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Список запрошених додається. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про розгляд законопроектів щодо ЇХ впливу на показники бюджету та 
відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини, згідно з 
Регламентом Верховної Ради України і Бюджетним кодексу України. 

(За списком) 



2. Про зняnя з розгляду Верховної Ради України законопроектів щодо 
внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 

2013 рік}) та деяких інших проектів з питань бюджету. 
3. Про план роботи Комітету з питань бюджету на період четвертої сесії 

Верховної Ради України сьомого скликання. 

4. Про проект Закону України про Державний бюджет України на 

2014 рік (реєстр. И~ 3000), поданий Кабінетом Міністрів України. 
5. Різне. 
- Інформація Голови Комітету з питань бюджету щодо погодження у 

Комітеті з питань бюджету шляхом оформлення листа-погодження передачі 

бюджетних призначень та перерозподілу видатків державного бюджету, 

передбачених головним розпорядникам коштів державного бюджету. 

- Про основні підсумки роботи Комітету з питань бюджету у період 

третьої сесії Верховної Ради України сьомого скликання. 

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 Бюджетним кодексом України. 

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

1.1.1. Проект Закону України про передачу об'єктів права державної та 
комунальної власності (щодо дошкільних навчальних закладів) (реєстр. И~ 3559 
від 06.11.2013, Кабінет Міністрів України). 

1.1.2. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про бібліотеки і бібліотечну справу» (щодо приватизації будівель) 

(реєстр. N!~ 3653 від 20.11.2013, народний депутат України Томенко М.В. та ін.). 

1.1.3. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про Національний банк України» (щодо передачі до золотовалютного резерву 
України пам'ятників Леніну) (реєстр. И~ 3690 від 25.11.2013, народний депутат 
України Слюз т.я.). 

1.1.4. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про здійснення державних закупівель» (щодо спрощення процедури закупівлі 

деяких товарів ДЛЯ закладів освіти) (реєстр. И~ 2055 (доопрац.) від 05.11.2013, 
народний депутат України Зубко Г.Г.). 

1.1.5. Проект Закону України про внесення доповнень до стаnі 1268 
Цивільного кодексу України щодо прийняnя спадщини (реєстр. И!! 3573 
від 07.11.2013, народний депутат України Вознюк Ю.Б.). 

1.1.6. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо підходів визначення підстав набутгя та припинення права 
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власності в Україні (реєстр. N2 3638 від 19.11.2013, народні депутати України 
Петренко П.Д., Пишний АГ.). 

1.1.7. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо врегулювання деяких питань державної реєстрації 

земельних ділянок та речових прав на нерухоме майно) (реєстр. N23554 
від 06.11.2013, народний депутат України Парасків О.Д.). 

1.1.8. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо узгодження термінології при визначенні поняття місця 

проживання) (реєстр. N2 3702 від 28.11.2013, народні депутати України 

Мірошниченко І.М., Мирний О.Б.). 

1.1.9. Проект Закону України про внесення змін до Митного кодексу 
України (щодо встановлення строків переробки деяких товарів) (реєстр. N2 3576 
від 07.11.2013, Кабінет Міністрів України). 

1.1.10. Проект Закону України про внесення змін до статті 19 Закону 
України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень» щодо особливостей державної реєстрації прав власності на об'єкти 

нерухомого майна закінчених будівництвом до 05.08. І 992року (реєстр. N2 2252 
(доопрац.) від 13.11.2013, народний депутат України Ничипоренко В.М.). 

1.1.11. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 
«Про гуманітарну допомогу» в частині звільнення товарів (робіт, послуг), 

визнаних гуманітарною допомогою від витрат на зберігання товарів та 

транспортних засобів на митних складах (реєстр. N2 3630 від 18.11.2013, 
народний депутат України Гайдош І.Ф.). 

1.1.12. Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо строків оскарження платниками податків податкового 

повідомлення-рішення та удосконалення деяких положень (реєстр. N2 3706 
від 29.11.2013, народний депутат України Княжицький м.л.). 

1.1.13. Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 
України (щодо оподаткування операцій під час переміщення товарів через 

митний кордон України в митному режимі переробки) (реєстр. N2 3621 
від 14.11.2013, народні депутати України Немілостівий В.О., Богуслаєв В.О.). 

1.1.14. Проект Закону України про внесення змін до статті 247 Кодексу 
України про аДМІНІстративні правопорушення стосовно обставин, що 

виключають провадження в справі про адміністративні правопорушення 

(реєстр. N2 3628 від 18.11.2013, народний депутат України 

Мірошниченко Ю.Р.). 

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

самоврядування (реєстр. N22343a (доопрац.) від 01.11.2013, народні депутати 
України Порошенко П.О., Заболотний Г.М., Домбровський ОГ). 

1.1.16. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо створення додаткових умов для реалізації конституційних 
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прав громадян шляхом . використання інформаційних комунікаційних 
технологlИ (реєстр. Х!! 3681 від 22.11.2013, народні депутати України 

Кужель О.В., Петренко п.д. та ін.). 

1.1.17. Проект Закону України про заборону державним службовцям та 
членам Їх сімей відкривати та мати рахунки (вклади), зберігати грошові кошти 

в іноземних банках, розміщених за межами території України, та мати цінні 

папери іноземних емітентів, та нерухоме майно за межами України 

(реєстр. Х!! 3556 від 06.11.2013, народний депутат України Ляшко О.В.). 

1.1.18. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 
«Про вибори народних депутатів України» (щодо запобігання зловживанню під 

час виборчого процесу) (реєстр. Х!! 3625 від 15.11.2013, народний депутат 

України Іоффе ю.я.). 

1.1.19. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо удосконалення захисту прав споживачів при придбанні 

товару неналежної якості (реєстр. Х!! 3705 від 29. І 1.2013, народний депутат 
України Князевич рл.). 

1.1.20. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 
«Про інвестиційну діяльність» (щодо державної підтримки) (реєстр. Х!! 3575 
від 07.11.2013, Кабінет Міністрів України). 

1.1.21. Проект Закону України про внесення змін до Земельного кодексу 
України щодо надання в оренду земельних ділянок під водними об'єктами 

(реєстр. Х!! 3643 від 19.11.2013, народний депутат України Дмитрук М.І.). 

1.1.22. Проект Закону України про внесення змін до Цивільного кодексу 
України (щодо захисту прав осіб, що орендують житло) (реєстр. Х!! 3754 
від 12.12.2013, народний депутат України Фельдман О.Б.). 

УХВАЛИЛИ: 

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

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

Голосували: «за» - одноголосно. 

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 змін до 

Податкового кодексу України (щодо пролонгації терміну звільнення від 
оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання деяких 

товарних категорій (реєстр. Х!! 3515-1 від 15.11.2013), поданий народним 
депутатом України Кінахом А.К. 
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Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом передбачається продовжити дію тимчасових норм 

підрозділу 2 розділу хх Податкового кодексу України в частині звільнення від 
оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання певних 

товарів. 

Зокрема, пропонується продовжити дію пільгового оподаткування: 

- зернових та технічних культур до 01.01.2016 р.; 
- відходів та брухту чорних і кольорових металів та деревини до 

01.01.2017 р.; 
- необроблених шкур, дубленої (чиненої) шкіри без подальшої обробки, 

сировини хутряної з 01.01.2014 р. до 31.12.2019 р., розширивши при цьому 
перелік товарних позицій кодами 4104, 4105, 4106 УКТ ЗЕД (шкури великої 
рогатої худоби; шкури овець, ягнят; шкури кіз, свиней, рептилій). 

Як зазначає Міністерство фінансів України, прийняття законопроекту 

матиме як позитивний (ліквідація схем ухилення від сплати податку), так і 

негативний (розширення переліку товарних позицш, на які буде 

розповсюджуватися пільгове оподаткування податком на додану вартість) 

вплив на дохідну частину державного бюджету. Однак, автором законопроекту 

не надано пропозицій змін до законодавчих актів України щодо скорочення 

витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету для 

досягнення збалансованості бюджету. Це не відповідає вимогам частини 

першої статті 27 Бюджетного кодексу України та частини третьої статті 91 
Регламенту Верховної Ради У країни. 

Крім того, передбачена законопроектом дата набрання чинності 

відповідного закону (з моменту його опублікування) не відповідає вимогам 

частини третьої статті 27 Бюджетного кодексу України щодо терміну набрання 
чинності законів, які мають вплив на показники бюджету, а також вимогам 

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

Водночас належить зауважити, що згідно з пояснювальною запискою до 

законопроекту, дія відповідної норми у 2012 році дозволила зберегти 

чисельність працівників у виробництві шкіри та взуття на рівні близько 

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

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

забезпечення потреб внутрішнього ринку, зберегти наявні та створити 

додаткові робочі місця на підприємствах взуттєвої, шкіряної, 

шкіргалантерейної галузей, збільшити надходження до бюджету та зменшить 

втрати бюджету щодо відшкодування податку на додану вартість при експорті 

шкіряного напівфабрикату. . 
Як зазначає Мінфін, за даними «Статистичний бюлетень. Виробництво 

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

подальшої обробки за січень-вересень 2012 р. порівняно з відповідним 
періодом попереднього року (періодом, коли не діяла відповідна норма 
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Кодексу) знизилось на 44,7 відсотка та становило 7313 тон, незважаючи на дію 
у 2012 році податкової пільги зі сплати податку на додану вартість (за даними 
Міністерства доходів і зборів України втрати бюджету за 2012 рік внаслідок 
застосування зазначеної пільги склали 36,4 млн гривень). Лише у 2013 році 

зафіксований спад виробництва промисловості вдалось виправити, збільшивши 

темпи зростання до рівня 2011 року (у січні-вересні 2013 р. виробництво 

сягнуло 10966 тон.). На думку Мінфіну, держава створила необхідні умови для 
позитивних тенденцій розвитку галузі, проте досягти її росту лише наданням 

податкових пільг неможливо, оскільки у процесі ринкових відносин на ті 

розвиток впливають економічні, соціальні та інші чинники. 

Загалом Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку 

зазначає, що підтримує законодавчу ініціативу, проте не погоджується з 

пропозицією розширити перелік товарів, на які буде поширюватися дія 

пільгового оподаткування податком на додану вартість, оскільки це призведе до 

недонадходжень з цього податку до державного бюджету, при цьому можна не 

досягнути росту виробництва, а відтак не підтримує законопроект. 

Належить також звернути увагу, що порушені у законопроекті питання 

певним чином вже врегульовані прийнятим Законом України від 19.12.2013 р. 
N!! 713- УІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставок 

окремих податків» (законопроект за реєстр. N!! 3757 від 19.12.2013). 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 
України (щодо пролонгації терміну звільнення від оподаткування податком на 

додану вартість операцій з постачання деяких товарних категорlИ 

(реєстр. N!! 3515-1 від 15.11.2013), поданий народним депутатом України 

Кінахом А.К., матиме вплив на показники бюджету (призведе до зменшення 

доходів державного бюджету від податку на додану вартість). 
У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 

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

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

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

1.2.2. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України «Про встановлення ставок 

вивізного (експортного) мита на ріпак» (реєстр. N!! 3658 від 21.11.2013), 
поданий народним депутатом України Немілостивим в.о. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується з 1 липня 2014 р. терміном на сім років 
встановити вивізне (експортне) мито на насіння ріпаку (код УКТ ЗЕД 1207 99 
97 ОО) в розмірі 15 % митної вартості, але не менше як ЗО євро за одиницю 
товару. 
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За розрахунками автора законопроекту додаткові надходження до 

бюджету внаслідок реалізації запропонованих положень становитимуть понад 

300 млн гривень. Однак, на думку Міністерства фінансів України, за умови 
збереження обсягів експорту ріпаку на рівні 2012 року (1,3 млн тонн на суму 
790,5 млн дол. ClllA) та встановлення ставки вивізного мита в розмірі 15 % до 
митної вартості товару додаткові надходження до бюджету ставитимуть 

близько 1 млрд. гривень. 
Слід зазначити, що відповідно до Закону України від 10.09.1999 N~ 1033 

«Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів олійних 

культур» по коду товару УКТ ЗЕД 12079997 ОО «Насіння рижію» встановлена 
ставка вивізного мита в розмірі 16 % митної вартості товару, яка починаючи з 
1 січня 2007р. щороку зменшується на 1 відсотковий пункт і у 2013 році 
становить 1 О %. 

Крім того, У Митному тарифі України, встановленому Законом України 

від 19.09.2013 N~ 584-УІІ «Про Митний тариф України», який набрав чинності 
з 01.01.2014, код УКТЗЕД 12079997 ОО «Насіння ріпаку» відсутній, а насіння 
ріпаку класифікується за кодом 1205 «Насіння свиріпи або ріпаку, подрібнене 
або не подрібнене». На зазначене також звертають увагу у своїх експертних 

висновках до законопроекту Міністерство фінансів України та Головне 

науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України. 

Міністерство фінансів України зазначає, що законопроект підтримується 
за умови відповідного доопрацювання. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про встановлення ставок вивізного 

(експортного) мита на ріпак» (реєстр. N~ 3658 від 21.11.2013), поданий 

народним депутатом України Немілостивим В.О., матиме вплив на показники 

бюджету (призведе до збільшення доходів державного бюджету від вивізного 

мита). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

1.2.3. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення зміни до статті 5 

Закону України «Про судовий збір» (реєстр. N!! 3645 від 20.11.2013), поданий 
Кабінетом Міністрів України. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується звільнити від сплати судового збору 

територіальні органи Державного агентства рибного господарства України у 

справах, пов'язаних з питаннями, що стосуються повноважень цих органів. 

Слід зазначити, що згідно з пунктом 5 частини третьої статті 29 
Бюджетного кодексу України судовий збір зараховується до спеціального 
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фонду державного бюджету і відповідно до пункту 5 частини третьої статті зо 
цього Кодексу спрямовується на забезпечення здійснення правосуддя, 

зміцнення матеріально-технічної бази судів, включаючи створення та 

забезпечення функціонування Єдиної судової інформаційної системи, веб

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

фіксування судового процесу, придбання та обслуговування комп'ютерної і 

копіювально-розмножувальної техніки, впровадження електронного цифрового 
підпису. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку вважає 

прийняття законопроекту доцільним та зазначає, що його реалізація сприятиме 

більш ефективному розподілу та використанню бюджетних коштів. Вартісна 

величина впливу законопроекту залежатиме від кількості та ціни позовів 

органів рибохорони у справах, пов'язаних з питаннями, що стосуються 

повноважень цих органів. За інформацією Державного агентства рибного 

господарства України щорічно для сплати судового збору зазначеним органам 

необхідні кошти у сумі близько 8 млн гривень. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення зміни до статті 5 Закону України 
«Про судовий збір» (реєстр. NQ 3645 від 20.11.2013), поданий Кабінетом 

Міністрів України, матиме вплив на показники бюджету (призведе до 

зменшення доходів спеціального фонду державного бюджету від судового 

збору, а відтак потребуватиме додаткових видатків загального фонду 

державного бюджету на функціонування органів судової влади). 

У разі 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 

податкової та митної політики. 

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

України «Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через 
державний кордон України» (щодо пільг в сплаті єдиного збору з інвестицій 
українських трудових мігрантів) (реєстр. N2 3612 від 13.11.2013), поданий 

народними депутатами України Кириленком П.В., Михальчишиним Ю.А., 

Черняковим В.В. 

Відмітили: 

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

Законопроектом пропонується звільнити від сплати відповідного збору 
українських трудових мігрантів у випадку ввезення ними на територію України 

транспортні засоби та вантажі з метою інвестування. 
Слід зазначити, що норми законопроекту, в разі їх реалізації, призведуть 

до зменшення надходжень єдиного збору, який справляється у пунктах 
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пропуску через державний кордон України до державного бюджету. Однак, 

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

надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету. Це не 

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

Крім того, передбачена законопроектом дата набрання чинності 
відповідного закону (з дня його опублікування) не відповідає вимогам частини 

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

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що реалізація положень законопроекту може призвести до зменшення 

надходжень відповідного збору до бюджету, висловлює зауваження до проекту 

закону (зокрема, що запропоновані норми є дискримінаційними щодо 

інвесторів, які не є трудовими мігрантами) та не підтримує його прийняття. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

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

кордон України» (щодо пільг в сплаті єдиного збору з інвестицій українських 

трудових мігрантів) (реєстр. N!! 3612 від 13.11.2013), поданий народними 

депутатами України Кириленком П.В., Михальчишиним Ю.А., 

Черняковим В.В., матиме вплив на показники бюджету (може призвести до 

зменшення доходів державного бюджету від єдиного збору, який справляється 

у пунктах пропуску через державний кордон України). 

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

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

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

1.2.5.,1.2.6. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про альтернативні проекти законів України про внесення 

змін до Закону України «Про вивізне (експортне) мито на живу худобу та 

шкіряну сировину» за реєстр. N!! 3654 від 20.11.2013, поданий народними 
депутатами України Лабазюком сл., Єремеєвим І.М., Мартиняком с.В. та 

іншими, і за реєстр. N!! 3654-1 від 29.11.2013, поданий Кабінетом Міністрів 
України. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроектів є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Насамперед слід зазначити, що зазначені законопроекти є однаковими за 

змістом. Цими законопроектами пропонується зменшити ставки вивізного мита 

на свійські види живої великої рогатої худоби та вівці до 5 відсотків. 
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У 2014 році ставка ввізного мита на зазначену категорію товарів діє у розмірі 
20 відсотків. 

Незважаючи на те, що законопроекти мають негативний вплив на 

показники доходів державного бюджету, його авторами не надано пропозицій 

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

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

України. 

Слід зауважити, що положення законопроектів щодо звільнення від 

оподаткування окремих суб'єктів господарювання суперечить принципу 

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

Крім того, передбачена законопроектом за реєстр. N!! 3654 від 20.11.2013 
дата набрання чинності відповідного закону (з 1 січня 2014 року) не відповідає 
вимогам частини третьої статті 27 Бюджетного кодексу України щодо терміну 
набрання чинності законів України, які мають вплив на показники бюджету, а 

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

Як зазначає Міністерство фінансів України, запропоноване зменшення 

ставок вивізного мита на живу худобу, які були встановлені законом з метою 

забезпечення захисту внутрішнього споживчого ринку, інтересів вітчизняного 

товаровиробника, не сприятиме, зокрема, виконанню Плану заходів щодо 

створення умов для реалізації Державної програми розвитку внутрішнього 

виробництва (постанова Кабінету Міністрів України від 12.09.2011 NQ 1130) 
щодо сприяння розвитку агропромислового комплексу, у тому числі 

тваринництва (стимулювання збільшення чисельності поголів'я та 

продуктивності великої рогатої худоби, овець) для задоволення внутрішніх 
потреб країни у харчових продуктах власного виробництва. Крім того, за 

даними електронних копій митних декларацій у 2012 році експортовано живої 
худоби зазначених у законопроекті видів на суму 90 тис. дол. США. 

Належить зауважити, що відповідно до абзацу другого частини другої 

Закону України «Про вивізне (експортне) мито на живу худобу та шкіряну 

сировину» починаючи з 1 січня року, що настає після вступу України до 
Світової організації торгівлі, ставка вивізного (експортного) мита на живу 

худобу щороку зменшується на 5 відсоткових пунктів до значення 10 відсотків. 
Загалом Міністерство фінансів України у своїх експертних висновках до 

законопроектів зазначає, що їх положення призведуть до зменшення доходів 

державного бюджету, а тому не підтримує їх прийняття. Оцінити обсяги 

умовних недонадходжень до державного бюджету вивізного мита неможливо, 

оскільки розробниками не надано інформації щодо прогнозних обсягів 

експорту по видах живої худоби, на які пропонується зменшити ставки 

вивізного мита, а також країни експорту. 
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УХВАЛИЛИ: 
І. Альтернативні проекти законів України про внесення змін до Закону 

України «Про вивізне (експортне) мито на живу худобу та шкіряну сировину» 

за реєстр. N!! 3654 від 20.11.2013, поданий народними депутатами України 

Лабазюком сл., Єремеєвим І.М., Мартиняком с.В. та іншими, і за 

реєстр. N!! 3654-1 від 29.11.2013, поданий Кабінетом Міністрів України, 

матимуть вплив на показники бюджету (призведуть до зменшення доходів 
державного бюджету від вивізного мита). 

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. Ці рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

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

Податкового кодексу України (щодо пільг в оподаткуванні інвестицій 

українських трудових мігрантів) (peecTp.N!!3611 від 13.11.2013), поданий 

народними депутатами України Кириленком П.В., Михальчишиним Ю.А., 

Черняковим В.В. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом передбачається доповнити статтю 14 Податкового 

кодексу України новим підпунктом 14.1.269, яким визначається термін 

«український трудовий мігрант». Поряд з цим, пропонується, що для 

визначення об'єкту оподаткування податком на прибуток підприємств не 

враховуються доходи у вигляді суми кощтів або вартість майна, що надходять 

платнику податку у вигляді інвестицій від українського трудового мігранта, в 

тому числі грошові або майнові внески згідно з договорами про спільну 

діяльність на території України без створення юридичної особи, якщо такі 

кошти або майно отримані платником податку і зараховані ним на баланс під 

час роботи українського трудового мігранта за кордоном та/або впродовж 

шести місяців з моменту його повернення в Україну. 

Законопроектом також пропонується запровадити звільнення від 

оподаткування податком на додану вартість операцій з ввезення на митну 

територію України українським трудовим мігрантом товарів для здійснення 

інвестицій і зараховані на баланс платника податку під час роботи українського 

трудового мігранта за кордоном та/або впродовж шести місяців з моменту його 

повернення в Україну. 

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

до зменщення надходжень до державного та місцевих бюджетів. Однак, 
авторами законопроекту не надано пропозицій змін до законодавчих актів 

У країни щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових 
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надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету. Це не 
відповідає вимогам частини першої статті 27 Бюджетного кодексу України та 
частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради України. 

Крім того, передбачена законопроектом дата набрання чинності 
відповідного закону (з дня його опублікування) не відповідає вимогам частини 
третьої статті 27 Бюджетного кодексу України щодо терміну набрання чинності 
законів України, які мають вплив на показники бюджету, та підпункту 4.1.9 
пункту 4.1 статті 4 Податкового кодексу України щодо стабільності 

податкового законодавства. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що прийняття законопроекту призведе до втрат доходів бюджету, висловлює 

зауваження до проекту закону та зауважує, що існує необхідність 

стимулювання надходжень на територію України саме грошових ресурсів з 
метою їх спрямування на розвиток інвестиційної діяльності в різних галузях 

економіки України та підтримки вітчизняного товаровиробника, а відтак не 

підтримує законопроект. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону У країни про внесення змін до Податкового кодексу 
України (щодо пільг в оподаткуванні інвестицій українських трудових 

мігрантів) (реєстр.N!!3611 від 13.11.2013), поданий народними депутатами 
України Кириленком П.В., Михальчишиним Ю.А., Черняковим В.В., матиме 

вплив на показники бюджету (може призвести до. зменшення доходів 

державного та місцевих бюджетів від надходжень податку на додану вартість 

та податку на прибуток підприємств). 

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

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

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

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

кодексу України (щодо митних режимів тимчасового ввезення та переробки 

товарів) (реєстр. N!! 3576-1 від 08.11.2013), поданий народними депутатами 

України Немілостивим В.О., Богуслаєвим В.О. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується: 

- встановити, що у митний режим тимчасового ввезення з умовним 

повним звільненням від оподаткування митними платежами поміщуються 
товари, які ввозяться на митну територію України з метою проведення 

досліджень, випробувань, доводки для забезпечення льотних випробувань 

авіаційної техніки; 
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- строк тимчасового ввезення товарів встановлюється митним органом у 

кожному конкретному випадку, але не повинен перевищувати трьох років з 

дати поміщення товарів у митний режим тимчасового ввезення, а в разі 

необхідності Кабінет Міністрів України за поданням відповідного міністерства 

або іншого центрального органу виконавчої влади може встановлювати інші 

строки тимчасового ввезення товарів; 

- виходячи з технологічних особливостей переробки Кабінет Міністрів 

України за поданням відповідного міністерства або іншого центрального 

органу виконавчої влади може встановлювати інші строки переробки товарів на 

митній території України та за ії межами. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що норми законопроекту, в разі їх прийняття, можуть призвести до зменшення 

податкових надходжень до бюджету, про що також зауважує Головне науково

експертне управління Аппарату Верховної Ради України. Однак, авторами 

законопроекту не надано пропозицій змін до законодавчих актів України щодо 
скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету 

для досягнення збалансованості бюджету. Це не відповідає вимогам частини 

першої статті 27 Бюджетного кодексу України та частини третьої статті 91 
Регламенту Верховної Ради України. 

Крім того, передбачена законопроектом дата набрання чинності 

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

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

показники бюджету, а також вимогам підпункту 4.1.9 пункту 4.1 і пункту 4.5 
статті 4 Податкового кодексу України щодо стабільності податкового 

законодавства, на що також звертає увагу у своєму висновку Головне науково

експертне управління Апарату Верховної Ради України. 

На думку Мінфіну, ввезення на митну територію України товарів з метою 

проведення досліджень, випробувань, доводки для забезпечення льотних 

випробувань авіаційної техніки може здійснюватися шляхом застосування 

митного режиму вільної митної зони відповідно до частини другої статті 131 
Митного кодексу України. Крім того, відповідно до пункту 2 частини четвертої 
Перехідних та прикінцевих положень Митного кодексу України звільняються 

від оподаткування ввізним митом при ввезенні на митну територію У країни та 

поміщені в митний режим імпорту, товари, які ввозяться суб'єктами 

літакобудування, що підпадають під дію статті 2 Закону України «Про розвиток 
літакобудівної промисловості». 

Загалом Міністерство фінансів України вважає можливим прийняття 

законопроекту за умови його доопрацювання. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Митного кодексу України 
(щодо митних режимів тимчасового ввезення та переробки товарів) 
(реєстр. Х2 3576-1 від 08.11.2013), поданий народними. депутатами України 
Немілостивим В.О., Богуслаєвим В.О., матиме вплив на показники бюджету 
(призведе до зменшення доходів державного бюджету від ввізного мита). 
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Уразі прийнятгя відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше І січня 2015 року, а після 15 липня 2014 року - не 

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

прийнятгя закону). 

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

податкової та митної політики. 

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

кодексу України (щодо пільг в оподаткуванні ввізним митом інвестицій 

українських трудових мігрантів) (реєстр. N23610 від 13.11.2013), поданий 

народними депутатами України Кириленком П.В., Михальчишиним Ю.А., 

Черняковим В.В. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується передбачити у Митному кодексі України 

визначення понятгя «український трудовий мігрант» та передбачити звільнення 

від сплати ввізного мита товарів, що ввозяться українськими трудовими 

мігрантами з метою інвестування. 

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

до зменшення надходжень ввізного мита до державного бюджету. Однак, 

авторами законопроекту не надано пропозицій змін до законодавчих актів 

України щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових 

надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету. Це не 

відповідає вимогам частини першої cTaтri 27 Бюджетного кодексу України та 
частини третьої cTaтri 91 Регламенту Верховної Ради України. 

Крім того, передбачена законопроектом дата набрання чинності 

відповідного закону (з дня його опублікування) не відповідає вимогам частини 
третьої cTaтri 27 Бюджетного кодексу України щодо терміну набрання чинності 
законів України, які мають вплив на показники бюджету, та підпункту 4.1.9 
пункту 4.1 cTaтri 4 Податкового кодексу України щодо стабільності 

податкового законодавства. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що реалізація положень законопроекту може призвести до зменшення 

надходжень ввізного мита до бюджету, та висловлює зауваження до проекту 

закону (зокрема, що його положення створюють колізію норм Митного кодексу 

та Закону України «Про режим іноземного інвестування»), а відтак не 

підтримує його приЙнятгя. 

УХВАЛИЛИ: 

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

(щодо пільг в оподаткуванні ввізним митом інвестицій українських трудових 

мігрантів) (реєстр.N23610 від 13.11.2013), поданий народними депутатами 
України Кириленком П.Б., Михальчишиним Ю.А., Черняковим Б.Б., матиме 

14 



вплив на показники бюджету (може призвести до зменшення доходів 

державного бюджету від ввізного мита). 

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

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

прийнятгя закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

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

«Про Митний тариф України» (щодо врегулювання ставок ввізного мита на 
полівінілхлорид) (реєстр. N2 3284 доопрац. від 14.11.2013), поданий народними 
депутатами України Сікорою О.М., Дирівим А.Б. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується деталізувати товарний код 3904100000 
УКТЗЕД (полівінілхлорид, не змішаний з іншими речовинами), для якого 

відповідно до чинного законодавства встановлені нульові пільгова і повна 

ставка ввізного мита, шляхом виділення у його рамках двох кодів УКТЗЕД 

39041 ООО І О (полівінілхлорид, отриманий емульсійним, або мікросуспензійним 
способом, за відповідними показниками) із встановленням нульових пільгової і 

повної ставок ввізного мита та 3904100090 (полівінілхлорид інший) із 

встановленням пільгової і повної ставок ввізного мита у розмірі 6,5 %. 
Як зазначається у пояснювальній записці до законопроекту, деталізація 

зазначеної товарної категорії спрямована на захист вітчизняних 

товаровиробників та підвищення конкурентоспроможності українських товарів. 

Таким чином, пропонується встановити ввізне мито на полівінілхлорид 

товарної підкатегорії 3904100090, що виробляється в Україні, та зберегти 

нульову ставку ввізного мита для полівінілхлориду, отриманого емульсійним 

або мікросуспензійним способом, що імпортується в Україну у вигляді 

сировини для виробництва товарів. 

Слід зазначити, що реалізація положень законопроекту сприятиме 

збільшенню доходів державного бюджету. За попередніми розрахунками 

Міністерства фінансів України збільшення надходжень державного бюджету 

від ввізного мита та податку на додану вартість складе близько 14 млн гривень. 
Загалом Міністерство фінансів України у своєму висновку зазначає, що 

розгляд законопроекту є доцільним. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про Митний тариф України}) (щодо врегулювання ставок ввізного мита на 

полівінілхлорид) (реєстр. N2 3284 доопрац. від 14.11.2013), поданий народними 
депутатами України Сікорою О.М., Дирівим А.Б., матиме вплив на показники 
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бюджету (призведе до збільшення доходів державного бюджету від ввізного 
мита та податку на додану вартість). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

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

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

України «Про управління об'єктами державної власності» (щодо управління 

господарськими товариствами енергетичної галузі) (реєстр. NQ 3602 
від 13.11.2013), поданий народним депутатом У країни Москаленком Я.М. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань економічної 

політики. 

Законопроектом пропонується внести зміни до статті 11 Закону України 
«Про управління об'єктами державної власності», згідно з якими для 

господарських товариств електроенергетичної галузі, 1 ОО відсотків акцій 

(часток, паїв) яких передані в управління уповноваженому органу управління, 

чистий прибуток, з якого розраховуються та сплачуються дивіденди, 

зменшується на суму цільових коштів (обсяг інвестиційної складової), що 

надійшли у складі тарифу і спрямовуються на виконання інвестиційних 

проектів, та на обсяг повернення кредитних коштів (у складі тарифу), що були 

запозичені для фінансування капітальних вкладень на будівництво 

(реконструкцію, модернізацію) об' єктів. 

Відповідно до пункту 17 частини другої статті 29 Бюджетного кодексу 
України дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських 

товариств, у статутних капіталах яких є державна власність, належать до 
доходів загального фонду державного бюджету. 

Отже, запровадження законопроекту призведе до зменшення таких 

надходжень відповідного платежу до загального фонду державного бюджету. 

Проте, до законопроекту не надано фінансово-економічне обrpунтування 

(включаючи відповідні розрахунки) та пропозиції змін до законодавчих актів 

України щодо скорочення витрат бюджету та/або ПрОПОЗИЦll джерел 

додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету, що 

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

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

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку до 

законопроекту звертає увагу, що згідно з частиною п'ятою статті 11 Закону 
У країни «Про управління об' єктами державної власності» господарська 

організація, у статутному капіталі якої є корпоративні права держави, за 

підсумками календарного року зобов'язана спрямувати частину чистого 
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прибутку на виплату дивідендів, згідно із статтею 25 Закону України 

«Про акціонер
ні товариства

» акціонери м
ають право, з

окрема, на от
римання 

дивідендів, а стаття 6 Господарського 
кодексу Україн

и передбачає 
рівний 

захист держав
ою усіх суб'єкт

ів господарюва
ння. 

Враховуючи за
значене, а тако

ж можливі нед
онадходження 

до загального 

фонду державн
ого бюджету в

наслідок реаліз
ації законопрое

кту, Мінфін н
е 

підтримує його
 у поданій реда

кції. 

Головне науко
во-експертне у

правління Апа
рату Верховно

ї Ради Україн
и 

у експертному висновку до законопроекту 
зазначає, що 

підтримує його 

прийняття за ос
нову у першому

 читанні. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про управлінн
я об'єктами державної власності» (щодо управління 

господарським
и товариствами 

енергетичної 
галузі) (реєстр. N!! 3602 

від 13.1 1.2013), поданий народним депутатом України Москаленком 
Я.М., 

матиме вплив на показники бюджету (призведе до зменшення доходів 

державного бю
джету від диві

дендів (доходу)
, нарахованих 

на акції (частки
, паї) 

господарських 
товариств, у ст

атутних капіта
лах яких є держ

авна власність)
. 

У разі прийнят
тя відповідного

 закону до 15 липня 2014 року він має 

вводитися в ді
ю 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 за

лежно від часу
 

прийняття зако
ну). 

2. Це рішення над
іслати Комітет

у Верховної Р
ади України з питань 

економічної пол
ітики. 

1.2.12. СЛУХАЛИ: 

Інформацію про проект Закону У країни про внесення змін до 

Податкового к
одексу України

 шодо спроше
ння оформленн

я спадщини д
ля 

членів сім'ї спадкодавця другої черги споріднення, в разі знаходження 

спадкового об'єкта нерухомості в селах чи селищах (реєстр. NQ 3564 

від 07.11.2013), поданий народн
им депутатом У

країни Кучерук
ом м.г. 

Відмітили: 

Відповідальни
м за розгляд за

конопроекту є 
Комітет з пита

нь податкової 

та митної політ
ики. 

У законопроекті 
пропонується 

вартість об'єктів нерухомості, 
що 

успадковуютьс
я членами сім'

ї спадкодавця 
другого ступен

я споріднення,
 в разі 

знаходження о
б'єкта нерухом

ості в межах 
села чи селища

, оподатковува
ти за 

нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб, а не за ставкою 

5 відсотків, як це пе
редбачено чинн

ою нормою Под
аткового кодек

су України. 

Запровадження
 законопроекту

 призведе до 
зменшення над

ходжень до 

бюджетів податку на доходи фізичних осіб (відповідно до експертного 

висновку Мініс
терства фінансі

в України - 30 млн грн за рік). 

Проте, до закон
опроекту не на

дано фінансово
-економічне об

rpунтування 

(включаючи ві
дповідні розрах

унки) та пропоз
иції змін до за

конодавчих акт
ів 

України щодо скорочення витрат бюджету та/або пропозиції джерел 
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додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету, що 

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

за днем його опублікування, не узгоджується з частиною третьою статті 27 
Бюджетного кодексу України та не відповідає вимогам підпункту 4.1.9 
пункту 4.1 статті 4 Податкового кодексу України, на що також звертає увагу у 
своєму експертному висновку Головне науково-експертне управління Апарату 

Верховної Ради України. 

Загалом Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку 

до законопроекту, зокрема, зазначає, що обраний у законопроекті критерій 

звільнення від сплати податку на доходи фізичних осіб за територіальним 

принципом порушує принцип рівності усіх платників перед законом, оскільки 

податкова підтримка надаватиметься спадкоємцям, які успадковують об'єкт 

нерухомості в межах села чи селища, що призводитиме до податкової 

дискримінації спадкоємців, які реалізують право на успадкування об'єкту, 

розташованого в межах міста. 

Зважаючи на зазначене, а також на можливі 

внаслідок запровадження законопроекту, Мінфіном 

втрати доходів бюджетів 

прийняття законопроекту 

не підтримується. 

Згідно з експертним висновком 

управління Апарату Верховної Ради 

доопрацювання. 

УХВАЛИЛИ: 

Головного науково-експертного 

У країни законопроект потребує 

1. Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо спрощення оформлення спадщини для членів сім'ї спадкодавця 

другої черги споріднення, в разі знаходження спадкового об'єкта нерухомості в 

селах чи селищах (реєстр. N!! 3564 від 07.11.2013), поданий народним депутатом 
України Кучеруком М.Г., матиме вплив на показники бюджету (призведе до 

зменшення доходів бюджетів від податку на доходи фізичних осіб). 

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 

податкової та митної політики. 

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

України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері 

торгівлі, громадського харчування та послуг>} (щодо державних гарантій 

суб'єктам господарювання у застосуванні ними реєстраторів) (реєстр. N!! 3466-1 
від 04.11.2013), поданий народним депутатом України Продан ол. 
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Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом,зокрема, пропонується: 

надати можливість суб'єктам господарювання кошти, витрачені на 

придбання модемів або реєстраторів розрахункових операцій (далі - РРО), 

зараховувати в якості сплати податкових зобов'язань; 

запровадити фінансові санкції до виробників, постачальників і сервісних 

центрів, які реалізують та здійснюють обслуговування РРО, за порушення 
вимог Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій 

у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»; 

звільнити суб'єкти господарювання від обов'язку щоденного друкування 

на РРО фіскальних звітних чеків та забезпечення Їх зберігання в книгах обліку 

розрахункових операцій; 

скасувати обов'язковість наявності цінника на товар у грошовій формі. 

Крім того, пропонується уповноваженим банкам, що здійснюють операції 

з купівлі-продажу іноземної валюти, проводити такі операції без вимоги 

пред'явлення документу, що посвідчує особу споживача. 

Запровадження положень законопроекту призведе до зменшення 

податкових надходжень до бюджету за рахунок компенсації витрат суб'єктів 

господарювання на придбання модемів або РРО та може призвести до 

збільшення надходжень від штрафів до бюджету у разі виявлення відповідних 

порушень. 

Проте, до законопроекту не надано фінансово-економічне обrpунтування 

(включаючи відповідні розрахунки) та пропозиції змін до законодавчих актів 

У країни щодо скорочення витрат бюджету та/або ПрОПОЗИЦIl джерел 

додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету, що 

не відповідає вимогам Бюджетного кодексу України (частина перша статті 27) 
та Регламенту Верховної Ради України (частина третя статті 91). Крім того, 
відсутність вихідних даних не дає можливості Міністерству фінансів України 

здійснити вартісну величину впливу законопроекту на показники доходної 

частини бюджету. Положення законопроекту щодо набрання чинності 

відповідним законом з дня його опублікування не узгоджується з частиною 

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

не підтримує прийняття законопроекту та висловлює ряд суттєвих зауважень до 

запропонованих у ньому положень. 

Експертний висновок Головного науково-експертного управління 

Апарату Верховної Ради України не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, 

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

господарювання у застосуванні ними реєстраторів) (реєстр. Н!! 3466-1 
від 04.11.2013), поданий народним депутатом України Продан ол., матиме 
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вплив на показники бюджету (призведе до зменшення ДОХОДІВ бюджету вІД 
податкових надходжень та може призвести до збільшення доходів бюджету від 

штрафів у разі застосування штрафних санкцій до виробників, постачальників 

та сервісних центрів за порушення вимог відповідного закону). 

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

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

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

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

Податкового кодексу України (щодо зарахування податку на доходи фізичних 

осіб до відповідних місцевих бюджетів за фактичним місцезнаходженням 

структурних та відокремлених підрозділів юридичної особи) (реєстр. N!! 2030а 
доопрац. від 22.11.2013), поданий народним депутатом України 

Гордієнком С.В. та іншими. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується зобов'язати юридичну особу 

нараховувати, утримувати і сплачувати до відповідного місцевого бюджету 

податок на доходи фізичних осіб не лише за відокремлені підрозділи, а й за свої 

виробничі структурні підрозділи за їх місцезнаходженням. 

Належить звернути увагу, що авторами цього законопроекту подано 

взаємопов'язаний з даним законопроектом доопрацьований проект закону про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо зарахування 

податку на доходи фізичних осіб до відповідних місцевих бюджетів за 

фактичним місцезнаходженням структурних та відокремлених підрозділів 
юридичної особи) (реєстр. N!! 2029а від 22.11.2013), в якому, зокрема, 

пропонується зобов'язати юридичну особу вносити відомості про структурні 

підрозділи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб

підприємців. 

Міністерство фінансів України згідно з експертним висновком 

законопроект не підтримує та зауважує, зокрема, що у ньому не врегульовано 

питання сплати податку на доходи фізичних осіб відокремленими 

функціональними структурними підрозділами апарату управління юридичної 
особи (управління, відділи, бюро, служби тощо), а обов'язкове залучення 

відомостей про виробничі структурні підрозділи юридичної особи до й 

реєстраційної справи та їх включення до Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців призведе до невизначеності 

статусу виробничих структурних підрозділів у разі відсутності таких 
відомостей у цьому реєстрі. Крім того, відповідно до статті 64 Господарського 
кодексу виробничий структурний підрозділ може бути розташований як за 
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місцезнаходженням юридичної особи, так і поза ним, тому використання 

нового терміну «виробничий структурний підрозділ» поряд з терміном 

«відокремлений підрозділ» тягне за собою вимогу взяття на податковий облік 

кожного вироБНИ40ГО структурного підрозділу юридичної особи, що може 

призвести до значного ускладнення адміністрування в частині взяття на облік, 

подання звітності тощо. 
Крім того, Мінфін вважає, що запровадження норм законопроекту 

призведе до розбалансування окремих місцевих бюджетів. 

Слід відмітити, що відповідно до норм Бюджетного кодексу У країни 

податок на доходи фізичних осіб зараховується до місцевих бюджетів, крім 

50% цього податку, що сплачується у м. Києві і зараховується до державного 

бюджету. Отже, реалізація законопроекту впливатиме також на показники 

доходів державного бюджету. 

Положення законопроекту щодо набрання чинності відповідним законом 

з наступного дня після його офіційного опублікування, не узгоджується з 

частиною третьою статті 27 Бюджетного кодексу України. 
Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної 

Ради У країни не надійшов. 

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

України (щодо зарахування податку на доходи фізичних осіб до відповідних 

місцевих бюджетів за фактичним місцезнаходженням структурних та 

відокремлених підрозділів юридичної особи) (реєстр. N2 2030а від 22.11.2013), 
поданий народним депутатом України Гордієнком с.в. та іншими, матиме 

вплив на показники бюджету (призведе до зменшення або збільшення доходів 

державного та окремих місцевих бюджетів з податку на доходи фізичних осіб). 

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 

податкової та митної політики. 

1.2.15. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про легалізацію доходів 

юридичних та фізичних осіб (реєстр. N2 3590 від 08.11.2013), поданий народним 
депутатом України Смітюхом Г.Є. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується провести легалізацію тіньових доходів 

юридичних та фізичних осіб шляхом подання до Міністерства юстиції України 

декларації про доходи, що легалізуються, сплативши до державного бюджету 1 
відсоток від загальної вартості таких доходів за видачу державного свідоцтва 

про легалізацію доходів. Об'єктами легалізації пропонується визначити гроші, 
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цінні папери, частки (паї) у майні юридичних осіб, земельні ділянки та інші 

природні ресурси, об'єкти інтелектуальної власності, інше рухоме та нерухоме 

майно, майнові права), одержані суб'єктом їх легалізації у будь-який час до 

подання декларації про доходи, що легалізуються, в тому числі об'єкти, які 

знаходяться за межами митного кордону України, з яких не були сплачені 

встановлені законодавством України податки, збори (обов'язкові платежі) до 

бюджетів та державних цільових фондів, або якщо при набутті таких доходів 

іншим чином не додержано вимог законодавства, за винятком доходів, 

отриманих внаслідок діянь, які законодавством визначаються як тяжкі злочини 
проти основ національної безпеки України, життя, здоров'я та волі особи, миру, 

безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також вчинених у сфері 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. 

Також у законопроекті пропонується встановити певні гарантії держави 

суб'єктам легалізації. 

Як зазначено у пояснювалЬНlи записці до законопроекту, в разі 

проведення легалізації доходів юридичних та фізичних осіб від плати за видачу 

свідоцтва про легалізацію доходів лише у рік легалізації до державного 

бюджету надійде близько 3-3,5 млрд гривень. 
Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку в цілому 

підтримуючи законопроект, висловлює ряд суттєвих зауважень до 

запропонованих у ньому положень, зокрема, щодо суперечності вимогам 

Податкового кодексу України (пунктом 7.3 статті 7 визначено, що будь-які 
питання з оподаткування регулюються Кодексом і не можуть встановлюватися 

або змінюватися іншими законами), невідповідності нормам Закону України 

«Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом та фінансування тероризму» і міжнародним зобов'язанням 

України у цій сфері. 

Крім того, Мінфін звертає увагу, що при запровадженні законопроекту 
матимуть місце витрати бюджетних коштів на друкування бланків державного 

свідоцтва про легалізацію доходів, прийняття Міністерством юстиції У країни 
декларацій, Їх обробку та зберігання. 

Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної 

Ради України не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про легалізацію доходів юридичних та 

фізичних осіб (реєстр. И!! 3590 від 08.11.2013), поданий народним депутатом 
України Смітюхом Г.Є., матиме вплив на показники бюджету (призведе до 

збільшення доходів державного бюджету від плати за видачу свідоцтва про 

легалізацію доходів та збільшення видатків державного бюджету на 

забезпечення проведення такої легалізації доходів). 

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

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 
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1.2.16. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до 

Податкового кодексу України (щодо забезпечення реалізації прав підприємств, 

установ та організацій громадських організаЦlИ інвалідів на пільгове 

оподаткування) (реєстр. Х!! 3623 доопрац. від 19.11.2013), поданий народним 
депутатом України Сушкевичем В.М. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується уточнити базу оподаткування для сплати 
податку на додану вартість для підприємств, які співпрацюють з 
підприємствами громадських організацій інвалідів. Крім того, пропонується 

надати підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів, які 

засновані громадськими організаціями інвалідів, право на оподаткування 

податком на додану вартість за нульовою ставкою на постійній основі. Слід 

зазначити, що відповідно до чинних вимог пункту 8 підрозділу 2 розділу хх 
«Перехідні положення» Податкового кодексу України пільги з податку на 

додану вартість для зазначених підприємств та організацій діють тільки до 

1 січня 20 15 року. 
Отже, положення законопроекту, в разі їх реалізації, призведуть до 

зменшення надходжень податку на додану вартість до державного бюджету. 
При цьому, Міністерство фінансів України зауважує, що через відсутність у 

пояснювальній записці до законопроекту розрахунків матеріально-технічних і 

фінансових ресурсів, необхідних для реалізації норм проекту закону, 

неможливо здійснити обрахунок доходів або втрат бюджету. Автором 

законопроекту також не надано пропозицій змін до законодавчих актів України 

щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень 

бюджету для досягнення збалансованості бюджету. Це не відповідає вимогам 

частини першої статті 27 Бюджетного кодексу України та частини третьої 
статті 91 Регламенту Верховної Ради України. 

Крім того, передбачена законопроектом дата набрання чинності 

відповідного закону (з дня, наступного за днем його опублікування) не 
відповідає вимогам частини третьої статті 27 Бюджетного кодексу України 
щодо терміну набрання чинності законів України, які мають вплив на 

показники бюджету, а також вимогам підпункту 4.1.9 пункту 4.1 і пункту 4.5 
статті 4 Податкового кодексу України щодо стабільності податкового 

законодавства, на що також звертає увагу у своєму висновку Головне науково

експертне управління Апарату Верховної Ради України. 

Разом з тим, ГНЕУ зауважує, що Кабінет Міністрів України у своєму 

розпорядженні від 21 серпня 2013 року Х!! 630-р «Про сприяння громадським 

організаціям інвалідів у їх діяльності» доручив Міністерству доходів і зборів та 

Міністерству фінансів вивчити питання щодо можливості продовження після 
1 січня 2015 року дію норми пункту 8 підрозділу 2 розділу хх «Перехідні 
положення» Податкового кодексу України щодо оподаткування за нульовою 
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ставкою податком на додану вартість постачання товарів та послуг 

підприємствами всеукраїнських громадських організацій інвалідів. 

Однак, Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку до 

законопроекту, підтримуючи в цілому необхідність створення сприятливих 

умов оподаткування для стимулювання господарської діяльності підприємств і 

організацій громадських організацій інвалідів, зауважує, що рішення про 

продовження терміну дії існуючих пільг з податку на додану вартість має 

базуватись на розрахунках економічного впливу таких норм на дохідну частину 

бюджету та роботу відповідних галузей або підприємств (організацій). 

Зважаючи на зазначене, Міністерство фінансів України вважає, що 

законопроект не може бути підтриманим. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 

України (щодо забезпечення реалізації прав підприємств, установ та організацій 

громадських організацій інвалідів на пільгове оподаткування) (реєстр. N'? 3623 
доопрац. від 19.11.2013), поданий народним депутатом України 

Сушкевичем В.М., матиме вплив на показники бюджету (призведе до 

зменшення доходної частини державного бюджету від податку на додану 

вартість). 

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

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

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

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

законодавчих актів України щодо створення та функціонування індустріальних 

парків (реєстр. N'? 3700 від 27.11.2013), поданий Кабінетом Міністрів України. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань аграрної 

політики та земельних відносин. 

Відповідно до пояснювальної записки законопроект розроблено з метою 

вдосконалення питань створення і функціонування індустріальних парків в 

Україні, зокрема, щодо регулювання земельних відносин, інструментів та 

механізму державної підтримки. При цьому, законопроектом пропонується 

внести зміни до Земельного кодексу України, визначивши строк використання 

земельної ділянки у межах індустріального парку від 30 до 50 років з дня 

прийняття рішення про створення індустріального парку. 

Зазначена пропозиція відповідає загальновстановленlИ практиці 

діяльності структур з особливим режимом господарювання та чинному 

законодавству України, проте, на думку Міністерства фінансів України, 

з метою уникнення правових колізій відповідні зміни слід внести і до другого 

речення частини першої статті 14 Закону України «Про індустріальні парки», 
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яким строк створення індустріального парку фактично не обмежується (не 

менше 30 років). 
Крім того, пунктом другим розділу ІІ законопроекту доручається 

Кабінету Міністрів України протягом року з дня опублікування цього Закону 

підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення 

преференцій для суб'єктів господарювання, які провадять свою діяльність 

відповідно до Закону України «Про індустріальні паркю>. Мінфін вважає таке 

положення недоцільним, оскільки запровадження для таких парків додаткових 

податкових пільг (з урахуванням передбачених статтею 287 Митного кодексу 
України звільнення від сплати ввізного мита), крім прямих втрат бюджету та 

порушення умов конкуренції на внутрішньому ринку, повністю знівелює 

діяльність наукових та технологічних парків, для яких законодавчо встановлені .. . 
лише ПІльги ЗІ сплати ВВІЗНОГО мита. 

Міністерство фінансів У країни у своєму експертному висновку до 

законопроекту зазначає, що підтримує його прийняття з урахуванням 

наведених зауважень, та відмічає, що прийняття законопроекту не матиме 

безпосереднього впливу на показники бюджету. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів У країни щодо створення та функціонування індустріальних парків 

(реєстр. N!! 3700 від 27.11.2013), поданий Кабінетом Міністрів України, не 

матиме прямого впливу на показники бюджету. 

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

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 
аграрної політики та земельних відносин. 

1.2.18. СЛУХАЛИ 
Інформацію про проект Закону України про заборону комуністичної 

ідеології в Україні (реєстр. N!13530 від 04.11.2013), внесений народними 

депутатами України Тягнибок ом о.я. та Мохником А.В. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування. 

Законопроектом пропонується, зокрема: 

- визначити правові основи заборони комуністичної ідеології в Україні; 
- заборонити комуністичну ідеологію в усіх уі проявах: діяльність 

об'єднань громадян, які сповідують комуністичну ідеологію, комуністичну 

пропаганду, використання комуністичної символіки; 

- створити Комісію з питань злочинів проти миру і безпеки людства, 

воєнних злочинів та злочину геноциду, здійснених в Україні комуністичним 

режимом; 

- започаткувати Чорну книгу комунізму, до якої заноситься інформація 
про злочини проти миру і безпеки людства, воєнні злочини та злочини 
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геноциду, вчинені в Україні комуністичним режимом СССР, та імена усіх 

жертв цього режиму. Створення, ведення та поширення Чорної книги 

комунізму визначається Українським інститутом національної пам'яті. 

Крім того, частиною другою статті 6 законопроекту пропонується 

провести докорінне очищення топоніміки від наслідків комуністичної окупації: 

назви населених пунктів та похідні від них назви, а також назви вулиць, 

проспектів, площ, парків, районів у містах тощо, назви підприємств, установ та 

організацій, а також їхніх структурних підрозділів, присвячених діячам 

світового комуністичного руху, керівникам комуністичного режиму СССР, 

функціонерам РСДРП (б) - РКП (б) - ВКП (б) - КПСС - КПУ, комуністичним 

організаціям або в будь-який інший спосіб пов'язані з комуністичною 

ідеологією, підлягають обов'язковій зміні на історичну назву або на нову, не 

пов'язаних з комуністичним минулим України. 

Реалізація таких положень законопроекту потребуватиме вишукання 

додаткових коштів з державного та місцевих бюджетів, зокрема, на зміну назв 

населених пунктів, вулиць, проспектів, площ, парків, районів у містах, назв 

підприємств, установ, організацій; демонтаж пам' ятників тощо, а також 

створення та забезпечення функціонування Комісії з питань злочинів проти 

миру і безпеки людства, воєнних злочинів та злочину геноциду. 

Однак, до законопроекту не надано фінансово-економічне обrрунтування 

(включаючи відповідні розрахунки) та ПрОПОЗИЦll для досягнення 

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

Верховної Ради України. 

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

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

бюджету (зменшують надходження бюджету та збільшують витрати бюджету) і 

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

Міністерство фінансів України не підтримує проект закону, зазначаючи 

про його вплив на видатки державного та місцевих бюджетів, вартісну 

величину яких через відсутність відповідних розрахунків не визначено. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про заборону комуністичної ідеології в Україні 
(реєстр. NQ 3530 від 04.11.2013), внесений народними депутатами України 

Тягнибоком о.я. та Мохником А.В. є таким, що має вплив на показники 
бюджету (призведе до збільшення видатків державного та місцевих бюджетів). 

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

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

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

державного будівництва та місцевого самоврядування. 
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1.2.19. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо розширення об'єктів та бази оподаткування 

податком на прибуток (реєстр. И!! 3593 від 11.11.2013), поданий народним 

депутатом України Тимошенком В.А. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується уточнити визначення поняття «фрахт», 

визначити нове поняття «фрахтування» та внести зміни до окремих статей 

Кодексу, які визначають особливості оподаткування доходів нерезидентів. 

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, його метою є 

запобігання втратам бюджету, розширення об'єктів та бази оподаткування 

податком на прибуток. 

Однак, Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку до 

законопроекту зазначає, що не підтримує законопроект та, зокрема, зауважує, 

що: 

відповідно до Цивільного кодексу операції за договорами фрахтування не 

суперечать терміну «фрахт», визначеному Податковим кодексом, а отже 

правової колізії щодо застосування цього терміну не вбачається; 

запровадження додаткових важелів оподаткування доходів нерезидента 

призведе до ускладнення адміністрування податку на прибуток, зокрема, 

спричинить протиріччя при застосуванні заходів щодо відтоку капіталу за 

кордон; 

пропозиція щодо поширення дії ставки у 6 відсотків (замість 15 відсотків) 
не тільки на суму фрахту, а і на доходи від послуг з інжинірингу, призведе до 

втрат доходів бюджету. 

Отже, запровадження законопроекту може мати негативний вплив на 

показники доходів бюджету. 

Проте, до законопроекту не надано фінансово-економічне обrpунтування 

(включаючи відповідні розрахунки) та пропозиції змін до законодавчих актів 

України щодо скорочення витрат бюджету та/або пропозиції джерел 

додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету, що 

не відповідає вимогам Бюджетного кодексу України (частина перша статті 27) 
та Регламенту Верховної Ради України (частина третя статті 91). Крім того, 
відсутність інформації про кількість та результати господарської діяльності 

суб'єктів господарювання, які укладають договори фрахту та інжинірингу не 

дає можливості Мінфіну визначити вартісну величину впливу законопроекту на 

показники бюджету з податку на прибуток. Положення законопроекту щодо 

набрання чинності відповідним законом з 1 січня 2014 року не узгоджується з 
частиною третьою статті 27 Бюджетного кодексу У країни та підпунктом 4.1.9 
пункту 4.1 статті 4 Податкового кодексу України. 

Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної 

Ради України не надійшов. 
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УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону У країни про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо розширення об'єктів та бази оподаткування податком на 

прибуток (реєстр. Ng 3593 від 11.11.2013), поданий народним депутатом 

України Тимошенком В.А., матиме вплив на показники бюджету (може 

призвести як до зменшення, так і до збільшення доходів бюджету від податку 

На прибуток підприємств). 

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

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

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

1.2.20. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до статті 213.3 

Податкового кодексу України щодо звільнення від сплати акцизного податку з 

транспортних засобів, безоплатно переданих закладам, у яких виховуються 

діти-сироти Та діти, позбавлені батьківського піклування, дитячим будинкам 

сімейного типу, прийомним чи багатодітним сім'ям (реєстр. N!! 3546 
від 05.11.2013), поданий народним депутатом України Тимошенком В.А. 

Відмітили: 

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

Законопроектом пропонується, зокрема, з 1 січня 2014 року звільнити від 
оподаткування акцизним податком операції з реалізації транспортних засобів 

(конфіскованих в установленому порядку, а також тих, за якими не звернувся 

власник до закінчення терміну їх зберігання під митним контролем), шо 

безоплатно передані закладам, в яких виховуються діти-сироти та діти, 

позбавлені батьківського піклування, дитячим будинкам сімейного типу, 

прийомним чи багатодітним сім'ям, у кількості, що не перевищує необхідних 

потреб відповідного закладу або сім'ї, за зверненням служби у справах дітей. 

Згідно з пунктами 1 і 2 частини третьої статті 29 Бюджетного кодексу 
України акцизний податок з транспортних засобів належить до доходів 

спеціального фонду державного бюджету, які згідно з пунктами 2 і 3 частини 
четвертої етапі 30 цього Кодексу спрямовується, насамперед, на розвиток 

мережі та утримання автомобільних доріг загального користування і субвенцію 

з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, 

ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених 

пунктах. 

Отже, реалізація норм законопроекту призведе до втрат доходів 

спеціального фонду державного бюджету, а відтак не зможуть бути проведені у 

запланованих обсягах видатки на розвиток та утримання автомобільних доріг. 

За оцінкою Міністерства фінансів України реалізація норм законопроекту 

спричинить недонадходження акцизного податку з транспортних засобів у сумі 
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від 1 до 17,5 млрд грн в залежності від віку автомобіля, оскільки ставки акцизів 
на старі авто майже у 17 разів більше, ніж на нові. 

Однак, автором законопроекту не надано фінансово-економічне 

обrрунтування (включаючи відповідні розрахунки) та пропозиції змін до 

законодавчих актів України щодо скорочення витрат бюджету та/або 

ПрОПОЗИЦll джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення 

збалансованості бюджету, що не відповідає вимогам Бюджетного кодексу 

України (частина перша статті 27) та Регламенту Верховної Ради України 
(частина третя статті 91). Крім того, положення законопроекту щодо терміну 
набрання чинності відповідним законом (з 01 січня 2014 року) не відповідає 
вимогам частини третьої статті 27 Бюджетного кодексу України та підпункту 
4.1.9 та пункту 4.5 статті 4 Податкового кодексу України. 

Мінфін у своєму експертному висновку зазначає, що не підтримує 

законопроект у запропонованій редакції, зважаючи на таке: законопроект не 

враховує розмір доходів багатодітних батьків та умови утримання дітей, 

оскільки користування пільгами з оподаткування можливе заможними 

багатодітними платниками; є ймовірність юридичного оформлення авто на осіб, 

що мають право на податкові пільги, а фактичне користування автомобілем 

іншою особою; законопроект не визначає клас транспортного засобу та 

обмеження об'єму двигуна, що впливає на розмір недонадходжень до бюджету 

від надання пільги; як наслідок, можуть виникнути ризики зловживань 

податковою пільгою. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону У країни про внесення змін до статті 213.3 Податкового 
кодексу України щодо звільнення від сплати акцизного податку з транспортних 

засобів, безоплатно переданих закладам, у яких виховуються діти-сироти та 

діти, позбавлені батьківського піклування, дитячим будинкам сімейного типу, 

прийомним чи багатодітним сім'ям (peccTp.N!!3546 від05.11.2013), поданий 
народним депутатом України Тимошенком В.А., матиме вплив на показники 

бюджету (призведе до зменшення доходів спеціального фонду державного 

бюджету від акцизного податку). 

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 

податкової та митної політики. 

1.2.21. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до статті 324 

Податкового кодексу України (щодо зборів за спеціальне використання води) 

(реєстр. N!! 3548 від 05.11.2013), поданий народними депутатами України 

Сех 1.1., Глазуновим с.М., Кальченком В.М., Парубком О.Н. 
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Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується не справляти збір за спеціальне 

використання води за воду використану на зрошення (обводнення) об'єктів 

природно-заповідного фонду, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів 

України. 

Відповідно статей 29 і 66 Бюджетного кодексу України збір за спеціальне 
використання води зараховується до загального фонду державного та місцевих 

бюджетів, отже, розширення кола застосування пільгового оподаткування з 

сплати цього збору призведе до втрат відповідних доходів бюджетів. 

Незважаючи на можливі втрати доходів бюджетів, авторами 

законопроекту не надано фінансово-економічне обrрунтування (включаючи 

відповідні розрахунки) та пропозиції змін до законодавчих актів України щодо 

скорочення витрат бюджету та/або пропозиції джерел додаткових надходжень 

бюджету для досягнення збалансованості бюджету, що не відповідає вимогам 

Бюджетного кодексу України (частина перша статті 27) та Регламенту 

Верховної Ради України (частина третя статті 91). 
Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку також 

зазначає, що прийняття законопроекту зменшить доходну частину державного 

та місцевих бюджетів та не підтримує законопроект, оскільки, зокрема, 

положення законопроекту щодо звільнення від оподаткування окремих 

суб'єктів господарювання суперечить принципу побудови системи 

оподаткування, визначеному підпунктом 4. 1.2 пункту 4. І статті 4 Податкового 
кодексу України, згідно з яким усім платникам податків забезпечується рівність 

перед законом, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації. При 

цьому Мінфін зауважує, що практика застосування податкових пільг свідчить 

про негативний вплив на економіку як регіону, так і держави в цілому через 

непрозорий механізм надання таких преференцій та утворення нових схем 

ухилення від оподаткування і крім прямих втрат державного та місцевих 

бюджетів потребує додаткових витрат державних коштів для здійснення 

дієвого контролю за дотриманням умов Їх надання та використання. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до статті 324 Податкового 
кодексу України (щодо зборів за спеціальне використання води) 

(реєстр. NQ 3548 від 05.11.2013), поданий народними депутатами України 

Сех 1.1., Глазуновим с.М., Кальченком В.М., Парубком О.Н., матиме вплив на 
показники бюджету (призведе до зменшення доходів державного та місцевого 

бюджетів від збору за спеціальне використання води). 

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 

податкової та митної політики. 
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1.2.22. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до деяких 

законів України (щодо мораторію на приватизацію культових будівель та майна) 

(реєстр. N2 3543 від 05.11.2013), поданий народним депутатом У країни 

Турчиновим О.В. 

Відмітили: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет з питань економічної 

політики. 

Законопроектом вносяться зміни до законів України «Про свободу совісті 

та реЛ1Г1ИНl організації», «Про приватизацію державного майна» та 

«Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію»), 

відповідно до яких пропонується встановити, що культові будівлі і майно 

(споруди, приміщення) та їх окремі частини, що були у використанні релігійних 
організацій та перебувають у державній чи комунальній власності, яКІ 

використовуються не за призначенням, не підлягають приватизації та 

повертаються релігійним організаціям у порядку, встановленому законом. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що у колишніх культових будівлях, які перебувають у державній та 

комунальній власності, розташовані навчальні заклади, заклади культури, 
охорони здоров'я, заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, наукові установи тощо. Тому реалізація положень законопроекту 

потребуватиме суттєвих додаткових коштів, насамперед, для побудови нових 

шкіл, дитячих садків, закладів охорони здоров'я, наукових інститутів тощо. 

Наприклад, тільки на побудову нових приміщень закладу Міжнародного 

дитячого центру-комплексу «Золотий ключик», який розташований в будівлі 

храму, необхідно біля 35,2 млн гривень. 
У зв'язку з цим, Мінфін вважає недоцільним прийняття законопроекту та 

вважає, що реалізація положень законопроекту призведе до збільшення 

видаткової частини бюджету. 

Однак, суб'єктом права законодавчої ініціативи не забезпечено виконання 

вимог статті 27 Бюджетного кодексу України та статті 91 Регламенту Верховної 
Ради України, відповідно до яких до законопроекту, прийняття якого призведе 

до зміни показників бюджету, має бути додано фінансово-економічне 

обгрунтування (включаючи відповідні розрахунки), а також пропозиції щодо 

скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету 

для досягнення збалансованості бюджету. Крім того, передбачений термін 

набрання чинності відповідного закону (з дня його опублікування) не 
відповідає частині третій статті 27 Бюджетного кодексу України. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законів України 
(щодо мораторію на приватизацію культових будівель та майна) (реєстр. NQ 3543 
від 05.11.2013), поданий народним депутатом У країни Турчиновим О.В., матиме 
ВПЛИВ на показники бюджету (потребуватиме додаткових видатків державного і 

місцевих бюджетів). 
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У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2014 року він має 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2015 року, а після ]5 липня 2014 року - не 

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

економічної політики. 

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

законодавчих актів України щодо розмежування права власності на об'єкти 

трубопровідного транспорту (реєстр. N!! 3715 від 02.12.2013), поданий народними 
депутатами України Симоненком П.М., Мармазовим Є.В. 

Відмітили: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет з питань паливно

енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки. 

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, його 

підготовлено з метою впорядкування питання власності на об'єкти 

трубопровідного транспорту та вдосконалення правовідносин, що виникають у 

зв'язку з будівництвом, експлуатацією, ремонтом та реконструкцією об'єктів 

трубопровідного транспорту. 

Законопроектом вносяться зміни до законів України 

«Про трубопровідний транспорт» та «Про засади функціонування ринку 

природного газу». 

Зокрема, абзацом десятим пункту ] розділу І законопроекту пропонується 
установити, що об'єкти трубопровідного транспорту, побудовані 

(реконструйовані) за власні та/або запозичені (крім бюджетних) кошти 

юридичних та/або фізичних осіб і введені в експлуатацію до набрання чинності 

цим законом, підлягають передачі у державну або комунальну власність 

протягом року з моменту набрання чинності цим законом на договірній основі з 

обов'язковою компенсацією обrpунтованого обсягу витрат з урахуванням 

амсртизаційних відрахувань, але не більше ніж балансової (залишкової) 

вартості без врахування індексації та переоцінки, що склалася на момент такої 

компенсації. 

Отже, реалізація такого положення законопроекту може призвести до 

збільшення витрат державного і місцевих бюджетів на компенсації витрат при 

передачі об'єктів трубопровідного транспорту, а також на утримання майна, яке 

передбачається передати, що також вказує Міністерство фінансів України 

у своєму експертному висновку. 

Однак суб'єктами права законодавчої ІНІЦІаТИВИ не забезпечено 

виконання вимог статті 27 Бюджетного кодексу України та статті 91 
Регламенту Верховної Ради України, відповідно до яких до законопроекту, 

прийняття якого призведе до зміни показників бюджету, має бути додано 

фінансово-економічне обrpунтування (включаючи відповідні розрахунки), 

а також пропозиції щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових 

надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету. Крім того, 

передбачений термін набрання чинності відповідного законопроекту (з дня, 
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наступного за днем його опублікування) не відповідає частині третій статті 27 
Бюджетного кодексу України. 

Крім того, Мінфін зауважує, що законопроект містить неузгодженості, 

зокрема абзацом третім пункту 1 розділу І законопроекту передбачено 

установити, що магістральний трубопровідний транспорт має важливе 

народногосподарське та оборонне значення і перебуває виключно у державній 

власності, проте в подальшому по тексту законопроекту передбачається 

передача об'єктів трубопровідного транспорту у державну або комунальну 

власНІСТЬ. 

За результатами проведеної експертизи Міністерство фінансів України не 

підтримує законопроект у поданій редакції. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо розмежування права власності на об'єкти трубопровідного 

транспорту (реєстр. NQ 3715 від 02.12.2013), поданий народними депутатами 

України Симоненком П.М., Мармазовим Є.Б., матиме вплив на показники 

бюджету (може призвести до збільшення витрат державного і місцевих 

бюджетів). 

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

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

раніше 1 січня 2016 року. 
2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки. 

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

Податкового кодексу України щодо звільнення від ПДВ операцій з постачання 

житлово-комунальних послуг 

(реєстр. И!! 3749 від 12.12.2013), 
Табаловим А.О. 

Відмітили: 

житлово-комунальними підприємствами 

поданий народним депутатом України 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується тимчасово до 01.01.2015 звільнити від 

оподаткування податком на додану вартість операції з постачання житлово

комунальних послуг житлово-комунальними підприємствами. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку до 

законопроекту зазначає, що за попередніми розрахунками недонадходження 

податку на додану вартість до державного бюджету у 2014 році можуть 
становити близько 6,9 млрд гривень. 

Незважаючи на те, що законопроект матиме негативний вплив на 

показники доходів державного бюджету, його автором не надано пропозицій 

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

джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості 

бюджету. Це не відповідає вимогам частини першої статті 27 Бюджетного 

33 



кодексу У країни та частини третьої статті 9 І Регламенту Верховної Ради 

України. 
Крім того, передбачена законопроектом дата набрання чинності 

відповідного закону (з першого числа звітного (податкового) місяця, що настає 

за місяцем, в якому опубліковано Закон) не відповідає вимогам частини третьої 

статті 27 Бюджетного кодексу України щодо терміну набрання чинності законів 
України, які мають вплив на показники бюджету, та підпункту 4.1.9 пункту 4. І 
статті 4 Податкового кодексу України щодо стабільності податкового 

законодавства. 

Слід зазначити, що положення законопроекту щодо звільнення від 

оподаткування окремих суб'єктів господарювання суперечить принципу 

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

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку до 

законопроекту надає зауваження до законопроекту та зазначає, що практика 

стимулювання діяльності будь-яких підприємств шляхом надання Їм права на 

застосування пільгових режимів обкладення податком на додану вартість не 

призводить до покращення діяльності вказаних підприємств, суттєвого 

збільшення Їх продуктивності чи здешевлення товарів (послуг), а навпаки 

призводить до ускладнення системи адміністрування податку, 

недонадходження податку до бюджету та створення різних схем податкової 

оптимізації, а тому не підтримує прийняття законопроекту. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо звільнення від ПДВ операцій з постачання житлово-комунальних 

послуг житлово-комунальними підприємствами (реєстр. N!! 3749 
від 12.12.2013), поданий народним депутатом України Табаловим А.О., матиме 
вплив на показники бюджету (призведе до зменшення доходів державного 

бюджету від податку на додану вартість). 

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

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

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

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

законодавчих актів щодо делегування органам місцевого самоврядування 

повноважень у проведенні державної реєстрації права оренди земельних 

ділянок сільськогосподарського призначення (реєстр. N!1 3677 від 22.11.2013), 
поданий народним депутатом України Міщенком с.г. 
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Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроеюу є Комітет з питань економічної 

ПОЛІтики. 

Законопроектом пропонується уповноважити органи місцевого 

самоврядування здійснювати функції державного реєстратора щодо реєстрації 

права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, крім 

випадків, коли орган місцевого самоврядування виступає стороною 

відповідного договору. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку до 
законопроекту зазначає, що реалізація запропонованих у ньому змін може 

потребувати збільшення штатної чисельності органів місцевого 

самоврядування та відповідно додаткових видатків місцевих бюджетів на 

утримання таких посадових осіб. 

Проте, до законопроекту не надано фінансово-економічне обrрунтування 

(включаючи відповідні розрахунки) та пропозиції змін до законодавчих актів 

України щодо скорочення витрат бюджету та/або ПрОПОЗИЦll джерел 

додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету, що 

не відповідає вимогам Бюджетного кодексу України (частина перша статті 27) 
та Регламенту Верховної Ради України ('Іастина третя статті 91). Крім того, 
відсутність фінансово-економі'lНИХ обrрунтувань та розрахунків не дає 

можливості Мінфіну визна'lИТИ вартісну величину впливу законопроекту на 

показники бюджету. 

Враховуючи зазна'lене, на думку Мінфіну, законопроект потребує 

доопрацювання. 

Крім того, положення законопроекту щодо набрання чинності 

відповідним законом (через шість місяців з дня, наступного за днем його 

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

Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної 

Ради У країни не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів щодо делегування органам місцевого самоврядування повноважень у 

проведенні державної реєстрації права оренди земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення (реєстр. И2 3677 від 22.11.2013), поданий 
народним депутатом України Міщенком СГ., матиме вплив на показники 

бюджету (потребуватиме збільшення видатків місцевих бюджетів). 

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

раніше 1 січня 2016 року (або 1 сі 'ІНЯ наступного за цим року залежно від 'Іасу 
прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

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

законодавчих актів України щодо запровадження наказного провадження у 

господарському судочинстві (реєстр. N~ 2027а (доопрац.) від 14.11.2013), 
поданий народним депутатом України Вознюком Ю.В. 

Відмітили: 

Головним з опрацювання даного законопроекту є Комітет з питань 

верховенства права та правосуддя. 

Даним законопроектом пропонується внести зміни до: 

- положень Господарського процесуального кодексу України, якими 

зокрема запровадити наказну форму господарського процесу, врегулювати 

порядок звернення до господарського суду із заявою про видачу судового 

наказу, встановити порядок розгляду такої заяви та видачі судового наказу, 
правила його оскарження; 

- статті 17 Закону України «Про виконавче провадження», якими 

вилучити поняття «наказ» як форми виконавчого документу, що видається на 

виконання рішення господарського суду; 

- статті 7 Закону України «Про судовий збір», відповідно до яких внесена 
сума судового збору стягувачу не повертатиметься у разі відмови у прийнятті 

або повернення заяви про видачу судового наказу, або у разі скасування 

судового наказу. 

У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що прийняття 

такого законопроекту дозволить значно прискорити, спростити та здешевити 

процедуру розгляду окремих справ господарськими судами. 

Належить зазначити, що згідно з пунктом 5 частини третьої статті 30 
Бюджетного кодексу України кошти судового збору, отримані до спеціального 

фонду державного бюджету, спрямовуються на: забезпечення здійснення 

правосуддя, зміцнення матеріально-технічної бази судів, включаючи створення 

та забезпечення функціонування Єдиної судової інформаційної системи, веб

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

фіксування судового процесу, придбання та обслуговування комп'ютерної і 

копіювально-розмножувальної техніки, впровадження електронного цифрового 

підпису. Отже, неповернення стягувачу суми сплаченого судового збору 

надасть можливість спрямувати додаткові кошти на здійснення правосуддя. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що реалізація законопроекту не потребує додаткових витрат державного 

бюджету та може призвести до збільшення доходної частини державного 

бюджету. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо запровадження наказного провадження у господарському 

судочинстві (реєстр. N2 2027а (доопрац.) від 14.11.2013), поданий народним 
депутатом України Вознюком ю.в., матиме вплив на показники бюджету 
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(може призвести до збільшення доходів спеціального фонду державного 
бюджету від судового збору). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно з 

законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

верховенства права та правосуддя. 

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

України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, 

коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» щодо 

підтримки вітчизняного плодово-ягідного виноробства (реєстр. N!! 3712 
від 02.12.2013), поданий народними депутатами України Джигою М.В., 

Табачником ял., Ващук К.т., Апостолом М.В. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується: 

включити визначення терміну «плодово-ягідні вина»; 

зменшити розмір річної плати за ліцензію на право оптової торгівлі 

винами плодово-ягідними з 500 тис. грн до 780 гривень, а винами 

виноградними, вермутами, коньяками з 500 тис. грн до 0,15 грн за І літр 

запланованого до виробництва річного обсягу продукції, але не більше 

500 тис. гривень. 
За оцінкою Міністерства фінансів України прийняття законопроекту 

призведе до втрат доходів місцевих бюджетів від плати за ліцензії у сумі понад 

44 млн грн на рік. 
Відповідно до частини першої статті 69 Бюджетного кодексу України 

відповідна плата за ліцензії належить до доходів загального фонду місцевих 

бюджетів, що не враховується при визначенні міжбюджетних трансфертів. 

Згідно із статтею 103 Бюджетного кодексу України надання державою 
податкових пільг, які зменшують доходи місцевих бюджетів, що не 

враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, має 

супроводжуватися наданням додаткової дотації з державного бюджету 

місцевим бюджетам на компенсацію відповідних втрат доходів МІсцевих 

бюджетів. Однак, подані до законопроекту матеріали не містять пропозицій 

щодо компенсації місцевим бюджетам таких коштів. 

Незважаючи на можливі втрати доходів бюджетів, авторами 

законопроекту не надано фінансово-економічне обгрунтування (включаючи 

відповідні розрахунки) та пропозиції змін до законодавчих актів України щодо 

скорочення витрат бюджету та/або пропозиції джерел додаткових надходжень 

бюджету для досягнення збалансованості бюджету, що не відповідає вимогам 

Бюджетного кодексу України (частина перша статті 27) та Регламенту 

Верховної Ради України (частина третя статті 91). Крім того, положення 

законопроекту щодо терміну набрання чинності відповідного закону (з дня його 
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опублікування) не відповідає вимогам частини третьої статті 27 Бюджетного 
кодексу У країни. 

Крім того, Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку 

зазначає, що диференціація розміру плати за ліцензію в залежності від обсягів 

виробництва вина сприятиме виникненню схем мінімізації сплати цього 

платежу, і зазначає, що не підтримує законопроект, як такий, що несе ризики 

зменшення доходів місцевих бюджетів. 

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

«Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного 

і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» щодо підтримки 

вітчизняного плодово-ягідного виноробетва (реєстр. N2 3712 від 02.12.2013), 
поданий народними депутатами України Джигою М.В., Табачником ял., 

Ващук К.Т., Апостолом М.В., матиме вплив на показники бюджету (призведе 

до зменшення доходів місцевих бюджетів від плати за ліцензії та 

потребуватиме додаткових видатків державного бюджету для компенсації 

відповідних втрат доходів місцевих бюджетів). 

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

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

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

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

пункту 215.3 статті 215 Податкового кодексу України щодо ставок акцизного 
податку на вина плодово-ягідні (реєстр. N2 3713 від 02.12.2013), поданий 

народними депутатами України Джигою М.В., Табачником ял., Ващук К.Т., 

Апостолом М.В. 

Відмітили: 

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

Законопроектом пропонується встановити ставку акцизного податку на 

вина плодово-ягідні на рівні 0,5 грн за І л вина (на даний час діє ставка на 

плодово-ягідні вина у розмірі 49,49 грн за 1 л 1 ОО % спирту). 
Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку до 

законопроекту зазначає, що запровадження його положень призведе до втрат 

доходів до бюджету від акцизного податку у сумі 1,8 млн грн на рік, а відтак не 
підтримує законопроект. 

Незважаючи на можливі втрати доходів бюджетів, авторами 

законопроекту не надано фінансово-економічне обrpунтування (включаючи 

відповідні розрахунки) та пропозиції змін до законодавчих актів України щодо 

скорочення витрат бюджету та/або пропозиції джерел додаткових надходжень 

бюджету для досягнення збалансованості бюджету, що не відповідає вимогам 
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Бюджетного кодексу України (частина перша статті 27) та Регламенту 

Верховної Ради України (частина третя статті 91). Крім того, положення 

законопроекту щодо терміну набрання чинності відповідним законом (з дня 

його опублікування) не відповідає вимогам частини третьої статті 27 
Бюджетного кодексу України та підпунктам 4.1.2 і 4.1.9 статті 4 Податкового 
кодексу У країни. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до пункту 215.3 статті 215 
Податкового кодексу України щодо ставок акцизного податку на вина плодово

ягідні (реєстр. N2 3713 від 02.12.2013), поданий народними депутатами України 
Джигою М.В. , Табачником ял., Ващук К.т., Апостолом М.В., матиме вплив 
на показники бюджету (призведе до зменшення доходів державного та 

місцевих бюджетів від акцизного податку). 

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 

податкової та митної політики. 

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

Податкового кодексу України (щодо забезпечення надходжень від 

використання земельних ділянок до місцевих бюджетів) (реєстр. N2 3622 
від 14.11.2013), поданий народними депутатами України Опанащенком М.В., 
Рибаковим 1.0. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Законопроектом, зокрема, пропонується зобов'язати орендарів земельних 

ділянок (паїв) протягом 10 робочих днів після проведення державної реєстрації 
права оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення, 

земельної частки (паю) стати на облік у відповідному контролюючому органі 

(за неосновним місцем обліку). Також законопроектом передбачається, що 

податок на доходи фізичних осіб від надання в оренду земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), майнового паю 

перераховується до відповідного бюджету за місцезнаходженням таких 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток 

(паїв), майнових паїв. 

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, його метою є 

забезпечення отримання місцевими бюджетами податкових надходжень, 

пов' язаних з використанням земельних ділянок, за місцезнаходженням таких 
земельних ділянок (паїв). 

Насамперед необхідно зауважити, що податок на доходи фізичних осіб 
належить до доходів загального фонду місцевих бюджетів, що враховуються 
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при визначенні міжбюджетних трансфертів. Тому, у разі зміни порядку 
зарахування цього податку відповідно до запропонованого у законопроекті 

механізму, поставлена автором законопроекту мета не буде досягнута у зв'язку 

із застосуванням згідно з Бюджетним кодексом України механізму фінансового 

вирівнювання (буде здійснено відповідні перерахунки за встановленою 

формулою, внаслідок чого для місцевих бюджетів, у яких збільшаться 

надходження даного податку, буде зменшено дотацію вирівнювання або 

збільшено обсяг коштів, що вилучаються З бюджету). 

Слід зазначити, що реалізація законопроекту призведе до 

розбалансування показників бюджету, а саме збільшення надходжень податку 

на доходи фізичних осіб до бюджетів одних адміністративно-територіальних 

одиниць та зменшення таких надходжень до бюджетів інших адміністративно

територіальних одиниць. При цьому відбудеться перерозподіл дотацll 

вирівнювання між бюджетами місцевого самоврядування, для яких у 

державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти. 

Проте, авторами законопроекту не надано фінансово-економічне 

обrpунтування (включаючи відповідні розрахунки) та пропозиції змін до 

законодавчих актів України щодо скорочення витрат бюджету та/або 

ПрОПОЗИЦIl джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення 

збалансованості бюджету, що не відповідає вимогам Бюджетного кодексу 

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

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

шо законопроект потребує доопрацювання, оскільки в ньому не передбачено 

механізму сплати податку на доходи фізичних осіб за договорами оренди 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток 

(паїв), майнових паїв, які були укладені до прийняття цього законопроекту. 

Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної 

Ради України не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 
України (щодо забезпечення надходжень від використання земельних ділянок 

до місцевих бюджетів) (реєстр. N2 3622 від 14.11.2013), поданий народними 
депутатами України Опанащенком М.В., Рибаковим 1.0., матиме вплив на 

показники бюджету (призведе до збільшення надходжень податку на доходи 

фізичних осіб до одних бюджетів та зменшення таких надходжень до інших 
бюджетів). 

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

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 
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ЗаКОІІОl1роекти, які АtаЮI1lЬ вплив ІІа показники бюд:J1сеmу 

та потребують узгод;uсеllllЯ з бюджеmllшt З(lконодавсmвОJН 

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

законодавчих актів України щодо запровадження монополії держави на 

здійснення лотерейної діяльності (реєстр. N"2 3697 від 27.11.2013), поданий 

народним депутатом України Миримським л.ю. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

Насамперед слід зазначити, що зазначений законопроект має подібні 

механізми правового регулювання лотерейного ринку в Україні з однойменним 

законопроектом, зареєстрованим за реєстр. N"Q 3161 від 02.09.2013, розробленим 
народним депутатом Пінчуком А.П. На зазначене також звертає увагу 

Міністерство фінансів України. 

Законопроектом пропонується внести ЗМІНи до закоНІВ У країни 

«Про державні лотереї в Україні», «Про ліцензування певних видів 

господарської діяльності», «Про страхування», згідно з якими з метою, зокрема, 

унеможливлення проведення азартних ігор під виглядом державних лотерей, 

пропонується запровадити в Україні абсолютну монополію на лотерейну 

діяльність, яка полягатиме в тому, що в Україні діятиме єдиний організатор 

державних лотерей в особі Державного ощадного банку України. 
При цьому, пунктом 25 розділу І проекту закону пропонується частину 

восьму статті 15 Закону України «Про державні лотереї в Україні» викласти у 
такій редакції: «Кабінету Міністрів України передбачати у проектах законів 

України про Державний бюджет України на відповідний рік визначення 

відрахувань коштів, отриманих від проведення державних лотерей в Україні, 

одним із джерел формування спеціального фонду Державного бюджету 

У країни і спрямування у повному обсязі цих коштів на фінансування 

державних об'єктів олімпійської підготовки, лікування дітей, хворих на 

онкологічні та онкогематологічні захворювання, на обслуговування державного 

боргу та заходи щодо поступової компенсації громадянам втрат від знецінення 

грошових заощаджень.» Зазначене не відповідає вимогам статті 95 Конституції 
України (згідно з якою виключно законом про Державний бюджет України 

визначаються будь-які видатки на загально-суспільні потреби, розмір і цільове 

спрямування цих видатків) та вимогам Бюджетного кодексу України, зокрема 

статтям 4 та 13 (якими визначено, що бюджетна система України і державний 

бюджет встановлюються виключно цим Кодексом та законом про Державний 

бюджет України, а розподіл бюджету на загальний та спеціальний фонди, їх 

складові частини визначаються виключно Бюджетним кодексом У країни та 

законом про Державний бюджет України). 

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроекту, реалізація 

його норм призведе до збільшення доходів державного бюджету. Однак, 

проектом закону передбачається скасування ліцензування лотерейної діяльності 
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та припинення, з дня набрання чинності відповідним законом, діяльності 

діючих операторів державних лотерей. Зазначене призведе до зменшення 

доходів державного бюджету від плати за ліцензії та від відрахувань, 

отриманих від проведення державних лотерей (за оперативними даними звіту 

Казначейства України про виконання державного бюджету за 2013 рік до 

спеціального фонду державного бюджету надійшли такі відрахування у сумі 

321 млн гривень). 
Незважаючи на те, що законопроект матиме негативний вплив на 

показники доходів бюджету, його автором не надано фінансово-економічного 
обrpунтування (включаючи відповідні розрахунки) щодо скорочення витрат 

бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення 

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

Верховної Ради України. Крім того, передбачена законопроектом дата набрання 

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

відповідає вимогам частини третьої статті 27 Бюджетного кодексу України. 
Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку до 

законопроекту законопроект підтримує з урахуванням наданих пропозицій та 

зазначає, що реалізація положень законопроекту не потребуватиме видатків 

державного та місцевого бюджету. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо запровадження монополії держави на здійснення 

лотерейної діяльності (реєстр. N!! 3697 від 27.11.2013), поданий народним 

депутатом України Миримським Л.Ю., матиме вплив на показники бюджету 

(призведе до зменшення доходів державного бюджету від плати за ліцензії та 
відрахувань, отриманих від проведення лотерейної діяльності). 

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 при доопрацюванні законопроекту привести його 

положення у відповідність до вимог статті 95 Конституції України та вимог 
Бюджетного кодексу України (насамперед, статей 4 та 13), зокрема, пункт 25 
розділу І (щодо доручення Уряду передбачати у проектах законів про 

державний бюджет цільове спрямування коштів, отриманих від проведення 

державних лотерей) викласти в такій редакції: «25) частину восьму статті 15 
розділу І виключити». 

3. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

1.2.31.,1.2.32. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про альтернативні проекти законів України про внесення 

змін до Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і 
середнього підприємництва в Україні» (щодо удосконалення окремих 
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положень) (реєстр. NQ 3614 від 13.11.2013), поданий народним депутатом 
України Лукашуком О.Г., та про внесення змін до Закону України 
«Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в 

Україні» (щодо посилення підтримки малого та середнього підприємництва) 

(реєстр. Н2 3614-1 від 27.11.2013), поданий народними депутатами України 
Павловським А.М., Бригинцем О.М., Дубілем В.О., Стецем юя. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань 

підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики. 

Законопроектами, зокрема, пропонується доповнити перелік об'єктів 

інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва зонами 

експортної переробки та виробництва, яким надається державна підтримка. 

Також законопроектом передбачено положення щодо змін до статті ] 6 
відповідного закону (у законопроекті за реєстр. Н!! 3614 - пункт 3 розділу І, 

у законопроекті за реєстр. Н!! 3614-1 - пункт 4 розділу І), згідно з яким 

щорічний загальний обсяг фінансової державної підтримки суб'єктам малого і 
середнього підприємництва та об'єктам інфраструктури підтримки малого і 

середнього підприємництва передбачається в якості цільових коштів у 

Державному бюджеті України та місцевих бюджетах і складає не менш 0,1 % 
від загального обсягу видатків загального фонду державного та місцевих 

бюджетів, що пропорційно розподіляються між аДМІНІстративно

територіальними одиницями з урахуванням їх особливостей та потреб у 

порядку та спосіб, визначений Кабінетом Міністрів України. 

Це положення законопроектів, насамперед, не відповідає частині другій 

статті 95 Конституції України (згідно з якою виключно законом про Державний 
бюджет України визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні 

потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків), суперечить положенням 

Бюджетного кодексу України, зокрема: статті 1 (згідно з якою Бюджетним 
кодексом регулюються відносини, що виникають у процесі складання, 

розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання та 

контролю за дотриманням бюджетного законодавства), абзацу третьому 

частини другої статті 4 (згідно з яким виключно законом про Державний 

бюджет України визначаються надходження та витрати Державного бюджету 

України), частинам першій та другій статті 23 (згідно з якими будь-які 

бюджетні зобов'язання та платежі з бюджету здійснюються лише за наявності 

відповідного бюджетного призначення, яке встановлюється законом про 

державний бюджет (рішенням про місцевий бюджет) у порядку, визначеному 

цим Кодексом). Крім того, Мінфін не підтримує таке положення, оскільки 

відповідно до Бюджетного кодексу виключно законом про Державний бюджет 

України визначаються витрати Державного бюджету України. 

Запровадження законопроектів потребуватиме збільшення видатків 

державного та місцевих бюджетів на підтримку суб'єктів малого і середнього 

підприємництва та об'єктів інфраструктури підтримки такого підприємництва. 

Проте, до законопроектів не надано фінансово-економічне обrрунтування 

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

додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету, що 

не відповідає вимогам Бюджетного кодексу України (частина перша статті 27) 
та Регламенту Верховної Ради України (частина третя статті 91). Крім того, 
відсутність фінансово-економічного обгрунтування не дає можливості Мінфіну 

здійснити оцінку впливу законопроектів на показники бюджетів. 

Положення законопроектів щодо набрання чинності відповідними 

законами з дня, наступного за днем його опублікування (у законопроекті за 

реєстр. NQ 3614), та з дня його опублікування (у законопроекті за 

реєстр. N2 3614-1) не узгоджуються з частиною третьою статті 27 Бюджетного 
кодексу України. 

Міністерство фінансів України у своїх експертних висновках зазначає, що 

не підтримує прийняття законопроектів, та зауважує, що в чинному 

законодавстві відсутнє визначення зони експортної переробки та виробництва, 

а також правила оподаткування товарів в таких зонах. Разом з тим, згідно із 

статтею 130 Митного кодексу України існує митний режим вільної митної зони, 
відповідно до якого іноземні товари ввозяться на територію вільної митної зони 

та вивозяться з цієї території за межі митної території України із звільненням 

від оподаткування митними платежами та без застосування заходів 

нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

Експертні висновки до законопроектів Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України не надійшли. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проекти законів України про внесення змін до Закону України 

«Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в 

Україні» (щодо удосконалення окремих положень) (реєстр. NQ 3614 
від 13.11.2013), поданий народним депутатом України Лукашуком О.Г., та про 
внесення змін до Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого 

і середнього підприємництва в Україні» (щодо посилення підтримки малого та 

середнього підприємництва) (реєстр. N2 3614-1 від 27.11.2013), поданий 

народними депутатами України Павловським А.М., Бригинцем О.М., 

Дубілем В.О., Стецем ЮЯ., матимуть вплив на показники бюджету 

(потребуватимуть збільшення видатків державного та місцевих бюджетів). 

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

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

2. Рекомендувати при доопрацюванні законопроектів у законопроекті за 
реєстр. NQ 3614 виключити пункт 3 розділу І, а у законопроекті за 

реєстр. N2 3614-1 виключити пункт 4 розділу 1, як такі, що не відповідають 
частині друпи статті 95 Конституції України та суперечать нормам 

Бюджетного кодексу України (зокрема, статті 1, частині другій статті 4 та 
частині першій і другій статті 23). 

3. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики. 
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б) опосередкований 

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

України «Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають 

приватизації» (щодо виключення Державного підприємства «Лабораторія 

великомасштабних гідравлічних і геотехнічних досліджень» з переліку об'єктів, 

що не підлягають приватизації) (реєстр. N~ 3660 від 21.11.2013), поданий 

народними депутатами України Гузенком к.а., Задорожним В.к., 

Любоненком Ю.В. 

Відмітили: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет з питань економічної 

політики. 

Законопроектом пропонується виключити з переліку об'єктів права 

державної власності, що не підлягають приватизації, Державне підприємство 

«Лабораторія великомасштабних гідравлічних і геотехнічних досліджень», 

органом управління якого є Міністерство енергетики та вугільної 

промисловості України. 

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, метою його 

прийняття є створення умов для залучення приватних інвестицій у 

підприємство, що дасть змогу оптимізувати структуру державного сектору 

економіки, модернізувати науково-дослідну базу, впровадити новітні 

ресурсозберігаючі технології, підвищити конкурентоздатність вітчизняної 
продукції. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що прийняття законопроекту не потребуватиме матеріальних та інших витрат 

бюджету в поточному бюджетному періоді, і вважає, що законопроект може 

бути розглянутий Верховною Радою України. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають 

приватизації» (щодо виключення Державного підприємства «Лабораторія 

великомасштабних гідравлічних і геотехнічних досліджень» з переліку об'єктів, 

що не підлягають приватизаціі) (реєстр. N!! 3660 від 21.11.2013), внесений 

народними депутатами України Гузенком К.а., Задорожним В.к., 

Любоненком Ю.В., матиме опосередкований вплив на показники бюджету 

(може призвести до збільшення надходжень державного бюджету від 

приватизації державного майна у разі приватизації відповідного підприємства). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності у 

терміни, визначені авторами законопроекту. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

економічної політики. 

45 



1.2.34. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до статей 41 і 

43 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 
фінансових послуг» (реєстр. N!! 3689 від 25.11.2013), поданий Кабінетом 

Міністрів України. 

Відмітили: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет з питань фінансів і 

банківської діяльності. 

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, його метою є 

створення правових основ для забезпечення захисту інтересів споживачів 

фінансових послуг шляхом застосування заходів впливу за порушення 

законодавства про захист прав споживачів на ринках небанківських фінансових 

послуг, удосконалення механізму застосування санкцій до небанківських 
фінансових установ за такі порушення. 

Законопроектом пропонується встановити відповідальність за створення 

перешкод у виконанні посадовими особами Уповноваженого органу 

покладених на них обов'язків, за ненадання споживачеві фінансових послуг 

необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про умови надання 

таких послуг, а також за ненадання споживачеві фінансових послуг інформації 

про умови надання таких послуг (шляхом накладання штрафних санкцій у 

розмірі від 20 до 1 ООО неоподаткованих мінімумів доходів громадян. 
Отже, реалізація законопроекту може призвести до збільшення доходів 

бюджету від штрафних санкцій у разі виявлення відповідних порушень. 
Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що реалізація положень законопроекту не потребує додаткових видатків з 

державного бюджету, та підтримує прийняття законопроекту. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

у своєму експертному висновку висловлює ряд зауважень до законопроекту та 

зазначає, 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 статей 41 і 43 Закону 
України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових 

послуг» (реєстр. N!! 3689 від 25.11.2013), поданий Кабінетом Міністрів України, 
матиме опосередкований вплив на показники бюджету. У разі прийняття 

відповідного закону він може набирати чинності згідно із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

фінансів і банківської діяльності. 

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

законодавчих актів України (щодо зарахування податку на доходи фізичних 
осіб до відповідних місцевих бюджетів за фактичним місцезнаходженням 

структурних та відокремлених підрозділів юридичної особи) (реєстр. N!! 2029а 
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(доопрац.) від 22.11.2013), поданий народним депутатом України 

Гордієнком с.В. та іншими. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань економічної 

політики. 

Законопроектом пропонується зобов'язати юридичну особу вносити 

відомості про свої виробничі структурні підрозділи до Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та передбачити 

накладення штрафу від 40 до І ОО неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян за невиконання такого зобов'язання. 

Запровадження законопроекту може призвести до збільшення 

надходжень до бюджету від штрафів у разі виявлення відповідних порушень 

порядку провадження господарської діяльності. 

Авторами цього законопроекту також подано взаємопов'язаний з даним 

законопроектом доопрацьований проект закону про внесення змін до 

Податкового кодексу України (щодо зарахування податку на доходи фізичних 

осіб до відповідних місцевих бюджетів за фактичним місцезнаходженням 

структурних та відокремлених підрозділів юридичної особи) (реєстр. N2 2030а 
від 22.11.2013), в якому пропонується нараховувати, утримувати і сплачувати 

податок на доходи фізичних осіб не лише за відокремлені підрозділи, а й за 

виробничі структурні підрозділи за їх місцезнаходженням (такий законопроект 

Міністерство фінансів України не підтримується). 

Міністерство фінансів України згідно з експертним висновком 

законопроект не підтримує та, зокрема, зауважує, що у ньому не врегульовано 

питання сплати податку на доходи фізичних осіб відокремленими 

функціональними структурними підрозділами апарату управління юридичної 

особи (управління, відділи, бюро, служби тощо), а обов'язкове залучення 

відомостей про виробничі структурні підрозділи юридичної особи до ії 

реєстраційної справи та їх включення до Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців призведе до невизначеності 
статусу виробничих структурних підрозділів у разі відсутності таких 

відомостей у цьому реєстрі. Крім того, відповідно до статті 64 Господарського 
кодексу виробничий структурний підрозділ може бути розташований як за 

місцезнаходженням юридичної особи, так і поза ним, тому використання 

нового терміну «виробничий структурний підрозділ» поряд з терміном 

«відокремлений підрозділ» тягне за собою вимогу взяття на податковий облік 

кожного виробничого структурного підрозділу юридичної особи, що може 

призвести до значного ускладнення адміністрування в частині взяття на облік, 

подання звітності тощо. 

Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної 

Ради України не надійшов. 

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

актів України (щодо зарахування податку на доходи фізичних осіб до 
відповідних місцевих бюджетів за фактичним місцезнаходженням структурних 
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та відокремлених піДРОЗДІЛІВ юридичної особи) (реєстр. NQ 2029а (доопрац.) 
від 22.11.2013), поданий народним депутатом України Гордієнком С.В. та 

іншими, матиме опосередкований вплив на показники бюджету (може 

призвести до збільшення доходів бюджету від штрафів). У разі прийняття 

відповідного закону він може набирати чинності згідно із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

економічної політики. 

1.2.36. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про доповнення Кримінального 

кодексу України (щодо криміналізації збуту міцних спиртних напоїв 

домашнього вироблення) (реєстр. NQ 2652 (доопрац.) від 04.11.2013), поданий 
народним депутатом України Атрошенком В.А. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом пропонується доповнити Кримінальний кодекс України 

статтею 204-1, згідно з якою запроваджується кримінальна відповідальність за 
збут міцних спиртних напоїв домашнього вироблення. Так законопроектом 

пропонується за незаконний збут міцних спиртних напоїв домашнього 

вироблення - стягувати штрафи від І до 5 тисяч неоподаткованих мінімумів 
доходів громадян з вилученням і знищенням незаконно виготовлених спиртних 

напоїв та конфіскацією обладнання для їх виготовлення, а якшо це привело до 

отруєння людей чи інших тяжких наслідків - карати позбавленням волі на 
строк від п'яти до десяти років з вилученням і знищенням незаконно 

виготовлених спиртних напоїв та конфіскацією обладнання для їх 

виготовлення. 

Таке положення може призвести до збільшення доходів державного 

бюджету від штрафів та до збільшення видатків державного бюджету на 

утримання засуджених (за умов виявлення відповідних правопорушень та в 

залежності від покарання, що застосовуватиметься). 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що в межах компетенції підтримує законопроект, а реалізація його положень 

впливатиме на дохідну частину державного бюджету через збільшення 

кількості штрафів за вчинення правопорушень. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про доповнення Кримінального кодексу 

України (щодо криміналізації збуту міцних спиртних напоїв домашнього 

вироблення) (реєстр. NQ 2652 (доопрац.) від 04.11.2013), поданий народним 

депутатом України Атрошенком В.А., матиме опосередкований вплив на 

показники бюджету (може призвести до збільшення доходів бюджету у вигляді 

штрафів та до збільшення витрат державного бюджету на утримання 

засуджених за умов виявлення відповідних правопорушень та залежно від 
покарання, що застосовуватиметься). У разі прийняття відповідного закону він 
може набирати чинності згідно із законодавством. 
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2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

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

Податкового кодексу України (щодо громадських об'єднань) (реєстр. NQ 3695 
від 27 .11.2013), поданий народним депутатом України Пацканом В.В. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної політики. 

У законопроекті з метою приведення норм Податкового кодексу України 

у відповідність до норм Закону України «Про громадські об'єднання» 

пропонується у Податковому кодексі замінити поняття «громадська 

організація» на поняття «громадське об'єднання». 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку до 

законопроекту зазначає, що його прийняття не впливатиме на доходну частину 

бюджету, та підтримує прийняття законопроекту. 

Однак, належить зауважити, що у пояснювальнlИ записці до 

законопроекту зазначено, що до прийняття Закону України «Про громадські 

об'єднання» діяв Закон України «Про об'єднання громадяю>, який під 

об'єднанням громадян визначав два типи об'єднань: громадські організації та 

політичні партії. Чинний Закон України «Про громадські об'єднання» визначає 

два окремих поняття: громадські організації та громадські спілки. Отже, істотно 

звужено поняття «громадська організація», до котрого тепер не включається 

поняття «громадської спілки», як спілки громадських організацій. Разом з тим, 

Податковий кодекс України оперує виключно поняттям громадська організація. 

Відповідно, на практиці, у спілок громадських об'єднань виникли проблеми з 

включенням їх до Реєстру неприбуткових установ та організацій, хоча до 

набрання чинності новим законом про громадські об'єднання вони мали таку 

можливість. 

Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної 

Ради України не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 
України (щодо громадських об'єднань) (реєстр. NQ 3695 від 27.11.2013), 
поданий народним депутатом України Пацканом В.В., матиме опосередкований 

вплив на показники бюджету (може привести до зменшення доходів бюджетів 

від податку на прибуток підприємств, виходячи з розбіжностей у трактуванні 

норм чинного законодавства щодо оподаткування громадських спілок). У разі 

прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно із 

законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

Голосували: «за» - одноголосно. 
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2. СЛУХАЛИ: 
Інформацію Голови Комітету з питань бюджету Гєллєра Є.Б. про зняття з 

розгляду Верховної Ради України законопроектів щодо внесення змін до Закону 

України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» та деяких інщих 

проектів з питань бюджету. 

Відмітили: 

У зв'язку із завершенням бюджетного періоду 2013 року втратили свою 
актуальність законопроекти і проект постанови щодо внесення змін до Закону 

України «Про Державний бюджет України на 2013 рік». Оскільки Урядом 
подано на розгляд Верховної Ради України законопроект про Державний 

бюджет України на 2014 рік (реєстр. N!! 3000), втратили свою актуальність 

проекти постанов про Основні напрями бюджетної політики на 2014 рік. 
Це законопроекти за реєстраційними N!!N!! 1120,1160,1193,1229, 1231, 

1251,2027,2028,2043,2125,2194, 2301, 2316, 2398, 2447, 2582, 2583, 2621, 
2706,2733,2740,2809,2812,2875,2910,2911,2928, 2952, 2221а, 2335а, 2357а, 
2386а, 2391а, 2400а, 2424а, 2462а, 2464а, 2554а, 2588а, 2589а, 2590а, 2591а, 

3134,3136,3175, 3188, 319~ 321~ 3210-1, 3234, 3249, 325~ 3315, 331~ 3401, 
3578,3594,3629,3726,3744,3772, а також проекти постанов за реєстраційними 
N!!N!! 2744, 2769 і 2769-д. 

Крім того, втратили свою актуальність деякі інщі законопроекти з питань 

бюджету, а саме: 

законопроект про повернення до Державного бюджету України 

безпідставно списаної заборгованості підприємств паливно-енергетичного 

комплексу (реєстр. N!! 2426) - У зв'язку із заверщенням дії 30 червня 2012 р. 
законів України від 12.05.2011 р. N!! 3319-УІ «Про деякі питання заборгованості 
за спожитий природний газ та електричну енергію» та від 12.05.2011 р. N!! 3320-
УІ «Про внесення змін до Податкового кодексу У країни щодо питань 

оподаткування природного газу та електричної енергії», питання яких є 

предметом регулювання даного законопроекту, а також керуючись частиною 

перщою статті 58 Конституції України щодо незворотності дії в часі законів; 
законопроект про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо 

зарахування плати за надання адміністративних послуг до доходів загального 

фонду бюджету) (реєстр. N!! 2472) - питання, порущені у даному законопроекті, 

вже унормовані Законом У країни від 04.04.2013 р. N!! 163-УІІ «Про внесення 
змін до Бюджетного кодексу України щодо визначення деяких доходів 
бюджету»; 

законопроект про визнання таким, що втратив чинність, Закону У країни 

«Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо визначення деяких 

доходів бюджету» (реєстр. N!! 2912) - У зв'язку із неузгодженістю з частиною 

шостою статті 90 Регламенту Верховної Ради України, згідно 3 якою зміни 

мають вноситися до первинних законодавчих актів, а не до законів про 
внесення змін до них. Після набрання чинності Закону України від 04.04.2013 р. 
N!! 163-УІІ «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо 

визначення деяких доходів бюджету» передбачені у ньому положення стали 

складовими частинами Бюджетного кодексу України. З огляду на це відповідні 
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змІНИ (у тому числі і приписи про втрату певними положеннями чинності) 
повинні пропонуватись не до зазначеного закону, а до відповідного первинного 

закону, яким є Бюджетний кодекс України. Поширення ж практики визнання 

такими, що «втратили чинність», законів про внесення змін, які не мають 

самостійного значення і дія яких фактично вичерпується одразу після 

імплементації передбачених ними змін до відповідних первинних законів, 

матиме наслідком повне заплутування законодавства і неМОЖЛИВІСТЬ 
встановити, які положення того чи іншого закону є чинними на даний момент. 

За такими проектами відповідальним є Комітет з питань бюджету. 

Відповідно до частини другої статті 95 Регламенту Верховної Ради 

України Верховна Рада своїм рішенням може зняти законопроект з розгляду, 

якщо внаслідок прийняття інших законодавчих актів чи з інших причин він 

втратив свою актуальність. 

Враховуючи зазначене, попередньо підготовлено проект постанови 

Верховної Ради України «Про зняття з розгляду деяких законопроектів та 

інших проектів з питань бюджету». 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати України - члени 

Комітету з питань бюджету Гєллєр є.Б., Чорноволенко О.В. 

УХВАЛИЛИ: 
Рекомендувати Верховній Раді України зняти з розгляду законопроекти 

та деякі інші проекти з питань бюджету за реєстр. N~N~ 1120, 1160, 1193, 1229, 
1231, 1251,2027,2028,2043,2125,2194,2301,2316,2398,2426, 2447, 2472, 
2582,2583,2621,2706,2733,2740,2744,2769, 2769-д, 2809, 2812, 2875, 2910, 
2911,2912,2928,2952, 2221а, 2335а, 2357а, 2386а, 2391а, 2400а, 2424а, 2462а, 
2464а, 2554а, 2588а, 2589а, 2590а, 2591а, 3134, 3136, 3175, 3188, 3197, 3210, 
3210-1, 323~ 3249, 3257, 3315, 3319, 3401, 3578, 3594, 362~ 3726, 3744, 3772 
згідно з підготовленим проектом постанови. 

Голосували: «за» - 30, «проти» - 1, утримались - З. 

З.СЛУХАЛИ: 

Інформацію Секретаря Комітету з питань бюджету Шкварилюка В.В. про 

проект плану роботи Комітету з питань бюджету на четверту сесію Верховної 

Ради України сьомого скликання. 

Відмітили: 

Відповідно до частини другої статті 41 Закону України «Про КОМІтети 

Верховної Ради України» план роботи комітету затверджується рішенням 

комітету до початку чергової сесії Верховної Ради У країни, на яку формується 

план. 

Проект плану роботи (додається на 18 арк.) передбачає основні напрями 
діяльності Комітету, насамперед, законопроектну. Основою законотворчої 

роботи Комітету на четвертій сесії (розділ І проекту плану роботи) має стати 

розгляд проекту Постанови Верховної Ради України про Основні напрями 

бюджетної політики на 2015 рік, проект Постанови Верховної Ради України 
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щодо звіту про виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 
2013 рік», проектів законів про внесення змін до Бюджетного кодексу України. 

У розділі ІІ проекту плану роботи передбачено розгляд законопроектів, до 

яких Комітетом з питань бюджету мають бути надані висновки щодо ЇХ впливу 

на показники бюджету та відповідності бюджетному законодавству. Відповідно 

до Регламенту Верховної Ради України такі висновки Комітет з питань 

бюджету надає до всіх зареєстрованих у Верховній Раді законопроектів. 
У розділі ІУ проекту плану роботи запропоновано, зокрема, перелік 

заходів з питань виконання державного бюджету у 2014 році та контролю за 
дотриманням бюджетного законодавства. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Затвердити план роботи Комітету з питань бюджету на четверту сесію 

Верховної Ради України сьомого скликання з урахуванням пропозицій 

народних депутатів України - членів Комітету. 

2. Подати Головному організаційному управлінню Апарату Верховної 
Ради України перелік законопроектів, за якими Комітет з питань бюджету 

визначено головним, для включення Їх до порядку денного четвертої сесії 

Верховної Ради сьомого скликання (згідно із розділом І проекту плану роботи 

та ті, що розглянуті Комітетом на поточній сесії). 

Голосували: «зю) - 32, «проти» - о, утримались - 2. 

4. СЛУХАЛИ: 
Інформацію Перщого заступника Міністра фінансів України 

Мярковського A.l. щодо проекту Закону України «Про Державний бюджет 
України на 2014 рік» (реєстр. N!! 3000 від 18.12.2013), поданого Кабінетом 

Міністрів України. 

Відмітили: 

Кабінетом Міністрів України 18 грудня 2013 року подано на розгляд 
Верховної Ради України проект Закону України «Про Державний бюджет 

України на 2014 рік» за реєстр. N!! 3000 (далі - законопроект), який 19 грудня 
було представлено у Верховній Раді України. 

При розрахунку проекту бюджету на 2014 рік враховано такі прогнозні 
макропоказники економічного і соціального розвитку: прогноз номінального 

ВВП становить 1653 млрд грн (прогноз на 20JЗ р. - 1576 млрд грн), його 

реальне зростання - на рівні 3% (прогноз на 2013 р. - 3,4%, однак у І, 11 і 111 
кварталах 20JЗ р. відбулося падіння ввп відповідно на 1,1%, 1,3% і 1,3%), 
індекс споживчих цін Іу середньому до попереднього рокуІ - 104,3% (прогноз 
на 2013 р. Ігрудень до грудня попереднього рокуІ - 104,8%). При цьому, у 
проекті Основних напрямів бюджетної політики на 2014 рік, схваленому 

Кабінетом Міністрів України (розпорядження Уряду від 27.03.2013 М 213-р) та 
поданому на розгляд Верховної Ради України (проект постанови вру за 

реєстр. М 2769 від 10.04.2013), передбачено такі прогнозні макропоказники, 
зокрема: номінальний ВВП - 1694,8 млрд грн, його реальне зростання - на рівні 
3%, індекс споживчих цін Ігрудень до грудня попереднього рокуІ - 108,3 %. 
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Зважаючи, що Верховна Рада України не прийняла такий документ, немає 

підстав аналізувати стан врахування його положень у законопроекті. 

Загальні показники проекту державного бюджету на 2014 рік такі: 
доходи у сумі 392,4 млрд грн (більше затверджених із зміна;ни на 2013 р. 

на 41,2 млрд грн або на 11,7% та за оперативними даними більше фактичних 
за2013р. на 53,3 млрд грн. або на 15,7%); 

видатки у сумі 447,3 млрд грн (більше затверджених із змінами на 

2013 р. на 27,5 млрд грн або на 6,5%); 
повернення кредитів у сумі 4,4 млрд грн (менше затверджених із змінами 

на 2013 р. на 7,7 млрд грн або на 63,7%); 
надання кредитів у сумі 9 млрд грн (менше затверджених із змінами на 

2013 р. на 4,4 млрд грн або на 32,5%); 
дефіцит (фінансування) у сумі 59,5 млрд грн (менше затвердженого із 

змінами на 2013 р. на 10,4 млрд грн або на 14,9%), який становить 3,6 % 
прогнозного ВВП (факт за 2012 рік - 3,8%, уточнений план на 2013 рік -
4,4%). 

Питома вага планових показників спеціального фонду у структурі 

державного бюджету на 2014 рік зменшилася порівняно з 2013 роком: за 

надходженнями і витратами - 9,5% порівняно з 11,5% у 2013 р. 
Прогноз доходів державного бюджету здійснено з урахуванням 

запропонованих у Прикінцевих положеннях законопроекту змін до податкового 

законодавства. 

Загалом збільшення показників доходів проти плану на 2013 рік 
передбачено, насамперед, по: ПДВ (на 40,8 млрд грн з урахуванням зменшення 
плану на 18,7 млрд грн згідно із законом від 19.12.2013, при цьому бюджетне 
відшкодування зменшено на 6,1 млрд грн), акцизному податку (на 3,9 млрд грн), 
збору за користування радіочастотним ресурсом (на 3 млрд грн), екологічному 
податку (майже на 2 млрд грн або в 1,9 рази, що пов 'язано з плановим 

підвищенням ставок податку, збільшенням частки відрахувань податку до 

державного бюджету з 53% у 2013 р. до 65% та запровадженням з 01.09.2013 
екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних 

засобів). Зменшено планові показники, зокрема, по: податку на прибуток 

підприємств (на 8,9 млрд грн, що пов 'язано із зниженням ставки податку з 

19% до 18%), частині чистого прибутку державних підприємств і дивідендах на 

державну частку (на 1,4 млрд грн). 
При цьому, кошти, що перераховуються Національним банком України, 

передбачені в обсязі 22,8 млрд грн /надійшло за 2012 р. - 23,6 млрд грн, 
затверджено із змінами на 2013 р. - 23,1 млрд грн" за оперативними даними 
надійшло за 2013 р. - 28,3 млрд грн/. Така пропозиція потребує висновку НБУ 
щодо його фінансової спроможності забезпечити зазначений обсяг надходжень, 

зважаючи на вимоги статті 5-1 Закону України «Про Національний банк 

України». НБУ у своєму листі від 25.12.2013 р. И~ 18-119/29921 звертає увагу, 
що Рада НБУ поінформувала Верховну Раду України (лист від 13.09.2013 р. 
И~ 10-007/12783), що частина прогнозованого прибутку до розподілу за 

2013 рік, яка підлягатиме перерахуванню до державного бюджету, становитиме 
7,9 млрд грн, а остаточна сума визначається після підтвердження зовнішнім 
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аудитом та затвердження Радою НБУ річного фінансового звіту з урахуванням 

відрахувань на формування загальних резервів у розмірі відповідно до Закону 

України «Про Національний банк України». 

Граничний обсяг державного боргу на 31.12.2014 р. передбачено у сумі 
580,1 млрд грн, що становить 35,1% прогнозного ВВП (станом на 31.12.2012 р. 
дер:жавний борг становив 399,2 млрд грн або 28,3% ввп, граничний обсяг 
дер:жавного боргу на кінець 2013 р. встановлено у сумі 502,5 млрд грн або 
31,9% ввп). У статті 6 законопроекту передбачено надання державних гарантій 
у 2014 році на загальну суму 50 млрд грн (у 2012 році передбачалося 

79,36 млрд грн, у 2013 р. - 50 млрд грн). 
На 2014 рік передбачено започатковане 2013 року положення щодо 

надання державних гарантій Урядом для забезпечення зобов'язань головних 

розпорядників бюджетних коштів, що виникають при залученні ними кредитів 

(позик) для здійснення капітальних видатків понад .обсяги встановлених 

бюджетних призначень. 

Державні запозичення передбачено в обсязі 158,1 млрд грн, що на 

3,1 млрд грн або на 2 % більше плану на 2013 рік. 
У межах цього обсягу згідно із статтями 16 і 22 законопроекту 

передбачається надання права Уряду здійснити випуск облігацій внутрішньої 

державної позики до загального фонду державного бюджету у сумі 

19,87 млрд грн з подальшим їх спрямуванням на придбання у державну 

власність в обмін на ці облігації акцій додаткової емісії відповідно 

ПАТ «НАК «Нафтогаз України» у сумі 14,87 млрд грн та ПАТ «Український 
банк реконструкції та розвитку» у сумі 5 млрд грн (у 2013 р. - загалом 

14,7 млрд грн, з них Нафтогазу - 8 млрд грн). 
Витрати на погашення державного боргу передбачені в обсязі 

95,5 млрд грн (на 14,4 млрд грн або на 17,8% більше плану на 2013 р.). 
Як і у 2013 р., на 2014 р. видатки на обслуговування державного боргу 

передбачені не окремою бюджетною програмою, а разом із заходами щодо 

поступової компенсації громадянам втрат від знецінення грошових заощаджень 

(загалом у сумі 44,86 млрд грн, що на 9,9 млрд грн або на 28,3% більше плану на 
2013 р.), хоча за своєю економічною сутністю ці напрями мають різну мету. 
При цьому, у назві цієї бюджетної програми вказано, що такі заходи - «в обсязі 

не менше 6 млрд грн». 
Крім того, витрати державного бюджету на· виконання зобов'язань за 

кредитами (позиками), залученими під державні гарантії, заплановані загалом в 

обсязі майже 17 млрд грн (що на 3,5 млрд грн більше плану на 2013 р.), з них 
щодо: розвитку мережі автомобільних доріг загального користування 

(код 3111030) - 9,7 млрд грн; реалізації проектів «Циклон-4» та «Створення 
Національної супутникової системи зв'язку» (код 6381130) - 2,1 млрд грн; 
реалізації Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні 

фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (код 6651280) -
1,3 млрд грн; обслуговування та погашення зобов'язань за залученими коштами 
під державні гарантії для здійснення капітальних видатків розпорядниками 

бюджетних коштів (код 3511590) - 2 млрд грн. 
Надходження від приватизації державного майна заплановано в обсязі 
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17млрдгрн (факт за 2012р. становить 6,8.м.лрдгрн, ruюн на 2013рік-
10,9 млрд грн, факт за 2013 р. за оперативними даними -1,5 млрд грн). 

У структурі планових витрат державного бюджету на 2014 рік 
передбачено зростання витрат споживання (89,4% проти 87,9% на 2013 р.) та 
зменшення витрат розвитку (10,3% проти 11,8% на 2013 р.). 

На 2014 рік передбачено затвердити бюджетні призначення для 

92 головних розпорядників коштів державного бюджету (без урахування 

загальнодержавних видатків). Порівняно з 2013 роком кількість головних 
розпорядників зменшено на 1 (виключено МНС у зв 'язку J його реорганізацією і 

Адміністрацію державної прикордонної служби, визначивши її відnовідалЬ1lим 

виконавцем бюджетних програм у складі МВС, а визначено головним 

розпорядником Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки, 

яка у 2013 р. була відповідальним виконавцем бюджетних програм у складі 
Міненерговугі.лля) . 

У законопроекті передбачено соціальні гарантії на 2014 рік, зокрема: 
на І січня на І лилня на І жовтня у%% 

201412013 
(ло грудню) 

прожитковий мінімум 1176 грн 1207 грн 1256 грн 106,8% 

мінімальна заробітна плата 1218 грн 1250 грн 1301 грн 106,8% 

прожитковий мінімум для осіб, 949 грн 974 грн 1014 грн 106,8% 
які втратили працездатність 

При цьому, підвищення базових соціальних гарантій передбачено з 

1 липня 2014 р. (оскільки з 1 січня 2014 р. пропонується Їх встановити на рівні 
грудня 2013 р.). 

При цьому, у супровідному листі Уряду до законопроекту повідомлено, 

що у видатках проекту бюджету на оплату праці працівників бюджетної сфери 

на 2014 рік враховано підвищення розміру посадового окладу працівника 

І тарифного розряду на основі Єдиної тарифної сітки з 01.07.2014 р. - 890 грн 
та з 01.10.2014 р. - 1 О 11 грн, що становитиме відповідно 71,2% і 77,7% розміру 
мінімальної зарплати (на даний час - 852 грн або 70%). Застосування таких 
показників потребуватиме відповідного нормативно-правового регулювання 

актом Кабінету Міністрів України. Хоча такий показник, на підставі якого 

розраховуються посадові оклади (тарифні ставки), починаючи з 01.12.2008 р. 
встановлюється Урядом менше розміру мінімальної зарплати, вже намітилася 

тенденція щодо поступового наближення цих показників і відповідно 

встановлення належної диференціації зарплати між працівниками різних 

тарифних розрядів і різної кваліфікації. 

На 2014 рік збільшено трансферти з державного бюджету Пенсійному 
фонду України до 87,4 млрд грн, або на 4,1 млрд грн, при цьому на покриття 
дефіциту коштів Пенсійного фонду України для виплати пенсій передбачено 

22,1 млрд грн або лише на 0,3 млрд грн більше, ніж на 2013 рік. Водночас, 
статтею 20 законопроекту пропонується надати право Пенсійному фонду 

України залучати банківські кредити для покриття тимчасових касових 

розривів, а покриття витрат з обслуговування відповідних боргових зобов'язань 

здійснювати за рахунок коштів державного бюджету. 
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У законопроекті збережена практика 2010-2013 років щодо передбачення 
у загальному фонді державного бюджету централізованої програми «Державні 

капітальні видатки, що розподіляються Кабінетом Міністрів України» 

(код 3511090) У сумі 3,46 млрд грн без визначення принципів розподілу таких 
коштів і чітких вимог щодо цільового спрямування (на 2013 р. затвєрд:жєно 
1,4 млрд грн). При цьому, у супровідному листі Уряду до законопроекту 

зазначено, що за рахунок таких кощтів планується в першу чергу здійснювати 

видатки на придбання щкільних автобусів, комп'ютерної техніки та 

підручників для щкіл, будівництво перинатальних центрів, забезпечення 

житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 

військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, воїнів

інтернаціоналістів, інвалідів війни, здійснення заходів із реабілітації дітей з 

дитячим церебральним паралічем, та інші. Зважаючи на це, відповідним 

головним розпорядникам коштів державного бюджету видатки на зазначені 

заходи не передбачені. 

Загальний обсяг трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам 

становить 128,4 млрд грн, що на 9,8 млрд грн (на 8,3 %) більше, ніж у 

2013 році, у тому числі за загальним фондом - 125,2 млрд грн (більше на 
13,2 млрд грн або на 11,7%), за спеціальним фондом - 3,1 млрд грн (менше на 
3,4 млрд грн, або на 51,8%). 

Дотація вирівнювання передбачена у розмірі 63, І млрд грн, що на 

7,4 млрд грн або на 13,4% перевищує показник 2013 року. Кошти, що 

передаються з місцевих бюджетів до державного бюджету, визначені в обсязі 

2,7 млрд грн, що більше на 1,1 млрд грн або на 72,2% від обсягу, встановленого 
на2013 рік. 

Додаткові дотації місцевим бюджетам заплановані практично на рівні 

2013 р. (І,3 млрд грн). 
Субвенції місцевим бюджетам передбачені загалом у обсязі 

63,9 млрд грн, який на 3,8% перевищує обсяг, визначений у 2013 році. З них 
обсяг субвенцій на здійснення державних програм соціального захисту 

населення визначено у сумі 59,8 млрд грн і збільшено проти 2013 року на 
8,96 млрд грн або на 17,6% (переважно за рахунок зростання на 8,8 млрд грн 
субвенції на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, 

інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги 
дітям). 

При цьому, на відміну від попередніх років на 2014 рік не передбачено 
субвенції на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, 

послуги з централізованого водопостачання та водовідведення (на 2013 р. 
затверд:жена в обсязі 5,1 млрд грн) та субвенції на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій (на 2013 р. затверджена в 
обсязі 1,3 млрд грн). 

Водночас, у складі загальнодержавних видатків Міністерства фінансів 

України передбачено видатки розвитку за бюджетною програмою «Державний 

фонд регіонального розвитку» (код 3511460) у сумі 3,48 млрд грн, що становить 
1 % доходів загального фонду проекту державного бюджету і відповідає 

вимогам статті 24-1 Бюджетного кодексу України (на 2013 р. затверджено 
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987,5 МЛ/І грн). 
Питома вага місцевих бюджетів (видатки і кредитування) у зведеному 

бюджеті України на 2014 рік розрахунково становить 42,1% (факт за 2012 рік-
44,6%, враховано на 2013 рік (із змінами) - 42,1%). 

При цьому, на відміну від попередніх років у розрахунках міжбюджетних 

трансфертів на 2014 рік не передбачено, зокрема, так звані «нерозподілені 
видатки» та не застосовано диференційований коефіцієнт вирівнювання 

"альфа" для бюджетів, які збалансовані з передачею коштів до державного 

бюджету, про що також зазначено у супровідному листі Уряду до 

законопроекту. 

Аналітичні матеріали щодо законопроекту роздано народНШt 

депутатам - членам KOJHimemy з питань бюджету 10.01.2014 р. 

Щодо відповідності Бюджетномv кодексу України 

та ;llшо.IltV заКОllодавствv 

Пунктом 4 статті 6 законопроекту передбачено, що у 2014 р. державні 
гарантії можуть надаватися на підставі міжнародних договорів України понад 

обсяги, встановлені цією статтею. Це положення має внутрішню 

неузгодженість (суперечить абзацу першому цієї статті). Крім того, таке 

положення не відповідає вимогам частини першої статті 17 і пункту 2 частини 
першої статті 40 Бюджетного кодексу України, згідно з якими законом про 

державний бюджет визначається граничний обсяг і напрями надання державних 

гарантій. 

Статтею 18 законопроекту передбачено, що кошти від реалізаЦll 

надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, нерухомого 

військового майна Збройних Сил України та кошти від відчуження земельних 

ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого військового майна, що 

підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються у процесі 

реформування ЗСУ, отримані понад обсяги, визначені додатком .N!! І до цього 

Закону, спрямовуються на реалізацію першочергових заходів з реформування і 

розвитку ЗСУ понад обсяги, визначені у додатку Н!! 3 до цього Закону. Таке 
формулювання положення не узгоджується з вимогами частини другої статті 95 
Конституції України (згідно з якою виключно законом про державний бюджет 

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

цільове спрямування цих видатків) та частини другої статті 23 Бюджетного 

кодексу України (згідно з якою бюджетні призначення встановлюються 

законом про державний бюджет). Аналогічні застереження щодо даної статті 

законопроекту висловлює ГНЕУ. Зважаючи на запропоноване ЦІльове 

спрямування відповідних понадпланових надходжень, для належного 
врегулювання порушеного питання доцільно передбачити такі кошти у складі 

спеціального фонду державного бюджету шляхом доповнення статей 11 і 14 
законопроекту відповідними нормами. 

Статтею 19 законопроекту передбачена можливість застосування 
фінансових казначейських векселів для реструктуризації кредиторської 
заборгованості за видатками державного бюджету, заборгованості з різниці в 
тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та 
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водовідведення, а також для бюджетного відшкодування ПДВ (аналогічна 

норма діяла у 2013 р., однак станом за січень-листопад 2013 р. не 6у.7а 

реалізована). При цьому, згідно з частиною шостою статті 45 Бюджетного 
кодексу України забороняється проведення розрахунків з бюджетом у 

негрошовій формі, у тому числі шляхом взаємозаліку, застосування векселів, 

бартерних операцій та зарахування зустрічних платіжних вимог у фінансових 

установах, за винятком операцій, пов'язаних з державним боргом, та випадків, 

передбачених законом про державний бюджет. Отже, бюджетна система 

нормативно не орієнтована на негрошові розрахунки, пов'язані із створенням в 

подальшому боргових зобов'язань. Про це також свідчить норма шодо 

дотримання збалансованості бюджету, визначена частиною другою статті 95 
Конституції України та пунктом 2 частини першої статті 7 Бюджетного кодексу 
України. Загалом набуття широкого застосування вексельної форми 

розрахунків щодо бюджету в подальшому може призвести до зменшення 

грошових розрахунків, що не сприятиме ефективному управлінню бюджетними 

коштами та дотриманню фінансової дисципліни, а також потребуватиме у 

наступних бюджетних періодах збільшення витрат державного бюджету на 

погашення векселів. 

Статтею 21 законопроекту запропоновано надати право Мінфіну 

здійснювати правочини з державним боргом з метою ефективного управління 

ним. Оскільки частиною сьомою статті 16 Бюджетного кодексу України таке 
питання законодавчо унормовано, дане положення законопроекту є зайвим, про 

що також зазначає ГНЕУ. 

Належить зауважити, що з метою забезпечення збалансованості 

бюджетних показників пунктами 5 і 6 Прикінцевих положень законопроекту 
передбачено зупинити на 2014 рік дію окремих норм деяких законодавчих актів 
та внести окремі зміни до Податкового кодексу України. Однак, зазначене, 

насамперед, не відповідає частині третій статті 153 Регламенту Верховної Ради 
України, згідно з якою законопроект про державний бюджет не може містити 

положень про зупинення дії чи внесення змін до законів. Крім того, це не 

узгоджується з вимогами Податкового кодексу У країни, зокрема, з 

підпунктом 2.1 статті 2 (згідно з яким зміна положень цього Кодексу може 

здійснюватися виключно шляхом внесення змін до цього Кодексу) та 

підпунктами 7.3 7.4 статті 7 (будь-які питання щодо оподаткування 

регулюються цим Кодексом і не мо:ж:уть встановлюватися або змінюватися 

іншими законами). 

Підпунктами 1 і 2 пункту 5 Прикінцевих положеннях законопроекту 

передбачено зупинити дію окремих норм законів України «Про судоустрій і 

статус суддів» і «Про державну службу» щодо умов опрати праці суддів та 

державних службовців. Слід відмітити, що з цього приводу Верховною Радою 

України вже прийнято відповідні закони від 19.12.2013 р. К!! 716-УІІ і K~ 714-
УІІ (законопроекти за реєстр. Ng 3768 і Ng 3769). Враховуючи, що порушені 
питання законодавчо унормовані, ці положення законопроекту необхідно 

виключити. 

Підпунктом 3 пункту 5 пунктом 6 Прикінцевих положеннях 

законопроекту запропоновано зміни до окремих норм Податкового кодексу 
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України, насамперед, щодо: 

зниження ставки податку на прибуток підприємств з 19% до 18% (а не до 
16%) та відтермінування до 2015 року зниження ставки ПДВ з 20% до 17% 
(підпункт 7 пункту 6); 

неврахування від'ємного фінансового результату за операціями з цінними 

паперами станом на 01.01.2014 р. при визначенні фінансового результату за 
такими операціями в наступних звітних періодах (підпункт 7 пункту 6); 

скасування пільги щодо звільнення від оподаткування пдв операцій з 

ввезення на митну територію України природного газу (підпункт J пункту 6); 
застосування у 2014 році ставки акцизного податку 56,42 грн (замість 

чинної - О грн) за літр 100-відсоткового спирту до спирту етилового 

денатурованого (спирту технічного) з метою його використання як сировини 

для виробництва продуктів органічного синтезу, біоетанолу для виробництва 

бензинів та біопалива (підпункт 3 пункту 5); 
продовження до 2016 року дії звільнення від оподаткування ПДВ 

операцій з постачання зернових та технічних культур, необроблених шкур та 

чиненої шкіри, відходів та брухту чорних і кольорових металів та деревини та 

введення такого звільнення для операцій з макулатурою (підпункт 7 пункту 6); 
підвищення ставок акцизного податку за операціями з відчуження цінних 

паперів та операцій з деривативами (підпункти 3,4,5 пункту 6); 
збільшення у 3 рази ставок збору за спеціальне використання лісових 

ресурсів (підпункт 6 пункту 6); 
продовження зупинення норм щодо цільового спрямування збору на 

розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства (підпункт 4 пункту 5). 
При цьому, Верховною Радою України прийнято Закон України від 

19.12.2013 р. И!! 713-УІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо ставок окремих податків» (законопроект за реєстр. мг 3757), яким 
врегульовано більшість з передбачених у законопроекті податкових положень. 

Відтак, відповідні податкові положення законопроекту необхідно виключити. 

Водночас, у цьому законі передбачено підвищення з 01.04.2014 р. ставок 
акцизного податку на спирт та алкогольні напої (на 14%) і спирт коньячний 

(на 76%), запроваджено оподаткування акцизним податком переобладнання 

ввезеного на митну територію України транспортного засобу у підакцизний 

автомобіль, продовження до 2016 року зниження на 25% ставок екологічного 
податку для виробників електроенергії на теплоелектроцентралях та ТЕС. 

Разом з тим, у цьому законі не передбачено підвищення ставок акцизного 

податку за операціями з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами, 

не призупиняється на 2014 рік дія ставки акцизного податку О грн для 

біоетанолу, який використовується для виробництва бензинів та біопалива, та 

норм щодо цільового спрямування збору на розвиток виноградарства, 

садівництва і хмелярства, а ставки збору за спеціальне використання лісових 

ресурсів збільшено лише у 2 рази. 
Також цим законом передбачено на постійній основі з 01.01.2014 р. 

звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання на митній території 

України та вивезення в митному режимі експорту зернових та технічних 

культур (крім, зокрема, постачання цих культур сільгосппідприємствами -
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виробниками технічних культур та іншими підприємствами, які безпосередньо 
придбали Їх у сільгоспвиробників). Отже, фактично весь експорт зерна і 
технічних культур, що виробляється в Україні, буде оподатковуватися із 

застосуванням нульової ставки ПДВ з правом на бюджетне відшкодування, шо 

призведе до втрат доходів державного бюджету. У зв'язку з цим, з метою 

усунення ризиків розбалансування показників державного бюджету Урядом 

11.01.2014 р. подано на розгляд Верховної Ради України законопроект про 
внесення змін до Податкового кодексу України щодо обкладення податком на 

додану вартість деяких операцій із зерновими та технічними культурами 

(реєстр. м! 3863). 
Слід звернути увагу, що на 2014 рік до законопроекту не включено 

положення щодо застосування окремих норм законодавчих актів (зокрема, 

«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи», «Про соціальний захист дітей війни», «Про 

пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших 

осіб», «Про міліцію», «Про прокуратуру», Основ законодавства України про 

охорону здоров 'я, «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та іНИ/lа 

громадян похилого віку в Україні», «Про захист рослиН), Гірничого закону 

України, «Про жертви нацистських переслідувань») стосовно соціальних 

виплат у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України 

виходячи з наявних фінансових ресурсів державного бюджету та бюджету 

Пенсійного фонду України. Аналогічна норма передбачалася законами про 

державний бюджет на 2011, 2012 і 2013 роки, а Конституційний Суд України 
своїм рішенням від 26.12.2011 р. N!! 20-рп та від 25.01.2012 р. N!! 3-рп визнав її 
конституцшною. Відсутність такого положення у законопроекті може 

призвести до розбалансування бюджетних показників у 2014 році, оскільки за 
орієнтовними розрахунками Мінсоцполітики реалізація положень всіх 

законодавчих актів щодо надання пільг, компенсацій та гарантій громадянам у 

розмірах, передбачених базовими законами, потребуватиме щорічно понад 
170 млрд грн. 

Разом із законопроектом подано більшість супровідних матеріалів, 

передбачених Бюджетним кодексом України. Однак, не подано матеріали, 

визначені підпунктами «е» і «ж» пункту І та пунктами 7-11 і 12-1 частини 

першої статті 38, а також підпунктом 1 пункту 14 Прикінцевих та перехідних 
положень цього Кодексу. У зв'язку з цим, направлено звернення до Кабінету 

Міністрів України щодо надання відповідних матеріалів та додаткової 

інформації, необхідної для належного опрацювання законопроекту. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

надало висновок, в якому, зокрема, проаналізовано законопроект щодо 

відповідності Бюджетному кодексу України та надано зауваження до окремих 

положень законопроекту (лист від 19.12.2013 р. м! 16/3-1786/3000). 
До Комітету з питань бюджету надійшли висновки Рахункової палати за 

результатами аналізу та експертизи проекту Закону України «Про Державний 

бюджет України на 2014 рік» (роздано народним депутатам - членам 
Комітету з питань бюджету 15.01.2014 р.). 
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Щодо nроцедl'ри розглядv законопроекту 

У зв'язку з неприйнятгям закону про державний бюджет на 2014 рік у 
строк, встановлений статгею 159 Регламенту Верховної Ради У країни, 

зважаючи на необхідність дотримання вимог cTaтri 96 Конституції України і 
cTaтri 3 Бюджетного кодексу України, Постановою Верховної Ради України від 
19.12.2013 р. NQ 717-УIl «Про особливості процедури розгляду і прийнятгя 

проекту Закону України про Державний бюджет України на 2014 рік» 
передбачено розглянути законопроект за такою процедурою, зокрема: 

розгляд законопроекту народними депутатами, формування пропозиц!и 

до законопроекту і подання їх Комітету з питань бюджету - не пізніше 

08.01.2014 р.; 
підготовка Комітетом з питань бюджету за участю уповноважених 

представників Кабінету Міністрів України пропозицій до законопроекту та 

подання таких пропозицій на розгляд Верховної Ради - до І О години 

16.01.2014 р.; 
розгляд законопроекту з пропозиціями Комітету з питань бюджету та 

прийнятгя його в цілому - 16.01.2014 р. 

Щодо оnрацюваНIІЯ nодаllих 11роnозицій до заКОНОІlроекmv 

і підготовки пропозицій Комітету з l1иmань бюд:Jlсеmv 

Голова Комітету Гєллєр Є.Б. поінформував членів Комітету про те, що до 

Комітету надійшло більше 3 тисяч пропозицій народних депутатів та комітетів 
Верховної Ради України, які включені у робочу таблицю зведення пропозицій 

до законопроекту (роздано HapoдHUМ депутатам - членам Комітету з питань 

бюджету 14.01.2014 р.). 
За попередньою оцінкою для врахування всіх таких пропозицій необхідно 

додатково близько 750 млрд грн. При цьому, за оцінкою Мінфіну окремі 

пропозиції соціального спрямування (підвищення мінімальної заробітної 

плати, збільшення величини прожиткового мінімуму, забезпечення повної' 

ліквідацй розриву між розмірами мінімальної заробітної плати та тарифної 

ставки (посадового окладу) працівника першого тарифного розряду ЄТС, 

тощо) потребують додаткових видатків в обсязі близько 500 млрд грн. 
При цьому, звернуто увагу, що відповідно до визначеної Верховною 

Радою У країни особливої процедури розгляду законопроекту Комітет з питань 

бюджету за підсумками розгляду законопроекту і опрацювання поданих 

пропозицій до нього має підготувати і подати на розгляд Верховної Ради 

України безпосередньо пропозиції Комітету до законопроекту (що не 

передбачає подання таблиці пропозицій суб' єктів права законодавчої 

ініціативи). 

Голова Комітету з питань бюджету Гєллєр Є.Б. повідомив, що зважаючи 
на особливу процедуру та обмеженість часу для розгляду пропозицій, 

14-15 січня П.р. проводилася робоча нарада за участю, заступників Голови, 

секретаря і голів підкомітетів щодо попереднього опрацювання та підготовки 
пропозицій Комітету. Від Уряду у такій нараді брав участь Перший заступник 

Міністра фінансів України Мярковський А.І. 
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За результатами робочої наради з опрацювання положень законопроекту, 

поданих пропозицій народних депутатів та висновків Головного науково

експертного управління і Рахункової палати підготовлено відповідні пропозиції 

/nроекm ухвали з пропозиціями КОЛ'lітету додається ІІа 31 арк.!, зокрема: 
- привести окремі положення законопроекту щодо державних гарантій, 

державного боргу та спеціального фонду у відповідність до вимог Бюджетного 

кодексу (шляхом уточнення редакції статей 6, 10,11, 12, 1'4,20 і 21); 
- доповнити законопроект положенням щодо порядку перерахування 

Національним банком коштів до державного бюджету з метою узгодження 

законодавчих норм для забезпечення виконання запланованих надходжень; 

доповнити законопроект положенням щодо розподілу коштів 

Державного фонду регіонального розвитку за погодженням з Комітетом з 

питань бюджету з метою посилення парламентського контролю за 

використанням коштів цього фонду; 

з метою забезпечення узгодження з вимогами бюджетного 

законодавства у пункті 5 законопроекту залишити виключно положення про 
зупинення дії на 20] 4 рік законодавчих норм щодо цільового спрямування 
збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства; 

- у пункті 6 законопроекту виключити запропоновані у ньому податкові 
положення (відповідно до вищенаведених обrpунтувань); 

- уточнити окремі показники проекту державного бюджету з метою 

покращення, у першу чергу соціального забезпечення громадян, передбачивши 

додатково видатки, зокрема, на: 

встановлення стимулюючих надбавок за обсяг та якість виконаної роботи 

медичним працівникам, що надають первинну медичну допомогу; 

забезпечення харчування (сніданками) учнів 5-] 1 класів загальноосвітніх 
навчальних закладів; 

забезпечення житлом пільгових категорій громадян та посилення 

державної підтримки реалізації програм з доступного житла; 

заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації інвалідів та 

заходи із реабілітації дітей з дитячим церебральним паралічем; 

оснащення сучасним високотехнологічним медичним обладнанням 

закладів охорони здоров'я, включаючи дитячу кардіологію; 

оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та 

підтримки; 

збільшення виплати грошової частини Національної премії України імені 

Тараса Шевченка; 

капітальний ремонт, модернізацію та заміну ліфтів у житлових будинках, 

а також реалізацію програм зовнішнього освітлення вулиць; 

державну підтримку розвитку хмелярства, овочівництва, закладення 

молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ним. 

В обговоренні взяли участь народні депутати України - члени Комітету з 

питань бюджету Гєллєр Є.Б., Чорноволенко О.В., Байдюк Л.М., Іллєнко А.Ю., 

Різаненко П.О., Михальчишин Ю.А., Деркач АЛ., Калетник О.М., Фищук О.г., 

Ландик В.І., Шуфрич Н.І., Слюз ТЯ, Пресман О.С., Дубневич я.в., 
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Дубіль В.О., Шкварилюк В.В., Медуниця О.В., а також Перший заступник 

Міністра фінансів України Мярковський А.І. 

При цьому, зважаючи на порушене при обговоренні питання щодо 

бюджетного забезпечення лікування онкохворих (в тому числі дітей) та 
лікування громадян України за кордоном, надано протокольне доручення 

заступнику Голови Комітету Дубілю В.О. та члену Комітету Деркачу АЛ. (як 

ініціаторами порушення зазначеного питання) додатково вивчити це питання з 

метою підготовки відповідних законодавчих пропозицій. 

Підсумовуючи, Голова Комітету з питань бюджету Гєллєр Є.Б. 

запропонував підтримати розданий проект ухвали, зокрема рекомендувати 

Верховній Раді України законопроект про державний бюджет на 2014 рік за 
результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу та в цілому як 

закон з пропозиціями Комітету з питань бюджету та саме таке рішення 

направити на розгляд Верховної Ради України. 

УХВАЛИЛИ: 
І. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України «Про 

Державний бюджет України на 2014 рік» (реєстр. N!! 3000), поданий Кабінетом 
Міністрів України, за результатами розгляду у першому читанні прийняти за 

основу та в цілому як закон з урахуванням таких Пропозицій Комітету з питань 

бюджету: 

1. Внести до текстових статей законопроекту такі зміни: 
у статті 5 цифри «580.066.966» замінити цифрами «584.523.506,4»; 
статтю 6 викласти в такій редакції: 
«Стаття 6. Установити, що у 2014 році державні гарантії можуть 

надаватися в обсязі до 50.000.000 тис. гривень за такими напрямами: 
1) за рішенням Кабінету Міністрів України: 
а) для забезпечення повного або часткового виконання боргових 

зобов'язань суб'єктів господарювання - резидентів України державного 

сектору економіки за кредитами (позиками), що залучаються для фінансування 

інвестищиних, інноваційних, національних проектів та інших проектів 

розвитку, які мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме 

розвитку економіки України (включаючи виконання боргових зобов'язань 

публічного акціонерного товариства "Український банк реконструкції та 

розвитку", Державної іпотечної установи); 

б) для забезпечення виконання боргових зобов'язань за кредитами 

(позиками) Державного агентства автомобільних доріг України, а також 

головних розпорядників бюджетних коштів, що залучаються ними для 

здійснення капітальних видатків понад обсяги встановлених бюджетних 

призначень; 

в) для забезпечення виконання боргових зобов'язань за кредитами 

(позиками) суб'єктів господарювання, утворених Аграрним фондом, для 

виплати дотацій, відшкодувань та компенсацій витрат сільськогосподарським 

виробникам. 

Порядок залучення кредитів (позик) під державні гарантії у 2014 році 
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та/або умови надання таких державних гарантій встановлюються Кабінетом 

Міністрів України. 

Суб'єкти господарювання, щодо яких приймається рішення про надання 

державних гарантlИ для реалізації інвестиційного проекту "Створення 

космічного ракетного комплексу "Циклон-4", звільняються від зобов'язання 

надавати майнове або інше забезпечення виконання зобов'язань за наданими у 

2014 році державними гарантіями. 
Державне агентство автомобільних доріг України, суб'єкти 

господарювання, утворені Аграрним фондом, звільняються від зобов'язання 

надавати майнове або інше забезпечення виконання зобов'язань за наданими у 

2014 році державними гарантіями та сплачувати до державного бюджету плату 
за Їх отримання. 

Головні розпорядники бюджетних коштів за рішенням Кабінету Міністрів 

України можуть звільнятися від зобов'язання надавати майнове або інше 

забезпечення виконання зобов'язань за наданими у 2014 році державними 
гарантіями та сплачувати до державного бюджету плату за їх отримання; 

2) на підставі міжнародних договорів України для фінансування 

інвестиЦlИНИХ, інноваційних, національних проектів та інших проектів 

розвитку, які мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме 

розвитку економіки України»; 

у статті 10: 
в абзаці другому слова «кошти від відчуження земельних ділянок, на яких 

розташовані об'єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, 

та земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил 

У країни і Державної спеціальної служби транспорту» виключити; 

в абзаці третьому цифри «10» замінити цифрами «12»; 
у статті 11: 
в абзаці першому слова «(крім плати за надання адміністративних послуг, 

що зараховується до загального фонду Державного бюджету України (крім 

плати за документи на придбання, перевезення, зберігання і носіння зброї, 

плати за номерні знаки транспортних засобів, які підлягають державній 

реєстрації, плати за документи, оформлення і видача яких здійснюються із 

застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру, 

передбачені Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр 

та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи 

П спеціальний статус", а також плати за документи, оформлення і видача яких 

здійснюються згідно із Законом України "Про дорожній рух")>> виключити; 

у пункті 2 слова і цифри «статті 11 цього Закону» замінити словами «цієї 
статті»; 

доповнити новими пунктами 11-18 такого змісту: 
«11) плата за продукцію, документи, що видаються при наданні 

адміністративних послуг з придбання, перевезення, зберігання і носіння зброї, а 

також відповідно до законів України "Про Єдиний державний демографічний 

реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують 

особу чи П спеціальний статус" і "Про дорожній рух"; 

12) 50 відсотків коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової 
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та спеціальної техніки, нерухомого військового майна Збройних Сил України та 

коштів від відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти 

нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, 

які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил України; 

13) кошти від реалізаЦll надлишкового озброєння, Вlиськової та 

спеціальної техніки, нерухомого військового майна Збройних Сил України та 

кошти від відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти 

нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, 

які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил України, отримані 

понад обсяги, визначені за загальним і спеціальним фондами державного 

бюджету у додатку И2 1 до цього Закону; 
14) надходження від погашення податкового боргу, в тому числі 

реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на прибуток 

підприємств, що сплачується підприємствами електроенергетичної, 

нафтогазової, вугільної галузей, підприємствами, що надають послуги з 

виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, підприємствами 

централізованого водопостачання та водовідведення, та нараховані суми 

податку на прибуток таких підприємств, які виникають після проведення 

розрахунків по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, 

визначеній пунктом 24 статті 14 цього Закону; 
15) надходження від погашення податкового боргу, в тому числі 

реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на додану 

вартість, що сплачується підприємствами електроенергетичної, нафтогазової, 

вугільної галузей, підприємствами, що надають послуги з виробництва, 

транспортування та постачання теплової енергії, підприємствами 

централізованого водопостачання та водовідведення, та нараховані суми 

податку на додану вартість, які виникають після проведення розрахунків по 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, визначеній пунктом 24 
статті 14 цього Закону, у таких підприємств; 

16) надходження від погашення заборгованості із сплати дивідендів, 

підприємств електроенергетичної галузі, що сплачується до державного 

бюджету відповідно до законодавства, в тому числі із сплати 

реструктуризованої або розстроченої (відстроченої) заборгованості, а також 

надходження із сплати такими підприємствами дивідендів, нарахованих за 

результатами діяльності у 2013 році; 
17) надходження від погашення підприємствами паливно-енергетичного 

комплексу та нафтогазової галузі перед Державним агентством резерву У країни 

заборгованості та зобов'язань за матеріальні цінності (включаючи зобов'язання 

з податку на додану вартість, що виникають за результатами проведення таких 

розрахунків, та із сплати штрафних санкцій і відсотків за користування 

ресурсами), а також надходжень Державного агентства резерву України від 

реалізації матеріальних цінностей повернутих підприємствами паливно

енергетичного комплексу та нафтогазової галузі. Заборгованість та 

зобов'язання з повернення енергогенеруючими компаніями матеріальних 
цінностей у натуральному вигляді визначаються відповідно до ціни 
матеріальних цінностей, зазначеної у договорах, а в разі відсутності договору -
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за цінами, що діяли на дату споживання органічного палива; 
18) 25 відсотків збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на 

електричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої 
кваліфікованими когенераційними установками»; 

у статті 12: 
у пункті 3 слова «які надійшли у минулі періоди» замінити словами 

цифрами «до 2013 року»; 
доповнити пунктами 4 і 5 такого змісту: 
«4) 25 відсотків надходжень від приватизації об'єктів паливно-

енергетичного комплексу; 

5) надходження, визначені пунктом 2 статті 16 цього Закону»; 
у статті 14: 
пункт 1 викласти у такій редакції: 
«І) державну підтримку галузі тваринництва, у тому числі 50 відсотків -

для часткового відшкодування суб'єктам господарювання вартості будівництва 

та реконструкції тваринних ферм і комплексів підприємств з виробництва 

комбікормів (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 11 цього 

Закону)>>; 

у пункті 16 після слова «хмелярства» доповнити словом «овочівництва»; 
доповнити новими пунктами 21-27 такого змісту: 
«21) закупівлю продукції, документів, що видаються при наданні 

адміністративних послуг з придбання, перевезення, зберігання і носіння зброї, 

а також відповідно до законів України "Про Єдиний державний демографічний 
реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують 

особу чи й спеціальний статус" і "Про дорожній рух" (за рахунок джерел, 

визначених пунктом 11 статті 11 цього Закону); 
22) будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних 

Сил України (за рахунок джерел, визначених пунктом 12 статті 11 цього 

Закону); 

23) реалізацію першочергових заходів з реформування і розвитку 

Збройних Сил України (за рахунок джерел, визначених пунктом 13 статті 11 
цього Закону); 

24) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення 
заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з 

централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, 

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

фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого 
водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або 

погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування (за 

рахунок джерел, визначених пунктами 14, 15, 16 і 17 статті 11 та пунктом 5 
статті 12 цього Закону); 

25) державну підтримку вугледобувних підприємств на часткове покриття 
витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції (за рахунок джерел, 

визначених пунктом 18 статті 11 та пунктом 4 статті 12 цього Закону); 
26) державну підтримку будівництва вугле- та торфодобувних 

підприємств, технічне переоснащення зазначених підприємств (за рахунок 
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джерел, визначених пунктом 4 статті 12 цього Закону); 
27) часткову компенсацію витрат за спожиту електроенергію, пов'язаних 

з перекиданням води у маловодні регіони (за рахунок джерел, визначених 

пунктом 4 статті 12 цього Закону)>>; 
статтю 16 викласти в новій редакції: 
«Стаття 16. Надати право Кабінету Міністрів України здійснити випуск 

облігацій внутрішньої державної позики: 

1) в межах обсягів, встановлених у додатку N!! 2 до цього Закону, у сумі 
11.066.400 тис. гривень з подальшим придбанням у державну власність в обмін 
на ці облігації акцій додаткової емісії публічного акціонерного товариства 

"Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"; 

2) понад обсяги, встановлені у додатку N!! 2 до цього Закону, у сумі 
3.800.000 тис. гривень із зарахуванням отриманих коштів до спеціального 

фонду державного бюджету і спрямуванням на субвенцію з державного 

бюджету місцевим бюджетам, визначену пунктом 24 статті 14 цього Закону, 
для проведення розрахунків за природний газ з публічним акціонерним 

товариством "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" у порядку, 

встановленому Кабінетом Міністрів України, з відповідним коригуванням 

показників фінансування і видатків державного бюджету та граничного обсягу 

державного боргу»; 

статтю 18 викласти в новій редакції: 
«Стаття 18. Дозволити Міністерству оборони України у 2014 році для 

забезпечення безперервності процесу харчування особового складу Збройних 

Сил України укладати із суб'єктами господарювання - переможцями процедур 

закупівлі у 2013 році додаткові угоди щодо продовження дії договорів про 
закупівлю послуг з харчування в межах відповідних бюджетних асигнувань 

Міністерства оборони України»; 

у статті 20: частину першу доповнити словами «у порядку, визначеному 
Кабінетом Міністрів України»; у частині другій слова «боргових зобов'язань» 

замінити словами «таких боргових зобов'язань Пенсійного фонду України»; 

статтю 21 виключити; 
доповнити новою статтею 21 такого змісту: 
«Стаття 21. Установити, що у 2014 році субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій є складовою державного фонду регіонального 

розвитку, обсяги якої затвердити у додатку N!! 11 до цього Закону. 
Розподіл коштів державного фонду регіонального розвитку за 

адміністративно-територіальними одиницями та відповідними програмами і 

заходами затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням із 

Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, крім субвенції, 

визначеної у частині першій цієї статті. 

Кошти державного фонду регіонального розвитку передаються з 

державного бюджету місцевим бюджетам у вигляді субвенції»; 

/додаток М 11 до законопроекту - у додатку М 1 до цих Проnозицій/ 
доповнити новою статтею 23 такого змісту: 
«Стаття 23. Надати право Кабінету Міністрів України здійснити випуск 
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облігацій внутрішньої державної позики в межах обсягів, встановлених 
додатком N~ 2 до цього Закону, у сумі 200.000 тис. гривень з подальшим 

придбанням у державну власність в обмін на ці облігації акцій додаткової емісії 

публічного акціонерного товариства "Державний земельний банк"»; 

у Прикінцевих положеннях: 

пункт 1 доповнити словами «крім пункту 7 Прикінцевих положень, який 
набирає чинності з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому 
опубліковано цей Закон»; 

у пункті 2 цифру «10» замінити цифрою «11»; 
у пунктах 3 і 4 після слів «публічного акціонерного товариства 

"Український банк реконструкції та розвитку"» доповнити словами «та 

публічного акціонерного товариства "Державний земельний банк"»; 

доповнити новим пунктом 5 такого змісту: 
«5. Установити, що у 2014 році Національний банк України проводить 

відрахування до загальних резервів, поки сума загальних резервів не 

дорівнюватиме 5 відсоткам обсягу грошово-кредитних зобов'язань 

Національного банку України. При цьому перерахування до Державного 

бюджету України прибутку до розподілу здійснюється відповідно до статті 15 
цього Закону без урахування частини п'ятої статті 5-1 Закону України "Про 

Національний банк України"»; 

пункт 5 вважати пунктом 6 та викласти його в такій редакції: 
«6. Зупинити на 2014 рік дію абзацу першого підпункту 1.5, підпунктів 

1.6 і 1.7 пункту 16 підрозділу 1 О розділуХХ «Перехідні положення» 

Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., 

N~N!! 13-17, ст. 112)>>; 
пункт 6 вважати пунктом 7 та викласти його в такій редакції: 
«7. У Податковому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 

2011р., N!!N!!13-17, ст. 112; із змінами, внесеними Законом України 

від 19 грудня 2013 року N~ 713-УIl): 
пункт 197.21 статті 197 виключити; 
в абзаці першому пункту 15 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні 

положення» слова і цифри «1 січня 2014 року» замінити словами і цифрами 

«І січня 2016 року»; 
у зв'язку з цим пункт 7 вважати пунктом 8. 
2. Внести до доходів проекту державного бюджету на 2014 рік такі зміни 

(з відповідним коригуванням підсумкових показників): 

за спеціальним фондом передбачити податок на прибуток підприємств 

(код 11020000) у сумі 600.000 тис. грн; 
за спеціальним фондом передбачити податок на додану вартість з 

вироблених в Україні товаРІВ (робіт, послуг) (код 14010100) у сумі 

600.000 тис. грн; 
збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та 

теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими 

когенераційними установками (код 17050000) у сумі 653.500 тис. грн перенести 
із загального до спеціального фонду; 

за спеціальним фондом передбачити дивіденди (дохід), нараховані на 
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акції (частки, паі) господарських товариств, у статутних капіталах яких є 

державна власність, (код 21010000) У сумі 1.100.000 тис. грн; 
кошти від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної 

техніки, нерухомого військового майна Збройних Сил України та інших 

утворених відповідно до законів України ВlИськових формувань, 

правоохоронних органів та інших державних органів (код 24050000) у сумі 
182.563 тис. грн перенести із загального до спеціального фонду; 

за спеціальним фондом збільшити надходження від реалізації 

матеріальних цінностей державного резерву (код 32010000) на 600.000 тис. грн; 
кошти від відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти 

нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, 

які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил України і Державної 

спеціальної служби транспорту (код 33030000) у сумі 259.952,5 тис. грн 
перенести із загального до спеціального фонду; 

3. Внести до фінансування проекту державного бюджету на 2014 рік такі 
зміни (з відповідним коригуванням підсумкових показників): 

за загальним фондом зменшити на 3.БОО.ООО тис. грн 

запозичення (код 4011 ОО) з відповідним зменшенням коштів на 

цінних паперів (код 601220); 

внутрішні 

придбання 

за загальним фондом збільшити на 8.056.540,4 тис. грн зовнішні 

запозичення (код 401200); 
за спеціальним фондом передбачити надходження від приватизації 

державного майна (код 501 ООО) У сумі 1.200.000 тис. грн; 
за спеціальним фондом збільшити на БОа. ООО тис. грн залишки коштів на 

початок періоду (код 6021 ОО); 
4. Внести до видатків та кредитування проекту державного бюджету на 

2014 рік такі зміни: 
за загальним фондом: 

збільшити видатки споживання за кодом 03 О 1 О 1 О «Обслуговування та 
організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення 

діяльності Президента України та Адміністрації Президента України» на 
32.000 тис. грн; 

збільшити видатки споживання за кодом 0301380 «Забезпечення 

перевезень вищих посадових осіб держави авіаційним транспортом» на 

20.000 тис. грн; 
збільшити видатки споживання за кодом 0301460 «Виплата Державних 

премій Українн» на 1.300 тис. грн; 
збільшити видатки за кодом 0411130 «Інформаційно-аналітичне та 

організаційне забезпечення оперативного реагування органів виконавчої влади» 

на 4.584,8 тис. грн, У тому числі видатки споживання - на 3.833,9 тис. грн (з них 
оплата праці - на lб5,4 тис. грн) та видатки розвитку - на 750,9 тис. грн; 

збільшити видатки споживання за кодом 05011 ОО «Забезпечення 

діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України» на 3.000 тис. грн; 
збільшити видатки споживання за кодом 0501170 «Здійснення правосуддя 

місцевими адміністративними судами» на 1.500 тис. грн (з них оплата праці -
на 1.000 тис. грн) Ідля Окружного адміністративного суду міста Києва/ 
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з внесенням відповідних змін до додатку NQ 8 до законопроекту; 
збільшити видатки за кодом 0601010 «Здійснення правосуддя Верховним 

Судом України» на 10.000 тис. грн, У тому числі видатки споживання - на 

3.300 тис. грн (з них оплата праці - на 1.592,6 тис. грн, комунальні послуги та 
енергоносії - на 1.222,7 тис. грн) та видатки розвитку - на 6.700 тис. грн; 

передбачити видатки за новою бюджетною програмою «Розвиток 

Державної прикордонної служби України» (код 1002080) у сумі 

280.000 тис. грн, У тому числі видатки споживання - 160.000 тис. грн (з них 
оплата праці - 103.000 тис. грн) та видатки розвитку - 120.000 тис. грн; 

передбачити видатки за новою бюджетною програмою «Створення та 

функціонування Єдиного державного демографічного реєстру» (код 1004090) 
у сумі 400.000 тис. грн, У тому числі видатки споживання - 340.000 тис. грн 
(з них оплата праці - 280.000 тис. грн) та видатки розвитку - 60.000 тис. грн; 

збільшити видатки розвитку за кодом 11 О 1 070 «Реструктуризація 

вугільної та торфодобувної промисловості» на 185.000 тис. грн; 
передбачити видатки розвитку за новою бюджетною програмою 

«Поповнення статутного капіталу державного концерну "Ядерне паливо" 

з метою придбання Концерном акцJИ додаткової еМІСlI ПрА Т "Завод 

з виробництва ядерного палива"» (код 1101080) у сумі 20.000 тис. грн; 
передбачити видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Заходи 

з охорони праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувних 

підприємствах, а саме оснащення новітніми приладами контролю за 

параметрами шахтної атмосфери та засобами контролю параметрів дегазації» 

(код 1101160) у сумі 65.000 тис. грн; 
передбачити видатки розвитку за новою бюджетною програмою 

«Державна підтримка будівництва вугле- та торфодобувних підприємств, 

технічне переоснащення зазначених підприємств» (код 1101200) у сумі 

364.293,8 тис. грн; 
У найменуванні бюджетної програми за кодом 11 О 1460 слово «наданих» 

замінити словами «наданих публічному акціонерному товариству 

"У кргідроенерго"»; 

збільшити видатки споживання за кодом 1207010 «Керівництво та 

управління у сфері статистики» на 9.800 тис. грн (у тому числі комунальні 
послуги та енергоносії - на 9.800 тис. грн); 

збільшити видатки споживання за кодом 1207020 «Статистичні 

спостереження та переписи» на 3.800 тис. грн; 
збільшити видатки розвитку за кодом 1207030 «Обстеження умов життя 

домогосподарств» на 3.900 тис. грн; 
передбачити видатки розвитку за новою бюджетною програмою 

«Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Дніпропетровської 

області на створення регіонального центру надання адміністративних послуг» 

(код 1211020) у сумі 30.000 тис. грн; 
збільшити видатки розвитку за кодом 1211050 «Мобілізаційна підготовка 

галузей національної економіки України» на 1.000 тис. грн; 
збільшити видатки споживання за кодом 1401 О 1 О «Керівництво та 

управління у сфері державної політики щодо зовнішніх відносин» на 
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3.000 тис. грн (з них оплата праці - на 2.000 тис. грн); 
збільшити видатки споживання за кодом 1401020 «Внески України до 

бюджетів ООН, органів і спеціалізованих установ системи ООН, інших 

міжнародних організацій та конвенційних органів» на 30.000 тис. грн; 
збільшити видатки за кодом 1401030 «Функціонування закордонних 

дипломатичних установ України та розширення мережі власності України для 
потреб цих установ» на 90.000 тис. грн, у тому числі видатки споживання - на 
80.000 тис. грн та видатки розвитку - на 10.000 тис. грн; 

збільшити видатки споживання за кодом 1401060 «Забезпечення 

головування України у міжнародних інституціях» на 20.000 тис. грн; 
збільшити видатки розвитку за кодом 1401110 «Фінансова підтримка 

забезпечення міжнародного позитивного ІМІДЖУ України, заходи щодо 

підтримки зв'язків з українцями, які проживають за межами України» на 

2.000 тис. грн; 
збільшити видатки за кодом 1401130 «Документування громадян та 

створення і забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційних 

систем консульської служби» на 5.000 тис. грн, у тому числі видатки 

споживання - на 4.000 тис. грн та видатки розвитку - на 1.000 тис. грн; 
збільшити видатки за кодом 1701050 «Фінансова підтримка творчих 

спілок у сфері засобів масової інформації, преси, державних музичних 

колективів, ЗДlИснення інформаційно-культурної діяльності» на 

5.556,6 тис. грн, у тому числі видатки споживання - на 3.556,6 тис. грн та 

видатки розвитку - на 2.000 тис. грн; 
збільшити видатки споживання за кодом 1701080 «Виробництво та 

трансляція телерадіопрограм для державних потреб, збирання, обробка та 

розповсюдження офіційної інформаційної ПрОДУКЦІІ, створення та 

функціонування україномовної версії міжнародного каналу "EuroNews"» на 
1 00.000 тис. грн; 

збільшити видатки споживання за кодом 1801130 «Гранти Президента 
України молодим діячам мистецтва для створення і реалізації творчих проектів, 

премії і стипендії за видатні досягнення у галузі культури, літератури, 

мистецтва» на 7.869,2 тис. грн; 
збільшити видатки споживання за кодом 1801170 «Здійснення концертно

мистецьких та культурологічних загальнодержавних заходів, заходів з 

вшанування пам'яті, заходів з виявлення та підтримки творчо обдарованих 

дітей та молоді, заходів, пов'язаних із забезпеченням свободи совісті та релігії, 

державна підтримка регіональних культурних ініціатив та аматорського 
мистецтва, поповнення експозицій музеїв та репертуарів театрів, концертних та 

циркових організацій, забезпечення розвитку та застосування української мови» 

на 3.000 тис. грн; 
збільшити видатки за кодом 21 О 1 020 «Забезпечення діяльності Збройних 

Сил України та підготовка військ» на 530.000 тис. грн, у тому числі видатки 
споживання - на 313.000 тис. грн та видатки розвитку - на 217.000 тис. грн; 

збільшити видатки розвитку за кодом 21 О 1150 «Розвиток озброєння та 
військової техніки Збройних Сил України» на 100.000 тис. грн; 

збільшити видатки за кодом 2201170 «Здійснення методичного та 
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матеріально-технічного забезпечення діяльності навчальних закладів» на 

424.702,9 тис. грн (у тому числі видатки споживання - на 22.994 тис. грн та 
видатки розвитку - на 401.708,9 тис. грн) щодо видатків н;! видання, придбання, 
зберігання і доставку підручників і посібників для студентів вищих навчальних 

закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та 

вихованців дошкільних навчальних закладів з розподілом між адміністративно

територіальними одиницями у додатку И2 5 до законопроекту /зміни до 

додатка Ng 5 до законопроекту - у додатку Ng 2 до цих ПроnозиціzV; 
збільшити видатки споживання за кодом 2201180 «Проведення 

всеукраїнських та міжнародних олімпіад у сфері освіти, всеукраїнського 

конкурсу "Учитель року"» на 6.000 тис. грн; 
збільшити видатки розвитку за кодом 2201360 «Заходи з реалізації 

Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, фінансова підтримка 

пропаганди української освіти за кордоном» на 10.000 тис. грн; 
збільшити видатки розвитку за кодом 2209070 «Дослідження, прикладні 

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

програмами та державним замовленням» на 3.000 тис. грн; 
збільшити видатки розвитку за кодом 2209080 «Виконання зобов'язань 

України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва» на 

15.000 тис. грн; 
передбачити видатки розвитку за новою бюджетною програмою 

«Формування статутного капіталу Державної інноваційної небанківської 

фінансово-кредитної установи "Фонд підтримки малого інноваційного 

бізнесу"» (код 2209160) у сумі 5.000 тис. грн; 
передбачити видатки споживання за новою бюджетною програмою 

«Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення 

харчування (сніданками) учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів» (код 2211170) у сумі 607.000 тис. грн з розподілом такої субвенції між 
місцевими бюджетами адміністративно-територіальних одиниць у додатку И2 7 
до законопроекту /зміни до додатка Ng 7 до законопроекту - у додатку Ng 3 до 
цих Проnозuці~V; 

передбачити видатки розвитку за новою бюджетною програмою 

«Фінансування заходів по забезпеченню реалізації інвестиційного проекту з 

оснащення закладів охорони здоров' я сучасним високотехнологічним 

медичним обладнанням» (код 2301030) у сумі 140.000 тис. грн; 
збільшити видатки розвитку за кодом 2301170 «Діагностика і лікування 

захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних 

технологій у закладах охорони здоров'я науково-дослідних установ та вищих 

навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров'я України» 

на 70.000 тис. грн; 
передбачити видатки розвитку за новою бюджетною програмою 

«Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Донецької області на 

будівництво ПЕТ-КТ центру, капітальний ремонт і реконструкцію лікарняних 

споруд та закупівлю високовартісного медичного обладнання для Донецького 

обласного клінічного територіального медичного об'єднання» (код 2311190) у 
сумі 7().000 тис. грн; 
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збільшити видатки розвитку за кодом 2401270 «Здійснення 

природоохоронних заходів» на 5.000 тис. грн; 
визначити за бюджетною програмою «Санаторно-курортне лікування 

ветеранів війни, осіб, на яких поширюється чинність законів України "Про 

статус ветеранів війни, гарантії Їх соціального захисту", "Про жертви 

нацистських переслідувань" та інвалідів» (код 2501080) відповідальним 

виконавцем Фонд соціального захисту інвалідів (код 2507070); 
передбачити видатки розвитку за новою бюджетною програмою 

«Забезпечення житлом інвалідів війни, воїнів-інтернаціоналістів, громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інвалідів по зору та слуху, 

військовослужбовців, звільнених у запас або у відставку, для відселення Їх із 
закритих та віддалених від населених пунктів військових гарнізонів» 

(код 25011 ОО) У сумі 300.000 тис. грн; 
збільшити видатки розвитку за кодом 2501390 «Заходи із реабілітації 

дітей з дитячим церебральним паралічем» на 48.800 тис. грн; 
збільшити видатки споживання за кодом 2501440 «Реалізація державної 

політики з питань сім'ї та дітей» на 4.000 тис. грн; 
збільшити видатки споживання за кодом 2501450 «Оздоровлення і 

відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих 

оздоровчих таборах МДЦ "Артек" і ДЦ "Молода Гвардія"» на 70.000 тис. грн; 
збільшити видатки споживання за кодом 2505030 «Фінансова підтримка 

громадських організацш інвалІДІВ та ветеранів, заходи з відвідування 

військових поховань і військових пам'ятників та з увічнення Перемоги у 

Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років» на 1.000 тис. грн (у тому числі 
фінансова підтримка Національної Асамблеї інвалідів України, підприємств і 

організаЦ1И невиробничої сфери Українського товариства сліпих та 

Українського товариства глухих - на 500 тис. грн) та визначити відповідальним 
виконавцем Фонд соціального захисту інвалідів (код 2507050); 

збільшити видатки споживання за кодом 2507030 «Заходи із соціальної, 
трудової та професійної реабілітації інвалідів» на 300.000 тис. грн, а також 
передбачити окремий рядок за цим кодом «в тому числі на створення об'єктів 

Національного центру параолімпійської і дефлімпійської підготовки та 

реабілітації інвалІДІВ, Західного реабілітаційно-спортивного центру», 

визначивши видатки розвитку у сумі 15.000 тис. грн (за спеціальним фондом); 
збільшити видатки розвитку за кодом 2601090 «Реструктуризація та 

ліквідація об'єктів підприємств гірничої хімії і здійснення невідкладних 

природоохоронних заходів в зоні Їх діяльності, а також реструктуризація 

підприємств з підземного видобутку залізної руди» на 30.000 тис. грн; 
передбачити видатки розвитку за новою бюджетною програмою 

«Дослідження стану Криворізького залізорудного басейну для запобігання 
виникненню на його території катастрофи техногенного та природного 

характеру» (код 2601530) у сумі 5.000 тис. грн; 
збільшити видатки розвитку за кодом 2751030 «Дослідження, наукові і 

науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими 

програмами і державним замовленням у сфері будівництва та розвитку 
житлово-комунального господарства, наукові розробки із нормування та 
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стандартизації у сфері будівництва та житлової політики, дослідження 

збереження та вивчення видів флори у спеціально створених умовах» на 

5.174 тис. грн; 
збільшити видатки розвитку за кодом 2751190 «Надання державної 

підтримки для будівництва (придбання) доступного житла» на 50.000 тис. грн; 
збільшити видатки споживання за кодом 2751370 «Фінансова підтримка 

Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву» на 

4.500 тис. грн; 
збільшити видатки споживання за кодом 2751470 «Здешевлення вартості 

іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов» на 40.000 тис. грн; 
передбачити видатки споживання за новою бюджетною програмою 

«Підтримка стаryтної діяльності Всеукраїнських асоціацій органів місцевого 

самоврядування» (код 2751530) у сумі 3.000 тис. грн; 
передбачити видатки розвитку за новою бюджетною програмою 

«Реалізація проектів ремонту, реконструкції, будівництва зовнішнього 

освітлення вулиць із застосуванням енергозберігаючих технологій» 

(код 2751580) у сумі 100.000 тис. грн; 
передбачити видатки розвитку за новою бюджетною програмою 

«Капітальний ремонт, модернізація та заміна ліфтів у житлових будинках» 

(код 275181 О) у сумі 200.000 тис. грн; 
передбачити видатки розвитку за новою бюджетною програмою 

«Будівництво, реконструкція, проведення проектних і ремонтних робіт на 

пріоритетних об'єктах державного та регіонального значення, які перебувають 
у незадовільному стані і потребують невідкладного проведення зазначених 

робіт, та придбання обладнання, а також на курортах державного значення» 
(код 2751880) у сумі 590.000 тис. грн; 

збільшити видатки споживання за кодом 2752010 «Керівництво та 

управління у сфері архітекryрно-будівельного контролю» на 4.000 тис. грн; 
передбачити видатки розвитку за новою бюджетною програмою 

«Субвенція з державного бюджеry міському бюджеry м. Дніпропетровська на 

будівництво та підтримання в безпечному стані гірничих виробок 
Дніпропетровського метрополітену» (код 2761540) у сумі 29.000 тис. грн; 

передбачити видатки розвитку за новою бюджетною програмою 

«Субвенція з державного бюджеry міському бюджету міста Києва на 

будівництво під''ізної дороги та зовнішньо-інженерних мереж до інноваційного 

парку Bionik Нill» (код 2761550) у сумі 12.000 тис. грн; 
збільшити видатки споживання за кодом 280 І 070 «Оздоровлення та 

відпочинок дітей працівників агропромислового комплексу» на 3.750 тис. грн; 
передбачити видатки розвитку за новою бюджетною програмою 

«Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт 

державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району 

Закарпатської області» (код 2801160) У сумі 17.764,7 тис. грн; 
передбачити видатки розвитку за новою бюджетною програмою 

«Фінансова підтримка створення оптових ринків сільськогосподарської 
продукції» (код 2801520) У сумі 200.000 тис. грн; 
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збільшити видатки розвитку за кодом 2804070 «Селекція у рибному 

господарстві та відтворення водних біоресурсів у внутрішніх водоймах та 

Азово-Чорноморському басейні» на 11.000 тис. грн; 
збільшити видатки розвитку за кодом 3103030 «Підтримка 

експлуатаційно-безпечного стану судноплавних шлюзів, внутрішніх водних 

шляхію) на 10.000 тис. грн та найменування бюджетної програми доповнити 
словами «в тому числі на проведення днопоглиблювальних робіт»; 

збільшити видатки споживання за кодом 3 10501 О «Забезпечення 

діяльності Державної спеціальної служби транспорту» на 10.000 тис. грн (з них 
оплата праці - на 7.200 тис. грн); 

збільшити видатки споживання за кодом 3109020 «Фінансова підтримка 
розвитку туризму, створення умов безпеки туристів, розбудови туристичної 

інфраструктури міжнародних транспортних коридорів та магістралей в 

Україні» па 10.000 тис. грн; 
збільшити видатки за кодом 3401010 «Керівництво та управління у сфері 

молоді та спорту» на 11.803,6 тис. грн, У тому числі видатки споживання - на 

І 0.503,6 тис. грн (з них оплата праці - на 6.942,8 тис. грн) та видатки розвитку -
на 1.300 тис. грн; 

збільшити видатки розвитку за кодом 3401040 «Фундаментальні та 

прикладні наукові дослідження у сфері молоді та спорту» на 5.500 тис. грн; 
збільшити видатки споживання за кодом 3401120 «Підготовка і участь 

національних збірних команд в Паралімпійських і Дефлімпійських іграх» на 

17.800 тис. грн; 
збільшити видатки за кодом 3401220 «Розвиток фізичної культури, 

спорту виших досягнень та резервного спорту» на 130.996,4 тис. грн, у тому 
числі видатки споживання - на 129.496,4 тис. грн та видатки розвитку - на 

1.500 тис. грн; 
передбачити видатки розвитку за новою бюджетною програмою 

«Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Луганської області на 

здійснення капітального ремонту, реконструкції та будівництва споруд 

Луганського обласного фізкультурно-оздоровчого центру "Авангард" в 

м. Луганську» (код 3411170) у сумі 110.000 тис. грн; 
збільшити видатки розвитку за кодом 3501120 «Прикладні наукові 

розробки, наукове забезпечення пріоритетних напрямів фінансово-бюджетної 

політики, підготовка наукових кадрів у сфері фінансів» на 8.000 тис. грн; 
збільшити видатки за кодом 350401 О «Керівництво та управління у сфері 

казначейського обслуговування» на 86.000 тис. грн, У тому числі видатки 

споживання - на 31.000 тис. грн та видатки розвитку - на 55.000 тис. грн; 
передбачити видатки споживання за новою бюджетною програмою 

«Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Донецька на 

погашення частини кредиту, залученого на оновлення парку автобусів та 

тролейбусів приймаючих міст по підготовці до проведення в Україні фінальної 

частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу» (код3511020) у сумі 
100.000 тис. грн; 

збільшити видатки споживання за кодом 3511060 «Додаткові дотації з 
державного бюджету місцевим бюджетам» на 535.000 тис~ грн, У тому числі: 
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міському бюджету міста Києва на вирівнювання фінансової 

забезпеченості місцевих бюджетів на 200.000 тис. грн; 
- бюджету Автономної Республіки Крим на здійснення повноважень, 

встановлених Законом України "Про затвердження Конституції Автономної 

Республіки Крим"» на 65.000 тис. грн; 
- обласному бюджету Донецької області на здійснення видатків, 

пов' язаних із реалізацією заходів щодо підвищення рівня надання суспільних 
послуг, у сумі 120.000 тис. грн; 

- місцевим бюджетам на виплату надбавок за обсяг та якість виконаної 

роботи медичним працівникам закладів охорони здоров'я, що надають 

первинну медичну допомогу, у непілотних регіонах в сумі 150.000 тис. грн з 
розподілом такої дотаЦll між місцевими бюджетами аДМІНІстративно

територіальних одиниць у додатку N!! 7 до законопроекту /зміни до додатка 
ом 7 до законопроекту - у додатку ом З до ЦИХ Проnозицій/; 

передбачити видатки розвитку за новою бюджетною програмою 

«Субвенція з державного бюджету обласному бюджету .донецької області на 

будівництво сучасної регіональної лікарні швидкої медичної допомоги в 

м. Донецьку» (код 3511400) у сумі 50.000 тис. грн; 
збільшити видатки споживання за кодом 3601 О] О «Керівництво та 

управління у сфері юстиції» на 21.631,6 тис. грн (з них оплата праці - на 

13.669,5 тис. грн); 
збільшити видатки розвитку за кодом 3601070 «Проведення судової 

експертизи, дослідження і розробки у сфері методики проведення судових 

експертиз» на 17.508,8 тис. грн; 
збільшити видатки споживання за кодом 3601150 «Забезпечення захисту 

прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних 

юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб'єкта та України» на 

14.119 тис. грн; 
збільшити видатки споживання за кодом 3601170 «Платежі на виконання 

рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду 

справ проти України» на 110.051,3 тис. грн; 
збільшити видатки за кодом 3603020 «Забезпечення формування та 

функціонування системи безоплатної правової допомоги» на 25.600 тис. грн, 
у тому числі видатки споживання - на 9.900 тис. грн (з них оплата праці - на 

7.263,4 тис. грн) та видатки розвитку - на 15.700 тис. грн; 
збільшити видатки споживання за кодом 3603030 «Оплата послуг та 

відшкодування витрат адвокатів з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги» на 61.089,3 тис. грн; 
збільшити видатки розвитку за кодом 3606020 «Виконання покарань 

установами і органами пенітенціарної служби» на 19.000 тис. грн; 
передбачити видатки розвитку за новою бюджетною програмою 

«Будівництво (придбання) житла для осіб рядового і начальницького складу 

Державної кримінально-виконавчої служби України» (код 3606080) у сумі 
11.000 тис. грн; 

збільшити видатки споживання за кодом 3609030 «Забезпечення 

діяльності архівних установ та установ страхового фонду документації» на 
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2.500 тис. грн (з них комунальні послуги та енергоносії - на 380 тис. грн); 
збільшити видатки споживання за кодом 3701010 «Керівництво та 

управління у сфері надзвичайних ситуацій» на 1.148,8 -r:ис. грн (з них оплата 

праці - на 884,1 тис. грн); 
найменування бюджетної програми за кодом 3701090 викласти в такій 

редакції: «Придбання пожежної та іншої спеціальної техніки вітчизняного 

виробництва»; 
збільшити видатки за кодом 3701280 «Забезпечення діяльності сил 

цивільного захисту» на 93.664,2 тис. грн, У тому числі видатки споживання - на 

89.464,2 тис. грн (з них оплата праці - на 35.000 тис. грн) та видатки розвитку -
на 4.200 тис. грн; 

збільшити видатки споживання за кодом 3701360 «Підготовка кадрів у 
сфері цивільного захисту» на 5.187 тис. грн (з них оплата праці - на 

3.991,9 тис. грн); 
збільшити видатки споживання за кодом 5491 О 1 О «Керівництво та 

управління у сфері гірничого нагляду та промислової безпеки» на 7.000 тис. грн 
(з них комунальні послуги та енергоносії - на 543 тис. грн); 

передбачити видатки споживання за новою бюджетною програмою 

«Утримання Центру комплексної безпеки підприємств вугільної 

промисловості» (код 5491060) у сумі 10.000 тис. грн (з них оплата праці -
5.779 тис. грн, комунальні послуги та енергоносії - 1.833,8 тис. грн); 

збільшити видатки за кодом 5501 О І О «Керівництво та управління у сфері 
регулювання ринків фінансових послуг» на 2.000 тис. грн, У тому числі видатки 
споживання - на 1.215 тис. грн та видатки розвитку - на 785 тис. грн; 

збільшити видатки за кодом 5981010 «Формування суддівського корпусу 
та контроль за його діяльністю» на 7.000 тис. грн у тому числі видатки 

споживання на 3.281,5 тис. грн (з них комунальні послуги та енергоносії - на 

847,9 тис. грн.) та видатки розвитку - на 3.718,5 тис. грн; 
збільшити видатки споживання за кодом 6151 О 1 О «Керівництво та 

управління у сфері фондового ринку» на 2.000 тис. грн; 
збільшити видатки споживання за кодом 6301010 «Керівництво та 

управління у сфері інвестиційної діяльності та управління національними 

проектами» на 2.000 тис. грн; 
збільшити видатки споживання за бюджетною програмою 6301030 

«Заходи щодо формування позитивного інвестиційного іміджу України» на 

9.700 тис. грн; 
передбачити видатки розвитку за новою бюджетною програмою 

«Поповнення статутного капіталу державного підприємства "Дирекція з 

будівництва та управління національного проекту "Повітряний експрес" та 

інших інфраструктурних об' єктів Київського регіону» (код 6301080) у сумі 
35.000 тис. грн; 

передбачити видатки розвитку за новою бюджетною програмою 

«Державна підтримка реалізації національних проектів на умовах 

співфінансування шляхом поповнення статутних капіталів державних 

підприємств Держінвестпроекту» (код 6301 110) У сумі 135.000 тис. грн; 
передбачити видатки розвитку за новою бюджетною програмою 
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«Виконання робіт за державними цільовими програмами і державним 

замовленням у сфері космічної галузі, в тому числі загальнодержавної цільової 

науково-технічної космічної програми України» (код 6381020) у сумі 

10.000 тис. грн; 
збільшити видатки споживання за кодом 6501010 «Інформаційно

аналітичне забезпечення координаційної діяльності у сфері національної 

безпеки і обороню) на 9.000 тис. грн; 
збільшити видатки споживання за кодом 6521 О 1 О «Забезпечення заходів у 

сфері безпеки держави та функціонування органів системи Служби безпеки 

України» на 90.000 тис. грн (з них оплата праці - на 70.000 тис. грн); 
збільшити видатки розвитку за кодом 65211 ОО «Будівництво (придбання) 

житла для військовослужбовців Служби безпеки України» на 40.000 тис. грн; 
збільшити видатки розвитку за кодом 6541030 «Фундаментальні 

дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт 

за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка 

наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та 

наукових об'єктів, що становлять національне надбання, забезпечення 

діяльності наукових бібліотек» на 100.000 тис. грн; 
зменшити видатки розвитку за кодом 6561850 «Будівництво, 

реконструкція, капітальний ремонт та придбання обладнання для об'єктів, що 

відносяться до сфери управління Національної академії медичних наук 

України» на 900.000 тис. грн; 
передбачити видатки розвитку за новою 

«Придбання сучасного медичного обладнання» 

1 0.000 тис. грн; 

бюджетною програмою 

(код 6561860) у сумі 

зменшити видатки розвитку за кодом 6591060 «Фундаментальні 

дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт 

за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері 

агропромислового комплексу, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка 

технічного забезпечення наукових установ, розвитку наукової інфраструктури 

та об'єктів, що становлять національне надбання» на 5.000 тис. грн; 
збільшити видатки розвитку за кодом 6601020 «Державна охорона 

органів державної влади та посадових осіб» на 20.000 тис. грн; 
збільшити видатки розвитку за кодом 6641020 «Розвиток і модернізація 

державної системи спеціального зв'язку та захисту інформації» на 

20.000 тис. грн; 
передбачити видатки розвитку за новою бюджетною програмою 

«Модернізація вузлів зв'язку спеціального призначення» (код 6641130) на 

15.000 тис. грн; 
збільшити видатки за кодом 6731 О 1 О «Керівництво та управління у сфері 

проведення виборів та референдумів» на 37.788,2 тис. грн, У тому числі видатки 
споживання - на 24.114,1 тис. грн (з них оплата праці - на 5.865,3 тис. грн) та 
видатки розвитку- на 13.674,1 тис. грн; 

збільшити видатки за кодом 6731050 «Функціонування Державного 

реєстру виборців» на 20.140,7 тис. грн, у тому числі видатки споживання - на 

13.634,7 тис. грн та видатки розвитку - на 6.506 тис. грн; 
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збільшити видатки розвитку за кодом 6801020 «Збільшення статутного 
капіталу НАК "Украгролізинг" для закупівлі технічних засобів для 
агропромислового комплексу з подальшою передачею їх на умовах фінансового 

лізингу» на 100.000 тис. грн; 
за спеціальним фондом: 

збільшити видатки розвитку за кодом 1101110 «Державна підтримка 
вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової 
товарної вугільної продукції» на 753.500 тис. грн; 

передбачити видатки розвитку за новою бюджетною програмою 
«Державна підтримка будівництва вугле- та торфодобувних підприємств, 

технічне переоснащення зазначених підприємств» (код 1101200) на 

500.000 тис. грн; 
збільшити видатки розвитку за кодом 2101190 «Будівництво (придбання) 

житла для військовослужбовців Збройних Сил України» на 442.452,5 тис. грн; 
передбачити видатки розвитку за новою бюджетною програмою 

«Часткова компенсація витрат за спожиту електроенергію, пов'язаних з 

перекиданням води у маловодні регіони» (код 2751220) у сумі 600.000 тис. грн; 
передбачити видатки споживання за новою бюджетною програмою 

«Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення 

заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з 

централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, 

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

невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з 

централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що 

затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого 

самоврядування» (код 2761520) у сумі 2.900.000 тис. грн; 
найменування бюджетної програми за кодом 2801350 викласти в такій 

редакції: «Державна підтримка розвитку хмелярства, овочівництва, закладення 

молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними» та збільшити 

видатки розвитку за цією програмою на 600.000 тис. грн; 
найменування бюджетної програми за кодом 3 111020 доповнити словами 

і цифрами «в тому числі 200.000 тис. грн на облаштування нерегульованих 
пішохідних переходів вітчизняними комплексними сис!емами освітлення та 

позначення дорожніми знаками та розміткою»; 

збільшити видатки розвитку за кодом 59б 1 О 1 О «Розвідувальна діяльність 
у сфері обороню> на б3 тис. грн. 

5. У додатку N!! б за кодом 19202000000 цифру «1,1 б» замінити цифрою 
«0,93». . 

б. Назву додатку N!! 9 доповнити словами «від іноземних держав, банків і 

міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних програм 

(проектів)>>. 

7. На підставі змін, передбачених розділами І-б цих Пропозицій, внести 
відповідні зміни до статті 1 та додатків до законопроекту. 
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ДодатокМ 1 
до Проnозuцій Комітету Верховної Ради України 
з питань бюджету до проекту Закону Украї1lи 

"ПроДержавнuй бюджет УкраїниlІа 2014 рік" 

"Додаток И~ 11 
до Закону України 

"Про Державний бюджет України на 2014 рік" 

Обсяги субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій, що є складовою державного фонду регіонального розвитку, 

у 2014 році 
ТИС.грн. 

Код бюджету 
Назва місцевого бюджету 

Обсяг субвенції 
адміністративно-територіальної одиниці 

03100000000 Обласний бюджет Волинської області 10000,0 
09100000000 Обласний бюджет Івано-Франківської області 30000,0 
13100000000 Обласний бюджет Львівської області 4000,0 
15100000000 Обласний бюджет Одеської області 12000,0 
26000000000 Міський бюджет міста Києва 24000,0 
05203000000 м.Артемівськ 46372,3 
10204000000 м.Бровари 1700,0 
23202000000 м.Ватутіне 1000,0 
02201000000 м.Вінниця 10000,0 
05204000000 м.Вугледар 3759,0 
18202000000 м.Глухів 6000,0 
04201000000 м.Дніпропетровськ 15800,0 
05201000000 м.Донецьк 10000,0 
02202000000 м.Жмеринка 5000,0 
11202000000 М.Знам"янка 4 000,0 
11201000000 м.Кіровоград 15000,0 
03203000000 м.Ковель 3000,0 
02203000000 М.Козятин 5000,0 
09204000000 М.Коломия 3750,0 
18203000000 М.Конотоп 2000,0 
15205000000 М.Котовськ 1000,0 
05216000000 м.краматорськ 10000,0 
05217000000 м. Красний Лиман 8000,0 
12206000000 м.КрасниЙ Луч 11400,0 
04205000000 м.КривиЙ Ріг 20000,0 
02204000000 м.Ладижин 1380,0 
12201000000 M.JIyraHcbK (для м.Олександрівськ - 1 ООО ТИС.грн., 4000,0 

СМТ.ЮвілеЙне - 3000 тис.грн.) 
03201000000 м.луцьк 40000,0 
13201000000 м.Львів 1800,0 
05220000000 м.Маріуполь 20000,0 
25202000000 м.Ніжин 3000,0 
06204000000 м.Новоград-ВолинськиЙ 19000,0 
05221000000 м.Новогродівка 856,0 
04210000000 мЛавлоград 34700,0 
04211000000 м.Першотравенськ 2000,0 
05222000000 м.Селидове 1428,1 
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ТИС.грн. 

Код бюджету 
Назва .. ісцевого бюджету 

Обсяг субвеllції 
адмініс!р~тl1вJIо-теритоDіалы�oїї одннині 

05223000000 м.Слов'янськ (У ТОМУ числі для м.Святогірськ - 1 ООО 7000,0 
тис.грн.) 

23205000000 М.Сміла 4050,0 
13207000000 м.стрий 1380,8 
01209000000 м.Судак 21608,7 
18201000000 м.Суми 2751,0 
04213000000 м.Тернівка 2000,0 
08205000000 м.токмак 1000,0 
23206000000 м.Умань 1000,0 
10210000000 М.Фастів 10600,0 
01210000000 М.Феодосія 6800,0 
20201000000 м.Харків 10000,0 
05226000000 м.Харцизьк 4000,0 
21201000000 м.Херсон (для смт.Комишани) 800,0 
22201000000 м.ХмельницькиЙ 3500,0 
23201000000 м.Черкаси 1000,0 
25201000000 м.Чернігів 10000,0 
20207000000 м.Чугуїв І 739,5 
05227000000 м.Шахтарськ 4000,0 
22206000000 М.Шепетівка 4613,0 
18207000000 М.Шостка 12200,0 
15207000000 м.Южне 2000,0 
05302000000 Артемівський р-н 10000,0 
15303000000 Балтський р-н 500,0 
06302000000 Баранівський р-н 9000,0 
02301000000 Барський р-н 1500,0 
25301000000 Бахмацький р-н (У тому числі для М.Бахмач - 2500 5000,0 

тис.грн.) 

02302000000 Бершадський р-н 1000,0 
15305000000 Білгород-Дністровський р-н 7500,0 
21302000000 Білозерський р-н (для с.Олександрівка - 500 ТИС.грН., 4200,0 

с.lнгулець - 700 ТИС.грн., с.Садове - 600 ТИС.грн., 
С.Томина Балка - 500 тис. ГРН., с. Дар'ївка - 600 
тис.гр!!., с.Чорнобаївка 400 тис.ГРН., С.Станіслав 900 
тис.грн.) 

18301000000 Білопільський~-н 3409,0 
15306000000 Біляївський р-н 1000,0 
25303000000 Борзнянський р-н 2500,0 
10304000000 Бориспільський Р-Н (для с.проців) 19000,0 
25304000000 Варвинський р-н 300,0 
20307000000 Великобурлуцькийр-н 3830,0 
15308000000 Великомихайлівський р-н 3000,0 
05303000000 Великоновосілківський р-н 4757,0 
08304000000 Веселівський р-н 1000,0 
20308000000 Вовчанський р-н 4455,0 
22303000000 Волочиський р-н 8700,0 
02304000000 Гайсинський р-н 1500,0 
09303000000 ГалИЦЬКИЙ р-н 2000,0 
18304000000 Глухівський р-н 6000,0 

81 



ТИС.грн. 

Код бюджеry 
Назва місцевого бюджеry 

Обсяг субвенції 
адміністрап!вно-терllторіалы�її ОДIІНlouі 

09304000000 Городенківський Р-Н 5250,0 
23301000000 Городищенський р-н 2000,0 
13303000000 Городоцький р-н (Львівська обл.) 3000,0 
03302000000 Горохівський р-н 8650,0 
20309000000 Дворічанський р-н 820,0 
23302000000 Драбівський р-н 3000,0 
06307000000 Ємільчинський р-н 7000,0 
23303000000 Жашківський р-н 3000,0 
02305000000 Жмеринський р-н 1500,0 
23304000000 Звенигородськийр-н 1000,0 
13307000000 Золочівський р-н (Львівська обл.) (для м.золочів) 3000,0 
25306000000 Ічнянський р-н (у тому числі для м.Ічня -1 ооо тис.грн.) 2700,0 
03304000000 Камінь-Каширський р-н 6700,0 
23306000000 Кам"янський р-н 4750,0 
23307000000 Канівський р-н 1000,0 
23308000000 Катеринопільський р-н 1500,0 
10313000000 Києво-Свято шинський р-н 13700,0 
03305000000 Ківерцівський р-н (для м.Ківерці) 6300,0 
03306000000 Ковельський р-н 14000,0 
15312000000 Кодимський Р-Н 500,0 
19308000000 Козівськиий р-н (для смт. Козова) 4581,4 
09307000000 Коломийський Р-Н 10000,0 
15313000000 Комінтернівський р-н 1000,0 
18305000000 Конотопський р-н 1300,0 
25308000000 Коропський р-н 3000,0 
23309000000 Корсунь-Шевченківський р-н 2000,0 
25309000000 Корюківський р-н 4000,0 
15314000000 Котовський р-н 2000,0 
15315000000 Красноокнянськийр-н 1000,0 
18306000000 Краснопільський р-н 2827,5 
02309000000 Крижопільський р-н 8061,0 
04306000000 Криничанськийр-н 350,0 
18307000000 Кролевецький р-н 3900,0 
25310000000 Куликівський р-н 1000,0 
23310000000 Лисянськийр-н 2500,0 
02311000000 Літинський р-н 1000,0 
03307000000 Локачинський р-н 4750,0 
12306000000 Лутугинський р-н 1 000,0 
03308000000 Луцький р-н 6875,0 
03309000000 Любешівський р-н 5300,0 
03311000000 Маневицький р-н (для СМТ.Маневичі ) 6700,0 
23311000000 Маньківськийр-н 2000,0 
05309000000 Мар"їнський р-н 3006,0 
25311000000 Менський р-н (у тому числі для М.Мена - 1 ооо тис.Грн.) 2500,0 
08311000000 Михайлівський р-н 1000,0 
23312000000 Монастерищенський р-н (у тому числі для 2500,0 

М.Монастирище - 800 тис.грн.) 
13310000000 Мостиський р-н 3000,0 
25312000000 Ніжинський р-н 2000,0 
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ПlС.грн. 

Код бюджету 
Назва місцевого бюджету 

Обсяг субвенції 
адміністративно-територіальної одиниці 

25313000000 Новгород-Сіверський р-н 3000,0 
06315000000 Новоград-Волинськийр-н 14000,0 
25314000000 Носівський р-н 3000,0 
05311000000 Олександрівський р-н (Донецька обл.) 3000,0 
04311000000 Павлоградський р-н 1000,0 
12311000000 Перевальський р-н 7600,0 
20323000000 Печенізький Р-Н 2845,5 
02316000000 Піщанський р-н 2970,7 
04314000000 Покровський р-н (для смт.покровське) 3200,0 
22312000000 Полонський Р-Н (для м.полонне) 4679,8 
08315000000 Приазовський Р-Н 1000,0 
08316000000 Приморський р-н 1000,0 
13312000000 Пустомитівський р-н 1200,0 
18312000000 Путивльськийр-н 4300,0 
13313000000 Радехівський р-н (для с.Сушно) 1500,0 
03312000000 Ратнівський р-н 4000,0 
07309000000 Рахівський р-н 2500,0 
03313000000 Рожищенський р-н 5650,0 
15320000000 Роздільнянський р-н 2000,0 
13314000000 Самбірський р-н 3000,0 
18314000000 Середино-Будський р-н 4300,0 
22313000000 Славутський р-н 7862,0 
05313000000 Слов'янський р-н 3000,0 
23313000000 Смілянський р-н 4750,0 
04317000000 Солонянський р-н 4074,2 
25318000000 Сосницький р-н (для с.Авдіївка - 700 ТИС.грн., 1000,0 

С.Спаське - 300 тис.грн.) 
25319000000 Срібнянський р-н 1500,0 
03314000000 Старовижівський р-н 2500,0 
13318000000 Стрийський Р-Н 2322,2 
18315000000 Сумський р-н 3318,0 
25320000000 Талалаївський район (у тому "шелі для смт. Талалаївка- 2000,0 

1 ООО тис.грн) 
23314000000 Тальнівський р-н 2000,0 
15323000000 Тарутинський р-н 30000,0 
02318000000 Теплицький р-н 980,0 
02319000000 Тиврівський р-н 1000,0 
09313000000 Тисменицький р-н 2000,0 
09314000000 Тлумацький р-н 8000,0 
08318000000 Токмацький р-н 4000,0 
04319000000 Томаківськийр~н 5575,8 
02321000000 Тростянецький р-н (Вінницька обл.) 1000,0 
03315000000 Турійський р-н 4075,0 
07311000000 Тячівський р-н 2500,0 
23315000000 Уманський р-н 4000,0 
15325000000 ФРУlІЗівський р-н 2000,0 
22317000000 Хмельницький р-н 6800,0 
23316000000 Христинівський р-н (у тому числі для м.Христинівка - 2500,0 

800 тис.грн.) 
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тис.грн. 

Кодбюджеry 
Назва місиевого бюджеry 

Обсяг субвенuії 
адміністративно-територіальної одиниці 

07313000000 Хустський р-н (для с.Шаян) 5000,0 
06321000000 Червоноармійський р-н 6000,0 
23317000000 Черкаський р-н 5450,0 
02325000000 Чечельницький р-н 1 160,0 
23318000000 ЧИГИРИНСЬКИЙР-Н 3000,0 
23319000000 Чорнобаївський р-н 13000,0 
20326000000 Чугуївський р-н 1310,0 
05316000000 Шахтарський район (у тому числі для с.Розівка - 5000 7000,0 

ТИС·ГРН.) 
03316000000 Шацький р-ІІ 1500,0 
22319000000 Шепетівський Р-Н 5000,0 
18317000000 Шосткинськийр-н 1800,0 
23320000000 Шполянський р-н 2000,0 
25322000000 Щорський р-н (для м.Щорс ) 2000,0 
08320000000 Якимівський р-н 1000,0 
02327000000 Ямпільський р-н (Вінницька обл.) 7808,3 
18318000000 Ямпільський р-н (Сумська обл.) 3400,0 
05317000000 Ясинуватський р-н (ДЛЯ сіл Спартаківської сільської 6185,0 

ради) 

ВСЬОГО І 038776,8 

ДодатокМ2 
до Пропозицій Комітету Верховної Ради УкраіНII 

з nшnань бюджету до проекту Закону Украіlт 

"ПроДержавlll/Й бюджет Украі·Нl/llа 2014 рік" 

Зміни до додатка N2 5 до проекту Закону України 
"Про Державний бюджет України на 2014 рік" 

"Розподіл видатків Державного бюджету України на 2014 рік на.централізовані 
заходи між адміністративно-територіальними одиницями" 

тис.грн. 

Код бюджетної програм 11 2201 ] 70 
з них: 

Назва адміністративно-територіальної 
видання. придбання, зберігання і доставка піДРУЧШlків і 

И2 зlп 
одиниці 

посіБНlІків ДЛЯ сryдентів вищих навчальних закладів, 

учнів загальноосвітніх і професійно-техніЧНlIХ 

навчальних закладів та вихованців дошкільних 

навчальних закладів 

1. Автономна Республіка Крим 21278,5 
2. Вінницька область 12451,0 
3. Волинська область 10834,3 
4. Дніпропетровська область 25 137,3 
5. Донецька область 34330,3 
6. Житомирська область 10975,0 
7. Закарпатська область 12249,2 
8. Запорізька область 14299,1 
9. Івано-Франківська область 11946,2 
10. Київська область 14054,0 
11. Кіровоградська область 9099,1 
12. Луганська область 20094,6 
ІЗ. Львівська область 20176,0 
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Ng зlп 

14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 

Назва адміністративно-територіальної 
ОДНННllі 

Миколаївська область 

Одеська область 

Полтавська область 

Рівненська область 

Сумська область 

Тернопільська область 

Харківська область 

XepsoHcbKa область 
Хмельницька область 

Черкаська область 

Чернівецька область 

Чернігівська область 

м. Київ 

м. Севастополь 

Всього: 

ТИС.грн. 

Код бюджетної програми 2201170 
з ШІХ: 

ВИIlан"., придбання, зберігання і доставка підручників і 

посі6юtків для студентів ВНщltх навчальних закладів, 

учнів загальноосвітніх і професійно-технічних 

навчальних закладів та вихованців дошкільних 

навчальних заюшдів 

10083,6 
20605,8 
11 147,2 
12096,7 
9265,5 
9880,4 

20520,6 
10452,3 
11 136,9 
9846,7 
9637,8 
8870,7 

57512,7 
6721,4 

424702,9 

ДодатокМ!З 

до Пропозицій Комітету Верховної Ради УкраїIІU 

3 nшnаllЬ бюджету до проекту ЗаКОIlУ Україlll1 
"Про Державний бюджет України на 201-1 рік" 

Зміни до додатка N~ 7 до проекту Закону України 
"Про Державний бюджет України на 20]4 рік" 

"Міжбюджетні трансферти (додаткові дотації та субвенції) 

з Державного бюджету України місцевим бюджетам на 2014 рік" 
ТИС.грн. 

Додаткова дотація 

з державного 

Субвенuія 3 
бюджету 

місцевим 
державного 

бюджетам на 
бюджету 

виплату надбавок 
місцевим 

бюджетам на 
за обсяг та якість 

виконаної роботи 
Назва MicueBoro бюджету забезпечення 

КОIlбюджету 
адміністративно-територіальної одиниuі 

медичннм 
харчування 

працівникам 
(сиіданками) 

закладів охорони 
учнів 5-11 класів 

здоров І Я, щО 
загальноосвітніх 

навчальних 
надають первинну 

закладів 
медичну 

допомогу, у 

непілотних 

регіонах 

О] 100000000 Бюджет Автономної Республіки Крим 25818,4 8603,1 
02100000000 Обласний бюджет Вінницької області 23000,7 
03100000000 Обласний бюджет Волинської області 17781,2 4364,5 
04100000000 Обласний бюджет Дніпропетровської 42030,4 

області 

05100000000 Обласний бюджет Донецької області 47095,4 
06100000000 Обласний бюджет Житомирської 19465,7 5207,6 
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ТИС.грн. 

Додаткова дотація 

з державного 

Субвенція з 
бюджету 

місuевим 
державного 

бюджетам на 
бюджету 

виплату надбавок 
місцевим 

бюджетам на 
за обсяг та якість 

Назва місцевого бюджету забезпечення 
виконаної роботи 

Код бюджету 
адміністративно-територіальної одиниці 

медиqним 
харчування 

працівникам 
(сніданками) 

учнів 5-11 класів 
закладів охорони 

загальноосвітніх 
здоров' Я, що 

навчальних 
надають первинну 

закладів 
медичну 

допомогу, у 

непілотвих 

регіонах 

області 

07100000000 Обласний бюджет Закарпатської 21961,4 8091,7 
області 

08100000000 Обласний бюджет Запорізької області 21920,5 9608,3 
09100000000 Обласний бюджет Івано-Франківської 21490,9 8093,6 

області 

10100000000 Обласний бюджет Київської області 24351,5 10741,4 
11100000000 Обласний бюджет Кіровоградської 13532,5 5003,5 

області 

12100000000 Обласний бюджет Луганської області 24203,0 8581,7 
13100000000 Обласний бюджет Львівської області 37 243,9 10556,4 
14100000000 Обласний бюджет Миколаївської 15841,8 5301,8 

області 

15100000000 Обласний бюджет Одеської області 33328,3 2294,6 
16100000000 Обласний бюджет Полтавської 18953,9 4569,3 

області 

17100000000 Обласний бюджет Рівненської області 21 113,9 5129,9 
18І 00000000 Обласний бюджет CVМCЬKOЇ області 13902,5 7684,5 
19100000000 Обласний бюджет Тернопільської 15841,1 4175,6 

області 

20100000000 ()бласний бюджет Харківської області 31509,9 8766,5 
21100000000 Обласний бюджет Херсонської 15676,7 4949,1 

області 

22100000000 Обласний бюджет Хмельницької 19064,2 7074,1 
області 

23100000000 Обласний бюджет Черкаської області 17000,1 8138,3 
24100000000 Обласний бюджет Чернівецької 14607,5 4698,1 

області 

25100000000 Обласний бюджет Чернігівської 14 о62,8 6585,600 
області 

26000000000 Міський бюджет міста Києва 31709,1 
27000000000 Міський бюджет міста Севастополя 4492,7 1780,8 

Всього 607000,0 150000,0 

При ЦЬОМУ, при підготовці до подання Верховній Раді України рішення 

Комітету з питань бюджету до цього законопроекту доручити секретаріату 

Комітету за участю уповноважених представників Міністерства фінансів 
України викласти ці Пропозиції у форматі, необхідному для подальшого 
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оформлення законопроекту після його прийняття з внесенням відповідних 

техніко-юридичних уточнень та забезпечуючи збалансованість бюджетних 

показНИКІв. 

п. Рекомендувати Верховній Раді України після прийняття проекту 

Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» 
(реєстр. N!! 3000) в цілому як закону прийняти процедурне рішення щодо 

виокремлення з його тексту пункту 7 Прикінцевих положень і оформлення його 

як окремий закон про внесення змін до Податкового кодексу України. 

Комітету з питань бюджету разом з Міністерством фінансів України та 

Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України внести до 

законопроекту (у разі його прийняття) необхідні зміни, пов'язані із 

врахуванням цих Пропозицій, а також редакційні та техніко-юридичні 

уточнення при оформленні закону для підпису Головою Верховної Ради 

України. 

Голосували: «38» - 22, «проти» - 9, «утримались» - 2, «не голосували» - 1. 

5. Різне. 

5.1. СЛУХАЛИ: 
Інформацію Голови Комітету з питань бюджету Гєллєра Є.Б. щодо 

погодження у Комітеті з питань бюджету шляхом оформлення листа

погодження передачі та перерозподілу деяких видатків державного бюджету, 

передбачених головним розпорядникам коштів державного бюджету. 

Відмітили: 

У зв'язку із завершенням бюджетного періоду 2013 року та 

невідкладністю вирішення окремих бюджетних питань було підтримано 

рішення щодо погодження передачі та перерозподілу деяких видатків 

державного бюджету шляхом оформлення листа - погодження за поданням: 

- Міністерства юстиції щодо розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 11.12.2013 N!! 982-р «Про перерозподіл деяких видатків державного 

бюджету, передбачених Міністерству юстиції на 2013 рік» /встановлюється 
здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених 

Міністерству юстиції на 2013 рік, перерозподіл видатків загального фонду 
державного бюджету u/Ляхом:змеl-lшення обсягу видатків споживання за 

програмою 3601010 «Керівництво та управління у сфері юстиції» на су.му 
1525,3 тис. гривень; збільшення обсягу видатків розвитку за 

програмою 3601070 «Проведення судової експертизи, дослідження і розробки у 
сфері методики проведення судових експертиз» в сумі 612,8 тис. гривень; 
збільшення обсягу видатків споживання за програмою 3609030 «Забезпечення 
діяльності архівних установ та установ страхового фонду документації» на 

суму 912,5 тис. гривень (з них на комунальні послуги та енергоносії -
912,5 тис. гривень) (підтримано більшістю народних .. депутатів - членів 

Комітету з питань бюджету); 
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- Міністерства освіти і науки України щодо розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 18.12.2013 И!! 977-р «Про перерозподіл деяких видатків 

державного бюджету, передбачених Міністерству освіти. і науки на 2013 рік» 
!встановлюється здійснити перерозподіл видатків, передбачених 

Міністерству освіти і науки у додатку М 5 до Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2013 рік» за програмою 2201170 
«Здійснення методичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності 

навчальних закладів» на придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, 

ЩО проживають у сільській місцевості, у межах іх загального обсягу в сумі 

/65 91 0,4 тис. гривень між адміністративно-територіальними одиницями! 

(підтримано більшістю народних депутатів - членів Комітету з питань 

бюджету); 

- Міністерства освіти і науки України щодо розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 18.12.2013 И!! 978-р «Про перерозподіл деяких видатків 

державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2013 рік» 
/встановлюється здійснити перерозподіл видатків, передбачених 

Міністерству освіти і науки у додатку М 5 до Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2013 рік» за програмою 2201170 
«Здійснення методичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності 

навчальних закладів» на видання, придбання, зберігання і доставку підручників і 

посібників для студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і 

професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних 

навчальних закладів, у межах іХ загального обсягу в сумі 243200 тис. гривень 
між адміністративно-територіальнuми одuницямu/ (підтримано більшістю 

народних депутатів - членів Комітету з питань бюджету); 

- Міністерства освіти і науки України щодо розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 18.12.2013 И!! 979-р «Про перерозподіл деяких видатків 

державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2013 рік» 
/встановлюється здійснити у межах загального обсягу бюджетних 

призначень, передбачених Міністерству освіти і науки на 2013 рік у загальному 
фонді державного бюджету, перерозподіл видатків споживання шляхо.м: 

1) зменшеН1ІЯ іХ обсягу за програмами: 2201170 «Здійснення методичного та 
матеріально-технічного забезпечення діяльності навчальних закладів» на 

2250,4 тис. гривень (з них оплата праці - 1115,3 тис. гривень, КОl>lунальні 

послуги та енергоносії 375,4 тис. гривень); 2201180 «Проведення 

всеукраїнських та міжнародних олімпіад у сфері освіти, здійснення заходів з 

розвитку освіти у сфері інформаційних технологій» на 613,9 тис. гривень; 
220151 О «Державна атестація наукових і науково-педагогічних кадрів вищої 

кваліфікації, ліцензування, атестація та акредитація навчальних закладів, 

визнання і встановлення еквівалентності документів про освіту, виданих 

навчальними закладами іноземних держав, проставлення аnостuля» на 

1822,8 тис. гривень (з них оплата праці - 511 тис. гривень); 2) збільиlення іх 
обсягу за програмою 2201150 «Підготовка кадрів вищими навчальнZlAIU 

закладами І і 11 рівнів акредитаціі" та забезпечення діяльності іх баз nрактики» 
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на 4687,1 тис. гривень/ (підтримано більшістю народних депутатів 
Комітету з питань бюджету); 

членів 

- Міністерства освіти і науки України щодо розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 18.12.2013 N2996-p «Про перерозподіл деяких видатків 
державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2013 рік» 
/встановлюється здійснити у ме:жах загального обсягу бюд:жетних 

призначень, передбачених Міністерству освіти і науки на 2013 рік У загальному 
фонді дер:жавного бюд:жету, перерозподіл видатків дер:жавного бюд:жету 

шляхом: 1) З.меншення обсягу видатків сnо:живання за nрограNtOю 2201100 
«Надання загальної та поглибленої освіти з фізики і математики, фізкультури 

і спорту загальноосвітнLwи спеціалізованими школами-інтернатами, надання 

освіти у загальноосвітніх школах соціальної реабілітації» на 

4920,1 тис. гривень (з них оплата праці 796,5 тис. гривень, оплата 

комунальних послуг та енергоносіїв - 1 029,1 тис. гривень) та видатків 

розвитку за зазначеною програмою на 3 623,55 тис. гривень;2) збільшення 
обсягу:видатків сnо:живання за програмою 2201150 «Підготовка кадрів 

вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації та забезпечення 

діяльності їх баз практики» на 4920,1 тис. гривень;видатків розвитку за 
програмою 2201160 «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і IV 
рів1lів акредитації та забезпечення діяльності іх баз практики» на 

3623,55 тис. гривень.! (підтримано більшістю народних депутатів - членів 

Комітету з питань бюджету); 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово

комунального господарства України щодо постанови Кабінету Міністрів 

України «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, 

передбачених Міністерству фінансів на 2013 рік, та внесення змін до деяких 
актів Кабінету Міністрів УкраїнИ», схваленої 25 грудня 2013 року (нормативно
правовий акт від 25.12.2013 NQ 928) /встановлюється здійснити у ме:жах 
загального обсягу бюд:жетних призначень, передбачених Міністерству 

фінансів на 2013 рік у загальному фонді дер:жавного бюд:жету 

(загал ьнодер:жавн і витрати), перерозподіл видатків у сумі 

602292,3 тис. гривень шляхом зменшення іх обсягу за програмою 35JlОЗО 

«Резервний фонд» та збільшення обсягу видатків розвитку за 

програмою 3511090 «Дер:жавні капітальні видатки, що розподіляються 

Кабіllетом Міністрів України, в тому числі будівництво сучасного лікувально

діагностичного комплексу Національної дитячої' сnеціалізова1/0Ї' лікарні 

«Охматдит», реконструкція і розширення націоналыlгоo інституту раку, 

будівництво спортивних споруд з штучним льодом, придбання медиЧllого 

автотранспорту та медичного обладнання, підтримка реформування системи 

охорони здоров 'я» з передачею відповідних бюд:жетних призначень 

Міністерству регіонального розвитку, будівництва та :житлово-комунального 

господарства України та Одеській обласній дер:жавній адміністрації 

відповідно до внесених змін до розnоряд:ження Кабінету Міністрів України 

від 11.02.2013 N9 76-р/ (підтримано більшістю народних депутатів - членів 

Комітету з питань бюджету); 
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Івано-Франківської обласної державної аДМІНІстрації щодо 

розпорядження Кабінету Міністрів України «Про перерозподіл деяких видатків 

державного бюджету, передбачених Міністерству фінансів на 2013 рік, для 

спрямування місцевим бюджетам Івано-Франківської області на оплату праці», 

схваленого 25 грудня 2013 року (нормативно-правовий акт від 25.12.2013 
NQ 1026-р) !встановлюється здійснити у межах загального обсягу бюджетних 
призначень, передбачених у 2013 році Міністерству фінансів у загальному 
фонді державного бюджету, перерозподіл видатків споживання у сумі 

10 ООО тис. гривень шляхом зменшення іх обсягу за програмою 3511150 
«Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та 

житлових субсидій населенню на оплату електроенергіі; природного газу, 

послуг теnло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання 

будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття 

та рідких нечистот» та збільшення іХ обсягу за програмою 3511060 
«Додаткові дотації з державного бюд.жету місцевим бюджетш.t» (у частині 

додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової 

забезпеченості місцевих бюджетів для спрямування місцевим бюджетам 

Івано-Франківської області на оплату праці) в Me;)Jcax обсягів міжбюджетних 
трансфертів з державного бюджету обласному бюджету Івано-Франківської 

області! (підтримано більшістю народних депутатів - членів Комітету з питань 
бюджету); 

- Міністерства фінансів України щодо розпорядження Кабінету Міністрів 
України «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, 

передбачених Міністерству фінансів на 2013 рік, для спрямування міському 

бюджету м. Києва», схваленого 25 грудня 2013 року (нормативно-правовий акт 
від 25.12.2013 NQ 1029-р) !встановлюється здійснити у межах загального 
обсягу бюджетних призначень, передбачених у 2013 році Міністерству 

фінансів у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків 
споживання у сумі 254 700 тис. гривень шляхом зменшення іХ обсягу за 

програмою 3501170 «Обслуговування державного боргу та заходи щодо 

поступової компенсації громадянам втрат від знецінення грошових 

заощаджень» та збільшення їх обсягу за програмою· 3511060 «Додаткові 
дотації з державного бюджету місцевим бюджетам» у частині додаткової 

дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості 

місцевих бюд;)Jсетів для спрямування міському бюджету м. Києва! (підтримано 

більшістю народних депутатів - членів Комітету з питань бюджету). 

Пропонується зазначену інформацію взяти до відома та додати відповідні 

листи-погодження до протоколу цього засідання Комітету з питань бюджету 

(додаються на 20 арк.) 

УХВАЛИЛИ: 

Інформацію Голови Комітету з питань бюджету Гєллєра Є.Б. про 

погодження у Комітеті з питань бюджету шляхом оформлення листа

погодження рішень щодо передачі бюджетних призначень та перерозподілу 

деяких видатків державного бюджету, передбачених головним розпорядникам 
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коштів державного бюджету, взяти до відома та додати відповідні листи
погодження до протоколу цього засідання Комітету з питань бюджету. 

5.2. СЛУХАЛИ: 
Інформацію Голови Комітету з питань бюджету Гєллєра Є.Б. про основні 

підсумки роботи Комітету з питань бюджету у період третьої сесії Верховної 

Ради України сьомого скликання (вересень 2013 року - січень 2014 року). 

Протягом сесії відбулося 91 засідань Комітету з питань бюджету (далі -
Комітет), на яких розглянуто 1 О 12 питань. 

За цей період на розгляд до Комітету надійшло 105 законопроектів, за 
якими Комітет визначено головним, та 849 законопроектів для надання 

висновків щодо їх впливу на показники бюджету та відповідності законам, що 

регулюють бюджетні відносини. 

Упродовж роботи сесії Комітет підготував до розгляду Верховною Радою 

України 23 законопроекти, за якими Комітет визначений головним, з них 
18 законопроектів про внесення змін до Закону України «Про Державний 

бюджет України на 2013 рік» та 4 законопроекти про внесення змін до 

Бюджетного кодексу України. 

Відповідно до Закону України «Про Рахункову палату» опрацьовано звіт 

Рахункової палати за 2012 рік, за результатами розгляду якого Комітет надав 
рекомендації Рахунковій палаті та подав на розгляд Верховної Ради України 

відповідний проект постанови. 

Згідно з постановою Верховної Ради України від 19.12.2013 N2 717-УІІ 
«Про особливості процедури розгляду і прийняття проекту Закону України про 

Державний бюджет України на 2014 рік» Комітетом опрацьовано урядовий 
законопроект про Державний бюджет України на 2014 рік (реєстр. N2 3000 
від 18.12.2013) та за підсумками розгляду на засіданні Комітету 15.01.2014 
надано Верховній Раді відповідні пропозиції для розгляду законопроекту з 

такими пропозиціями та прийняття його в цілому. 

На виконання статей 27 і 109 Бюджетного кодексу України та статті 93 
Регламенту Верховної Ради України Комітет ЗДlИСlІІовав експертизу 

законопроектів щодо Їх впливу на показники бюджетів та відповідність 
законам, що регулюють бюджетні відносини. За звітний період Комітетом 

проведено таку експертизу за 879 законопроектами, за наслідками якою надано 
відповідні висновки профільним комітетам. При цьому до 49 законопроектів 
надано пропозиції з приведення їх у відповідність до бюджетного 

законодавства. 

Відповідно до статей 15,23 і 108 Бюджетного кодексу України Комітет 
ЗДlИснював погодження рішень Кабінету Міністрів України щодо 

перерозподілу видатків за бюджетними програмами, передачі бюджетних 

призначень, розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного 

бюджету місцевим бюджетам, а також зміни обсягів джерел фінансування 

державного бюджету (загалом погоджено 86 відповідних рішень). 

J Інформаuію yrочнено за підсумками засідання комітету 15.01.2014. 
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У Комітеті за звітний період (станом на 15.01.2014 р.) було опрацьовано 
4282 звернення, листів, пропозицій, висновків та іншої кореспонденції. 

Щодо міжнародної співпраці Комітету - відбулися зустріч з Делегацією 

Комітету економічно-промислового співробітництва Японії-СНГ, а також 

зустріч з представниками Міжнародного валютного фонду під час роботи Місії 

Європейського Департаменту МВФ. Слід також відмітити плідну взаємодію 

Комітету з Німецьким товариством міжнародного співтовариства (GIZ) 
в рамках проекту «Підтримка реформи управління державними фінансами». 

Голова Комітету Є.Б. Гєллєр 

Секретар Комітету В.В. Шкварилюк 
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