гривень; 
- за програмою 3511460 «Державний фонд регіонального розвитку» у 

сумі І 14 106,6 тис. гривень /шляхом внесення змін до розпоряджень Кабінету 
Міністрів України від 22.05.2013 N2508 (із змінами) «Про затвердження 

переліку інвестиційних програм (проектів), що фінансуються у 2013 році за 

рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» та від 08.04.2013 
N2268 (із змінами) «Про затвердження переліку інвестиційних програм 

(проектів), на виконання (реалізацію) яких у 2013 році спрямовуються кошти 
державного фонду регіонального розвитку з метою погашення кредиторської 

заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби станом 

на І січня 2013 року» 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 205268,6 тис. гривень Іза рахунок зменшення обсягів 
бюджетних призначень, попередньо переданих з цієї бюджетної програми 

Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Львівській, Сумській, 

Тернопільській, Херсонській, Черкаській обласним державним адміністраціям, 

а також Держкомтелерадіо, Мінрегіону, Мінкультури та Мінекономрозвитку, 

шляхом внесення змін до розпоряджень Кабінету Міністрів України 

від 11.02.2013 N2 76 (із змінами) «Деякі питання використання у 2013 році 

державних капітальних видатків» та від 03.07.2013 N2472 (із змінами) 

«Про перерозподіл деяких видатків та передачу бюджетних призначень, 

передбачених у 2013 році Міністерству фінансів»/. 
3) збільшення обсягу видатків споживання: 
- 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 
рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання 
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водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), ІІа 

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 2423 тис. гривень 
/міському бюджету міста Севастополя/; 

- за програмою 3511060 «Додаткові дотації з державного бюджету 

місцевим бюджетам» у сумі 865 878,7 тис. гривень. 
Слід зауважити, шо у додатку 1 до розпорядження не вказано обсяг якої 

саме додаткової дотації збільшується, адже бюджетна програма 3511060 
«Додаткові дотації з державного бюджету місцевим бюджетам» є агрегованою і 

включає 5 додаткових дотацій. 
При цьому відбулось збільшення додаткової дотації для обласних 

бюджетів Вінницької, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, 

Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Луганської, 

Львівської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, 

Херсонської, Черкаської, Чернігівської областей за рахунок зменшення обсягів 

видатків за зазначеними вище бюджетними програмами. 

Відповідно до підпункту І пункту 5 розпорядження обсяг збільшення 
додаткової ·дотаЦІ1 у тижневий строк має бути розподілено 
облдержадміністраціями 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 виконавчим 

комітетам міських рад міст обласного значення дотримуватися визначеного 

напряму спрямування коштів (підпункт 2 пункту 5 та пункт 6 розпорядження). 
Згідно з інформацією Міністерства фінансів України перерозподіл 

проведено за пропозиціями, наданими місцевими органами виконавчої влади 

вказаних областей та головними розпорядниками коштів державного бюджету 

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. 

Інформація щодо стану виконання бюджетних програм, за якими 
запропоновано здійснити перерозподіл видатків державного бюджету, надана 
народним депутатам України - членам Комітету. 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати України - члени 
Комітету з питань бюджету Гєллєр є.Б., Заболотний г.М., Калетник О.М., 
Павлов К.Ю., а також заступник Міністра фінансів України Рибак с.о. 
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Голова підкомітету з питань місцевих бюджетів Павлов К.Ю. 

запропоновував підтримати перерозподіл видатків згідно з додатком 1, мк 

визначено пунктом І розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 11.12.2013 POKY.N~ 974-р. 

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 згідно з додатком 1, як визначено 
пунктом 1 розпорядження Кабінету Міністрів У країни від 11.12.2013 року 
.N!! 974-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» з урахуванням змін щодо обсягів передачі бюджетних 

призначень окремим головним розпорядникам коштів державного бюджету, 

внесених згідно з пунктом 3 цього розпорядження до розпоряджень Кабінету 
Міністрів України від 11.02.2013 .N276 (із змінами) та від 03.07.2013 .N2472 
(із змінами). 

Голосували: «За» - 26, «проти» - о, «утримались» - 2. 

2.3. СЛУХАЛИ: 
Інформацію заступника Міністра - керівника апарату Міністерства 

охорони здоров'я України Богачева Р.М. про погодження перерозподілу обсягу 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на часткове 

відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною 

хворобою у 2013 році (згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 27.11.2013 pOKy.NQ 941-р). 

Відмітили: 

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету надійшло 

звернення Міністерства охорони здоров'я України від 10.12.2013 
за.N2 10.0 1.07/3869/38749 щодо погодження перерозподілу обсягу субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на часткове відшкодування вартості 

лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою у 2013 році, 
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.11.2013 
.N2941-p. 

Відповідно до частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України 
Кабінет Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради 

України з питань бюджету може здійснювати розподіл та перерозподіл обсягів 

субвенцій між місцевими бюджетами у межах загального обсягу відповідних 
субвенцій. 

Пунктом 1 зазначеного розпорядження та додатком до нього встановлено 
здійснити перерозподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для 
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лікування осіб з гіпертонічною хворобою у 2013 році між місцевими 
бюджетами шляхом зменшення на 3152,4 тис. гривень обсягу цієї субвенції, 

передбаченого обласному бюджету Донецької області, та збільшення ті обсягів 

обласним бюджетам Луганської і Полтавської областей відповідно на 

1 ООО тис. грн та 2152,4 тис. гривень. 
Згідно з інформацією Міністерства охорони здоров'я такий перерозподіл 

здійснюється з метою ефективного використання коштів та задоволення 

потреби в додаткових асигнуваннях Луганської і Полтавської областей, яка 

виникла у зв'язку з набупям чинності наказу Міністерства охорони здоров'я 

України від 10.09.2013 N2 794 «Про внесення змін до наказу Міністерства 
охорони здоров'я України від 01 червня 2012 року N~ 419» щодо внесення змін 
до реєстру граничного рівня оптово-відпускних цін порівняльних 

(референтних) цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною 

хворобою. 

Станом на 01.12.2013 року у ДОНеІ(ькій області використано лише 15,4 % 
наданої субвенції, залишок невикористаних коштів становить 13336,3 тис. грн, 
а в Луганській і Полтавській областях касові видатки за субвенцією склали 

1 ОО % (інформація щодо стану виконання субвенції приведена в таблиці, що 
надана народним депутатам України - членам Комітету). 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати України - члени 

Комітету з питань бюджету Гєллєр Є.Б., Чорноволенко 0.8., Деркач А.Л., 
Павлов к.ю., а також заступник Міністра - керівник апарату Міністерства 

охорони здоров'я України Богачев Р.М. 

Голова підкомітету з питань місцевих бюджетів Павлов к.ю. вніс 

пропозицію погодити перерозподіл, встановлений у державному бюджеті на 

2013 рік, згідно з додатком, як визначено пунктом 1 розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 27.11.2013 року N2 941-р. 

УХВАЛИЛИ: 

За наслідками розгляду та керуючись вимогами частини шостої стапі 108 
Бюджетного кодексу України: 

погодити здійснення перерозподілу між місцевими бюджетами обсягу 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на часткове 

відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною 

хворобою у межах ті загального обсягу, встановленого у державному бюджеті 

на 20] 3 рік, згідно з додатком, як визначено пунктом 1 розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 27.11.2013 року N2 941-р. 

Голосували: «зю> - 24, «проти» - О, «утримались» - 3, «не голосували» - 1. 

2.4. СЛУХАЛИ: 
Інформацію заступника Міністра - керівника апарату Міністерства 

охорони здоров'я України Богачева Р.М. про погодження передачі 

Міністерству охорони здоров'я бюджетних призначень (згідно з пунктом 2 
РОЗllOряджеНIІЯ Кабінету Міністрів України від 17.10.2013 р. N2 827-р). 
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Відмітили: 

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету наДIИШЛИ 

звернення Міністерства охорони здоров'я України від 31.10.2013 р. 
N210.01.07/3435/33716, N210.01.07/3454/33835 та від 19.11.2013 р. 
N2 09-0111 757/36003 шодо погодження передачі окремих бюджетних 

призначень відповідно до пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 17.10.2013 р. N2827-p «Про перерозподіл деяких видатків державного 

бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров'я на 2013 рік, та внесення 
змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від І І лютого 2013 р. 
N276». 

Відповідно до частини шостої статті 23 Бюджетного кодексу України 
передача бюджетних призначень за бюджетними програмами здійснюється за 

рішенням Кабінету Міністрів України, погодженим з Комітетом Верховної 

Ради України з питань бюджету. Відповідний порядок передачі бюджетних 

призначень затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.201 І 
N2 18 (із змінами від 21.03.2012 р. N2 217). 

Пунктом 2 розпорядження Уряду від 17. І 0.20 І 3 р. N!! 827-р передбачено 
внесення змін у додаток 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 11.02.2013 р. N2 76-р «Деякі питання використання у 2013 році державних 
капітальних видатків» (із змінами) щодо уточнення напрямів (об'єктів) передачі 

бюджетних призначень (в межах видатків розвитку) Міністерству охорони 

здоров'я, попередньо переданих йому за рахунок коштів бюджетної 

програми 35 І 1090 «Державні капітальні видатки, що розподіляються Кабінетом 
Міністрів України, в тому числі будівництво сучасного лікувально

діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні 

«Охматдит», реконструкція і розширення Національного інституту раку, 

будівництво спортивних споруд з штучним льодом, придбання медичного 

автотранспорту та медичного обладнання, підтримка реформування системи 

охорони здоров'я». При цьому, обсяг передачі бюджетних призначень за 

рахунок державних капітальних видатків, визначений Міністерству охорони 

здоров'я розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.02.2013 р. N!! 76-р, 
не ЗМІНЮЄТЬСЯ. 

Порівняльна таблиця змін до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від І 1.02.20 І 3 р. N'! 76-р надана народним депутатам У країни - членам 

Комітету. 

Зазначеним розпорядженням Уряду передбачається додатково 

спрямувати видатки розвитку у сумі 10.300 тис. гривень Національному 

інституту раку для реконструкції (у тому числі розширення) цього закладу 

(з урахуванням запропонованих змін загальний обсяг видатків за цим напрямом 

становитиме 20.300 тис. гривень). При цьому пропонується зменшення обсягу 
таких видатків за іншими об'єктами, а саме: на 9.000 тис. грн на виконання 
робіт з реконструкції будівлі та споруд Українського науково-практичного 

центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ 

по Кловському узвозу, 13а, у м. Києві (за поясненнями МОЗ у зв'язку із 

відсутністю договорів ІІа проведення відповідних робіт через невизначення 

переможця за результатами проведення тендерних процедур) та на 
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1.300 тис. грн на будівництво об'єкта українського науково-практичного 

медичного центру неврології та реабілітації МОЗ України, вул. Герцена, 44, 
у м. Києві (за поясненнями МОЗ у зв'язку із неможливістю проведення 

топогеодезичних досліджень та інженерного обстеження території об'єкту за 

відсутності державного акту на право власності на земельну ділянку). 

За інформацією Міністерства охорони здоров'я України збільшення 

відповідних бюджетних призначень пояснюються необхідністю погашення 

кредиторської заборгованості за виконані у 2012 році роботи з реконструкції та 
розширення Національного інституту раку. При цьому за звітністю 

Казначейства про бюджетну заборгованість за підсумками 2012 року та у та 
2013 році кредиторська заборгованість за цим напрямом не обліковується. 

Згідно із звітом про виконання видатків державного бюджету за січень

жовтень 2013 року за бюджетною програмою 2301810 «Будівництво та 

реконструкція (у тому числі розширення) об'єктів, що відносяться до сфери 

управління Міністерства охорони здоров'я України» при плані на рік з 

урахуванням внесених ЗМІН в обсязі 24.700 тис. грн касові видатки 

не проведено. 

Для забезпечення належного розгляду даного питання Комітет з питань 

бюджету звернувся до Мінфіну щодо інформації про реєстрацію та взяття на 

облік відповідних бюджетних зобов'язань. Міністерство фінансів України 

листом від 04.12.2013 р. N2 31-07320-01-2/35386 повідомило, шо відповідно до 
Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних 

коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської 

служби (наказ Мінфіну від 02.03.2012 N2309) непогашені в кінці бюджетного 
періоду бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів, які 

не є кредиторською заборгованістю, бюджетні зобов'язання та бюджетні 

фінансові зобов'язання одержувачів бюджетних коштів знімаються з обліку 

органами Казначейства. Про зняті з обліку бюджетні зобов'язання та фінансові 

зобов'язання органи Казначейства повідомляють розпорядників бюджетних 

коштів. 

Згідно зі звітом про бюджетну кредиторську заборгованість загального 

фонду державного бюджету станом на 01.01.2013 кредиторська заборгованість 
за бюджетною програмою за кодом 2301850 не обліковується. 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати України - члени 

Комітету з питань бюджету Гєллєр Є.Б., Калетник О.М., Ландик В.І., 

Пресман О.С., а також заступник Міністра - керівник апарату Міністерства 

охорони здоров'я України Богачев Р.М. 

Голова підкомітету з питань видатків державного бюджету Пресман О.С. 

запропоновував підтримати встановлену розпорядженням Уряду 

від 17.10.2013 р. N2 827-р передачу бюджетних призначень. 

УХВАЛИЛИ: 

За наслідками розгляду та керуючись вимогами частини шостої статті 23 
Бюджетного кодексу України: 
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погодити ЗДlИснення в межах загального обсягу видатків розвитку за 

загальним фондом державного бюджету, передбачених Міністерству фінансів у 

2013 році за бюджетною програмою 35] 1090 «Державні капітальні видатки, що 
розподіляються Кабінетом Міністрів України, в тому числі будівництво 

сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої 

спеціалізованої лікарні «Охматдит», реконструкція і розщирення Національного 

інституту раку, будівництво спортивних споруд з штучним льодом, придбання 

медичного автотранспорту та медичного обладнання, підтримка реформування 

системи охорони здоров'я», передачі бюджетних призначень Міністерству 

охорони здоров'я з урахуванням уточнення напрямів (об'єктів) використання 

бюджетних коштів відповідно до пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 17.10.2013 р. N!! 827-р «Про перерозподіл деяких видатків 

державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров'я на 2013 рік, 
та внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 лютого 
2013 року N2 76». 

Голосували: «зю> - 22, «проти» - 2, «утримались» - 2, «не голосували» - 2. 

2.5. СЛУХАЛИ: 
Інформацію заступника Міністра фінансів України Рибака с.о. про 

погодження перерозподілу видатків державного бюджету та передачу 

бюджетних призначень, передбачених Міністерству фінансів (згідно з 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.10.2013 N2 828-р). 

Відмітили: 

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету надійшли 

звернення Міністерства фінансів України від 31.10.2013 NQ 31-05150-02-
2/31808, Міністерства охорони здоров'я України від 11.11.2013 
N209-01/1699/34989 та Чернігівської обласної державної аДМІНІстрації 

від 02.12.2013 N2 08-03/7486 щодо погодження перерозподілу деяких видатків 
державного бюджету та передачі бюджетних призначень відповідно до 

пунктів 1,2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.10.2013 N~ 828-р 
«Про перерозподіл деяких видатків та передачу бюджетних призначень, 

передбачених у 2013 році Міністерству фінансів». 
Комітетом погодження передачі бюджетних призначень та перерозподіл 

видатків державного бюджету між бюджетними програмами здійснюється 

відповідно до частин шостої та восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України. 
Згідно із зазначеною вимогою Бюджетного кодексу України передача 

бюджетних призначень та перерозподіл видатків державного бюджету 

здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України, погодженим з 

Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. Такий порядок 

затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.20 11 N~ 18 
(зі змінами від 21.03.2012 N2 217). 

Пунктом 1 вищезазначеного розпорядження Уряду пропонується 

здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених 

Міністерству фінансів на 2013 рік у загальному фонді державного бюджету, 
перерозподіл видатків у сумі 11 ООО тис. гривень шляхом зменшення обсягу 
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видатків споживання за програмою 3501170 «Обслуговування державного 

боргу та заходи щодо поступової компенсації громадянам втрат від знецінення 

грошових заощаджень» 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 підсумками січня-листопада поточного року за даними 

звітності Казначейства за програмою 3501170 проведено видатки у 

сумі 29,1 млрд гривень, що становить 95,5 % плану на звітний період (план на 
рік (із врахуванням внесених змін) складає 32,8 млрд гривень). 

Пунктом 2 цього розпорядження Уряду та додатком до нього 

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 11 ООО тис. гривень 
в межах видатків розвитку окремим головним розпорядникам бюджетних 

КОШТІв: Міністерству охорони здоров'я у сумі 5 ООО тис. гривень для 

коригування проектно-кошторисної документації та проведення ремонтно

реставраційних робіт будівлі Національного музею медицини і Чернігівській 

обласній державній адміністрації у сумі 6 ООО тис. гривень для соціально

економічного розвитку Городнянського, Коропського, Корюківського, 

Новгород-Сіверського, Семенівського, Сосницького та Щорського районів. 

У пункті 3 розпорядження Уряду від 23.10.2013 И!! 828-р зазначається, що 
пооб'єктний розподіл бюджетних коштів, передбачених для соціально

економічного розвитку Городнянського, Коропського, Корюківського, 

Новгород-Сіверського, Семенівського, Сосницького та Щорського районів, 

здійснюється Чернігівською обласною державною адміністрацією. 

Пунктом 4 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. 

За поясненням Міністерства охорони здоров'я будівля Національного 

музею медицини є пам'ятником архітектури ХІХ століття, кошти на 

реконструкцію, реставрацію та капітальний ремонт якої протягом остаllніх 

п'яти років не виділялися. Відповідно до звітів Українського спеціалізованого 
науково-реставраційного проектного інституту «УкрНДІпроектреставрація» та 
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ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцlИ 

ДП «НДІБК» будівля цього музею знаходиться у вкрай незадовільному стані. 

За поясненням Чернігівської обласної державної адміністрації кошти у 

обсязі 6 ООО тис. гривень необхідні для погашення кредиторської 

заборгованості перед підрядними організаціями за фактично виконані ними у 

минулому році роботи. 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати У країни - члени 

Комітету з питань бюджету Гєллєр Є.Б., Чорноволенко О.В., Атрошенко В.А., 

Деркач А.Л., Дубневич Я.В., а також заступник Міністра фінансів України 

Рибак с.о. 

За результатами обговорення Голова Комітету поставив на голосування 

пропозицію підтримати перерозподіл видатків державного бюджету, що 

визначено пунктом 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від23.10.2013 
И2828-р. 

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 у сумі 11 ООО тис. гривень, шляхом зменшення 
обсягу видатків споживання за програмою 3501170 «Обслуговування 

державного боргу та заходи щодо поступової компенсації громадянам втрат від 

знецінення грошових заощаджень» 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 23.10.2013 И!! 828-р. 

2. Погодити передачу бюджетних призначень, передбачених у 2013 році 
Міністерству фінансів у загальному фонді державного бюджету 

(загальнодержавні витрати) в межах 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», 

у сумі 11 ООО тис. гривень окремим головним розпорядникам бюджетних 

коштів: Міністерству охорони здоров'я у сумі 5 ООО тис. гривень (для 

коригування проектно-кошторисної документації та проведення реМОНТIJО

реставраційних робіт будівлі Національного музею медицини) і Чернігівській 
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обласній державній адміністрації у сумі 6 ООО тис. гривень (для соціально

економічного розвитку Городнянського, Коропського, Корюківського, 

Новгород-Сіверського, Семенівського, Сосницького та ІЦорського районів), що 

визначено пунктом 2 та додатком розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 23.10.20 13 N~ 828-р. 

Голосували: «зю> - 17, «проти» - 2, «утримались» - 3, «не голосували» - 6. 

2.6. СЛУХАЛИ: 
Інформацію Першого заступника Міністра економічного розвитку і 

торгівлі України Максюти А.А. про погодження перерозподілу видатків 

державного бюджету, передбачених Міністерству економічного розвитку і 

торгівлі (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30.10.2013 
Ng 803). 

Відмітили: 

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету надійшло 

звернення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 

від 28.11.2013 Ng 4712-05/42168-03 про погодження змін щодо перерозподілу 
видатків державного бюджету, передбачених Міністерству економічного 
розвитку і торгівлі на 2013 рік відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 30.10.2013 Ng 803 «Про внесення зміни у додаток до постанови 
Кабінету Міністрів України від 3 липня 2013 р. N2459». 

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. 

Постановою Уряду від 30.10.2013 N2 803 шляхом внесення змін у додаток 
до постанови Кабінету Міністрів України від 03.07.2013 N~ 459 
«Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених 

Міністерству економічного розвитку і торгівлі на 2013 рік, та внесення змін до 
Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки» 

уточнено найменування заходу, спрямованого на активізацію розвитку 

економіки, а саме «Продовження будівництва автомобільної дороги в 

м. Дніпропетровську на ділянці від Кайдацького шляху до автомобільної 

дороги Київ - Луганськ - Ізварине, у тому числі оплата виконаних у 2012 році 
робіт, шляхом надання субвенції з державного бюджету бюджету 

м. Дніпропетровська на зазначену мету» (за попередньою редакцією -
«Будівництво автомобільної дороги на ділянці від Кайдацького шляху до 

автомобільної дороги Київ - Луганськ - Ізварине у м. Дніпропетровську»). При 

цьому, обсяг видатків на цей захід у сумі 150 ООО тис. гривень, визначений 
постанови Кабінету Міністрів України від 03.07.2013 N2 459, не змінено. 

Державною програмою активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки 
(затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 27.02.2013 р. N~ 187 
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(зі змінами) виконання відповідного завдання покладено на Міністерство 

економічного розвитку і торгівлі, міністерства та інші центральні оргаflj1 

виконавчої влади. 

Необхідно зауважити, що згідно пункту 6 частини першої статті 40 
Бюджетного кодексу України бюджетні призначення міжбюджетних 

трансфертів визначаються законом про Державний бюджет України. 

За звітними даними Державної казначейської служби України за січень

листопад 2013 року видатки за програмою 120181 О «Здійснення заходів, 

спрямованих на активізацію розвитку економіки» не проводились. 

Належить відмітити, що Законом України «Про Державний бюджет 

України на 2012 рік» встановлено бюджетну програму «Суб венці я з 

державного бюджету міста Дніпропетровська на продовження будівництва 

автомобільної дороги в м. Дніпропетровськ на ділянці від вул. Кайдацький 

шлях до автомобільної дороги Київ - Луганськ - Ізварине» (код 3511420) 
у сумі 300 ООО тис. гривень (видатки проведені у сумі 95 403,5 тис. гривень або 
31,8 % бюджетних призначень). 

У поясненні шодо здійснення відповідного уточнення найменування 

заходу, наведеному у листі Міністерства економічного розвитку і торгівлі, в 

якому, зокрема, відмічається про необхідність погашення кредиторської 

заборгованості, яка виникла у 2011-2012 роках при будівництві автодороги на 
ділянці від вул. Кайдацький шлях до автодороги Кив - Луганськ - Ізварине 

м. Дніпропетровськ та для продовження будівництва цієї автодороги. 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати України - члени 

Комітету з питань бюджету Гєллєр Є.Б., Чорноволенко о.Б.. Павлов К.Ю., 

а також Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України 

Максюта А.А. 

За результатами обговорення Голова Комітету поставив на голосування 

пропозицію підтримати передбачені постановою Уряду від 30.10.20 13 N~ 803 
зміни щодо перерозподілу видатків державного бюджету. 

УХВАЛИЛИ: 

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

погодити здійснення у межах загального обсягу бюджетних призначень, 

передбачених Міністерству економічного розвитку і торгівлі на 2013 рік у 

загальному фонді державного бюджету, перерозподілу видатків державного 

бюджету, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 03.07.2013 
N!! 459, врахувавши уточнення напряму (об'єкту) використання бюджетних 
коштів, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30.10.2013 N!! 803 
«Про внесення зміни у додаток до постанови Кабінету Міністрів України 

від 3 липня 2013 р. N!! 459». 

Голосували: «за» - 24, «проти» - 1, «утримались» - 1, «не голосували» - 2. 
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2.7. СЛУХАЛИ: 
Інформацію заступника Голови Державної міграційної служби України 

Грицака В.М., начальника фінансового управління Національної академії 

медичних наук України Наумової Л.Ю. заступника Міністра - керівника 

апарату Міністерства охорони здоров'я України Богачева Р.М. про погодження 

передачі бюджетних призначень, передбачених Міністерству економічного 

розвитку і торгівлі, окремим головним розпорядникам коштів державного 

бюджету (згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 30.10.2013 р.И2 867-р). 

Відмітили; 

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету надійшли 

звернення Національної академії медичних наук України від 13.11.2013 р. 
И!! 1-06/2427, Міністерства внутрішніх справ України від 15.11.2013 р. 
И5! 198151Лк, Міністерства охорони здоров'я України від 19.11.20]3 р . 
.NQ 10.01.07/3623/36000 щодо погодження передачі у 2013 році деяких 

бюджетних призначень, передбачених Міністерству економічного розвитку і 

торгівлі, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 30.10.2013 р. И2867-р «Про передачу у 2013 році деяких бюджетних 

призначень, передбачених Міністерству економічного розвитку і торгівлі». 

Відповідно до частини шостої статті 23 Бюджетного кодексу України 
передача бюджетних призначень державного бюджету від одного головного 

розпорядника бюджетних коштів до іншого здійснюється за рішенням Кабінету 

Міністрів України, погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань 

бюджету. Відповідний порядок передачі бюджетних призначень затверджено 

постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 И218 (із змінами 

від 21.03.2012.NQ 217). 
Пунктом 1 розпорядження Уряду від 30.10.2013 р. И2867-р встановлено 

передати бюджетні призначення, передбачені у 2013 році Міністерству 

економічного розвитку і торгівлі У загальному фонді державного бюджету за 

програмою 120181 О «Здійснення заходів, спрямованих на активізацію розвитку 
економіки» (передбачено постановою Кабінету Міністрів України 

від 03.07.2013 р. И!! 459 шляхом перерозподілу видатків державного бюджету 
між бюджетними програмами в межах загального обсягу бюджетних 

призначень Міністерства економічного розвитку і торгівлі, як головного 

розпорядника бюджетних коштів) у сумі 354.400 тис. гривень (видатки 

розвитку) головним розпорядникам бюджетних коштів, у тому числі: 

Міністерству внутрішніх справ 295.100 тис. гривень за 

програмою 1004020 «Забезпечення виконання завдань та функцій у сфері 

громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб» для створення та 

функціонування єдиного державного демографічного реєстру населення; 

Національній академії медичних наук 29.300 тис. гривень за 

програмою 6561850 «Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт та 

придбання обладнання для об'єктів, що відносяться до сфери управління 

Національної академії медичних наук України» для капітального ремонту, 

реконструкції будівель і споруд державної установи «Національний iHCТl!TYT 
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фтизіатрії і пульмонології імені Ф.г. Яновського Національної академії 

медичних наук України» та придбання медичного обладнання; 

Міністерству охорони здоров'я - 30.000 тис. гривень для сплати 

заборгованості за поставлене у 2012 році медичне обладнання вітчизняного 
виробництва. 

Вищезазначені напрями використання коштів державного бюджету у 

запропонованих обсягах постановою Кабінету Міністрів України 

від 03.07.2013 р. N2459 визначені як заходи, спрямовані на активізацію 

розвитку економіки. 

Державною програмою активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки 
(затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 27.02.2013 р. N2 187 
(зі змінами) виконання відповідного завдання покладено на Міністерство 

економічного розвитку і торгівлі, міністерства та інші центральні органи 

виконавчої влади. 

За звітними даними Державної казначейської служби України за січень

листопад 2013 року видатки за програмою 120181 О «Здійснення заходів, 

спрямованих на активізацію розвитку економіки» не проводились. 

В обгрунтуванні щодо запропонованої передачі бюджетних призначень, 

наведеному у матеріалах головних розпорядників коштів, а саме зазначається 

про таке. 

За інформацією Міністерства внутрішніх справ України виділення 

додаткових коштів у сумі 295.1 ОО тис. гривень передбачено на виконання та 
реалізацію Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та 

документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її 

спеціальний статус» для здійснення заходів із створення та функціонування 

єдиного державного демографічного реєстру. 

За інформацією Національної академії медичних наук України виділення 

додаткових коштів у сумі 29.300 тис. гривень пояснюється необхідністю 

забезпечення у 2013 році завершення реконструкції пральні та харчоблоку 

на суму 18.809,3 тис. гривень та проведення капітального ремонту інженерних 
мереж, покрівлі, фасаду та приміщень Інституту фтизіатрії і пульмонології 
імені Ф.Г. Яновського на суму 10.490,7 тис. гривень. 

За інформацією Міністерства охорони здоров'я України виділення 

додаткових коштів у сумі зо.ооо тис. гривень пояснюється необхідністю 

погашення кредиторської заборгованості за поставлене у 2012 році медичне 
обладнання (у державному бюджеті на 2012 рік було передбачено субвенцію з 
державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медичного обладнання 

(мамографічного, рентгенологічного та апаратів ультразвукової діагностики) 

вітчизняного виробництва у сумі 190,5 млн гривень, касові видатки становили -
86,6 МЛlІ гривень). Цей обсяг становить 4З,4 відсотка загального обсягу 

кредиторської заборгованості за зазначеними видатками і розподілений у такій 

же пропорції між адміністративно-територіальними одиницями (інформація 

Міністерства охорони здоров'я щодо обсягу кредиторсько·і заборгованості та 

РО1поділу коштів на й часткове погашення у розрізі адміністративно

територіальних одиниць надана народним депутатам України - членам 

Комітету). Поряд з тим, слід звернути увагу, зазначена кредиторська 
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заборгованість місцевих бюджетів потребуватиме застосування окремого 

механізму 'й погашення. 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати України - члени 

Комітету з питань бюджету Гєллєр Є.Б., Калетник О.М., Деркач АЛ., 

Пресман О.С., а також заступник Голови Державної міграційної служби 

України Грицак В.М., заступник Міністра - керівник апарату Міністерства 

охорони здоров'я України Богачев Р.М., начальник фінансового управління 

Національної академії медичних наук України Наумова Л.Ю. 

Інформація щодо стану виконання бюджетних програм, за якими 

запропоновано здійснити передачу бюджетних призначень, надана народним 

депутатам України - членам Комітету. 

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

вніс пропозицію підтримати передачу бюджетних призначень, що визначено 

пунктом розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.10.2013 р. 
N~ 867-р. 

УХВАЛИЛИ: 

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

погодити здійснення визначеної пунктом І розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 30.10.2013 р. N~ 867-р передачі бюджетних призначень, 
передбачених у 2013 році Міністерству економічного розвитку і торгівлі у 

загальному фонді державного бюджету за програмою 1201810 «Здійснення 
заходів, спрямованих на активізацію розвитку економіки», у сумі 

354.400 тис. гривень (видатки розвитку) головним розпорядникам бюджетних 
коштів, а саме: 

Міністерству внутрішніх справ 295.100 тис. гривень за 

програмою 1004020 «Забезпечення виконання завдань та функцій у сфері 

громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб» для створення та 

функціонування єдиного державного демографічного реєстру населення; 

Національній акадеМIІ медичних наук 29.300 тис. гривень за 

програмою 6561850 «Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт та 

придбання обладнання для об'єктів, що відносяться до сфери управління 

Національної академії медичних наук України» для капітального ремонту, 

реконструкції будівель і споруд державної установи «Національний інститут 

фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського Національної академії 

медичних наук України» та придбання медичного обладнання; 

Міністерству охорони здоров'я - 30.000 тис. гривень для сплати 

заборгованості за поставлене у 2012 році медичне обладнання вітчизняного 
виробництва. 

Голосували: «зю) - 16, «проти» - 5, «утримались» - 4, «не голосували» - 3. 
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2.8. СЛУХАЛИ: 
]нформацію заступника Міністра фінансів України Рибака со. про 

погодження передачі окремих бюджетних призначень (згідно з 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.12.20 13 N~ 962-р). 

Відмітили: 

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету наДІИШЛИ 

звернення Міністерства фінансів України від 12.12.2013 N!' 31-05150-02-2/36\ 09 
та Донецької обласної державної адміністрації від \6.12.2013 N2 01-02230-05/0 \ 
про погодження змін щодо передачі бюджетних призначень згідно з 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.\2.2013 N2 962-р 
«Про внесення змін до пункту 5 додатка 1 до розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 11 лютого 2013 р. N"2 76». 
Комітетом погодження передачі бюджетних призначень ЗДІИСНЮЄТЬСЯ 

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 N"2 18 (зі змінами від 21.03.2012 N"Q 217). 
ВищезаЗначеним розпорядженням Кабінету Міністрів України шляхом 

внесення змін до пункту 5 додатка 1 до розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 11.02.2013 N"276-p «Деякі питання використання у 2013 році 
державних капітальних видатків» (із змінами) уточнюються напрями (об'єкти) 

передачі бюджетних призначень (в межах видатків розвитку) Донецькій 

обласній державній адміністрації, попередньо переданих ЇЙ за рахунок коштів 

бюджетної програми 351\ 090 «Державні капітальні видатки, що 

розподіляються Кабінетом Міністрів України, в тому числі будівництво 

сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої 

спеціалізованої лікарні «Охматдит», реконструкція і розширення 

Національного інституту раку, будівництво спортивних споруд з штучним 

льодом, придбання медичного автотранспорту та медичного обладнання, 

підтримка реформування системи охорони здоров'я». При цьому обсяг передачі 

бюджетних призначень Донецькій облдержадміністрації за рахунок державних 

капітальних видатків, визначений розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 1\.02.2013 N"!.! 76-р, не змінюється. 

Порівняльна таблиця змін, внесених розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 04.12.20\3 N"Q 962-р до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від \1.02.20\3 N"276-p, надана народним депутатам України - членам Комітету. 

Довідково: за даними звітності Державної казначейської служби за 

січень-листопад поточного року державні капітальні видатки Донецькою 

облдержадміністрацією за бюджетною програмою 7751800 «Будівництво, 

реконструкція, реставрація та капітальний ремонт об'єктів соціальної та іншої 

інфраструктури у Донецькій області» проведено у сумі 47,1 млн гривень (або на 
24,9 %) при плані на рік (із врахуванням внесених змін) \88,9 млн гривень. 
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У поясненні щодо ЗДlИснення такої передачі бюджетних призначень, 

приведеному у листі Донецької обласної державної адміністрації, в якому, 

зокрема, наведено причини, з яких до кінця року не можуть бути проведені 

видатки за визначеними напрямами, серед яких не затвердження проектно

кошторисної документації та титулу будови об'єкта, уточнення вартості робіт 

за результатами експертного висновку. Водночас, зазначено, що існує 

необхідність погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась у 

2012 році, та оплати виконаних у 2012 році на об' єктах Донецької 

облдержадміністрації робіт під час здійснення державних капітальних видатків. 

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

запропоновував підтримати погодження змін щодо передачі бюджетних 

призначень згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.12.2013 
N~ 962-р «Про внесення змін до пункту 5 додатка І до розпорядження Кабінету 

Міністрів України від II лютого 2013 р. NQ 76». 

УХВАЛИЛИ: 

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

погодити здійснення в межах загального обсягу видатків розвитку за 

загальним фондом державного бюджету, передбачених Міністерству фінансів у 

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

сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої 

спеціалізованої лікарні «Охматдит», реконструкція і розширення 

Національного інституту раку, будівництво спортивних споруд з штучним 

льодом, придбання медичного автотранспорту та медичного обладнання, 

підтримка реформування системи охорони здоров'я», передачі бюджетних 

призначень Донецькій обласній державній адміністрації з урахуванням 

уточнення напрямів (об' єктів) використання бюджетних коштів відповідно до 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.12.2013 NQ 962-р 
«Про внесення змін до пункту 5 додатка І до розпорядження Кабінету 

Міністрів України від II лютого 2013 р. NQ 76». 

Голосували: «зю> - 24, «проти» - О, «утримались» - 3, «не голосували» - І. 

2.9. СЛУХАЛИ: 
Інформацію заступника Міністра фінансів України Рибака с.о. про 

погодження ЗМІНи обсягів джерел фінансування державного бюджету 

у 2013 році (згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 04.12.2013 року). 

Відмітили: 

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету надlИШЛО 

звернення Міністерства фінансів України від 17.12.2013 р. N~ 31-12130-3-
2/36937 щодо погодження зміни обсягів джерел фінансування державного 

бюджету у 2013 році, що визначено пунктом 1 розпорядження Кабінету 
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Міністрів України «Про збільшення у 2013 році обсягу джерел фінансування 
державного бюджету», прийнятого на засіданні Уряду 4 грудня 2013 року. 

Згідно з частиною четвертою статті 15 Бюджетного кодексу України у 
разі зменшення обсягу джерел фінансування державного бюджету певного типу 

порівняно з обсягом, визначеним законом про Державний бюджет України, 

допускається за рішенням Кабінету Міністрів України, погодженим із 

Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, збільшення обсягу 

джерел фінансування державного бюджету іншого типу з дотриманням 

граничного обсягу річного дефіциту державного бюджету. 

Пунктом І зазначеного вище розпорядження Кабінету Міністрів України 

встановлено у 20 І 3 році збільщити обсяг джерел фінансування державного 
бюджету, встановлений Законом України «Про Державний бюджет України на 

2013 рік» за кодом 400000 «Фінансування за борговими операціями», 

на 9.445.000 тис. гривень у зв'язку із зменщенням обсягу джерел фінансування 
державного бюджету за кодом 500000 «Надходження від приватизації 

державного майна» з дотриманням граничного обсягу річного дефіциту 

державного бюджету. Міністерству фінансів доручено після погодження 

зазначеної зміни обсягу джерел фінансування забезпечити внесення 

відповідних змін до розпису державного бюджету. 

Внаслідок реалізації цього розпорядження Уряду у зв'язку із збільщенням 

плану фінансування за борговими зобов'язаннями на відповідну суму 

збільшиться державний борг. При цьому, зазначене узгоджується з нормами 

Бюджетного кодексу України: відповідно до частини перщої статті 16 Кодексу 
державні запозичення здійснюються в межах, визначених законом про 

Державний бюджет України (крім випадків, передбачених частиною четвертою 

статті 15 цього Кодексу та абзацом перщим частини сьомої цієї статті), 

з дотриманням граничного обсягу державного боргу на кінець бюджетного 

періоду (крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 15 цього 

Кодексу). 

Слід зазначити, що у цьому розпорядженні Уряду не вказано про 

відповідну зміну обсягів джерел фінансування державного бюджету 

безпосередньо за загальним фондом та не конкретизовано джерела 

фінансування за борговими операціями. 

Згідно із звітом Державної казначейської служби про виконання 

державного бюджету за січень-листопад 2013 року за загальним фондом 

державного бюджету надходження від приватизації державного майна 

становили 983,5 млн грн або 9 % річного плану, а державні запозичення -
117282 млн грн або 90,6 %. 

Інформація щодо виконання показників фінансування загального фонду 

державного бюджету у 2013 році, зміна яких передбачена цим розпорядженням 
Уряду, надана народним депутатам України - членам Комітету. 

Голова Комітету запропонував підтримати визначену Урядом зміну 

обсягів джерел фінансування державного бюджету згідно з проектом ухвали, 

викладеним у розданих матеріалах народним депутатам, зокрема: 
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погодити збільшення обсягу джерел фінансування державного бюджету, 

встановленого Законом України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» 
за кодом 400000 «Фінансування за борговими операціями», на 9445000 тис грн 
У зв'язку із зменшенням обсягу джерел фінансування державного бюджету за 

кодом 500000 «Надходження від приватизаЦll державного майна» з 

дотриманням граничного обсягу річного дефіциту державного бюджету згідно з 

листом Мінфіну від 17.12.2013 N~ 31-12130-3-2/36537 за умови унормування 
рішенням Кабінету Міністрів; 

рекомендувати Кабінету Міністрів надалі у разі необхідності 

застосування положень частини четвертої статті 15 Бюджетного кодексу у 

відповідному рішенні визначати, за яким фондом державного бюджету 

(загальним чи спеціальним) та за яким конкретним типом джерел фінансування 

(за рівнем деталізації згідно з додатком N~ 2 до закону про державний бюджет) 
відбуватиметься зміна обсягів фінансування. 

УХВАЛИЛИ: 
Керуючись вимогами частини четвертої статті 15 Бюджетного кодексу 

України: 

погодити збільшення обсягу джерел фінансування державного бюджету, 

встановленого Законом України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» 
за кодом класифікації фінансування бюджету 400000 «Фінансування за 

борговими операціями», на 9.445.000 тис. гривень у зв'язку із зменшенням 

обсягу джерел фінансування державного бюджету за кодом 500000 
«Надходження від приватизації державного майна» з дотриманням граНИLJНОГО 

обсягу річного дефіциту державного бюджету згідно з листом Міністерства 

фінансів України від 17.12.2013 N~ 31-12130-3-2/36537 за умови унормування 
рішенням Кабінету Міністрів України; 

рекомендувати Кабінету Міністрів України надалі у разі необхідності 

застосування положень частини четвертої статті 15 Бюджетного кодексу 

України у відповідному рішенні визначати, за яким фондом державного 

бюджету (загальним чи спеціальним) та за яким конкретним типом джерел 

фінансування (за рівнем деталізації згідно з додатком N~ 2 до закону про 
Державний бюджет України) відбуватиметься зміна обсягів фінансування. 

Голосували: «за» - 24, «проти» - О, «утримались» - 4. 

2.10. СЛУХАЛИ: 
Інформацію заступника Міністра фінансів України Рибака с.о. про 

погодження перерозподілу видатків державного бюджету, передбачених 

Міністерству фінансів на 2013 рік, для спрямування місцевим бюджетам 

Київської області на оплату праці (згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 18.12.2013 року). 

Відмітили: 

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету над1ИШЛО 

звернення Міністерства фінансів України щодо здійснення перерозподілу 

видатків державного бюджету, передбаLJених Міністерству фінансів на 20]3 рік, 
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для спрямування місцевим бюджетам Київської області на оплату праllі, 

затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від J 8. J 2.20 13. 
Перерозподіл видатків державного бюджету за бюджетними програмами 

в межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника 

коштів державного бюджету здійснюється ІІа підставі частини восьмої стапі 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 року 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 стапі J 08 
Бюджетного кодексу України, а щодо додаткової дотації на вирівнювання 

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

Пунктом J зазначеного розпорядження пропонується здійснити у межах 
загального обсягу бюджетних призначень, передбачених у 20 J 3 році 

Міністерству фінансів у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл 

видатків споживання шляхом: 

зменшення їх обсягу за програмою: 3511340 «Субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, 

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

тимчасової державної допомоги дітям» на І О ООО тис. гривень; 

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 1 О ООО тис. гривень. 
Такі зміни необхідно внести до обсягів міжбюджетних трансфертів з 

державного бюджету обласному бюджету Київської області. 

Відповідно до пункту 3 розпорядження Кабінету Міністрів України обсяг 
збільшення додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості 

місцевих бюджетів має бути спрямований Київською обласною державною 

адміністрацією міському бюджету міста Біла Церква виключно на оплату праці 

працівників бюджетних установ з метою недопущення кредиторської 

заборгованості із зазначених виплат. 

Інформація щодо стану перерахування у січні-листопаді 2013 року 

міжбюджетних трансфертів з державного бюджету обласному бюджету 

Київської області, за якими запропоновано здійснити перерозподіл, приведена в 

таблиці, що надана народним депутатам України - членам Комітету. 

В обговоренні питання взяв участь народний депутат України - член 

Комітету з питань бюджету Атрошенко В.А. 

Голова підкомітету з питань місцевих бюджетів Павлов К.Ю. вніс 

пропозицію погодити перерозподіл видатків державного бюджету, 

передбачених Міністерству фінансів на 2013 рік, для спрямування місцевим 
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бюджетам Київської області на оплату праці, затверджений розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 18.12.2013. 

УХВАЛИЛИ: 

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

погодити ЗДlИснення у межах загального обсягу міжбюджетних 

трансфертів за бюджетними призначеннями, передбаченими Міністерству 

фінансів на 2013 рік, перерозподілу видатків споживання шляхом зменшення їх 
обсягу за програмою 3511340 «Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджстам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, 

інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги 

дітям» на 10000 тис. гривень та відповідного збільшення за програмою 3511060 
«Додаткові дотації з державного бюджету місцевим бюджетам» у частині 

додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової 

забезпеченості місцевих бюджетів для спрямування місцевим бюджетам 

Київської області на оплату праці згідно з листом Міністерства фінансів, за 

умови унормування такого перерозподілу рішенням Кабінету Міністрів 

України. 

Голосували: «За» - 26, «проти» - О, «утримались» - 1, «не голосували» - 1. 

2.11. СЛУХАЛИ: 
Інформацію заступника Міністра - керівника апарату Міністерства 

охорони здоров'я України Богачева Р.М. про погодження перерозподілу 

видатків державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров'я на 

централізовані заходи, між 

(згідно з розпорядженням 

11.12.2013 р.). 

Відмітили: 

адміністративно-територіальними 

Кабінету Міністрів України, 

одиницями 

прийнятим 

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету надійшло 

звернення Міністерства охорони здоров'я України від 

17 .12.20 13p.N~ 10.01.07/3939/39520 щодо погодження перерозподілу видатків 
державного бюджету відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про перерозподіл видатків державного бюджету на централізовані заходи у 

розрізі адміністративно-територіальних одиниць», прийнятого на засіданні 

Кабінету Міністрів України 11 грудня 2013 року. 
Відповідно до частини дев'ятої статті 23 Бюджетного кодексу України 

переРОЗIlоділ видатків державного бюджету на централізовані заходи між 

аДМІНІстративно-територіальними одиницями ЗДlИснюється 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 12.01.20!! N2 18 
(із змінами від 21.03.2012 р. N~ 217). 

Пунктом ! зазначеного розпорядження Уряду встановлено здійснити 

перерозподіл видатків державного бюджету на централізовані заходи, 
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передбачених у додатку Х25 дО Закону України «Про Державний бюджет 

України на 2013 рік» Міністерству охорони здоров'я за програмою 2301400 
«Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних 

заходів програмного характеру» між адміністративно-територіальними 

одиницями на загальну суму 29.174,5 тис. гривень з урахуванням 

перерозподілу, здійсненого розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 03.07.2013 NQ 520-р. 
Запропонований перерозподіл видатків державного бюджету передбачає 

уточнення обсягів коштів за деякими використання бюджетних коштів на 

виконання окремих державних програм і комплексних заходів програмного 

характеру та за окремими адміністративно-територіальними одиницями. 

Обгрунтування та розрахунки щодо такого перерозподілу видатків 

державного бюджету наведено у матеріалах Міністерства охорони здоров'я 

України і роздано народним депутатам України - членам Комітету. 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати України - члени 

Комітету з питань бюджету Гєллєр є.Б., Чорноволенко О.В., Заболотний Г.М .. 
Дубневич Я.В., Калетник О.М., Деркач АЛ., Пресман О.с., а також заступник 

Міністра - керівник апарату Міністерства охорони здоров'я України 

Богачев Р.М. 

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

запропоновував підтримати здійснення перерозподілу між адміністративно

територіальними одиницями видатків на централізовані заходи, передбачених 

Міністерству охорони здоров' я за програмою 2301400 «Забезпечення медичних 
заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного 

характеру» за загальним фондом державного бюджету на 2013 рік 

(з урахуванням перерозподілу, здійсненого розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 03.07.2013 NQ 520-р), що визначено у додатку та пункті І 

розпорядження Кабінету Міністрів України, прийнятого на засіданні Кабінету 

Міністрів України 11 грудня 2013 року, за умови оформлення відповідного 

рішення Кабінету Міністрів України в установленому порядку. 

УХВАЛИЛИ: 

Керуючись вимогами частини дев'ятої статті 23 Бюджетного кодексу 
України та відповідно до звернення Міністерства охорони здоров'я України 

від 17.12.2013 р. Х2 10.01.07/3939/39520: 
погодити здійснення перерозподілу між аДМІНІстративно-

територіальними одиницями видатків на централізовані заходи, передбачених 

Міністерству охорони здоров'я за програмою 2301400 «Забезпечення медичних 
заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного 

характеру» за загальним фондом державного бюджету на 2013 рік 

(з урахуванням перерозподілу, здійсненого розпорядженням Кабінету Міністрів 

У країни від 03.07.2013 NQ 520-р), що визначено у додатку та пункті І 

розпорядження Кабінету Міністрів України, прийнятого на засіданні Кабінету 

Міністрів України 11 грудня 2013 року, за умови оформлення відповідного 

рішення Кабінету Міністрів України в установленому порядку. 

Голосували: «З3» - 21, «проти» - 3, «утримались» - 2, «не голосували» - 2. 
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З.СЛУХАЛИ: 

Інформацію народного депутата України Табачніка ЯЛ. про внесений 

ним проект Закону Україии про внесення змін до Закону України 

«Про Державний бюджет України на 20 І 3 рік» щодо фінансування 

Міжнародного дитячого фестивалю «Змінимо світ на краще» (реєстр. N2 3629 
від 18.11.2013). 

Відмітили: 

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, внесення 

запропонованих змін забезпечить проведення у повному обсязі розрахунків з 

оплати послуг, наданих під час проведення в Міжнародному дитячому центрі 

«Артек» Міжнародного дитячого фестивалю «Змінимо світ на краще», в якому 

взяли участь 448 дітей представників країн - членів ОБСЄ (загальна вартість 

послуг становить 1675 тис. гривень, а Міністерством соціальної політики на 
такий захід виділено лише 675,5 тис. гривень). 

Законопроектом передбачається шляхом перерозподілу видатків 

загального фонду державного бюджету у сумі 999,5 тис. гривень збільшити 
бюджетні призначення Міністерству соціальної політики України за 

бюджетною програмою 2501440 «Реалізація державної політики з питань сім'ї 
та дітей» за рахунок зменшення на таку ж суму бюджетних призначень 

Міністерству фінансів України (загальнодержавні видатки) за 

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

природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної 

плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення 

побутового сміття та рідких нечистот». 

Крім того, у зв'язку із зменшенням обсягу видатків за зазначеною 

субвенцією ПРОПОНУЄТЬСЯ внести зміни до додатка N!! 7 до Закону України 
«Про Державний бюджет У країни на 2013 рік» щодо відповідного зменшення 
обсягів субвенції в розрізі місцевих бюджетів. 

Отже, положення законопроекту передбачають перерозподіл видатків між 

окремими бюджетними програмами Міністерства соціальної політики та 

Міністерства фінансів України (загальнодсржавні видатки) без змІНИ 

загального обсягу видатків державного бюджету. 

Слід зазначити, що за звітними даними Державної казначейської служби 

за бюджетною програмою 3511150 фактичне виконання за 11 місяців поточного 
року склало 5,3 млрд гривень, при плані - 7,4 млрд гривень, або 71,6 відсотка 
бюджетних призначень, однак згідно з розписом державного бюджету 

відповідні асигнування заплановано в більших обсягах на останні місяці року, 

що пов'язано із необхідністю сплати послуг із споживання теплоенергії саме в 

ці місяці року. 

Інформація щодо виконання бюджетних програм, за якими у 

законопроекті запропоновано зміни обсягів бюджетних призначень, приведена 

в таблиці, яка роздана народним депутатам України - членам Комітету. 

Разом з тим, необхідно звернути увагу, що розпорядженнями Кабінету 

Міністрів України від 21.11.2013 р. К2 933, K~ 934 та від 11.] 2.20 13 р. N2974 
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обсяг видатків за бюджетною програмою 35]]] 50 вже зменшено на 

80 млн гривень, 459,1 млн гривень та 374,9 млн гривень відповідно, тобт;) 

загалом на 9]4 млн гривень, та спрямовано на додаткову дотацію з державного 
бюджету місцевим бюджетам на вирівнювання фінансової забе'3[Ісченості 

місцевих бюджетів на оплату праці працівників бюджетних установ, які 

утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, а також на збільшення 

інших субвенцій на здійснення державних програм соціального захисту. 

Згідно із узагальнюючим висновком Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України (від 21.11.2013 М 16/3-1660/3629) 
за результатами розгляду в першому читанні законопроект може бути 

прийнятий за основу з урахуванням висловлених зауважень та відповідного 

висновку Уряду. Водночас, звернуто увагу, що відповідно до частини першої 

статті 160 Регламенту Верховної Ради України зміни до закону про Державний 
бюджет України протягом бюджетного періоду можуть бути внесені за 

поданням суб'єктів права законодавчої ініціативи з додержанням вимог цього 

Регламенту та Бюджетного кодексу України, який визначає вичерпний перелік 

випадків та порядок внесення змін до закону про Державний бюджет України. 

Крім того, відмічено, що у документах до законопроекту відсутня інформація 

щодо можливого обсягу економії за вищезазначеною субвенцією, що дозволило 

б оцінити реальну спроможність забезпечення покриття зазначених видатків 

саме за рахунок цього джерела та уникнути додаткових ризиків для бюджету, 

зважаючи на закінчення бюджетного року. 

Міністерство фінансів України зазначає, що реалізація законопроекту не 

потребує додаткових витрат з державного бюджету, оскільки здійснюється 

перерозподіл бюджетних призначень, та не заперечує проти розгляду цього 

законопроекту. 

Необхідно звернути увагу, що законопроект підготовлено з порушенням 

вимог нормотворчої техніки щодо внесення змін до закону про державний 

бюджет та містить технічні помилки і неточності, а саме: 

- назву законопроекту у його тексті та додатках викладено неоднаково, 

відтак ·й відповідно до суті законодавчої пропозиції потрібно викласти у такій 

редакції: «Про внесення змін до додатків N23 і N!! 7 до Закону України 
«Про Державний бюджет України на 2013 рік» щодо проведення Міжнародного 
дитячого фестивалю «Змінимо світ на краще»; 

- у додатку N~ 1 рядок «Всього» необхідно виключити (законодавча 

пропозиція не змінює загальних показників видатків державного бюджету, крім 

того, не враховує змін, внесених Законом України від 21.] 1.2013 р. N!! 710-VП 
«Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України 

на 2013 рік»). 
Враховуючи, що у Верховній Раді України знаходяться на розгляді 

законопроекти, які містять зміни до показників видатків державного бюджету, 

зокрема щодо загальнодержавних видатків Міністерства фінансів України, 

відтак у додатку N~ 1 до законопроекту потрібно уточнити підсумкові 

показники видатків державного бюджету за рядками 3510000 та 3511 ООО 
«Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки)>> відповідно до 
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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., Шуфрич H.l., 
Пресман о.с., а також народний депутат України - автор законопроекту 

Табачнік ял. та заступник Міністра фінансів України Рибак с.о. 

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 

проект закону (реєстр. NQ 3629) за наслідками розгляду у першому читанні 
прийняти за основу та в цілому як закон з урахуванням таких змін: 

- назву законопроекту викласти у такій редакції: «Про внесення змін до 

додатків N~ 3 і N27 дО Закону України «Про Державний бюджет України на 
2013 рік» щодо проведення Міжнародного дитячого фестивалю «Змінимо світ 
на краще»; 

- у додатку N~ І рядок «Всього» виключити; 

- уточнити підсумкові показники видатків державного бюджету за 

рядками 3510000 та 3511 ООО «Міністерство фінансів України (загальнодержавні 
видатки)>> з урахуванням законопроектів, розглянутих та прийнятих Верховною 

Радою України до розгляду зазначеного законопроекту. 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 

2013 рік» щодо фінансування Міжнародного дитячого фестивалю «Змінимо 
світ на краще» (реєстр. N2 3629), поданий народним депутатом України 

Табачніком ял., за результатами розгляду у перщому читанні прийняти за 

основу та в цілому як закон з урахуванням таких змін: 

- назву законопроекту викласти у такій редакції: «Про внесення змін до 

додатків N23 і N27 дО Закону України «Про Державний бюджет України 
на 20 І 3 рік» щодо проведення Міжнародного дитячого фестивалю «Змінимо 
світ на краще»; 

- у додатку N2 І рядок «Всього» виключити; 

- уточнити підсумкові показники видатків державного бюджету за 

рядками 3510000 та 3511 ООО «Міністерство фінансів України (загальнодержавні 
видатки)>> 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 до законопроекту необхідні редакційні та 

техніко-юридичні уточнення, пов'язані з ухваленим Комітетом рішенням щодо 
цього законопроекту. 

ГолосуваJIIІ: «З3» - одноголосно. 
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4. СЛУХАЛИ: 
Інформацію заступника Міністра фінансів України Рибака с.о. про 

проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про Державний 

бюджет України на 20lЗ рік» (реєстр. N~ 3766 від 17.12.20IЗ), поданий 

народним депутатом України Павловим К.Ю. 

Відмітили: 

Загалом законопроектом пропонується змінити окремі показники 

надходжень загального фонду державного бюджету, а саме: 

- зменшити показники доходів на 19,4 млрд грн, у тому числі за такими 
податками: 

податок на додану вартість - на 18,7 млрд грн (з них: з вироблених в 

Україні товарів (робіт, послуг) - на 9,2 млрд грн, з ввезених на територію 

України товарів - на 9,5 млрд грн); 
рентну плату за транзитне транспортування трубопроводами природного 

газу територією України - на 0,7 млрд грн; 
- збільшити показники державних запозичень на 19,4 млрд грн (з них: 

внутрішні запозичення - ІІа 14,8 млрд грн, зовнішні запозичення - на 

4,6 млрд грн) з відповідним збільшенням дефіциту державного бюджету та 

граничного обсягу державного боргу на кінець 20 ІЗ року. 
Для реалізації такої законодавчої ініціативи у законопроекті передбачені 

зміни до статей І і 5 та додатків N~N~ 1 і 2 до Закону України «Про Державний 
бюджет України на 20 ІЗ рік». 

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту основною причиною 

розроблення такого законопроекту є збереження тенденції щодо нестабільного 

розвитку світової економіки, що негативно вплинуло на розвиток економіки 

України у поточному році та відповідно на наповнення дохідної частини 

державного бюджету. Тому, для належного виконання видаткової частини 

державного бюджету до кінця 20lЗ року виникла необхідність уточнення 

планових надходжень загального фонду державного бюджету. 

За оперативними даними Державної служби статистики реальний ВВП у 

20 ІЗ році продовжує скорочуватися (у І кварталі скоротився на 1,1 %, У ІІ та 

ІІІ кварталах - на І,З % до відповідного періоду минулого року), обсяг 

промислової продукції за січень-листопад П.р. зменшився на 5 % до 

відповідного періоду 2012 року, індекс споживчих цін становив 100 % У січні
листопаді П.р. до грудня 2012 року, експорт товарів та послуг (за даними 
зовнішньоторговельного балансу) за січень-вересень П.р. зменшився на 8,8 % 
до відповідного періоду 2012 року і імпорт товарів та послуг - відповідно 

зменшився на 8,6 %. 
Такі фактори суттєво вплинули на сплату податку на додану вартість до 

державного бюджету. Надходження ПДВ з ввезених на територію України 

товарів за 11 місяців П.р. зменшилися на З,9 млрд грн (або на 4,2 %) порівняно з 
відповідним періодом 2012 року, при цьому затверджений показник цього 

податку на 201З рік перевищує фактичні надходження податку за 2012 рік на 
1I %. Надходження ПДВ з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) за 

II місяців П.р. зросли на 4,З % порівняно з відповідним періодом 2012 року, 
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в той же час як у державному бюджеті закладено зростання на 21 %. Крім того, 
як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, при прогнозуванні 

такого податку на 2013 рік було враховано надходження ПДВ від скасування 
нульової ставки оподаткування цим податком операцій з постачання 

природного газу на митній території України НАК «Нафтогаз України» 

(14,2 млрд грн), проте за підсумками січня-листопада П.р. Компанією сплачено 
лише 6,7 млрд грн. 

Також через зменшення обсягів транзиту природного газу територією 

України надходження відповідної рентної плати прогнозуються менше 

планового показника, врахованого у державному бюджеті Іяк зазначено у 

пояснювальній записці до законопроекту, за даними НАК «Нафтогаз України» 

очікується обсяг транзиту природного газу на рівні 80 млрд куб. м, при цьому 
обсяг за контрактом складає 11 О млрд куб. мІ. 

Згідно із звітом Державної казначейської служби про виконання 

державного бюджету за січень-листопад 2013 року надходження до загального 
фонду від ПДВ з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) становили 

77 млрд грн або 78,2 % річного плану, ПДВ з ввезених на територію України 
товарів - 89,2 млрд грн або 79 %, рентної плати за транзитне транспортування 
трубопроводами природного газу територією України - 0,8 млрд грн або 

34,8 %. При цьому державні запозичення до загального фонду державного 
бюджету залучені в обсязі 117,3 млрд грн, що становить 90,6 % річного плану. 
Довідка щодо виконання окремих показників надходжень загального фонду 

державного бюджету у 2012 і 2013 роках, щодо яких запропоновані зміни у 
даному законопроекті, надана народним депутатам України - членам Комітету. 

Слід звернути увагу, що на розгляді Верховної Ради України знаходяться 

окремі законопроекти про внесення змін до Закону України «Про Державний 

бюджет України на 2013 рік», згідно з якими пропонується внести зміни до 
показників доходів і фінансування державного бюджету. Тому, у разі 

прийняття таких законопроектів до розгляду і прийняття даного законопроекту, 

необхідно уточнити показники державного бюджету та державного боргу у 

законопроекті та додатках до нього. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

у своєму висновку до законопроекту (лист від 18.12.20/3 ом 16/3-1774/3766) 
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 висновку до законопроекту 

(лист від 17.12.20/3 ом 31-12130-03-2/36538) зазначає, що пропонує 

законопроект до розгляду та прийняття. 

Голова Комітету з питань бюджету Гєллєр Є.Б. вніс пропозицію 

підтримати проект ухвали, викладений у розданих народним депутатам -
членам Комітету матеріалах, а саме: рекомендувати Верховній Раді проект 

закону (реєстр. NQ 3766) за наслідками розгляду у першому читанні прийняти за 
основу та в цілому як закон з урахуванням необхідності уточнення показників 

державного бюджету і державного боргу у законопроекті та додатках до нього 

відповідно до чинної редакції Закону України «Про Державний бюджет 
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України на 2013 рію> (з урахуванням законопроектів, розглянутих та прийнятих 
Верховною Радою України до розгляду зазначеного законопроекту). 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 

2013 рік» (реєстр. NQ 3766), поданий народним депутатом України 

Павловим К.Ю., за наслідками розгляду у першому читанні прийняти за основу 

та в цілому як закон з урахуванням необхідності уточнення показників 

державного бюджету і державного боргу у законопроекті та додатках до нього 

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). 

У разі прийняття даного законопроекту Комітету з питань бюджету разом 

з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України при 

оформленні закону належить внести до законопроекту необхідні редакційні та 

техніко-юридичні уточнення, пов'язані з ухваленим Комітетом рішенням щодо 

цього законопроекту. 

Голосували: «за» - 24, «проти» - О, «утримались» - 2, «не голосували» - 2. 

5. СЛУХАЛИ: 
Інформацію заступника Міністра фінансів України Рибака с.о. про 

проект Закону України про внесення змін до додатка N23 дО Закону України 
«Про Державний бюджет України на 2013 рік» (реєстр. N'! 3744 від 06.12.2013), 
поданий Кабінетом Міністрів України. 

Відмітили: 

Законопроектом пропонується внести зміни до додатка N!! 3 до Закону 
України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» щодо зменшення 

бюджетних призначень, передбачених у 2013 році Міністерству оборони 

України у загальному фонді державного бюджету за програмою 2101150 
«Розвиток озброєння та військової техніки Збройних Сил України» у сумі 

І І І 900 тис. гривень, та передбачення відповідних бюджетних призначень 

(видатки розвитку) Державному агентству України з управління державними 

корпоративними правами та майном за новою бюджетною програмою 2601520 
«Поповнення статутного капіталу державного підприємства «Антонов». 

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроекту, поповнення 

статутного капіталу державного підприємства «Антонов» дозволить 

продовжити роботи з виробництва літака АН-70 за державним оборонним 

замовленням за державним контрактом з Міністерством оборони України. 

Законопроект не впливає на загальні показники видатків державного 

бюджету, оскільки ЗДlИснюється лише перерозподіл видатків між 

Міністерством оборони України та Державним агентством України з 

управління державними корпоративними правами та майном. 

Довідково: за підсумками січня-жовтня поточного року за даними 

звітності Казначейства за програмою 21 О 1150 за загальним фондом державного 
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бюджету проведено видатки у сумі 381,8 млн гривень, що становить 63,2 % 
плану на звітний період (план на рік складає 913,6 млн гривень). 

Слід звернути увагу, що законопроект містить деякі неточності, виходячи 

з вимог нормотворчої техніки щодо оформлення законопроектів щодо внесення 

змін до закону про державний бюджет, і потребує внесення редакційних та 

техніко-юридичних уточнень відповідно до бюджетної методології, а саме: 

- назву законопроекту у його тексті та додатку до нього викладено не 

однаково, у зв'язку з чим, необхідно у додатку до законопроекту назву 

законопроекту викласти відповідно до назви, викладеної у тексТІ 

законопроекту; 

- у додатку до законопроекту у рядку «Всього» загальні показники 

видатків державного бюджету визначені без урахування змін, внесених 

Законом У країни від 21.11.2013 N2 710-УІІ «Про внесення змін до Закону 

України «Про Держаний бюджет України на 2013 рік», який вже набув 

чинності. Разом з тим, законодавча пропозиція не змінює загальних показників 

видатків державного бюджету, а відтак у додатку до законопроекту рядок 

«Всього» необхідно виключити. 

Міністерством фінансів України пропонується законопроект до розгляду 

та прийняття. 

Згідно із узагальнюючим висновком Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України (лист від 18.12.20]З 

М 16/3-1776/3744) за результатами розгляду в першому читанні законопроект 
може бути прийнятий за основу з урахуванням висловлених зауважень. 

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

вніс пропозицію підтримати проект ухвали, викладений у розданих народним 

депутатам - членам Комітету матеріалах, а саме: рекомендувати Верховній Раді 

проект закону (реєстр. N2 3744) за наслідками розгляду у першому читанні 
прийняти за основу та в цілому як закон з урахуванням таких пропозицій: 

виключити рядок «ВсьогО» у додатку до законопроекту та привести назву 

законопроекту у ньому відповідно до редакції, зазначеної у тексті 

законопроекту. 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до додатка N23 дО Закону України «Про Державний бюджет 
України на 2013 рік» (реєстр. N2 3744), поданий Кабінетом Міністрів України, 
за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу та в цілому як 

закон з урахуванням таких пропозицій: виключити рядок «Всього» у додатку до 

законопроекту та привести назву законопроекту у ньому відповідно до редакції, 

зазначеної у тексті законопроекту. 

У разі IlРИЙНЯТТЯ даного законопроекту Комітету з питань бюджету разом 

з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України при 

оформленні закону належить внести до тексту і додатку до нього необхідні 

редакційні та техніко-юридичні уточнення, пов'язані з ухваленим Комітетом 
рішенням щодо цього законопроекту. 

Голосували: «зю) - 27, «проти» - о, «утримались» - 1. 
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6. СЛУХАЛИ: 
Інформацію народного депутата України Лук'янова в.в. про поданий ним 

проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про Державний 

бюджет України на 201З рік» (щодо погашення кредиторської заборгованості) 

(реєстр. N2 З 772 від 17.12.20 ІЗ). 

Відмітили: 

Згідно із пояснювальною запискою даний законопроект спрямований на 

вирішення нагальних соціально-економічних питань регіонів України. Зокрема, 

даним законопроектом передбачається погашення кредиторської 

заборгованості: 
минулих років по створенню оптових ринків сільськогосподарської 

продукції; 

за поставлене гірничошахтне обладнання; 

головних розпорядників бюджетних коштів за бюджетними IІрограмами, 

за якими Кабінетом Міністрів України у 2012 році було розподілено державні 
капітальні видатки; 

перед підрядними організаціями за виконані роботи за рахунок коштів 

субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально

економічного розвитку окремих територій. 

Так, законопроектом шляхом внесення змін до додатків до Закону 

України «Про Державний бюджет України на 201З рік» N22, N2 З та N27 
передбачено збільшити загалом на 1 792 121,6 тис. гривень видатки загального 
фонду державного бюджету, зокрема, для: 

Міністерства енергетики та вугільної промисловості за новою 

бюджетною програмою 11 О 1480 «Погашення фактичної бюджетної 

заборгованості розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, що виникла 

станом на 1 січня 201З року за бюджетними програмами «Державна підтримка 
будівництва вугле- та торфодобувних підприємств, технічне переоснащення 

зазначених підприємств, у тому числі через механізм здешевлення та 

погашення кредитів, а також виконання програми реновації гірничошахтного 

обладнання» та «Заходи з охорони праці та підвищення техніки безпеки на 

вугледобувних підприємствах, а саме оснашення новітніми приладами 

контролю за параметрами шахтної атмосфери, засобами контролю параметрів 

дегазації, засобами індивідуального захисту (ізолювальними та учбовими 

саморятівниками у комплекті з регенеративними патронами, головними 

акумуляторними світильниками)>> у обсязі 1 З64 904 тис. гривень; 
Міністерства освіти і науки України за новою бюджетною 

програмою 220181 О «Погашення кредиторської заборгованості Міністерства 

освіти і науки України з державних капітальних видатків, що розподілялися у 

2012 році Кабінетом Міністрів України» у обсязі 805,7 тис. гривень; 
Міністерства еКОЛОГI1 та природних ресурсів України за новою 

бюджетною програмою 240181 О «Погашення кредиторської заборгованості 

Міністерства екології та природних ресурсів України з державних капітальних 

видатків, що розподілялися у 2012 році Кабінетом Міністрів України}) у обсязі 
1 71 О тис. гривень; 
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Міністерства аграрної політики та продовольства Укра·іни за новою 

бюджетною нрограмою 2801520 «Фінансова підтримка створення оптових 

ринків сільськогосподарської продукції» у обсязі 84 951,1 тис. гривень; 
Міністерства доходів і зборів України за новою бюджетною 

програмою 3301830 «Погашення кредиторської заборгованості Міністерства 

доходів та зборів України з державних капітальних видатків, що розподілялися 

у 2012 році Кабінетом Міністрів України» у обсязі 16049,9 тис. гривень; 
Міністерства фінансів України (загальнодержавні витрати) за бюджетною 

програмою 351121 О «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», 

збільшивши обсяг на 156 862,6 тис. гривень; 
Міністерства юстиції України за новою бюджетною програмою 3601830 

«Погашення кредиторської заборгованості Міністерства ЮСТИЦlІ з державних 

каllітальних видатків, що розподілялися у 2012 році Кабінетом Міністрів 

України» у обсязі 2 740,1 тис. гривень; 
Ради Міністрів Автономної Республіки Крим та окремих обласних 

державних адміністрацій загалом у обсязі 164 098,2 тис. гривень для погашення 
кредиторської заборгованості з державних капітальних видатків, що 

розподілялись у 2012 році Кабінетом Міністрів України. 
Такі видатки пропонується здійснити шляхом здійснення додаткових 

державних внутрішніх запозичень на відповідну суму. 

Згідно із звітом Державної казначейської служби про виконання 

державного бюджету за січень-листопад 2013 року державні запозичення до 
загального фонду державного бюджету залучені в обсязі 117,3 млрд грн, що 
становить 90,6 % затвердженого річного плану. При цьому, внутрішні 

запозичення здійснені в обсязі 93,3 млрд грн, що становить 100,5 % 
затвердженого річного плану. 

Поряд з цим, законопроект передбачає доповнення Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2013 рік» новою 23 статтею, відповідно до 
якої встановлюється, що додатковий обсяг субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій спрямовується на погашення кредиторської 

заборгованості за видатками, що утворилася на 1 січня 2013 року та непогашена 
на час прийняття цього Закону. 

При цьому у новій редакції додатку N27 додатково встановлюються 
бюджетні призначення місцевим бюджетам, які отримували бюджетні 

асигнування за аналогічною субвенцією згідно із Законом України 

«Про Державний бюджет України на 2012 рік». 
Слід звернути увагу, що відповідно до бюджетної методології облік 

казначейської заборгованості за видатками здійснюється за бюджетними 

програмами, за якими були взяті відповідні бюджетні зобов'язання в межах 

встановлених бюджетних асигнувань, але не проведені видатки. 

У законопроекті, натомість, пропонується визначити окремо бюджетні 

програми по певних головних розпорядниках коштів державного бюджету 

щодо погашення кредиторської заборгованості за видатками, що утворилася на 

1 січня 2013 року та непогашена на час прийняття цього Закону. Відтак, 
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врегулювання порушеного питання потребуватиме визначення механізму 

проведення відповідних видатків. 

Крім того, слід зазначити, що текст законопроекту та додатки до нього 

містить ряд неточностей і помилок та потребують внесення редакційних і 

техніко-юридичних уточнень відповідно до вимог нормопроектувалыІїЇ 

техніки стосовно оформлення законопроектів щодо внесення змін до закону 

про державний бюджет та з урахуванням бюджетної термінології. Так, зокрема: 

- у додатку И'! 1 до законопроекту допущено помилки у показниках 
фінансування державного бюджету за кодами 400000, 401000 і 4011 ОО у графах 
«Всього» і «загальний фонд» (оскільки відповідно до порівняльної таблиці 

неправильно вказані базові затверджені показники). Крім того, такі показники 

потребуватимуть подальшого уточнення у разі прийняття законопроекту за 

реєстр. И~ 3766 (передбачені зміни до показників фінансування державного 

бюджету) до розгляду даного законопроекту; 

- у зв'язку із запропонованим у законопроекті збільшенням державних 

запозичень необхідно на відповідну суму збільшити граничний обсяг 

державного боргу, визначений статтею 5 Закону України «Про Державний 
бюджет України на 2013 рік» шляхом внесення відповідних змін; 

- у додатку И~ 2 до законопроекту у рядку за кодом 11 О 1480 не 

відображена назва бюджетної програми, яку належить викласти, як ії викладено 

у порівняльній таблиці до додатка И~ 3 до Закону України «Про Державний 
бюджет України на 2013 рік». 

Також слід звернути увагу, що у Верховній Раді України зареєстровано 

ряд 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 тексті законопроекту (реєстр. И~ 377'2) і 

додатках до нього 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. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

у своєму висновку (від 18.12.2013 Ng 16/3-1778/3772) до законопроекту зауважує 
про відсутність належного фінансово-економічного обrрунтування та зазначає 

про доцільність отримання висновку Кабінету Міністрів України щодо цього 

законопроекту. 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати України - члени 

Комітету з питань бюджету Гєллєр Є.Б., Шуфрич Н.1., Ландик В.!., Деркач АЛ., 

Пресман О.С., а також заступник Міністра фінансів України Рибак с.о. 

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 

проект закону (реєстр. И2 3772) за наслідками розгляду у першому читанні 
прийняти за основу та в цілому як закон з урахуванням таких пропозицій: 
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- збільшити граничний обсяг державного боргу на відповідну еуму 

збільшення державних запозичень шляхом внесення змін до статті 5 Закону 
України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» з урахуванням 

законопроекту за реєстр. N!! 3766 У разі його прийняття до розгляду даного 
законопроекту; 

- уточнити у додатку N!! І до законопроекту показники за кодами 400000, 
401000 і 40 II ОО У графах «Всього» і «загальний фонд» відповідно до чинної 

редакції Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» 

з урахуванням законопроекту за реєстр. N!! 3766 У разі його прийняття до 

розгляду даного законопроекту; 

- уточнити у тексті законопроекту та у додатку N9. 2 до законопроекту 
загальні показники видатків державного бюджету (у тому числі по загальному 

фонду) та у додатку N!! 2 до законопроекту підсумкові показники по головних 
РОЗIlорядниках коштів відповідно до вимог нормопроектувальної техніки 

стосовно оформлення законопроектів щодо внесення змін до закону про 

державний бюджет та з урахуванням бюджетної термінології і найменування 

бюджетної програми за кодом 1101480 викласти у редакції, зазначеній у 

порівняльній таблиці до додатка N23 дО Закону України «Про Державний 

бюджет У країни на 2013 рік». 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 

2013 рік» (реєстр. N9. 3772), поданий народним депутатом України 

Лук'яновим В.В., за результатами розгляду у першому читанні прийняти за 

основу та в цілому як закон з урахуванням таких пропозицій: 

- збільшити граничний обсяг державного боргу на відповідну суму 

збільшення державних запозичень шляхом внесення змін до статті 5 Закону 
України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» з урахуванням 

законопроекту за реєстр. N!! 3766 У разі його прийняття до розгляду даного 
законопроекту; 

- УТОЧНИТИ У додатку N2 І до законопроекту показники за кодами 400000, 
40 І ООО і 4011 ОО у графах «Всього» і «Загальний фонд» відповідно до чинної 

редакції Закону У країни «Про Державний бюджет У країни на 20 ІЗ рік» 

з урахуванням законопроекту за реєстр. N!! З766 у разі його прийняття до 

розгляду даного законопроекту; 

- уточнити у тексті законопроекту та у додатку NQ 2 до законопроекту 
загальні показники видатків державного бюджету (у тому числі по загальному 

фонду) та у додатку N!! 2 до законопроекту підсумкові показники по головних 
розпорядниках коштів відповідно до вимог нормопроектувальної техніки 

стосовно оформлення законопроектів щодо внесення змін до закону про 

державний бюджет та з урахуванням бюджетної термінології і найменування 

бюджетної програми за кодом 11 О 1480 викласти у редакції, зазначеній у 

порівняльній таблиці до додатка N2 З до Закону України «Про Державний 
бюджет України на 201З рік». 
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Уразі прийнятгя даного законопроекту Комітету з питань бюджету разом 

з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України при 

оформленні закону належить внести до тексту і додатків до нього необхідні 

редакційні та техніко-юридичні уточнення, пов'язані з ухваленим Комітетом 

рішенням щодо цього законопроекту, а також відповідно до законопроектів, 

розглянутих та прийнятих Верховною Радою України до розгляду зазначеного 

законопроекту. 

Голосували: «зю> - 24, «проти» - О, «утримались» - 4. 

7. Різне. 

7.1. СЛУХАЛИ: 
Інформацію Голови Комітету з питань бюджету Гєллєра є.Б. 

про орієнтовний розклад засідань Комітету з питань бюджету на січень 

2014 року. 

Відмітили: 

Згідно із частиною третьою статгі 4З Закону України «Про комітети 

Верховної Ради України» розклад засідань комітету не менш як на 

двотижневий термін складається головою комітету з урахуванням календарного 

плану роботи Верховної Ради України, доручень Верховної Ради України, 

Голови Верховної Ради України, стану підготовки питань до розгляду і 

затверджується на засіданні комітету. 

Постановою Верховної Ради України від 02.07.2013 N!! 363-УІІ 
затверджено календарний план проведення третьої сесії Верховної Ради 

України сьомого скликання. 

З урахуванням цього календарного плану складено орієнтовний розклад 

засідань Комітету Верховної Ради України з питань бюджету на січень 

2014 року (в якому передбачено засідання Комітету на 15 січня 20 ІЗ року 
о 15-00). При цьому, до розкладу засідань можуть бути внесені зміни 

відповідно до доручень Верховної Ради України, Голови Верховної Ради 

України, Голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити орієнтовний розклад засідань Комітету Верховної Ради 

України з питань бюджету на січень 2014 року. 

7.2. СЛУХАЛИ: 
Інформацію Голови Комітету з питань бюджету Гєллєра Є.Б. 

про заміщення посади спеціаліста першої категорії секретаріату Комітету з 

питань бюджету. 

Відмітили: 

З метою заміщення посади спеціаліста першої категорії секретаріату 

Комітету Верховної Ради України з питань бюджету згідно з розпорядженням 

Керівника Апарату Верховної Ради України N2 9691 з 3 по 17 грудня поточного 
року пройшла стажування на цій посаді Івашко Тетяна Юріївна. 
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Івашко Тетяна Юріївна, громадянка України, 1977 року народження, 
освіта повна вища - у 1995 році закінчила Ірпінський економічний технікум за 
спеціальністю «бухгалтерський облік і аудит» з кваліфікацією «бухгалтер», у 

2006 році - Київський національний торговельно-економічний університет за 

спеціальністю «облік і аудит» з кваліфікацією «економіст». 

Трудову діяльність розпочала у 1995 році на посаді спеціаліста з 

призначення пенсій Малинського районного управління соціального захисту 

населення Житомирської області. На даний час є першим заступником 

начальника управління Пенсійного фонду України в Малинському районі 

Житомирської області, де працюючи з 2002 року, займала посади провідного 
спеціаліста, заступника начальника управління - начальника відділу. 

Вільно володіє українською мовою. Працює на персональному 

комп'ютері. Має одинадцятий ранг державного службовця. 

У період проходження стажування виявила відповідальне та сумлінне 

ставлення до виконання доручених завдань, дисциплінованість, пунктуальність. 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати для зарахування на посаду спеціаліста першої категорії 

секретаріату Комітету з питань бюджету за наслідками стажування Івашко 

Тетяну Юріївну. 

Голові Комітету з питань бюджету направити відповідне подання та витяг 

із протоколу цього засідання Керівнику Апарату Верховної Ради України. 

Голосували: «зю> - одноголосно. 

Голова Комітету Є.Б. Гсллср 

Секретар Комітету В.В. Шкварилюк 
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